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 ش گفتاریپ

ران یردستان و اکخ یتارەهای دور ترین تیاز پراهم یکیبا  ییآشنا، ن مجموعهیا یهدف از گرد آور   

 ییاما آشنا، دارند ییآن دوران آشناهای تیدادها و شخصیاز رو یار ین مجموعه با بسیخوانندگان ا. است

  .دیمناتر میجالب ین خود آنها بسشان از زبایشه ورز ایگاه اندیوجا، آنان در هامن عرصەهای شیبا اند

سو و  یکاز  یاجتامعهای و اضطراب یاسیسهای یروزگار نگران، ردستان در آن دورانکن یرسزم

ن یخ نویدر تار ەهادور ترین از پرتالطم یکیه ک یعرص ، گر بوده استید یاز سو  کیمسلهای شکشاک

ی ثبات گذار را پشت رس نهاد و دوره یران بدو ، ران به بار نشستیه انقالب اکاست  یران و دوره ایا

  .ردکردستان را تجربه ک یناآرام

چگونه ، ردن و چگونه پنداشنتک یچگونه تلق، ردنکدن و چه یشیرسگذشت چگونه اند، حارضی مجموعه

  .ش استکن دوران رس یدر اها و چه شدنها و چه بودن، رفنتیر پذیرگذاردن و چگونه تاثیتاث

ن یآن هم از زبان هم، خ معارص پس از انقالبین معامران تاریاز بزرگرت ینسل یگار شه نید اندیشا

  . . .ات آن دوران باشدیواقع کدر  یراه براترین آسان، معامران

، ستندیگذشته نهای جز بازگشت به حالت یز یچ ینونهای کند و چون حالتکمی رارکخ خود را تیتار

. . . نده خواهد بودیآ یاید ورود به دنیل، کگذشته یاپیاگون و پاز تحوالت گون یآگاه، ن خاطریبه هم

 : مینکفراموش ن

 . . .میشومی ز درآن نگاشتهیم و خود نیسینومی ه ماکاست  یتابکخ یتار

م خوانندگان یتقد، استخراج شده است 59 و 58 و 57 یهایران در ساله از مطبوعات اکن مجموعه یا

  .خواهد شد یگرام

به دستم دادند سپاس  یار یدست ، ن مجموعهیا یآماده ساز ی چهار سالهی ه در دورهک یارانیی از همه

  . گزارم
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 ع سنندجیدر باره وقا یاسالم یه ستاد ارتش ملیاعالم

در شهرستان  یافراد فرصت طلب و ضد انقالب یرد شهرستان سنندج! تعدادکران و یور ایمسلامنان غ

و  ینینده امام خمیخود را منا، و آن شهرستان بنام فرمانده لشگریراددست به آشوب زده و از ، سنندج

ده و یان رسیانقالب به پا یرانگر ید فصل ویآگاه باش. ەاندمنود یبان دولت مهندس بازرگان معرفیپشت

 ید ضد انقالبیمنا یکاقدام به آشوب و تحر، شورکس در هر نقطه از کآغاز شده و هر  یزمان نوساز 

در رسارس  یپاسداران انقالب اسالم، پرسنل ارتش. ندارد یاچگونه رابطهیه یالب اسالمبوده و با انق

 یهید و بدیون ندهیمنوده و فرصت آشوب به ضد انقالب یار کخود هم یور ارتشیلذا با برادران غ. شورندک

  .دیفر اعامل خود خواهد رسکیداً به یاست ضد انقالب شد

  یقرن رس لشگر -ران یا یل ارتش ملکس یرئ

 (28/12/1357)اطالعات

 

  .ار عنارص انقالب استک: یل ارتش اسالمکستاد 

 یمعرف« یفرصت طلب انقالب» یع سنندج را گروهیروز عامالن وقایه دکران یا یل آرامش اسالمکستاد 

  :ردکر صادر یع سنندج به رشح زیخود را در مورد وقا2ه شامره یاطالع، رده بودک

 

  :2ه شامره یاطالع

 یه تعالبسم

وب ساخنت کور و مومن به رس یاز برادران مجاهد و مسلامن و غ یینون عده کبرابر اطالع واصله هم ا

 یه شخصیله نقلیا وسیردستان را دارند ک یه قصد تجاوز به پادگانهاک یعوامل ضد انقالب و ضد مردم
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ر کبا تش ەانددیگرد، دجمختلف رهسپار سنن یهااز تهران و استان یو گروه یال انفرادکباشیا عمومی

 کنیهم ا کنیرفت نظر به ایز انتظار منیهنان عزیهم م یو شهامت از خودگذشتگ یاز همت مردانگ

 یر یو جلوگ یلکنرتل و نظم کران به اوضاع مسلط است تقاضا دارد به منظور حفظ یا یو اسالم یارتش مل

تهران  یو بو  یدن به منطقه خوددار ش یکنشده از نزد ینیش بیپ یاز بروز هر گونه تصادم و حادثه ا

 ینیته امام خمیمکن باره از طرف یه در اکاست  یهیبد. ندیگران شهرستانها مجدداً مراجعت فرمایو د

ران ـ رسلشگر یا یل ارتش اسالمکس ستاد یرئ. ن راه دستورات الزم صادر نشده استیب ەهایتیمکز به ین

 ی. قرن

 (29/12/1357هانکی)

 

  .ار عنارص ضد انقالب استک: یسالمل ارتش اکستاد  

« یفرصت طلب و ضد انقالب» یع سنندج با راگروهیروز عامالن وقایه دک اسالمی ایرانل ارتش کستاد 

  :ردکر صادر یع سنندج به رشح زیه شامره دوخود را در مورد وقایرده بوداطالعک یمعرف

 

  :2ه شامره یاطالع

ور و مومن به یرد مسلامن غکاز برادران مجاهد  ینون عدهاکه واصله هم ایبرابر اطالع -یبسمه تعال

 یه قصد تجاوز به پادگآنهایکوب ساخنت عوامل ضد انقالب و مردمکانقالب بر حق ملت به منظور رس 

 یاز تهران و استانها یو گروه یبه صورت انفراد یو عموم یه شخصیل نقلیردستان را دارند با وساک

هنان یهم م یو شهامت و از خود گذشتگ یر از همت مردانگکبا تش ندەادیمختلف رهسپار سنندج گرد

به اوضاع مسلط است تقاضا دارد  اسالمی ایرانو  یارتش مل کنیهام اینکه بهرفت نظر یز انتظار منیعز

 یکنشده از نزد ینیشبیاز بروز هر گونه تصادم و حادثه پ یر یو جلوگ یلکنرتل و نظم کبه منظور حفظ 
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ن یه دراکاست  یهیبد. ندیگر شهرستآنها مجدداً مراجعت فرمایو به تهران و د یخوددار  شدن به منطقه

  .ن راه دستورات الزه داده شده استیب ەهایتیمکز به ین ینیته امام خمیمکباره از طرف 

 «یـ رسلشگر قرن اسالمی ایرانل ارتش کس ستاد ییر» 

 (29/12/1357هانکی)

 

  .نار شدکبر  یرسلشگر قرن

مسار رسلشگر نارص یت یو  ینار شد و بجاکار بر کران از یا یس ستاد ارتش ملیرئ یز سزلشگر قرنرو ید

ر یبرشح ز ایاطالعیهنه ین زمیران در ایا یاسالم یل ارتش ملکستاد . دین سمت منصوب گردیفربد به ا

  :ردکصادر 

 

 یبسمه تعال

با اعالم مراتب ، بازرگان یمهندس مهد یران جناب آقایا یر موقت انقالب اسالمیبنا به دستور نخست وز

است یمسار رسلشگر نارص فربد به ریت 6/1/58خ یتار از یقره ن یمسار رسلشگر محمد ولیاز ت یقدردان

رسلشگر فربد در مهرماه . گردندمی منصوب یهارویننده نکو هامهنگ  یاسالم یل ارتش ملکستاد 

بوده  یت ملیوامن یکدر ده مسائل اسرتاتژ یامور نظامار شناسان کن درجه بازنشسته و از یبا هم 1354

، دیت جدیه در پست پر مسئولکدواراست یو اعتامد به نفس خود ام یو نظام یو با توجه به وجه مل

 .       ن منشاء اثر باشدکن نحو ممیبه بهرت

  رانیا یاسالم یل ارتش ملکستاد 
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د ییچگونه ئایاما ه، خوردمی محافل مختلف بگوشدر  یل ارتش اسالمکس ستاد یر رئییروز خرب تغید از

ه ک یراتکر سنندج و مذایناظران آگاه با توجه به حوادث چند روز اخ. ر وجود نداشتیین تغیبرا یرسم

ه مقارن کدانستند تا آنیب میر را قابل تصویین تغیبه سنندج انجام داده بود ا یاعزام یندگیأت منایه

  .اعالم شد یبطور رسم یگر قرننار رفنت رسلشکظهر امروز خرب 

 

 به گذشته ینگاه

مختلف  ەهایگرو ، رانیا یاسالم یاست ستاد ارتش ملیبه ر یانتصاب رسلشگرقرن ین روزهایاز نخست

راد داشتند و با ینانتصاب ایشور به اک یاسیاز محافل س یان مطبوعات و پاره ایاز نظام یبرخ یاسیس

  .آن بوده اندد نظر در یخواستار تجد یلیاظهار دال

 یس خربگزار کق تلیاز طر 28و 28ه به شامره ک ایاطالعیهر سنندج در یع اخیدر وقا یرسلشگر قره ن

 یشده بودند بعنوان فرصت طلب و ضد انقالب یکه به پادگان سنندج نزدکرا  یسانکپارس منترش شد 

وپرت به ک یاره انداز و هلاز داخل پادگان سنندج با خمپ 57سال  ین روزهایدر آخر. رده بودک یمعرف

ت الله یآ ویژەاز تهران ب یأت اعزامیندگان مردم سنندج با هیه مناک یلیاز مسا یکیمردم حمله شوو 

  .مردم بود یرده بودند حمله با خمپاره انداز بسو کمطرح  یطالقان

 یکن سنندج نزده به پادگاک یافراد یوبکرس  یرا برا یرسلشگر قره ن یەهایه خود اطالعکپارس  یخربگزار 

 ەهارد وتقاضامنود از آنها در روزنامکن اعالم یکان مل کآنها را  یه ایاعالع یط. رده بودکشده بودند مخابره 

ه کعالوه بر آن. به پادگان سنندج به آن پادگان اعزام شده بودند کمک یبرا یسابق به دستور رسلشگر قرن

 یوبکجهت رس  یرد به مسأله دستور رسلشگر قرنکرش خلق منت ییفدا یهایکه سازمان چرک ایاطالعیهدر 

 یه خود منت تلفنگرام رسلشگر قرنین سازمان در اطالعیا. دتر مردم سنندج اشاره شده استیهر چه شد

ه از ک یعاتین حوادث و شایرا با ا یرسلشگر قرن ینار کمحافل آگاه بر . رده بودکنا درج ین مورد عیرا در ا

  .دانند یارتباط من یها بود بنون بر زبانکران تا یا یاسالم یل ارتش ملکتاد است سیبه ر یبدو انتصاب و 
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نار خواهدرفت و رسلشگر کز یپ شادمهر نیرست یمعاون و  یرسلشگر قرن ینار کشود با بر یضمنا گفته م

 . دیستاد برخواهد گز یبرا یگر یفربد معاون د

 (8/1/1358)اطالعات

 

  .ستان را داده بودردکد مردم یشد یوبکدستور رس  یقره ن

ه از روز ششم کروها یننده نکران و هامهنگ یا یاسالم ید ستاد ارتش ملیس جدییرسلشگر نارص فربد ر

رده کار خود را رسامً آغاز کروز ین سمت منصوب شده است از دین به دستور مهندس بازرگان به ایفرورد

ردستان و کر با مسائل مهم در منطقه اکران در اغزا یا یاسالم یل ارتش ملکد ستاد یس جدییر. است

ه کامروز . ن مناطق پرداختیمسائل ا یارش به بررسکق رشوع ین دقایه از نخستکاست  یارو یگنبد رو

 یارتش مل یاو برا ەهایم تا از رئوس برنامیداشنه باش یتلفن ییل ارتش گفتگوکس ییم با ریردکیتالش م

نده ین گفتگو پردازد و موضوع را به هفته آیار نتوانست به اکاد یبعه علت ازد. میران آگاه شویا یاسالم

 1301ران در سال یا یاسالم یل ارتش ملکد ستاد یس جدییر. ول ساختکمو  یمصاحبه مطبوعات یکو 

در تهران  یده افس کان دوره دانشیتا پا ییابتدا یالت خود را از ساالهایدر تهران متولد شد او تحص

 یل ارتش فرماندهکد ستاد یس جدیین سمت رینخست. نائل شد یدرجه افس  به 1322گذراند و در سال 

دانشگاه پدافند پس  ین سمت رسلشگر فربد فرماندهیافت آخریپ ادامه یت یه تا فرمانده. کدسته بود

ز بازنشسته شد رسلشگر فربد ظرف سه سال ین 1354ن دانشگاه بود و در سال یس در همیاز سالها تدر

د یس جدییمنود ر« یمن از هست کو ادرا ییعرص استعامر زدا»تاب با عنوان کوشنت دو ر اقدام به نیاخ

  .شور گذرانده استکرا در خارج از  یمختلف تخصصص ەهایل ارتش دور کستاد 
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 ل ارتشکس ستاد یین ریر نخستییعلت تغ

ل کس ستاد ییر نینخست« یقرن یمحمد عل» ر رسلشگریینه تغیهان و اطالعات در زمکیامروز خربنگاران 

 یرسد از هامن روزهایه به اطالع خوانندگان مکران اطالعات به دست آورند یا یاسالم یارتش مل

، انیاز نظام یبرخ. ران منصوب شدیا یاسالم یل ارتش ملکاست ستاد یبه ر یه رسلشگر قرنکن ینخست

مطالب و  یمطبوعات یەهاا مصاحبیا تلفن و یله نامه یو افراد مختلف بوس یاسیمختلف س ەهایگرو 

اثبات  یز براین یلیردند و دالکن انتصاب اعرتاض یردند به اکه در مطوعات منترش کگوناگون  یەهایاطالع

 یتقاضا ینیاز حضورامام خم ین اعرتاضها باال گرفت رسلشگر قرنیه اک ینظرات خود ارائه منودند هنگام

د یرا شدت بخش یردستان حمله به رسلشگر قرنکن یخون یدادهایه روکن حال بود یرد و در همکاعرتاض 

مردم  یوبکدستور رس  یاز طرف ستاد ارتس مل یەهایردستان بود بر اساس اطالعک یدهایبه دنبال رو

 یوبکرس  یبرا، ردستان داده شده بودکه با پادگان ک یار رصفنظر از دستور کن یا یردستان داده شد و براک

دان سابق یاز افراد گارد جاو یارد و عدهکز استفاده یه مسلسل نمجهز ب یوپرتهایکردستان از هلکمردم 

داده  یه رسلشگر قرنکرا  یەهایپارس اعالم یخربگزار . نربد سنندج فرستاده شدند ەهایز به صحنیرا ن

 یسانکساخت می پارس متترش یق خربگزار یه از طرک ەهاین اظالعیدر ا یرد قرنکن اعالم یکان مل کبود 

رده و دستور ک یمعرف یفرصت طلب و ضد انقالب یشده بودند عوامل یکان سنندج نزده به پادگکرا 

ردستان و سنندج در کع یان وقایدر جر یرسلشگر قرن. رده بودکن وجه صادر یدتریآنها را به شد یوبکرس 

ه محل کاز پرواز فانتومها  یر یبر جلوگ یشور مبنکر یوز« ید جوادیاحمد صدر حاج س» یمقابل تقاضا

ن یده گرفت و ایرد و آنرا نادکمقاومت ، رد بودهکندگان خلق یو منا ینیامام خم یات اعزامیره هکامذ

از  یر یجلوگ یشور براکر یه وزک یامیپ. او بود ینار کاز عوامل بر  یکی یاسیاقدام به گفته آگاهانه س

د یر و خورشیش، میس یب لهیوس، تلفنگرام، امیپ»ن استیفرستاده بود چن یرسلشگر قرن یپرواز فانتومها برا

س ییر یمسار قرنیشور از شهر سنندج به تکر یوز ید جوادیرسخ سنندج از طرف احمد صدر حاج س

چه . رات ما شدکت مردم و قطع مذایموجب عصبان، پرواز جتها بر فراز سنندج« رانیا یستاد ارتش مل

شتار کنند و کیم یرانداز یم تمرد یاز طرف پادگان به سو . را داده است یین مانورهایدستور چن یسک
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نندو شعله کن یر انداز یگر نه روز نه شب تیقطع شود و د یرانداز ید فورا تیدستور ده. نندکید میشد

نجانب از طرف یه اک یتا موقع-: دیگوین میشور چنکر یدر پاسخ وز یرسلشگر قرن. اندازندین شبها نکاف

ه به داخل پادگان ک یردن افرادکو آزاد  ینجام نظر جنابعالاز ا، ت اداره ارتش را دارمیرهرب انقالب مسوول

ن گمراه شهر را به وضع آرام قبل یه متجاوزک یو تا زمان ەاندبه منظور قتل و غارت هجوم برد

رمانشاه و کون در دست افراد مجاهد از یزیو و تلویستگاه رادیه اک یتا زمان یعن، یەاندبرنگرداند

 ین شده واگذار نگردد و رسهنگ صفر ین معیدگاه مجدداً به مسوولستاد لشگر و فرو  یساختامنها

ه به ک یبا وجود متام ارادت، ندیننام یرو بر تهران معرفیردستان خود را به ستاد نک 28فرمانده لشگر 

م نخواهم یتسل یمأمور اجنب یدر مقابل خواست تعداد، دارم یو جنابعال یتالله طالقانیشخص حرضت آ

   .شد

 یرسلشگر قرن -رانیای اسالم یل ارتش ملک س ستادییر

 

 چرا با فرمانده لشگر

ردستان برگزار شد کد یشور و استاندار جدکر یه با حضور وزک یردستان در جلسه اک 28فرمانده لشگر 

ند ک یر یشامد حوادث سنندج جلوگیتوانست از پمی ه توجه به آنکرا  یرد حارض است اسنادکاعالم 

روز ید. گرفته بود یموضع سخت 28در برابر فرمانده لشگر  یجهت رسلشگر قرنن یبه هم، ندکارائه 

ش حوادث سنندج را یردستان از مدتها پکاستان  یمقامات انتظام: ردکمنبع موثق فاش  یکن یهمچن

گزارش  یکدر . رده بودند به مساله سنندج توجه شودکران تقاضا یا یرده و از ستاد ارتش ملک ینیش بیپ

قبل  یران داده شده بود آرامش روزهایا ینار شده ستاد ارتش ملکس بر ییر یه رسلشگر قرنه بک یرسم

درخواست شده بود اوضاع  یف شده و از رس لشگر قرنیتوص« آرامش قبل از طوفان»از حوادث سنندج 

ن هاکیبا  ییرد در سنندج امروز در گفتگوک یاسیاز مقامات س . یکیردستان را به اطالع دولت برساندک

 یکتحر یەهایاعالم یم ولینکم آتش بس اعالم یم گرفتیاسفند گذشته تصم 29ما در روز سه شنبه : گفت
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و  یابد و خسارات جانیز ادامه یگر نیشتار مردم سنندج دو روز دکه کباعث شد  یننده رسلشگر قرنک

ی، د رس لشگر قرنحقش بو : و انقالب گفت یت دفاع از آزادیجمع یسخنگو  . یکدیبه بار آ یفراوان یمال

 ینه را برایبوجود آورد و زم یردستان جنگ داخلکخواست در ینار شود او مکروز بر یزودتر از د یلیخ

رسهنگ . ندکفراهم ، دیشانکیجا مکشور ما را به کبود و می داند چگونهیه خدا مک یات بعدیعمل

رد کندگان یشور و مناکر یوز ید جوادیه با حضور حاج سک یفرمانده پادگان سنندج در جلسه ا یصفر 

زاده اختالف  یو مفت یان صفدر یآقا یبه رسپرست یته انقالبیمکن دو یاز مدتها قبل ب» : برگزار شدگفت

 . «رده بودکس کن موضوع را منعیوجود داشت و او ا

 (8/1/1358هانکی)

 

 نار رفتم؟کاست ستاد ارتش یچرا از ری: دار با رسلشگر قرنید

 ران چگونه بود؟یا یل ارتش ملکاست ی به رده شدن شامیبرگز: س

ز شد ین یسال زندان 3ه منجر بهکد بودم یون و مراجع تقلیدر متاس دائم با روحان 1341ج؛ چون از سال 

ن یتها و انقالب بوده ام به ایز در بطن فعالیر نیاخ یه سالهاکل آنین به دلی( و همچن42)بهمن سال 

  .ده شدمیسمت برگز

رت حاج کد  یردستان و در مورد متاس تلفنکر یران در حوادث و اتفاقات اخیا یه ارتش ملنحوه مداخل: س

ن بردن اغتشاشات یدر مورد از ب یطالقان یبا آقا یو  یشور با شامر و هامهنگکر یوز ید جوادیس

 د ؟یار ما قرار دهیدر اخت یحاتین است توضکمم، ردستانک

اگر دولت با حفر  یخواهند و به قولیران جدا منیمردم اردستان خود را از کج؛ آنچه محقق است مرد 

ره یکه از پکنند یکن نهر را پر میردستان خود اکمردم ، ندکاف ییران جدایردستان و اکن یب یمرز ی، انالک

ردستان ک یثبات یو ب یت خودرا در ناامنیه موجودکبدبختانه عوامل شناخته شده  یران جدا نباشد ولیا
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پس از انقالب . نندکجاد یا ییو بلوا یشورش، ه مساعد شدکفرصت هستند تا هر زمان دانند بدنبال یم

 یهیداند و بدیم یشور کو ثغور  ت و حدودیران خود را موظف به حفظ متامیا یاسالم یارتش مل، ملت

د ین داشته باشید تأمیه شام در خانه خود باکند و همچنان کیم یها زندگدر رسبازخانه، ن ارتشیاست ا

انات که با استفاده از همه امکد یفه دارید و در صورت مزاحمت از خارج وظیو از تجاوز مصون مبان

 یول. باشد یف و حقیلکن تید مجاز به چنیز بایارتش ن، دینکحفظ خود و خانه خود حراست  یبرا

از  یو مقدار  ختندیبه درون رسبازخانه مهاباد ر یاعدهی، افراد ضد انقالب یکجه تحریه در نتکم یدید

ر یردند تا با استفاده از آن و غارت و خلع سالح ساکزات پادگان را غارت یسالح و مهامت و تجه یموجود

پادگان  ەه به فرماندکم یدیز به رسنوشت مهاباد دچار سازند و دیه پادگانها را نیبقی، ژاندار مر  یپادگانها

ه ین اعالمیرر رهرب انقالب و همچنکه میه به اعالمردند و با توجکداً مجروح یو او را شد یرانداز یز تین

شود ین شناخته میاز د یند عار کحمله  ەهاس به رسبازخانکه مقرر فرموده بودند هر کاسفند  28ر یاخ

ز یارتش ن، د و ابالغ منودییتباً تأکرا  یافهین وظیز چنیند و دولت نکاز خانه خود دفاع  یستیو ارتش با

 یأت اعزامیفقط به دفاع از خانه خود پرداخت و توقعات ه، و حمله به سنندجردستان ک یدر پادگانها

شان و پاسخ یبجز آنچه در تلگراف ا، ستین یادهیمطلب پوش، شورکر یوز یرات آقاکردستان و مذاکبه 

ه آنرا ک ییهاباشد و متأسفانه روزنامهیز مید نیار جرایدر اخت، ه از قرارکس است کل ارتش منعکستاد 

  .ردندکخارج و دخل و ترصف مغرضانه  یطرفیه در باال گفته شد از موضع بکهمچنان، رده بودندکترش من

 چگونه بود؟ یاران و یگر یو د رت مصدقکرابطه شام در ارتش گذشته با د : س

ز بود و انتخاب من به یر دفاع نیس دولت وزیرت مصدق عالوه بر رئکه مرحوم د کد یبخاطر دار: ج

  .شان انجام شدیتوسط ا، 32ن ماه سال یالن در فروردیپ گیت یفرمانده

مهندس بازرگان چه  یران از سو یا یل ارتش ملکاست ین منودن رسلشگر فربد بعنوان ریگزیل جایدل: س

 بود؟
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ر مسئول و وجاهت یو غ مقامات مسئول ارتش دامئاً از طرف، انقالب دنیچون از رشوع به مثر رس: ج

دانم و یص منینجانب ادامه موضوع را منصفانه و بحق تشخیو ا، قرار گرفتر یطلب! مورد اتهام و تحق

ر کر ذ ینخست وز یبه حضور امام و آقا یمیه در استعفانامه تقدک یر موضوعاتین با توجه به سایهمچن

  .ردمکص ندادم و استعفا یادامه خدمت را به صالح ارتش و خود تشخ، ر شده استکشد ذ 

جوان  یایه در آسکآنطور ، تهران یت شام ازرشت به سو کو حر  ینهضت ملانت شام به یمسئله خ: س

 ار چه بوده است؟یبهمراه بخت کاد ساوایو بن ینهضت مل یوبکنوشته بود و رس 

 هک یدرمورد مطلب یه من فرصت مطالعه آنها را ندارم ولکن روزها جرائد آنقدر متعدند یماشاءاله ا: ج

است و چنانچه  که مضحکردهام کت کپ رشت به تهران حر ین با ته مکن است ید اگر منظور ایگوئمی

س یضمناً در تاس. ستیح نیا امور اداره بوده الزم به توضی یاستفاده از مرخص یآمدن من به تهران برا

ر است( یمعاون نخست وزک، س ساوای)رئ. است یر یمعاون نخست وز کساوا. نداشته ام یسمت کساوا

فر خواست دادستان ارتش رونوشت گزارش ، کیه به زندان افتادمک 36ند سال بخاطر دارم من در اسف یول

  .به شاه سابق بوده است کساوا

 د چه بوده است؟یه در ارتش گذشته داشته اک یتهائیو فعال یاسیسوابق س: س

ه در هر کته جلب شده بود کن نیرستان بودم توجهم به ایه شاگرد دبک یم و زمانیقد یلیمن از خ: ج

ن و ید بهرتیبای، اسیو س یارگر ک ین سازمانهایا مدرسه گرفته تا بزرگرتیالس ک یکاز شاگردان  یامعاجت

شود و یده گرفته مین روش نادیا، دیرسمی تکبه رأس ممل یوقت یده شوند ولیافراد برگزترین ستهیشا

ر و کن طرز تفیا رند ویگیشور قرار مکهستند در راس  یه فرزند پادشاهکنیان رصفاً بنام اکود ک یحت

نار کخود را  یکیدئولوژیو ا یمذهب یهایجه مطالعات و بررسیه نتک یالم و باالخره موقعکتراوشات 

ق ینه با منطق تطب یستم سلطنتیه سکدم یجه رسین نتیبه ا، ومت شاه قرار دادمکو عوارض ح یامگکخود 

شدن در  یسال زندان 6ه دوبارو ه مآالً بکردم که سلطنت یه بر علک یند نه با مذهب و اقداماتیکم
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تا  یمعالجه حت یه براکسال تحت نظر بودن  14سال و 3مبدت  1342سال و 3به مدت  1337 یخهایتار

  .شد یمنته، شور را نداشتمکانقالب اجازه خروج از  ین روزهایآخر

 ا چه بود؟یکو امر ینیام کمکه شاه به یشام عل یودتاکمسئله : س

 یاست خارجیندارد س یلیان خود شاه را داشتند و دلیائیکه امرکقدرت شاه بوده  اگر منظور در زمان: ج

  .ندکت یگران را حامیت دیو فعال کسیبه دنبال در دست داشنت قدرت موجود نباشد و بخواهد ر

 آخر به شام چه بود؟ یشنهاد شاه در روزهایپ: س

 یومت و قسمتکنند نه حکو فقط سلطنت ا فرزند ایه شاه کشد  یومتکل حکیدر مورد تش یشنهاداتیپ: ج

شور عالقمند کت یه اگر شاه به موجودکن بود یخود را به ملت برگردانند و جواب من ا یەهایاز رسما

م را یف رژیلکه خود را پس دهد و تیه رسمایل، کد ضمن پوزش از ملتیدات امام باییدرصورت تأ، است

م را به ملت واگذار یف رژیلکدش منرصف شود و تخود و اوال  یند و از سلطنت براکبه ملت واگذار 

 . ندک

 (20/1/1358ندگانی)آ

 

  .ەاندارتش به نقده فرستاده شدهای امیهواپ

رد چنان چه با توجه به کامروز اعالم  اسالمی ایران یل ارتش جمهور کس ستاد ییفربد ر رسلشگرنارص

، ش آمده استیه پک ییهایریه درگدر شهرستان نقدی، محل یاسیو س یع مقامات روحانیاقدامات وس

و  یشکاز برادر  یر یجلوگ یر برایناگز اسالمی ایران یارتش جمهور ، رد و آتشبس اعالم نشودیان نپذیپا

  .ل بشودیحا، رین درگیان طرفیافت تا میدر محل حضور خواهد ، م دولتیطبق تصم یز یخونر
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: از حوادث شهرستان نقده گفت یر یلوگنه جیامروز در زم اسالمی ایران یل ارتش جمهور کس ستاد ییر

 یمقامات دولت، ش آمده استیپ کرد و تر کن برادران یه بک ییهایریر نقده و درگیاخ یدادهایرو یدر پ

 یشکو برادر  یرانداز یو ت یر یه از هرگونه درگک ەانددیوشکدر منطقه  یاسیو س یمقامات روحان ویژەب

ر همچنان ین درگیاما متاسفانه طرف. صله دهندیاست را فه بوجود آمده کرا  یالتکنند و مشک یر یجلوگ

رد و چنا نچه تا ک یشور مبادرت به صدور بخشنامهاکر یر وزیو ناگز ەاندخود ادامه داد یهایریبه درگ

بر ندارند و آتشبس ندهند ارتش در محل حضور  یرانداز ین دست از تیبعدازظهر امروز طرف 4ساعت 

 یهایریلمه از درگکون بتوانند با نفوذ یروحان ویژەب یه مقامات محلکدارد  وجود یدوار ین امیا. ندکدا یپ

رات به کن مذایند اما چنانچهاکالت موجود را در منطقه حل کند و مشک یر یجلوگ کرد و تر کبرادران 

 یانجیارتش مجبور خواهد بود به عنوان م، رده استکه دولت به ارتش ابالغ کجه نرسد هامنطور ینت

ها یزیو خونر یشکها و برادر یریل بشود تا از ادامه درگیحا کرد و تر کن برادران یند و بک دایحضور پ

را یز، منطقه فرستاده شده است ییشناسا یام برایچند فروند هواپ: رسلشگر فربد افزود. ندک یر یجلوگ

 یر یدرگو  یرانداز یاز ت یر یافنت در منطقه و جلوگیحضور یم و برایندار یدر نقده ما پادگان نظام

 . ردکم یاطراف استفاده خواه یبرادرامنان در منطقه از پادگانها

 (2/2/1358هانکی)

 

  .ستیتعداد تلفات روشن ن

 یروهایهمزمان با اعزام ن: ر نقده گفتیحوادث اخ یهایرسلشگر نارص فربد در مورد تعداد تلفات و زخم

از ماموران ارتش با مراجعه به  یپکیا هکدستور داده شد ، نرتل شهرکبه نقده و در دست گرفنت  یارتش

. ر نقده به دست آورندیاز تعداد تلفات و مجروحان حوادث اخ یصیآمار صح یز درمانکامرستانها و مرایب

ن آالم آنها کیر نقده به تسین و مجروحان حوادث اخیمقتول ەهایخانواد ییدولت در نظر دارد با شناسا

  .ندکا جربان املقدور خسارات وارده ر یبپردازد و حت
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ن یاما. کشوندیم یه باعث ناراحتکزنند یم یعاتیاز افراد مغرض دست به شا یه برخکن است یتایاما واقع

دست به ، نندیکسه دولت و با قم ارتباط برقرار مییات ریه با هک ییگنبد و نقده عدها یه در ماجراک

ن عوامل اقدامات الزم صورت یاییناساش یه براکز دستور دادهام ینه نین زمیه دراکزدند  ینکعهپرایشا

  .ه مراتب به دولت اعالم خواهد شدکن عوامل روشن شود یرد تا هدف و قصدایگ

  :ردکاضافه  اسالمی ایران یل ارتش جمهور کس ستاد ییر

ر در خارج از شهر ین درگیشرت منطقه و مواضع طرفیب ییشناسا یبرا ییز پروازهایگر امروز نید یاز سو 

  .ام خواهد شداعز ، منطقه

ن ین شهر در برابر طرفیا، ارتش به شهر نقده یاعزام یروهایه با استقرار نکن است یآنچه مسلم استا

ن یامالً از حضوراکو شهر  ەاندر از شهر خارج شدین درگیرا طرفیز، دینخواهد د یگر چشم زخمید، ریدرگ

  .ه شده استیروها تخلین

منطقه  یاسیو س یرات مقامات روحانکه هر چه زودتر مذاکرد ک یدوار یرسلشگر فربد سپس اظهار ام

 . اعالم گردد یجه برسد و آتشبس قطعیبه نت

 (4/2/1358هانکی)

 

  .شودیدر نقده مستقر م یژاندارمر 

 یاحتاملی، از برخوردها یر یبه منظور حفظ نظم و آرامش در شهرستان نقده و جلوگ یواحد ژاندارمر  یک

  .افتیدر نقده استقرار خواهد ، اسالمی ایران یارتش جمهور ی، عزاما یروهاین یدر منطقه به جا

و قتل و جرح  یشکو برادر  یز یش آمد و منجر به خونریراً در شهرستان نقده پیه اخک ییهایریدرگ یدر پ

 یگر یانجیم یبرا اسالمی ایران یارتش جمهور  یروهاین، شورکر یبه دستور دولت و وز، دیگرد ییعدها
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، آتشبس یندگان دولت براینقده و منا یاسیو س یرات مقامات روحانکتا خامته مذا، رین درگین طرفیب

  .در مواضع شهر مستقر شدند

د یو منجر به آتشبس گرد نقده انجام شد یانهایجر یبررس ویژەته یمکه در ک یراتکروز گذشته از مذا

ت یمسوول یژاندارمر  یواحدهاآنها  ینند و به جاک کارتش شهر نقده را تر  یاعزام یروهایمقرر شد ن

  .رندیو آرامش شهر را به عهده بگ حفظ نظم

بر  یدستور دولت مبتن یدر اجرا: شور امروز گفتکل ک یممتاز فرمانده ژاندارمر  اللهعزترسهنگ 

وارد شهر  یواحد از ماموران ژاندارمر  یکه کشب دستور داد ید، در نقده یژاندارمر  یحضور واحدها

حفظ ، ز در نقده مستقر استین یشهربان اینکه بهو با توجه  یارتش یروهایدنبال رفنت ننقده بشوند تا ب

از امروز در نقده مستقر خواهند  یژاندارمر  یروهاین. رندیت و نظم و آرامش شهر را در دست بگیامن

 . ردکت شهر اقدام خواهند یحفظ امن ینقده برا یاهال یار کشد و با هم

 (4/2/1358هانکی)

 

  .ت منع عبور و مرور در نقده به اجرا درآمده استمقررا

  نقده یردهاکها و کرفع اختالف تر  یبرا یرات مقدماتکآغاز مذا

ارتش در نقاط حساس شهر نقده و بازگشت  یروهایاستقرار ن یدر پ: ندگانیآ ینقده ـ خربنگار اعزام

رات به مهاباد کعضو حزب دم 2راه به هم یجان غربیبا سفر استاندار آذربا، ن شهریآرامش دوباره به ا

  .ردها آغاز شدکها و کرفع اختالف تر  یبرا یرات مقدماتکمذا ینین حسیخ عزالدیو مالقات با ش

ل بوده و ین شهر تعطینقده به علت منع عبور و مرور در ا یصنف یو واحدها ەهاه مغاز یلکروز یتا د

وت را کن سیاوقات ا یگاه یارتش یهات خودرو کوت فرو رفته و تنها حر کشهر در س یهاابانیخ

  .ندکشیم



 
19 

ما » : ندگان گفتیآ یاز تهران به خربنگار اعزام یفرمانده مجاهدان اعزام« رسگرد محمد جواد موذن»

 رد باکو  که خوشبختانه هر دو خلق تر کم یاآرامش آمده یبرقرار  یم و برایصلح هست یکنجا پیدر ا

تبا از مجاهدان کنقده  یردهاکامام جمعه  یمیمال صالح رح یتردند و حکآغوش باز از ما استقبال 

  « .رده استکر یاز تهران تقد یاعزام

 یاز عوامل خارج یه گروهکبوده است  یاختالف داخل یکه در نقده رخ داده ک یاتفاق» : ردکاضافه  یو 

  « .ن عوامل در شهر وجود دارندینون هم اکو هم ا ەاندبه آن دامن زد

ه به من ک یهائبنا به گزارش: ن اختالفات و برخوردها گفتیبروز ا یدر مورد چگونگ« نرسگرد موذ»

ن مسأله یه همکب داده بود یمسلح ترت یهزار نفر  60ـ  50نگ یتیم یکردستان کرات کده حزب دمو یرس

 نگیتیم ین حزب بجایه اکشود ین استنباط میها شد و چنکردها و تر کن یو برخورد خون یر یموجب درگ

رات کحزب دمو  یسخنگو « یم حسامیرک» یآقا یحت. ن شهر بدهدیدر ا یخواسته است مانور نظامیم

ست ین یاسیحزب س یکرات تنها کم حزب دمو ینکه ثابت کنیا یه براک» : حا به من گفتیردستان رصک

  .«میردکنگ یتین میا یاقدام به برگزار ، در منطقه است یقدرت نظام یکو در واقع 

رده کوپرت به چند روستا حمله یکو هل کبا تان یارتش یروهایه چرا نکن سئوال یدر پاسخ ا رسگرد موذن

تن از مردم  400امام جمعه ده حدود « گاله وان»ه یدر قر»: گفت، شته و مجروح ساختندکرا  یو جمع

خواهد یم سکهر ، میریم انتقام خود را بگیه ما قصد دارکبه آنها گفته بود  یسخرنان یرده و طکرا جمع 

م ین مسأله آگاه شدیاز ا یما وقت. ندک یهمراه یر یمباند و ما را در انتقام گ، ل استیس ماکبرود و هر 

اطراف  یم و آن را به اضافه روستاهایرفت« گاله وان»ه یشرت به قریب یر یاز آشوب و درگ یر یجلوگ یبرا

  .«مینرتل گرفتکتحت مراقبت و 

  :بور و مرور در شهر گفترسگرد موذن در مورد علت منبع ع

 یم آنان را شناسائیه بتوانکنیا یار در شهر وجود دارند و براکنون هم عوامل فرصت طلب و خرابکهم ا»

 « .ن مقررات لغو شودیم هر چه زودتر اینکیم یم و سعیردکمقررات منع عبور و مرور وضع ، مینک
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ه چرا کندگان ین سئوال آیپاسخ به ا در، ردستانکرات کعضو حزب دمو « یم حسامیرک»ن حال یدر هم

رات کحزب دمو  یتبکن ینگ و تضمیتیم ینقده در مورد لغو برگزار  یمقامات محل یبه رغم هشدار قبل

م ین داده بودیما تضم» : گفت. ده شدیشکنگ به خون یتیم، نگ در شهر نقدهیتیآرام م یبر برگزار  یمبن

رسگرد » یز از جانب ما نبوده است و در مورد ادعایرخ ندهد و رشوع ماجرا ن یه از جانب ما اتفاقک

من فقط به رسگرد . نمکیب میذکم آنرا تیبده یمانور نظام، نگیتیم یم بجایخواستیه ما مک« موذن

ف ارتش تنها برقرار آرامش در یوظا: ن گفتمیردنشک یبه روستاها یارتش یروهایموذن در مورد حمله ن

رد و کردها به شدت مقاومت خواهند ، کندکدر روستاها دخالت  شهر نقده است و اگر ارتش بخواهد

  .«ردکم یخواه یستادگین تجاوز ایم و در برابر ایهزار مسلح دار 10ما حداقل 

ه در یله مجاهدان ارومیند ما به وسیایاز تهران به نقده ب یارتش یه قواکنیقرار از ا: ان گفتیدر پا یو 

د یم و هر لحظه مرگ ما را تهدینقده و در محارصه بود یدهار کامام جمعه  یمیخانه مال صالح رح

شته کدند همه ما در آنجا یرسیشور ( منکنده وزارت ی) منا یز یرج تربیرد و چنانچه رسگرد موذن و اکیم

  .مینکیم یرسگرد موذن قدردان یاز تهران به رسپرست ین بابت از مجاهدان اعزامیه از اکم یشده بود

ه به نقده آمده و یاروم یستیو بهز یبهدار  یزات الزم از سو یبا دارو و تجه کیزشن دو گروه پیهمچن

  .ردندکآغاز  یامر یوع هر گونه بیاز ش یر یت خود را در جهت جلوگیفعال

انتشار داد و « دارک»آب رودخانه  یرامون آلودگیپ یه ایه اطالعیاروم یستیو بهز ین حال بهدار یدر هم

 . ده و به مرصف برسانندین رودخانه را جوشانیامنطقه خواست آب  یاز اهال

 (8/2/1358ندگانی)آ
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  .شوندیارتش در نقده مستقر م یروهاین، ردستانکاوضاع  یون بررسیسیمکم یبر اساس تصم

س ستاد ارتش ییر، ار، کخارجه یردستان با حضور وزراکاوضاع استان  یمربوط به بررس یون هفتگیسیمک

ل نقده ین جلسه در مورد مسایدر ا. ل شدکیتش ید جوادیر دفرت احمد حاج سد یژاندارمر  یو فرمانده

رات الزم با استقرار کصورت گرفت پس از مذا یراتکجاد آرامش در منطقه مذایجهتا یو لزوم اقدامات

 . دیدر محل موافقت گرد یژاندارمر  یروهایت نین تقویارتش و همچن یروهاین

 (20/2/1358، هانکی)

 

ماه مهلت به افراد مسلح  یکل سالح یتحو یبرا: رانیا یاسالم یل ارتش جمهور کستاد س ییمصاحبه ر

  .داده خواهد شد

ب امام یبا تصو. ه شده استیته اسالمی ایران یل ارتش جمهور که در ستاد ک یطرح خلع سالح عموم

صالح یراجع ذه بدون مجوز از مک یسانکه یل، کن طرحیبراساسا. شودیو دولت به اجرا گذاشته م ینیخم

  .ل دهندیخود را تحو یه سالحهاکماه مهلت خواهد داشت  ، یکار دارندیاسلحه در اخت

خود با  ییدار و آشناین دیران در نخستیا یاسالم یل ارتش جمهور کس ستاد ییرسلشگر نارص فربد ر

  .د دادیرا در ارتش نو یادیرات بنییتغ، سندگان مطبوعات ضمن اشاره به مطالب باالینو

م یارتش خود را تسل، اسالمی ایرانان انقالب یدر جر: گفت یارتش در مصاحبه مطبوعات لکس ستاد ییر

 ییعدها. شده است یه ارتش از هم متالشکست ین بدان مفهوم نیوست ایرد و به مردم پکاراده ملت 

مه ارتش با ه هکم یرید بپذیبا ینند ولکم گذشته را حفظ یخواستند با حفظ ارتش رژیاز رسان ارتش م

باز گردند همه  ەهاه ارتش به رسبازخانکه دستور داده شد ک ین جهت هنگامیملت بودند و به هم

 یدر پ. امده استیوارد ن یبه استثنای، ز نظامکان حمله به پادگانها و مرایدر جر. وستیارتش به ملت پ

 اللهآیتحرضتضور ل به حین دلیف شده بود و بهمیبه شدت ضع ایروحیهارتش ، انقالب یروز یپ
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در پنج مورد  یفرمان ینیامام خم. ردمکح یشان ترشیت ارتش را برایدم و موقعیرس ینیامام خم یالعظم

مختلف  ەهایان بود و اطاعت از مافوق در ردیره ارتشین اصل آن عفو گناهان صغیه مهمرتکردند کصادر 

اده نشده و به یادره شده است هنوز پامام ص یه از سو کان یارتش یبرا یفرمان عفو عموم. بود یارتش

نند تا به همراه ک یره را درجهبندیبکه در ارسع وقت گناهان کت داده شده یمامور، ارتش یدادرس

ره یه گناهان صغک یانیان به موقع اجرا گذاشته شود و نظامیدر مورد نظامی، ل انقالب اسالمک یدادستان

  .رندیقرار گ ینیمورد عفو امام خم ەاندداشت

 

  :مسار رسلشگر فربد گفتیت

ن یران از بیه ارتش اکپنداشتند ید داشتند و میران بعد از انقالب تردیه نسبت به ارتش اک یمجالت خارج

ه ارتش با کدند و متوجه شدند یام را دیه ساز و برگ نظامک ین هنگامیفرورد 29در روز ، رفته است

ران خود یا یاسالم ینون ارتش جمهور کبه هر حال ااما . ردکر ییلحنشان تغ، امل داردک یملت همبستگ

ه ک ین رژه مرتب و منظم خود را همراه با انواع ساز و برگ نظامیتا نخست. ندیکا میرا از هر لحاظ مه

  .ش بگذاردیبه منا اسالمی ایران یسجمهور یین ریبرابر نخست، ار داردیدر اخت

 

 ل حاد گنبد و نقدهیمسا

ه ک یارتش: رد و گفتکران آنگاه به حوادث گنبد و نقده اشاره یا یاسالم یل ارتش جمهور کس ستاد ییر

گنبد  یهایریان درگین در جرینه فرد گرا و به هم، گرایاست مل یارتش. ل گرفته استکران شینون در اکا

رون راندن یب یلذا برا. بشود یکبرادرمنان شل یبه سو  ییه مبادا گلولهاکم یو نقده همه ما نگران بود

 یه گروهکردند کارتش نخست اطراف شهر را محارصه  یروهایم و نیردکه یته یانقالب از گنبد طرحضد 

نند ک که شهر را تر کرد کنده دولت به ضد انقالب اخطار یوستند و آنگاه منایز به آنها پین نیاز مجاهد



 
23 

ن یمرتکد شهر شد و ان استقبال مردم وار یارنش در م، رفتندیرون میسو از شهر ب یکه آنها از ک یدر حال

  .داشت یگر یل دکامد اما موضوع در نقده شیش نیپ یر یدرگ

ه مسلامً کخته بودند یرد به هم رکو  کدر نقده برادران تر ، بود یر یاگر در گنبد ضد انقالب عامل درگ

ر ن بایا. اد بودیز یلیخ ەهاشتکآمار ، ارتش و پاسداران نبود یگر یانجیون دولت و میاگر اقدامات روحان

ر از ین درگیه نخست طرفکم یت دادکنقده حر  ین به سو یاز ارتش را همراه با مجاهد یز ستون بزرگین

ه به کندگان دولت و ارتش یمنای، مقامات محل، ونیع روحانیشهر خارج شدند و آنگاه با اقدامات وس

  .آتشبس اعالم شد، وارد شده بود یانجیعنوان م

 

 یو شهربان یه ژاندارمر یروح

ل ما ین دلیسخت شده و به هم یو ژاندارمر  یه ماموران شهربانیروح: ردکر نارص فربد اضافه رسلشگ

به  ەهادر رسبازخان یستیه باکروهامان یم و نیز مستقر باشیم در حفظ نظم و آرامش در شهرها نیناچار

  .ەاندندکدر شهرها پرا، شور مستقر باشندک یا در مرزهایفنون مختلف بپردازند و  یر یفراگ

را به آنها باز  یو ژاندارمر  یه از دست رفته ماموران شهربانیه ما هر چه زودتر روحکند یکجاب میرضوتا

فشان را یشان برگردند و وظایارهاکم تا بتوانند به رس ینان بدهیو اطم ین شغلیم و به آنها تامیگردان

  .د بپردازدگر خو یف دیتواند به وظایه ارتش مکن صورت است یتنها در ا. انجام دهند

  .ل خامته بدهندکبه مش، نه عفو ارتشیدر زم ینیفرمان امام خم یه درجهبندکنم یکمن تصور م
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 نقش پاسداران انقالب

  :ردکل سپاه پاسدار انقالب اظهارنظر کیل ارتش در مورد تشکس ستاد ییر

را در جوانان وطنامن  یه انقالبید روحیه نخست باکچرا . د است و هم آنرا قبول دارمین سپاه هم مفیا

ه همواره با پاسداران روبروست و ضمن کز توجه داشته باشد یگر ضد انقالب نید یم و از سو ینکحفظ 

، ار خواهند شدکه در سپاه پاسداران مشغول ک یو قرار است افراد، ه با ارتش به عمل آمدهک یراتکمذا

  .ار شوندکنند و مشغول یدر ارتش بب یدو هفته دوره نظام

نون کم و ایامه گذشته را ساختهایکظرف : رد و گفتکارتش  ینونکرسلشگر فربد آنگاه اشاره به وضع 

به وقت انتخاب  اسالمی ایران ینه ارتش جمهور یدر زم ییهاینیشبیاما پ، میه ارتش دارکم یم بگوئیتوانیم

 یراتییاد تغیاز بن اسالمی ایران یم ارتش جمهور ینیکوشش مکشده است و  اسالمی ایران یاست جمهور یر

امل ک یهامهنگ یاسالم یو جمهور  یه با خواست ملت و جامعه اسالمکم یند و ارتش داشته باشکب

  .داشته باشد

ا یاه یس یایخزر و در یاین دریه ارتش ما در بکآن یه به جاکدر ارتش در دست مطالعه است  یطرح

  .گران مستقر شودیمنافع د یج فارس برایدر نقاط مختلف خل

 یگانها. یران باشدیشود تا در خدمت ملتایم یارتش استان یروهاید در واقع نیدر استانها استقرار با

  .ندکوب کران رس یا کت خصامنه را به خاکشود تا هر حر یدر استانها مستقر م یرضبت

 

 است یارتش غن

 یغن یجنگ یرد و گفت ارتش از لحاظ سالحهاکت ارتش اشاره یل ارتش آنگاه به موجوکس ستاد ییر

 یل جنگید وساینده به خریآآ یسالها یاست و برا یغن یل جنگید وساینده به خریآیسالها یاست و برا
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ن یاایم اگر الزم بود ینیکق میه تصدکم یهم دار یادیز یموارد سالحها یدر بعض یم و حتیندار یاز ین

  .مینیکشور فروشنده واگذار مکا به یم و یفروشیل را میوسا

ل یسال تقل یکبه  یه مدت زمان رسباز کم گرفته شد یقبل تصم یچند: ردکرص فربد اضافه رسلشگر نا

م مجدداً مورد مطالعه ین تصمیا. دهدیل میارتش را عمالً به نصف تقل یرو ین، مین تصمیابد به نظر من ای

م ین سال ویکنم حداقل آن یکه تصور مکبرسد  یبه حد معقول یقرار خواهد گرفت تا مدت زمان رسباز 

  .ن خصوص اتخاذ نشده استیدر ا ییم نهایاما هنوز تصم. باشد

ن شورا از یه در اکشود یل مکیتش یاز متخصصان ارتش ییدر ارتش شورا: ل ارتش گفتکس ستاد ییر

ن شورا طرح یل و امور ارتش در ایند متام مسایه نظرات خود را بگوکشود یمردم دعوت م ەهایهمه گرو 

اما در مورد خلع . دهدیآنرا م یل ارتش دستور اجراکس ستاد ییالزم ر یهایریگمیشود و بعد از تصمیم

س کچیه هکن ماده آن آمده است یه در نخستکه شده یطرح ته. ه اسلحه در دست دارندک یسالح افراد

 یسان. کدیمنا یا آنرا مخفیند و کبا خود اسلحه حمل ، صالحیز ذکاز مرا یحق ندارد بدون مجوز قانون

ز مجوز یه آنها نکا پاسداران یهستند و  یارتش یروهایا مأموران مجاز ن. یوانند اسلحه داشته باشندتیه مک

نصورت ضمن یرایدر غ. ل دهندیماه تحو یکخود را در ظرف  ید سالحهایه مردم بایبق. خواهند داشت

ان یه در جرکم از مرد یه برخکرد کم یشنهاد خواهیالبته به دولت پ. شوندیز میب نیگرفنت اسلحه تعق

  .ل دولت بدهندیخود را تحو یسالحها، ەاندد اسلحه زدید و فروش اسلحه و ورود آن دست به خریخر

ر متعهد مناسبات خوب یشور غک یکخود به عنوان  ینون در مرزهاکرد هم اکرسلشگر فربد اضافه 

ب امام یبه تصو ه طرح خلع سالحک یه آنهم در صورتکما از ورود اسلحه است  یم فقط نگرانیدار

 یتیاهم ین مساله بیامیندار یلکچ مشیز هین« زبانیپال»در مورد . حل خواهد شد، و دولت برسد ینیخم

 . شودیا زود حل میر یه دکاست 

 (22/2/1358هانکی)
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  .وان فعال ناظر استیارتش در مر

امل غرب را ش کشهر  11نرتل کو  64هنگ  ینیشب عقب نشیدی، ر دفاع ملیوز« یاحیر یپ تقیرست»

ت خود نفوذ دارد یامال در منطقه مورد مأمورک 64لشگر »: ردها بشدت دروغ خواند و گفتک یاز سو 

ردها که که داده است یلشگر غرب اعالم. «امده استیش نیپ ینیعقب نش یبرا یچ وجه موردیو به ه

  .ەانددر که ارتش به آنجا رفته است خوشحال و از آنان استقبال کنیم بودند و از ایتسل

  .«ارتش فعال ناظر است، شودیدر منطقه م یهائه در حال حارض اخاللیکبا وجود»: ر دفاع گفتیوز

راتش با کاظهار داشت مذا یونیزیتلو یگفتگو  یکشب جمعه در « یت الله الهوتیآ»، ن حالیدر هم

 . ده استیجه نرسیوان به نتیرده از مرکوچ ک یردهاک

 (6/3/1358ندگانی)آ

 

                   رانیآسامن ا مانور در

شور کدر آسامن  یاسالم یجمهور  یهوائ یرو ین یامهایو هواپ ەهامانور جنگند یها برایپشت پرده ا

امالً کن مانور یا، رانیا یعراق به مرزها ییند به دنبال تجاوز هوایگومی ت فراوان قائل هستند ویاهم

، ن حالیدر هم. دست نخواهند گذاشت یبا آنها دست رو  مقابله یها بدانند ارتش برایه عراقکالزم بود 

ن یاپو هستند تا نخستکاران او سخت در تالش و تکس ستاد ارتش و همیرئ« مسار فربدیت»ه کند یگومی

ه کرده بود کل یمسار فربد اظهار متایت، قبل یچند. نندکبرگزار تر وهکرژه و سان ارتش را هر چه باش

شنهاد او مورد ین پیرد و ایران انجام پذینده ایس جمهور آیدر حضور رئ یور ارتش جمه ین رژه واقعیاول

ه کنند هامنطور کمی ن محافل اضافهیهم. ران خواهد بودینده ایس جمهور آیقبول مهندس بازرگان رئ

ز بعنوان ین او نیفربد جانش، ردک ید قدرت و عظمت ارتش تلقیمساله سنندج را مبثابه تجدی، مسار قرنیت

 (20/3/1358ندگانی)آ  . ش بگذاردیآن را مبرحله منا یمانور قدرت رزم، ء مجدد ارتشایاح
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 حیتوض

رامون مانور یپ یت دفاع از آزادیجمع یمقام آگاه در لشگر سنندج درباره اظهارات سخنگو  یک

 یچ نوع مانور یه، رانیا یاسالم یارتش جمهور  یامهایهواپ»: در آسامن سنندج گفت یارتش یامهایهواپ

ه دارند فقط به ک یفهایم وظکبه ح یارتش یامهایه هواپکبل، دهندیمن جاد رعب و وحشتیا یبرا

  .باشد یر عادیار غک یکن ینم ایکپردازند و تصور منیمنطقه م ییشناسا

 یهایریدر درگ یچگونه دخالتیو لشگر سنندج ه یاسالم ین لحظه ارتش جمهور یتا ا: ن گفتیهمچن یو 

 . ده استیز از طرف دولت به آنها نرسین یتور و دس ەاندردکوان نیمر

 (20/4/1358هانکی)

 

  .ردندکاستقبال  یاسالم یندگان ارتش جمهور یوه فراوان از مناکمردم مهاباد با ش

صبح  9ساعت  یجانغربینده استاندار آذربایت منایدر مع یاسالم یه ارتش جمهور یشش افس بلند پا

د از یر شدیاخ ەهایه در ماکده مهاباد یمردم زجر د. ردندک تکه به سمت مهاباد حر یروز از ارومید

دولت درآمده  یندگان رسمیتا خارج از شهر استقبال منا ەاندشدید میتهد مسلح متفرقه ەهایطرف گرو 

رنگارنگ ضدانقالب شعار  ەهایه توطئیانقالب و برعل یو رهرب  یاسالم یبه نفع جمهور  یو با شور خاص

ور را کات مذ یداً هیانقالب شد یو رهرب  یالمیاس یت مردم به نفع دولت جمهور دادند و ابراز احساسایم

  .ر قرار داده بودیتحت تاث

نامه سال یه در حمله اواخر فروردک ینیسنگ ەهایست اسلحیندگان دولت به پادگان مهاباد رفته و لیمنا

ه در ارسع ک ەانددادرات قول کن حزب دمیرات به غارت رفته بود از طرف مسئولکتوسط حزب دم یجار 

 یندگان ارتش جمهور یبنا به اطالع واصله منا. ل بدهندیغام گرفته به پادگان تحویبه  یوقت سالحها

  .ردستان بدهندکر نقاط یب ورود ارتش به مهاباد و سایه باز گشتند تا ترتیران به ارومیا یاسالم
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رده است کت یردستان را تقوکه مردم یردستان روحکدر نقاط  یدفاع یروهایان نکاز قرار معلوم خرب اس

  .ده استیف بخشیآنان را تخف یهاینگران یو تا حدود

سوق  یرقابل بازگشتین منطقه را به نقطه غیردستان اکمسلح در  ەهایدر مقابل گرو  یرا هرگونه تحللیز

رد ما به انقالب کندگان دولت منودار عالقه ژرف برادران یر مردم مهاباد از مناینظیاستقبال ب. خواهد داد

ازات یر امتیسا یغاتیل تبلیه جز وساکم سابق یغات عنارص رژیه تبلکدهد یاست و نشان م یاسالم

 . ه استیپا یتا چه اندازه سست و ب ەاندخود را متاماً از دست داد یاجتامع

 (21/4/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  .ندیکشهرها دخالت من یامور انتظامارتش در ، تا صدور دستور دولت : س ستاد ارتشییرسلشگر فربد ر

 یعیشود و بر اساس مطالعات وسیدگرگون م یمکو  یفکیاز لحاظ  اسالمی ایران یستاد ارتش جمهور 

 یو اجتامع یاسیط سیازنقطهنظر رشا، افته بودیم گذشته سازمان یه در رژک یارتش، ان استیه در جرک

  .ران منطبق خواهد شدیا یاسالم یبا جمهور 

ن مطالب خاطر نشان ساخت یان ایران ضمن بیا یاسالم یس ستاد جمهور ییر: رسلشگر نارص فربد مساریت

ند اما چنانچه مصلحت دولت بر کشور مداخله نکمناطق مختلف  یه در امور انتظامکوشد یکارتش م

  .ن اقدام صورت خواهد گرفتیا، ابدیحضور  یایمنطقهه ارتش در کن باشد یا

ل یهان به مساکیبا  یاختصاص یگفت و گو  یکران امروز در یا یاسالم یر س ستاد ارتش جمهو ییر

ده یوان اطالع رسیه از مرک یبه طور : وان و استان خوزستان پرداخت و گفتیر مریهامفران و حوادث اخ

 یدن گروهیگرد یو زخم ییشته شدن عدهاکه متاسفانه منجر به کن منطقه یرایحوادث اخ یاست در پ

  .فرماست مکون آرامش در منطقه حنکهم ا، گر شدید
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ز یداد ن یاز مساجد خرمشهر رو  یکیروز در یه دک یحادثه ناگوار  ویژەر خوزستان بیدرباره حوادث اخ

 یه براکار صورت گرفته است کخراب یئەهاا گرو یله گروه ین حوادث بوسیه قدر مسلم اکد گفته شود یبا

ن منطقه یتام یشورا، ارکن مبارزه با عوامل خرابیهمچناز آن و  یر ین حوادث و جلوگیاتایبه جزئ یدگیرس

 یروسای، انتظام یروهایاستاندار خوزستان و با حضور فرماندهان ن یرت احمد مدنکمسار د یر نظر تیز

ت ین امنیتام ین شورا برایا. ه بر اوضاع نظارت دارندکل شده کیگر مقامات مسوول تشیپاسداران و د

خوزستان پاسداران انقالب و افراد  یعمل آورده است و مسووالن انتظامرا به  یعیمنطقه اقدامات وس

  .الزم را دارند یمقابله با عوامل مخرب آمادگ یبرا ەهاتیمک

ن دو یرو به ایوان و خوزستان و اعزام نیران در مریا یاسالم یرسلشگر فربد درباره نقش ارتش جمهور 

  :منطقه گفت

شور و مقابله با کحفظ حدود و ثغور  یران برایا یاسالم یجمهور ارتش ، ه بارها گفته شدهکهامنطور 

ظاهر  یه ارتش در نقش ماموران انتظامکم یوشش دارکدارد و ما  یف مشخصیوظا، دشمنان وطن

و  یاسیه از نقطه نظر سک یز هنگامیان حوادث گنبد و نقده نین جهت در جریبه هم. نشود

ن حالت در مورد یا، وارد صحنه شده، ناظر بر اوضاع ارتش به عنوان، دولت مصلحت دانستیانتظام

چگونه یارتش ه، ه دولت مصلحت نداندکند و مادام یکدا میناً مصداق پیز عیوان نیحوادث خوزستان و مر

، دستور بدهد، دولت، تیجاد امنینه حفظ آرامش مناطق و ایچنانچه در زم یرد ولکنخواهد  ییمداخلها

  .افتیخواهد مسلامً ارتش در مناطق حضور 

 

 درباره هامفران

آنها پرداخت و  یآنگاه به مساله هامفران و نقطه نظرها اسالمی ایران یس ستاد ارتش جمهور ییر

ع قرار یوس یران به طور اعم مورد بررسیا یاسالم یارتش جمهور  یل پرسنلیمسا، خاطرنشان ساخت

ن یارتش در جهت رفاه حال آنها از ب یل پرسنلیمسا، ه انجام شده استک یو اساس مطالعات، گرفته است
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ندگان یه مناکز یه طبعاً مساله هامفران نکدنظر خواهد شد یق تجدیو عم یادیالتشان به طور بنکبردن مش

  .نخواهد بود ین قاعده مستثنیان امر قرار دارند از ایآنها در جر

 یلکرات ییتغ یو اجتامع یژ دئولویای، اسیاز جهت س اسالمی ایران یارتش جمهور : مسار فربد افزودیت

در سطح  یعیرات وسیید نظر قرار خواهد گرفت و تغیگذشته ارتش مورد تجدی، ادها و نهادیابد و بنییم

  .شودیارتش داده م

 

 یارتش و قانون اساس

ز در یران نیا یاسالم یه ارتش جمهور کآن یبرا: گفت یرسلشگر فربد سپس درباره ارتش و قانون اساس

را در بخش مربوط  یعیحقوقدانان ارتش مطالعات وس یشورا، حضور داشته باشد یساسقانون ا یبررس

ه مربوط به ارتش است با نظارت کن قسمت از قانون یتا ا ەاندردکرشوع  یبه ارتش قانون اساس

 یه در بخش مربوط به ارتش قانون اساسکن دخالت آن است یغرض از ا. م گرددیتنظ یحقوقدانان ارتش

ن یا. باشدیرنده از ملت میاز ملت است و الهامگ ییران جزیا یاسالم یه ارتش جمهور کح بشود یترص

ب ارتش آگاه ین ترتیه آن دولت معبوث از ملت باشد بدکند یکم یرو یپ یاز دولت یارتش از نظر قانون

 . ه معبوث ملت استکاست  یت از دولتیاز ملت و در تابع ییه همواره جزکخواهد بود 

 (25/4/1358هانکی)

 

  .رده استکوان دخالت نینون در مرکارتش تا 

پارس در تهران  یبا خربگزار  یتلفن یروز در گفت وگو ید 12فرمانده لشگر سنندج ساعت  یرسهنگ سپهر 

ن شهر یدر ا یرانداز یرده و تکوان دخالت نینون در حوادث مرکتا یاسالم یه ارتش جمهور کرد کد کیتا

  .روز قطع شده استیاز بعدازظهر د
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ت کن رش یپاسداران و مجاهد ییار حمل مجروحان و جابجاکفقط در  یارتش یوپرتهایکگفت هل یو 

  .ەاندداشت

نفر و تعداد مجروحان  23وان را یروز مریمسلحانه د یر یشدگان درگشتهکفرمانده لشگر سنندج تعداد 

 . ردکر کتن ذ  45تا  36ن یرا ب

 (26/4/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 یمیر رحیمسار امیت لوموند با یگفتگو 

  . . .یباش یه قو کاست  یافکتنها ی: میر رحیام 

  .تواند آن را نجات دهدمی د قرار دارد و تنها ارتشیران در معرض تهدیانقالب ا

 ودتا را گرفتکتوان جلو ی میراسکتنها از راه دم

  .رفنت به خوزستان هستندی سه هزار نفر از افرادم آماده

  .ت هستمجان سخ یراتکمن دم

ت مهر شده یه برگ مأمورک یرانیاستمدار ایس یکاز خروج « یاسالمی تهیمک» یاعضا، در فرودگاه تهران

 یه روحان، کاز مسووالن زندان قرص . یکیردندک یر یجلوگی، حیتوض یادا یب، در دست داشت یو رسم

گذشته فرمان  یهفته ینیه امام خمکه با وجود آنکاطالع داد  یپ زندانیرست یکبه پس ، است ییشویر

بر  یح امام مبنیبا وجود دستور رص. پدرش از زندان آزاد نخواهد شد، رده استکصادر  یعفو عموم

ها و یروسپ، هم جنس بازها، شوندینون اعدام مکه اک یسانکن یشیومت پکاران حکتیاعدام جنا

، خوزستان یاز شهرها، ان بهبهانر ماه( مردم به زندیت 21ه )یژوئ12روز پنج شنبه . ها هستندیقاچاقچ

گوناگون  یهاالتیدر ا. شتندکه قرار بود آزاد شود کومت گذشته را کسناتور ح یکحمله بردند و 
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ها و اعتصاب، ردستان و خوزستان روزبروز بر شامر تظاهرات، کبلوچستانی، ن پهلو یشیپ یامپراطور 

ه به طور ک یصفا در برنامها یون بنام علیزیو و تلویندگان رادیاز گو . یکیشودیسوءقصدها افزوده م

 یجنگ داخل یشور را به سو که ک یارانه شبه انقالبهائکایغات ریتبل»یشد پس از افشایزنده پخش م

ان یگر نظامیه زودتر از دک یسانک یارتش ـ حت یافراد ساده. خود را اعالم داشت یاستعفا« شانندکیم

ربند یه در اعتصاب به رس مکدند ـ روزهاست یرا رسعت بخش یتم سلطنیرژ یوستند و واژگونیبه امام پ

ان یآورد در بیتهران بدست م ەهاینجا و آنجا و از روزنامیه اطالعات خود را از اک ینجا ناظر یو در ا

ه قدرت دوگانه امام کند یبمی ند وکد انتخاب یز را بایداند چه چیرا منیشود زیج میخود گ ەدیعق

نند و کیل مین خود را تحمیه قوانک ییهاکو گروه یبوم ی«اربابها»رگان به سود و دولت باز  ینیخم

ابد ییم یشرت یت بیه روز بروز ارتش اهمکل است ین دلیشود و به همیمحدود م، معموالً مسلح هستند

ه در ک یز از جنگ قدرتیگر یبرا ینیامام خم. شور استکت یاستقرار وحدت و امن یلهیه تنها وسکچرا 

 ەهایتیمک ویژەب، نار ارتش بوجود آمده استکه در ک یم داشت بر سازمانیور درگرفته است تصمشک

نرتل کر قابل یغ یندارند و حت یه نفوذکن دو گروه نشان دادند یاما ا. ندکه کیامام و پاسداران انقالب ت

ومت نهاده بود کار حیه در آغاز در اخت، کنون قصد دارد ارتش راکقم ا ین رهرب مذهبیهستند بنابرا

 یشور دارد مفهومکدر  یااس گسرتدهکه هنوز هم انعک یمیمسار رحیت ینسان ماجرایبد، ردیبازپس بگ

روز نهم : آورممی نجایرا در ا یمیمربوط به رح یدادهایاز رو یخالصه ا. ابدیمی ار مهمیو بس ویژە

ـ م( تیت 18ه )یژوئ « توطئه» یکه هدف کرد کاعالم  یاتنفرانس مطبوعک یکدر  یمیر رحیمسار امیر ماه 

جاد هرج و مرج در یا، زکاست دژبان مر یردن او از مقام رکنار کبر  یبرا یتوطئه ا، قرار گرفته است

شور اخراج که پس از سقوط شاه از کا یکآمر یارتش و باز گرداندن مستشاران نظام یروهایدرون ن

و  ینفر از افراد نظام 7000به همراه  هک یمیمسار رحیت، ر دفاعیچند ساعت بعد وز. ەاندشد

ه در برابر کرد که مستقر است اعالم یدیدر پادگان جمش« اهانیراهن سیپ»خود موسوم به « یشخص»گارد

گر ید یاز سو . ردکخواهد  یدار یار بردن زور پاکنار سازد با بکوشد او را از مقامش بر که بکس کهر 

ز فرمان عزل یآن روز ن یو فردا« مباند یباق»خواستیمیاز رح یتلفن ییدر گفت و گو ینیامام خم
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ر ین تحقیز دولت بازرگان این بار نیو ا. ردکلغو ، دولت بازرگان صادر شده بود یه از سو ، کرا یمیرح

ز کاز مرا یکیه به یدیپادگان جمش، امام یار یبه ، و از آن پس. رفتیپذ، اوردیه خم به ابرو بکآن یب، را

شق ی، جو گندم ییوتاه و موهاکل یبا سب، اندام کوچ، کساله 57 یمیمسار رحیت، قدرت بدل شده است

گل رسخ و  ینشسته است و دورتادورش پر از سبدها یز مجللیو با ابهت پشت م کو رق و خش

م با یدر رسارس گفت و گو. ەانداو فرستاد یشگران و هوادارانش برایه ستاکاست  یرنگارنگ یهاکخیم

آورد و در هر می را بزبان« دوستم دارند»مدام جمله  یمیرح، دیشکج ساعت طول به پن یکه نزد، کاو

شور کو متام اقوام ، ر دستمیمردم و افسان ز»: گفتیسته مکدست و پا شی به زبان فرانسه یفرصت

ه او توطئه یانه علیه مخفکز دارد ین یش درست باشد دشمنان رس سختەهایاما اگر گفت« . دوستم دارند

. ربدیه نامشان را منکرتبه ین بزرگ و افسان عالکیمال، هایائیکامر، میقد یهاکیساوا: نندکیم ینیچ

رتسم! یاما من از مرگ من»: دیافزایپرد و میآنگاه از جا م« . شنت مرا دارندکآنها قصد »: زندیاد میفر یمیرح

 « .نمک یر زندگیو تحق ییه با رسواکنیشته شوم تا اکها یضد انقالب یدهم با گلولهیح میترج

سلطنتطلب است در  یمسار یه پس تک یمیرح. دهدیم یبه سود او گواه یمیمسار رحیت یگذشته

او با شاه مانع از آن  یاما روابط شخص. ار مورد اعتامد او شدین بود و بعدها یشیشاه پ یهمباز  کیود ک

شاه  1953رت مصدق در سال کت د ومکه پس از سقوط حک یهنگام ویژەبه ، ندکه از او انتقاد نکنشد 

. ردکران دعوت یا را به ایکآمر یه مستشاران نظامک یا زمانیرد کست را اعدام یمونکصدها تن از افسان 

، رفتیشدن را پذ یبازنشسته شد و از آن پس بارها خطر زندان یسالگ 36و در سن  1958در سال  یمیرح

ه ـ هنوز دوستان او کرا  یتالله طالقانیبازرگان و آی، مالت دو مبارز جنبش اسال که و کپس از آن ویژەبه 

 یابراز همبستگ یترب گذشته )مهرماه ـ م( براکدر ا یمیرح. رفتیپذ یند ـ در دادگاه نظامیآمی بشامر

است  یقاً اسالمیعم یشور که کران یدر ا»او  ەدیرا به عقیرد زکبه نوفل ـ لوشاتو سفر  ینیبا امام خم

هن پرست یم یکمن تنها »: دیگویاو م« . ستین نکمم یرهربان مذهب یبانیتپش یب یچ انقالبیه

ند و با کیجان خود غلبه میآنگاه بر ه«. جان سخت هم هستم یراتکه دمو کستم بلیست نیونالیناس

هر نوع ، مردم یهایاگر آزاد، زند رشافت اوست و منمی افس یکه ک یحرف»: دیگویم مکمح یلحن
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ر مبن ین چند روز اخیهم ینیماندم و بازهم اگر امام خم ینجا منیا یه بود لحظه ان نشدیتضمی، آزاد

ت خواهند کنده رش یدر انتخابات آ، از جمله حزب تودهی، اسیس یهاه متام سازمانکنان نداده بود یاطم

انسه فر ی ران باندازهیپس در ا. ماندم یندگانش را به مجلس خواهند فرستاد در مقام خود منیرد و مناک

شورش ی، ثبات یب یم جلو یتوانیه ما مکن راه است یو تنها از ا. برقرار خواهد شد یراسکو انگلستان دم

  .«!میریودتا را بگکا یها تیاقل

 

 ارتش یبازساز 

ی شود و بگفته یمنظم و قو ، متحد یارتش یران داراید ایبا، ردکز را از اول رشوع ید همه چینهمه بایبا ا

ی، تظاهر به فروتن یب، ن حرف را بارهایاو گذاشته شده است و ا ەت بر عهدین ماموریا یمیمسار رحیت

 یهم هست ـ عبارت است از بازساز  ینیاو طرح امام خم یه به گفتهک – یمیطرح رح. ندکیرار مکت

خود او البته « اهانیراهن سیپ»گروه پاسداران انقالب و گروهی، اسالم ەهایتیمکش از انحالل یارتش پ

م ین فرصت را الزم داریما ا»: است ینده رضور یسه ماه آ، ن افراد مسلح تا دویه وجود اکتقد است مع

ش از سقوط شاه شناخته یپ یشتارهاکه به اشتباه مسوول ، کم دوباره مردم را به حضور ارتشیتا بتوان

فشار و خفقان  مسوول، د دو درصدیشا، از افسان ارتش یز یت ناچیدر واقع اقل. میعادت ده، شده است

ه ک یز یتنها چ، بدل شده است یارتش به نهاد جهاد ساملی، ساز کن آن روزها بودند اما پس از پایخون

دوباره نظم در ارتش هستند قصد  یه مخالف برقرار ک یسانکاز  یاعده. م دارد نظم استکاالن ارتش 

ودتا ک یجاد نظم راه برایسند با ارت یه مکنیا ایشومشان بوجود آورند  یهاتین یبرا یدارند اوضاع مناسب

ه کند و معتقد است کیان میودتا به رصاحت بک ەز نظرش را دربار کفرمانده دژبان مر « . هموار شود

  :ردکتوان  یودتا را هم منکتصور  یون حتیروحان یبانیبدون پشت

ش ید پیرت بان صو یدر ا، فرض است یکن تنها یالبته ا، رمیم من بخواهم قدرت را بدست گینکفرض »

  « .فتوا بدهد ینیز امام خمیاز هر چ
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نظم را « هفتهیک»نصورت در عرض یار تام بدهد و در ایاست امام به او اخت یافکتنها  یمیرحی به گفته

نار خواهد کار بر کرا از « سواد یف و بیضع»متام افسان، شور بر قرار خواهد ساختک یهادر متام پادگان

و قادر به جلب احرتام و « خود آگاهند یفهیبه وظ»ه کرا خواهد گامشت  ینساکآنها  یرد و به جاک

ن پادگان یه در اک»د یگویزند و میه را مثال میدیجمش یعنیپادگان خود  یمیرح. اعتامد رسبازان هستند

مسلح  ەهایگرو یمیرح، ن منونهیر اکپس از ذ « . ت داردیز ارجحیهم چون ارتش فرانسه نظم بر همه چ

پاسداران انقالب جزو افراد ، خواه ناخواه منحل خواهند شد ەهان گرو یه اکد یگویند و مکینش مرا رسز 

ان خلق هم خودشان یین خلق و فدایمانند مجاهدی، اسیس یهادر خواهند آمد و سازمان یارتش معمول

ن یآنها تضم یرا برا یراسکت و دمو یچون ما امن». ل خواهند دادیخود را تحو یهال خود سالحیو به م

خواهان  یهاجنبش ین سادگیا خواهد توانست به همیتواند یا میپرسم آیاز او م. «ردکم یخواه

: غردیمسار میند؟ تکخلع سالح ، اخوزستان وجود دارندیردستان که در ک یهائمانند جنبش، را یخودمختار 

ر از افراد من در حال آماده نون سه هزار نفکنند! هم اکتا از تو اطاعت  یباش یست قو یافکتنها ، بله»

دفاع از مناطق  یه براکاما دولت به من دستور نداده است . باش هستند تا به خوزستان فرستاده شوند

 یحت« پسانش»ه کست ین یاجینند چون احتکد باو اعتامد یه باکد یگویم« . ز به آنجا برومینفت خ

با احساسات  یهستند بخوب یتار ه خواهان خودمخک یهائتیاقل. نندک یکگلوله هم شل یک

آنها . گردیه فارس نژادها را مکست یند و او آنها را به هامن چشم خواهد نگریاو آشنا یخواهانهیآزاد

 یدر باره. شوندیندگانش انتخاب میل مناکن شیه به اک یبدهند و بعد مجلس یتوانند آزادانه رایهم م

  . . . . م خواهند گرفتیتصما نه یدارند  یه آنها حق داشنت خودمختار کن یا

سه یر دسیه دولت درگک یدهد و معتقد است در مدتیار از خود نشان میبس ینگران یمیمسار رحیت

. شور را فرا خواهد گرفتکه خواهد شد و هرج و مرج رسارس یشور تجزکت است یاهم یب یهاینیچ

تواند آنرا نجات می هکتنها ارتش است  د قرار دارد ویانقالب در معرض تهد»: دیگویم یبا پا فشار یمیرح

ه پنج شنبه عرص صورت ی، کمیمن و رح یبهنگام گفت و گو « . د رسعت عمل به خرج دادیبا. دهد

 یا با استعفایدم آیپرس یمیاز رح. ردندکیمشورت م ینیدولت در قم بودند و با امام خم یاعضا، گرفت
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 یستور یترانز یو یه برنامه اخبار از رادکاما هر بار . نداد زد و پاسخ یمسار لبخندیدوار است؟ تیبازرگان ام

ه از قدرت بدست کرا  یه بازرگان سهمکنبود  یدیو ترد، ردکیز میش را تیشد گوشهایش پخش مکوچک

ما را تا در  یمیمسار رحیت. ون قم باز نخواهد گذاشتیروحان یرد و راه را براکآورده است رها نخواهد 

ران یه انقالب اکد یبانها دارم بگوئ یار یبسی ه عالقه، کبه مردم فرانسه»: گفت رد وک یدفرتش همراه

ن یچند. ستادندیدن ما خربدار ایه با دکبود  یاطاق انتظار پر از افسان« . روز خواهد شدیرسانجام پ

 یه از ما اجازه مرخصیکدر حال یمیرح. ردیمسار آنها را بپذیه تکروزنامه نگار هم منتظر بودند 

در انتظارم  یدانم چه رسنوشتیاج دارد و من منیوطنم به من احت»: گفت یز یغم انگ یخواست بالودگیم

 ینگاه، ردکیما را دنبال م یه با دقت متام حرفهای، کمیرحی ن هنگام پس چهارده سالهیدر ا« . است

 . . . . نداشت رسنوشت پدرشی درباره یدیچ تردیاو ه، مکدست . ش بر او انداختیرسشار از ستا

 . رولو یکار

 (27/4/1358ندگانی)آ

 

 ه ارتشیاعالم

رماه یت 29از امروز : ردکن رشح صادر یبه ا ایاطالعیهه یاروم 64شنبه گذشته لشگر  5گر ید یاز سو 

خود  یو انقالب یفه قانونیبه وظ 64ن لشگر گذاشته شده و لشگر یت مردم منطقه بر عهده این امنیتام

پارس  یع رسو خربگزار یشتهشدگان و مجروحان وقاکدر مورد تعداد . ردکقدام خواهد نه این زمیدر ا

 یپاسدار به نامها 6و  ەاندشته شدکپاسدار  یکرزاده و که استوار ژاندارم به نام نوروز عسکگزارش داد 

و حسن  یار کم یمحمد علی، قره باغ، مزادهیمعصوم رحی، مختار قادر ی، ن انعامخواه حسن صحرائیحس

 . ەاندن پور مجروح شدیحس

 (30/4/1358هانکی)
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 پور یاظهارات سپهر 

 یعاتیشا. ندارم یقیمن اطالع دق»: رد و گفتک یاطالع یفرمانده لشگر سنندج اظهار ب« یرسهنگ سپهر »

  ؟«ەاندردکه یه مردم چرا شهر را تخلکست یما معلوم ن یبرا یول، در افواه هست

، صحت ندارد ین موضوعیچن»: گفت یوان توسط پاسداران اعزامیمر فرمانده پادگان ینار کاو در مورد بر 

به  یو ، وانیفرمانده پادگان مر یبانیدار با رسگرد شیدر د، اساس است یب یهاعه و دروغینها همه شایا

وان یمر یهایر یدر درگ. ندیکرده و منکحمله ن یسکارتش به »: ر شدکح موضع ارتش پرداخت و متذ یترش

ش یخواهند آسایه مکماجراجو وجود دارند  یمتاسفانه عدها یرده ولکچ وجه دخالت نیز ارتش به هین

  .«مردم را بر هم بزنند

 ق گفتگو و با مساملت رفتاریان دارد از طرکه امک یم تا جائیچون ما همه مسلامن هست»: ادآور شدی یو 

  میت خود را نشان داده ایز حسن نینون نکتا. مینکمی

ما را  یشنهادهایآنها پ یم ولیارائه داد یشنهادهائیپ. میره داشتکمذا، وانیموقت مر یاما دو روز با شور 

  .رفتندینپذ

ات یه هک یت وارد شهر شوند تا وقتیامن یبرقرار  یبرا ید و پاسداران اعزامینار بروکم شام یردکشنهاد یپ

م شام و پاسداران یگفت. دیایب وانید به عنوان ناظر به مریرده اکاعزام آنرا  یه خود شام تقاضاک یاسیس

اداره شهر را در دست ، سیا پلی یواحد ژاندارمر  یکن بود یگر ما ایشنهاد دیپ. دینکنرتل کا شهر را کمشرت 

  .ردیبگ

با  یرد ولینرتل و اداره شهر را به عهده گی، کطرف یامل بکه ارتش در کم ین تن در دادیدر آخر امر به ا

  .«افقت نشدشنهاد مو یپ 4ن یاز ا یکچ یه

. ردکوان برقرار یش و آرامش را در مریآسا، موقت یند شورایگو یم»: ردکان اظهار یفرمانده پادگان در پا

و شهر به حال  ەاندپناه برد ەهاو کگفته اند و به  کشهر را تر ، درصد مردم 75ن طور است پس چرا یاگر ا



 
38 

وان ـ برقرار یمر ویژەردستان ـ بکمنطقه  م هر چه زودتر آرامش درینکمی ل درآمده است؟ ما آرزویتعط

 . «شود

 (31/4/1358ندگانی)آ

 

 ه ارتشیاعالم

  :ردکن رشح صادر یبه ا ایاعالمیهه شب گذشته یلشگر اروم 

 یت ارضیبخاطر دفاع از استقالل و متام: هکدارد یه اعالم میاروم 64ران لشگر یا یاسالم یارتش جمهور 

ه کن یت مردم محروم و مستضعفیران و به خاطر امنیا یمقدس اسالمران به خاطر دفاع از انقالب یا

ه یاز اروم 64(لشگر 30/4/58امروز). شده است یضد انقالب یعدها یهایاست بازیچه سیرسنوشتشان باز

ان و اخالگران را از مناطق یهمه طاغوتید نظامیمانوور شد یکرد و با کت کگردنه قلعه حصار حر  یبسو 

ه مسلحانه کس را که هر کدارد یران اعالم میا یاسالم یارتش جمهور . ردک یو متوار نده کپرا یوهستانک

و با شدت با او مبارزه  شمردیم کن آب و خایرده است دشمن اکان یران ظغیا یز کومت مر که حیعل

قدر یمرجع عال ید به انقالب تحت رهرب یران با اعتقاد شدیا یاسالم یارتش جمهور . نندیکم

ند او را ضد انقالب کام یق ین رهرب یه ایه علکس را که هر کنند یکاعالم م ینیام خمام اللهآیتحرضت

  .جنگدیند و به شدت با آنها میکستها محسوب میونیار استعامرگران و صهیشمرد و دستیم

شور و دفاع از انقالب همه کن یو استقالل ا یت ارضیه از متامکفه دارد یران وظیا یاسالم یارتش جمهور 

ن یاز ا یسته پاسدار یران شایا یاسالم یه ارتش جمهور کا نشان دهد یار اندازد و به دنکود را بتوان خ

  .انقالب مقدس است

خودفروخته  یت عدهایانت وطنفروشان و جنایمسلامً در مقابل خ یرس جنگ ندارد ول یسکارتش با 

  .ردکوت نخواهد کس ەاندت را به هم زدیه امنک
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نند و که آرامش اعصاب خود را حفظ کز انتظار دارد ینقالب و هموطنان نن به ایارتش از همه مومن

ران و یا یاسالم یتوطئهگران مضطرب نشوند و با همه قدرت خود با دولت جمهور  یروان یهایتحت باز

  .ن آشوب و غوغا گرددیگزیت جاین شود و امنیطره دولت بر همه جا تامینند تا سک یار کارتش آن هم

  ه رفتیبه اروم ینیزم یرو یفرمانده ن یاسالم یارتش جمهور  هیاروم 64لشگر 

رسو موفق شد از محارصه افراد مسلح  یه گروهان ژاندارمر کصبح امروز اعالم شد  5/10ه ـ ساعت یاروم

  .خارج شود

 ەهایق مرز بازرگان و با رایه شد تا از طرکیتر  کسنت خط محارصه وارد خاکپس از ش یگروهان ژاندارمر 

  .وندندیبپ یران شود و به هنگ ژاندارمر یرد اگر واید

ه کیتر  یو استاندار مرز  یجان غربین استاندار آذربایه قبالً بکیتر  کران به خایا یدر مورد ورود ژاندارمها

  .توافق شده بود

ناظر  یکتا از نزد، ه وارد شدیبه اروم ینیزم یرو یپ فالح فرمانده نیه رستکن امروز اعالم شد یهمچن

نون که هم اکان یروستائ ین منطقه خامته دهد تا به اقتضایا یباشد و هر چه زودتر به بحرانهااوضاع 

  .لطمه وارد نشود ەاندردک کد مشغول برداشت محصول باشند و در حال حارض روستاها را تر یبا

. تندپرداخ یتشافکات ایبه عمل یدست به مانور زدند و در مناطق بحران ینظام یامهایصبح امروز هواپ

 . ژاندارم و دو پاسدار مجروح شدند یکز یه نیات حمله به منبع آب ارومیدر عمل

 (31/4/1358هانکی)
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  .ندکمی وبکارتش ضد انقالب را رس : ر دفاعیوز

ه کرد کگفتگو اعالم  یکه ضمن یاروم 64ه لشگر یو اعالم« رسو»ر دفاع در مورد حوادث شهر یامروز وز

. وارد نشود یر مسلح لطمهایند به افراد غکیم یشود و سعیالب وارد عمل مضد انق یوبکرس  یارتش برا

ه ک ییهاان دادن به هرج و مرجیران به منظور پایا یارتش جمهور اسالم» : ن گفتیر دفاع همچنیوز

ران یملت ا یشود و باعث دلهره و نگرانیجاد میون ایشور بدست ضد انقالبکنار کها در گوشه و ن روزیا

 یدارد بگونها یه احساس شود نا امنکن مرز و بوم یا یجاکند و در هر کیامً دخالت میمستق. رددگیم

 یه البته سعکشود یرون آورده و فوراً وارد عمل مین بیرس از آست یرد و نسبت ضد انقالبیگیل مکش

ران هر لحظه یا یاسالم یارتش جمهور . وارد نشود یر مسلح لطمهایاملقدور به افراد غ یرد حتکخواهد 

را به خطر  کو نهضت پا یخواهد انقالب اسالمیه به هر عنوان مک یآن دسته از افراد یوبکرس  یبرا

ضد  یوبکه هدف ارتش رس کد توجه داشت یالبته با: ردکاضافه « یاحیمسار ریت». اندازند آماده استیب

 . «انقالب است و بس

 (1/5/1358)اطالعات

 

  .جان مخالفمیربابا دخالت ارتش در آذ: فربد

قصد جدا شدن ، ایمنطقها یه استان کند کدخالت  یتکممل یآشوب و بلوا یکدر  ید موقعیارتش با»

  .«هنامن را داشته باشندیم کاز خا

پست »: هان گفتکیبه خربنگار ی، اختصاص یگفتگو  یکامروز در ، س سابق ستاد ارتشییرسلشگر فربد ر

  .«ن لحظه به من ابالغ نشده استیاست و تا انون در دولت مطرح کهم ا، من یبعد

ارتش  یبازساز  یه براکشود ین مربوط میا»: ا مقامات در ارتش گفتیدر مورد دخالت اشخاص  یو 

. منودندیارتش دخالت م یامت مقامات رسمین گروه در تصمیا یول، نندکآمدند تا خالء را پر  یگروه
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دخالت  یگر یبعد از انقالب اشخاص د، رسان ارتش یهایریم گیه در تصمکز نبود یجای، اما بنابراصول نظام

ربا شان ارتش بعد از انقالب یمغا، ارتش با مردم یه رودر روئکاالصول بارها مطرح شده بود  یعل. نندک

ل گذشته یاز مسا . یکید پس از انقالب داشته باشد متفاوت خواهد بودیه ارتش باک ییهااست و روش

ت یرثکا یعن، یفرد بود نه جمع یر یم گین تصمیدادند و ایملت قرار م یو در رو ه ارتش را ر کما بود 

  .مخالف بودند یین رو در رویملت با ا

ه انقالب سامان گرفته است کحال . ت ملت باشدیرثکد خواست ایبا یین رودر رویا، پس از انقالب

فه دارد و آن حفظ حدود و یوظ یکارتش تنها . ردیملت قرار گ یمجددا رو در رو ، خواهم ارتشیمن

  .«است یل برون مرز یشور و مساکثغور 

  :ردکمسار فربد اضافه یت

د دوباره باز شود و مجددا ین باب نبایا. د آن را ناآگاه نگهدارندینبا. ت استکارتش ضامن استقالل ممل» 

  .میدهرا به دست عوامل ناباب ب یموجبات، شورکت و کممل ینوساز ، خ پس از انقالبیدر تار

ت که از مملیناح یکه کنیمگر ا، مردم قرار داد ید رو در رو یارتش پس از انقالب را نبای، از نظر اصول

  .تواند وارد عمل شودیارتش م، در آن موقع. شود کبخواهد منف

 یو انقالب یمختلف انتظام ەهایاز دستگا یبانید پشتیه موضع ارتش باکن من بارها گفته بودم یهمچن

ن منطقه یدر چن، نند و دولت مصلحت بداندکنتوانستند منطقه خود را حفظ  ەهااگر آن دستگاه کباشد 

هن جدا شود و یخواست از مام میه مکجان یال است مثل آذرباکاز اش یدخالت ارتش خالی، ا مناطقی

  .«جان را پس گرفتیوارد عمل شد و آذربا، ارتش

ش آمد یپ یلکجا مشکه هر کعادت شود  یکدر ارتش د ین مساله نبایه اک»: مسار فربد سپس افزودیت

. خواسته شود کمکفورا از ارتش ، را به آن منطقه بازگردانند یت داخلینتوانستد امن یانتظام یروهایو ن

 یبا مردم و آرزوها یوستگیه در پکنم کم یه به افسان تفهکردم یکفرد تالش م یکشه بعنوان یمن هم
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را  یان اجازهیه چنکران است یند و تنها آراء ملت اک کد شیرتش نباا، مردم یمل یهاو خواست یمل

با  یوسته به ملت باشد و در ارتباط قانونیر از ملت و پید الهام گیب ارتش باین ترتیبا. تواند بدهدیم

  .ت ملتیرثکدولت مبعوث ا

 یرا در قانون اساسن مساله یه اکت داده شود ید ماموریبافسان حقوقدان ارتش با ینم حتیکر مکمن ف

  .شور است و بسک یت ارضیه ارتش مسوول و موظف به حفظ متامکنند کد یران قیا

، ت آنجا را بعهده گرفته استیرده و امنکه در منطقه دخالت یاروم 64ه لشگر کنیمسار فربد در مورد ایت

ه ارتش در کدادم یاگر من بودم اجازه من. و پاسداران انقالب است نه ارتش یار ژاندارمر کن یا: گفت

ه یر در ارومیانات اخیه در جرکنیچه ا. ندکانجام دهند دخالت  ید ماموران انتظامیه باک ییارهاکمقابل 

ار در کن یدوار هستم ایار گرفته شد و امکو جاده ب ەهات رایامن یبرا یارتش در مقابل ضعف ژاندارمر 

د یباشد با یاسیس ەهایلف بعلت برخورد گرو اگر اختالفات مناطق مخت. ارتش بعد از انقالب باب نشود

مردم به  یدار یرا در جهت ب یشامر یب یهایپس از انقالب آگاه یاسیس ەهاین گرو یه اکم یخوب بدان

بنظر ، گر وارد عمل شدید یدر مقابل گروه یاسیگروه س یکه به نفع کاگر قرار بشود . ەاندارمغان آورد

 . میاانقالب نداده یهابه انقالب و دستاورد یحیرسد پاسخ صحیم

 (1/5/1358هانکی)

 

 ه به افراد مسلحیاروم 64د لشگر یاخطار شد

د به عوامل یه ضمن اخطار شدیروز با انتشار دو اعالمیه دیاروم 64لشگر : خربنگار اطالعات –ه یاروم

 یب ب دشمنان وطن و توطئه گران را نخورند ویرد خواست تا فرکضد انقالب از خواهران و برادران 

سم یونیه به مزدوران صهیاروم 64لشگر  یەهایاز اعالم یکیدر . نندکن کاشانه خود را تر کجهت خانه و 

ترگور » و« مرگور» نان منطقهکه در رفت و آمد ساکاخطار شده است  ین املللیسم بیالیو امپر یجهان
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د و وطن یران و خواهران رشبراد –ه یاروم. ن رشح استیه به ایلشگر اروم ایاعالمیهمنت . نندکاخالل ن«

ارتش خدمتگزار شام و دوست . شام است یشام و از شام و حام ینار شام براکرد ! ارتش در کپرست 

ران یا یاسالم یبر خالف راه خدا و خالف رذاه جمهور  یاخالل گر و ضد انقالب یاگر عدها. شام است

 یسکاگر . دینکوچ نکخود  یونکطق مسخود از منا ەهاید از خانیب آنان را نخورینند فرکیتوطئه م

خود را  یخانواده یندهیو آ، ار و زراعت خود شودکخود برگردد و مشغول  ەرده است به خانکوچ ک

بان یم شام هم پشتیدانیم، بان شام استیارتش پشت، ن به وطن را نخوردیخائن یرنگهایب نیند فرکن یتام

ه با کند بلکین کاشانه خود را تر کفئودالها خانه و ا زور یع یا تطمیب و ید پس در اثر فریارتش هست

ت یم امنید تا بتوانیوب منائکون را منیان و ضد انقالبین زورگویو ا. دیمنائ یار کخود هم یبرادران ارتش

ت را حفظ کم و استقالل ملینکامل در جوار هم آغاز ک یرا با آزاد یبهرت  یزندگ. میمنطقه را برقرار ساز

 . بهرت یروزها یبرقرار  ید خدا برایدار به امیشو صلح پام بخاطر آرامییمنا

  64لشگر  –رانیا یاسالم یارتش جمهور 

 

 اخطار به افراد مسلح

از مزدوران و رسسپردگان  یب عده معدودیه فرک یافراد مسلح ەیلکجانبه یآذربا 64لشگر  –ه یاروم

منطقه  ین گرامینکرفت و آمد سا یآزاد، ین اململ را خورده و با بسنت راه ارتباطیسم بیالیو امپر یجهان

منوده و خود را  که هر چه زودتر مواضع خود را تر کگردد یاخطار م، ترگور و مرگور را مختل منودند

ت کدر مقابل حر  یخون آشامان جهانی، ز جاسوسکران مرایره بگیپرستان مزدور و ج یهمراه با اجنب

ن منطقه کسا یهنان گرامیهم م ەیلکله به استحضار یوس نین بدیران قرار نداده و همچنیملت ا یانقالب

ت و آرامشو مال و جان شام هست و بارها یه ارتش متعهد به حفظ امنکرساند یم 64لشگر  یاستحفاظ

عات پوچ یهموطن ! چه شا. ده استیامن مقدس خود را به ثبوت رسانین پیبا نصار خون جانبازان خود ا

ران و باد یم ایبه جز تسل یه قصدک یستهایالیپردگان و مزدوران امپرن رسسیا یاساس و مغرضانه یو ب
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افراد  یکایکه کد ینان داشته باشید و اطمیننامئ یگانگان است توجهیبه ب یرانیدادن رشف و ناموس ا

 . ه باشد بوده و خواهد بودک یرهایبرادران وطن از هر ت یبان همهیارتش پشت

 یجانغربیآذربا 64لشگر 

 (2/5/1358)اطالعات

 

  .شودیت میتقو یجانغربیارتش در آذربا

زنجان  یه از شهرهاکسب اطالع شد ، کهین به منطقه ارومیاز قزو یارتش یروهایگردان ن 2اعزام  یدر پ

 یروهایل اعزام نیدلی، قبل یەهایدر اطالع. ن منطقه اعزام شده استیبه ا یارتش یروهایز نیو همدان ن

متشنج « رسو»مرز یگاه ژاندارمریاستقرار پا یه در پکه یمشدر منطقه ارومت و آرایامن یبرقرار ی، ارتش

 یزره 16گردان رسباز و درجهدار و افس از لشگر  یکابتدا ، ن برنامهیا یدر اجرا. دیشده بود اعالم گرد

ن یقزو یزره 16از لشگر  یزات نظامین گردان با تجهیز دومیچند روز بعد ن. ه شدین عازم ارومیقزو

  .ن شهر قرار گرفتیرد و مورد استقبال مردم اکت که حر یاروم یبسو 

 از زنجان

و  کل از تانکمتش، زنجان یزره 2پ یگردان از پرسنل ت یکه کاست  کیده از زنجان حایگزارش رس

 یبسو ، مردم زنجان ەهایان و گرو یان بدرقه گرم بازاریروز در میبعدازظهر د، ادهیتوپخانه و افراد پ

  .ل درآمدین مناسبت بازار زنجان بحال تعطیبهم. ردکت که حر یاروم

از  یر ساز و برگ نظامیو سا کتان یهمراه با تعداد یارتش یاز خودروها یروز ستونیهمدان ـ صبح د

متاس  یکدر ، فرمانده پادگان همدان یرسهنگ بدرها. ردندکت کبه طرف سنندج حر ، پادگان همدان

در  یاطالع یاعزام یواحدها یت احتاملیاز نحوه مامور: د گفتن مور یپارس در ا یبا خربگزار  یتلفن

. م خواهد شدین باشد از طرف فرمانده پادگان سنندج تنظیدر ب یتیاگر مامور: افزود یو . ستیدست ن
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، از همدان به سنندج کمت ستون تانیبهنگام عز. نشد یشرت یح بیتوض یحارض به ادا یرسهنگ بدرها

 28فرمانده لشگر  یگر رسهنگ سپهر ید یاز سو . ردندکراد ارتش را بدرقه ن شهر رسبازان و افیمردم ا

: و خودرو از همدان به سنندج گفت کبا اطالعات در مورد اعزام ستون تان یمتاس تلفن یکردستان در ک

  .دیایبه سنندج ب یپ زرهیت یکنم یکاز ارتش جانجا شود اما در حال حارض گامن من ین است واحدکمم

 

 رازیو از شر یاعزام ن

راز یباستاد هوا برد ش، هیراز به ارومیش« هوابرد»رو از یبر اعزام ن یمبن یعاتیوجود شا ین در پیهمچن

، رازینون از هوابر شکه تاکد یب شده و اعالم گردیذکت یرو یاعزام ن یعهیشا، ن متاسیدر ا. متاس گرفته شد

ز دستور الزم کد از ستاد مر ینده بایدر آ یر اکن یه اعزام نشده است و در صورت انجام چنیرو به ارومین

  .صادر شود

 

 اخراج از ارتش

ه یرو از زنجان به ارومیزنجان در مورد اعزام ن یزره 2پین فرمانده تیجانش« رانینظام ام» رسهنگ 

. روز بودیبعدازظهر د 5/8آن ساعت  ین رس یه آخرکرده کت کجانحر یرو از آذرباین ینون سه رس کتا: گفت

در  یزره یگروه یکجمع : ن گفتیهمچن یو . ز گذشته استیانه نینون از مکرو هم این نیا: افزود یو 

از  یه عدهاکعه ین شایدر مورد ا یو . ەاندداشت یخوب یهیه روحک ەاندردکت کرو حر ین یان دو رس یم

 ینفر درجهدار ار اجرا یکفقط : گفت ەانده نشدیو حارض به رفنت به اروم ەاندردک یچیدستور رسپ

 . دینون از لشگر به من شد از ارتش اخراج گردکه هم اکم یسیه آنهم با بکرده ک یچیت رسپیامورم

 (4/5/1358 )اطالعات
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  .نمکیرا به من بدهند وضع آنرا دگرگون م یاگر ژاندارمر ی: میر رحیپ امیرست

، شودیاگذار مو  یبه و  یدیشغل جد، رده بودکه اعالم کز کفرمانده سابق دژبان مر  یمیر رحیپ امیرست

 یمبن واگذار نشده و من در صورت یهنوز شغل» : هان گفتکیبه خربنگار  یتلفن یگفت و گو  یک یط

  « .ارات تام داده شودیه مبن اختکنم کید خود را قبول میپست جد

ه کتاسف است  ین جایه اکرد کردستان اشاره و اضافه کل یدر مورد مسا یونیزیلم تلویسپس به ف یو 

نم اگر یکشنهاد میمن پ. ەاندردکرا خلع سالح  یه چند پاسگاه ژاندارمر کم یشنویناگوار م یخرب  ،هر روز

 « .ردکرا منحل  ید ژاندارمر یبا، رد و اگر نهک یدگید بدان رسید است بایت مفکممل ین واحد برایا

ن یوضع ا، ظرف چند هفته، نندکرا به من واگذار  یاگر پست ژاندارمر » : ن گفتیهمچن یمیر رحیام

 . «ردکرا دگرگون خواهم  یم انتظامیواحد عظ

 (4/5/1358هانکی)

 

  .دندیامل رسکه با ارتش به توافق یاروم یردهاک

ه در کد یصادرگرد ایاطالعیهه یاروم 64روز از طرف لشگر یعرص دی: اسالم یجمهور  یه ـ خربگزار یاروم

( و ینیزم یرو ی)فرمانده ن یامر فالحسیر( و تینده مخصوص نخستوزیرت چمران )مناکدار د یآن به د

رد اشاره شده و کر یخ بزرگان و رسان عشایه( با همه مشایاروم 64رنژاد )فرمانده لشگر یرسهنگ ظه

امل حاصل کو توافق  یالت منطقه بررسکمش، زیامنه و محبتآمیاماًل صمکنشست  یکه در کآمده است 

ه کان گرفت یو محبت فوقالعاده برادرانه پا یا گرمدار بین دیه اکه اضافه شده است یدر اعالم. دیگرد

دعوت شد ، ەاندگریختخود  ەهایه از خانک یسانکاز همه ، ز باز شدهیه به بندر نیپس از آن راه اروم

 . ش بازگردندیو شغل خو یال راحت به زندگیه با خک

 (4/5/1358هانکی)
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  یجان غربید ارتش به افراد مسلح آذربایاخطار شد

  :ردکن رشح صادر یه به ایز امروز دو اطالعیه نیاروم 64لشگر 

سم یونیاز مزدوران و رسسپردگان صه یب عده معدودیه فرک یه افراد مسلحیلکجان به یآذربا 64لشگر 

 ین گرامینکرفت و آمد سا یآزاد، مردم یرا خورده و با بسنت راه ارتباط ین املللیسم بیالیو امپر یجهان

منوده  کعرت مواضع خود را تر یه هر چه رسکند کیاخطار م، ەاندرا مختل منود« رمرگو »و « ترگور»منطقه 

در مقابل  یخون آشامان جهان یز جاسوسکران مرایره بگیپرستان مزدور و ج یو خود را همراه با اجنب

ن کسا یهنان گرامیه هم میلکله به استحضار ین وسین به ایران قرار نداده و همچنیملت ا یت انقالبکحر 

ش و مال و جان شامست یت و آسایمتعهد به حفظ امن، ه ارتشکرساند یم 64لشگر  یمنطقه استحفاظ

  .ده استیامن مقدس را به ثبوت رسانین پیا، خود یو بارها با نثار خون و جانباز 

بجز  یه قصدک یستیالین رسسپردگان و مزدوران امپریاساس و مغرضانه ا یعات پوچ و بیهموطن به شا

 یکایکه کد ینان داشته باشید و اطمیننامئ یتوجه، گانگان ندارندیبه ب یرانیباد دادن ناموس ام و یتسل

  .بوده و خواهد بود، ه باشندک یارهیبان همه برادران وطن از هر تیپشت، افراد ارتش

  -یجان غربیآذربا 64لشگر  

 هیاروم64لشگر -رانیا یاسالم یارتش جمهور 

 (5/5/1358هانکی)

 

 هیر ارومکشه تیاعالم

  :افتیانتشار  ریبرشح ز یه ایاعالم، رانیا یاسالم یه ارتش جمهور یاروم 64شب از طرف لشگر ید
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 میبسم الله الرحمن الرح

 یمسار فالحیر و تینده مخصوص نخست وزیمنا«چمران »رت کبا حضور د  یخیجلسه بزرگ و تار یکدر 

ح و بزرگان و رسان یه وهمه مشایاروم 64گر فرمانده لش« رنژادیرسهنگ ظه»و  ینیزم یرو یفرمانده ن

به ، از جهل و توطئه یقرار گرفت و سوء تفاهامن ناش یالت منطقه مورد بررسکهمه مش، ردکر یعشا

  .وشندکالت بکه در رفع مشکقول دادند ، نید و مسوولیسهولت حل گرد

ران و یا یاسالم یجمهور  و ینیقدر انقالب امام خمیمتفق خود را برهرب عال یوفادار ، حضار باتفاق آراء

سم ابراز انزجار منودند یونیتفرقه انداز استعامرگران و صه ەهایردند و از توطئکاعالم  یانتظام یروهاین

ربند و منطقه رابه تشنح ینند و برادر را به جنگ برادر میکت میگانگان فعالیه بنفع بک یو از همه عوامل

ت اظهار ین امنیتام یردستان براکبه  رانیا یاسالم یرتش جمهور جستند و بخاطر ورود ا یترب ، شانندکیم

  .ردندک یشادمان

ان یبعدازظهر پا 9د در ساعت یو محبت شد یاز همه افراد و با گرم یرگزار کبا ش یخین جلسه تاریا

ها کارتش و تان یروهایت درآمد و نکل از آنسو به حر یباز شد و چند اتومب« بند»ه به یافت و راه ارومی

امل کت یه بازگشتند و امنیگفتند و بپادگان خود در اروم کز مواضع خود را در مدخل بند تر یو نفربر ن

  .در رستارس منطقه برقرار شد

همه با هم ی، ه بر اساس عدالت و اخوت انقالب اسالمکرساند یباطالع همه هموطنان م، لهینوسیبد

نار بگذارند کها را بیها و دسته بندیوته نظرکو  ەهانکی د همهیاند و با یبرادر و برابردر مقابل قانون مساو 

گام  یده آل اسالمیجامعه ا یبه سو ی، نیامام خم یامن بخدا تحت رهرب یبر اساس ا، زبانیکدل و یکو 

باز  ەهاهمه را، و شغل خود بازگردد یال راحت بزندگیبا خ، خته استیس از خانه خود گرکهر . بردارند

چ یس و هکچید و هین منایت منطقه را تامیامن، صادقانه همه مردم یار کبا همه یاروم 64شود و لشگر 

فقط قانون و . س را نداردکچیو تجاوز به یحق تعد، بدون اجازه قانون، چ عنوانیتحت هی، دسته ا

  .باشندیرا دار م یسک یر یحق دستگی، قانون یانقالب و دولت و مراجع رسم یدادستان رسم
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شه یهم یشوم توطئه گران را برا ەهاید نقشیبایوشش همه طبقات مکبا : شویته مه گفیان اطالعیدر پا

 . انقالب ینهائ یروز ید پیبا ام، مینکنقش بر آب 

 ی. اسالم یدیجامعه توح یبه سو 

 رانیا یاسالم یه ارتش جمهور یاروم 64لشگر 

 (5/5/1358 هانکی)

 

  .وانغرب شدیع ایعث وقابا یاختالف شخص: المیرمانشاه و اک یفرمانده ژاندارمر 

ه کات عوامل ضد انقالب یکاقدامات و تحر، وانغربیدر ا یبا استقرار دوباره واحد ژاندامر »رمانشاه ـ ک

  .«دیگرد یخنث، ەاندن منطقه شدیدر ا ینظمیدر دو روز گذشته دوباره باعث ب

هان گفت و کی« بخربنگار »المیرمانشاه و اک یه ژاندارمر یفرمانده ناح« یانیرسهنگ اخ» ن مطلب رایا

ات آنها یکوانغرب توسط عوامل ضد انقال صورت گرفت و با تحریا یحمله به پاسگاه ژاندارمر » : افزود

ن یدر ا» : ردکنامربده اضافه . « ردندکب یمردم و جوانان ندانسته به پاسگاه حمله بردند و آنرا تخر

 ەهان اسلحیا، وانغربیز توافق و آرامش در اه پس اکقبضه اسلحه پاسگاه بسقت رفت  33حدود ، حمله

  .«توسط معتمدان محل مجددا عوت داده شد

خود مردم  کمکوانغرب با یا یپاسگاه ژاندارمر  یار بازساز ک» : ن گفتیهمچن یه ژاندارمر یفرمانده ناح

  .ز بپردازندیه غرامت وارده به پاسگاه را نکردند کو به درخواست آنها رشوع شد و آنها تعهد 

 یدو نفر بر زرهی، از حمالت احتامل یر یو جلوگ یشرت پاسگاه ژاندارمر یت هر چه بین جهت تقویهمچن

  .«میرده اکوانغرب مستقر یا یدر محل پاسگاه موقت ژاندارمر 
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ردم و نقطه کت کبنده شخصا رش ، ن جلسهیدر ا» : الم گفتیا ین در استاندار یام بیرت فکدرباره مذا یو 

در  یواحد ژاندارمر ، ستیار ما اعتامد نکوه یه اگر بشکر شدم کم داشته و متذ خود را اعال  ینظرها

  .«ردندکشنهاد مخالف ین پیبا ا، وانیندگان مردم ایاستاندار و منا یرد اما آقاکم یل خواهیوانغرب را تعطیا

به  مربوط، وانغربیا یر یدرگ یه علت اصلکاست  کیده مبا حاین اطالعات رسیآخر» : ردکاضافه  یو 

معروف به « یمحمد محمد»النغرب و یس پاسداران انقالب گییر« یپرتو » نیب یاختالف شخص

، در حال حارض. النغرب صورت گرفتیگ یس پاسداران اعزامییز از طرف رین یرانداز یبود و ت« دخانیس»

 . قات قرار دارندیو تحق یتحت بازجوئ، المیا یز کته مر یمکوانغرب در یه بازداشت شدگان ایلک

 (10/5/1358 هانکی)

 

 یاعالم آمادگ

ل یانه و منجیم، لیاردب، همدان، زنجان، نیقزو ین شامل پادگانهایقزو ین ـ لشگر شانزده زرهیقزو

 یفرمانده لشگر شانزده زره« حشمت» رسهنگ. رو به پاوه اعالم داشتیاعزام ن یخود را برا یآمادگ

: افزود یت هستند و کز و حر یلشگر در حال تجه یگانهاینون کهم ا: ن مطلب گفتیضمن اعالم ا نیقزو

  .ەانده اعزام شدیقبال به اروم یافکن پگان با استعداد یا یزره یروهایضمنا ن

ان ابراز احساسات و یو پادگان اسالم آباد در م یزره 81لشگر  یهاکستون از تان یکروز ید 20ساعت 

 یروهایمقدمه ن: گفت یرمانده هنگ ژاندارمر ف. ردک کپاوه تر  ین شهر را بسو یرمانشاه اکر مردم یبکت

ر پاوه ـ یمس ەهایگردنترین از مرتفع یکین گردنه یا. ده استیبه گردنه پلنگانه رس یارتش و ژاندارمر 

  .باشدیرمانشاه مک

نون کقطع شده است و ما هم ا یرانداز یقه تیدق 19/15از ساعت : ن گفتیهمچن« یمیرکرسهنگ »

ه به کوپرت یکفروند هل 9فروند از  یکضمنا . میدر منطقه اورامانات هستت خود یمشغول توسعه وضع



 
51 

رمانشاه آورد و متاسفانه کگر حوادث پاوه را به یمجروح د 5منطقه اورامانات فرستاده شده بود امروز 

  .امرستان در گذشتین مجروحان در بیاز ا یکی

 

 وپرت در پاوهیکام و هلیعلل سقوط هواپ

فروند  یکروز )جمعه( یپر 14ساعت : ردکران اعالم یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یسخنگو 

ه پاسداران در منطقه پاوه مورد اصابت یران پس از تخلیا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو یوپرت نیکهل

  .ن واقع و دچار سانحه شده استیگلوله مهاجم

ستوان دوم محمدرضا » و« یالهک کمل یهدو جعفر م» وپرت بنام ستوان دومیکخلبانان هل، ن اثرحادثهیبرا

  .ەاندد شدیجزم شه« یو جدان

ز ین یهوائ یرو ین یامیفروند هواپ یکران در مورد سقوط یا یاسالم یجمهور  کستاد مشرت  یسخنگو 

از  یام به منظور انجام پرواز شناسائین هواپیا 25/5/58قه روز پنجشنبه یدق 6و14در ساعت : گفت

ت خود یضمن اعالم وضع یو پس از پرواز بعلت نقص فن سابق( به پرواز درآمد ی)شاهرخ، فرودگاه حر

به همراه ستوان « محمد نوژه» ام بنام رسگردیرد و خلبان هواپکنرتل و در منطقه پاوه سقوط کبه برج 

 . د شدندیشه« یموسو  یر یعبدالله بش»م خلبان یک

 (26/5/1358یاسالم ی)جمهور 
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 رت در پاوهوپیکهل ام ویعلت سقوط هواپ

فروند  یکروز ) جمعه ( یپر 14رد ساعت کران اعالم یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یسخنگو 

ه پاسداراندرمنطقه پاوه مورد اصابت یران پس از تخلیا یاسالم یارتش جمهور  ینیروز زمیوپرت نیکهل

  .ن واقع و دچار سانحه شده استیگلوله مهاجم

و ستوان دوم محمد رضا  یالهک کمل یوپرت بهنام ستوان دوم جعفر مهدو یکخلبانان هل، ن حادثهیبراثر ا

  .ەاندد شدندیجزم شه یوجدان

: ز گفتین ییهوایروین یامیفروند هواپ یکران در مورد سقوط یا یاسالم یجمهور  کستاد مسرت  یسخنگو 

از فرودگاه  ییاام به منظور انجام پرواز شناسین هواپیا 25/8/58قه روز پنجشنبه یدق14: 6در ساعت

ت خود به برج یضمن اعالم وضع یبه پرواز درآمد و پس از پرواز بعلت نقص فن« سابق یشاهرخ»حره

ان یم خلیکام به نام رسگرد محمد نوژه به همراه وستوان یرد وخلبان هواپکنرتل در منطقه پاوه سقوط ک

  .د شدندیشه یموسو  یر یعبدالله بش

موضوع به منطقه  یجهت بررس ییامیسوانح هواپ یون بررسیمسک یه اعضاکرد کن سخنگو اضافه یا

 . اعزام خواهند شد

 (27/5/1358هانکی)

 

 ییشناسا یپروازها

 یون پاوه را سخت گوشاملیضد انقالب: گفت« سابق یشاهرخ» حر  ییگاه هوایهمدان ـ فرمانده پا

  :نه افزودین زمیدر ا« حر» ییگاه هوایاحت فرمانده پایپ خلبان محمود سیمسار رس تیم داد و تیخواه
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ن یو ارعاب مهاجم ییشناسا یروز برایقه دیدق 7، 40گاه دو پرواز در ساعتین پایجنگنده ا یامهایهو اپ

از امام  یده گرفت و هر لحظه دستور یتوان نادیران را منیرد ارتش اکاحت اضافه یمسار سیت. داشته است

ه دولت تا ساعت کاز آنجا . م دادیخواه یرا گوشاملن یقه مهاجمیدق 5ل قوا برسد در مدت کفرمانده 

ن ین مورد ایاحت در ایمسار سینند تک کن فرصت داده تا مواضع خود را تر یروز به مهاجمیزده دیس

 یی. گاه هوایپا ینشود جتها ین خواسته دولت عملیموضوع را گفت هرگاه ا

 (27/5/1358هانکی)

 

 ردستانکه لشگر یاطالع

  :افتیردستان انتشار کلشگر  یقه بامداد امروز از سو یدق 30ه ساعت ین اطالعیا

 میبسم الله الرحمن الرح

 28مختلف به پادگان لشگر  یاز پاسداران انقالب با مردم از شهرها ەهایگرو  ینیفرمان امام خم یدرپ

 یادگشوربا تلفن اعالم آمکاز نقاط مختلف  یاسالم ەهایگر مردم و گرو یسنندج وارد شدند و از طرف د

له ینوسیلذا بد ەاندردکت کمنطقه حر  یز به سو ین یند و تعدادینامیمت به منطقه میعز یخودرا برا

نرتل دارد کامالً منطقه را تحت کمردم رشافتمند و مسلامن سنندج  کمکسنندج با  28دارد لشگر یاعالم م

 یار کن مورد از همیو در اگذارد یامل منطقه به مورد اجرا مکن یران را در تامیو اراده ملت مسلامن ا

 یر فراوان از همه ملت مسلامن و انقالبکمردم سنندج برخوردار است با تش ویژەردستان بکامل مردم ک

ن یا یردستان و پادگانهاکبه برادران مسلامن  کمک یبرا ر آمادهیف ناپذیتوص یه با شور و شوقکران یا

خواهد  کمکاگر الزم باشد مجددا درخواست  ست ویشرت نیب کمکبه  یاز یچ نیباشند فعاًل هیلشگر م

 رج سپهریردستان رسهنگ ستاد اک 28فرمانده لشگر   .شد

 (28/5/1358هانکی)
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 هیاطالع

 یوپرت ارتش وارد فرودگاه سنندج شد وافراد ارتشیکام و هلیهواپ یشب تعدادیجده دیمقارن ساعت ه

  .اده شدندیاز آن پ

افراد مسلح در اطراف پادگان  ینون تعدادکسنندج هم ا یندارمر ف فرمانده ژایه رسهنگ رشیبرابر اطالع

و فرمانده  ەاندآن بدست مردم افتاده موضع گرفت یاز سالحها یار یه نوروز امسال بسکسنندج  یژاندارمر 

و سنندج پخش سد از آنان خواست تا اطراف پادگان را یه از رادک ایاطالعیهسنندج در  یه ژاندارمر یناح

اده یپ 28سنندج در جوار پادگان لشگر  یه پادگان ژاندارمر کشود یم یادآور یمتفرق شوند و فوراً  کتر 

 . ردستان قرار داردک

 (28/5/1358هانکی)

 

 ارتش به امام در مورد حوادث پاوه کس ستاد مشرت ییگزارش ر

عنارص دن یوبکاز در هم  یروز گزارشیران بامداد دیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مسرت ییر یاز سو 

  .منطقه پاوه به دفرت امام داده شد یساز کضد انقالب و پا

ل قوا و ک یران و فرماندهیا یقدر انقالب اسالمیفرمان رهرب عال ین گزارش آمده است دراجرایدر ا

، هوابرد ویژە یروهاین، توپخانه یزره یگانهایب از کران مر یا یاسالم یمسلح ارتش جمهور  یروهاین

منطقه پاوه با  یساز کدن عنارص ضد انقالب و پایوبکن انقالب به منظور در هم وپاسدارا یژاندارمر 

قبل از موعود مقرر توانستند شهر پاوه را  28/5/1358بامداد امروز  6ت وارد عمل شد و ساعت یقاطع

  .سازند ین و با وارد آورن تلفات به عنارصضد انقالب آنان را متوار یتام

 یوپرتهایکق هلینرتل مرز از طرکامل منطقه بطرف نوسود و ک یساز کات به منظور پاینون عملکهم ا

 (28/5/1358هانکی)  . مسلح ادامه دارد
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 روزیه هوانیاطالع

افت گفته شده یران انتشار یا یاسالم یروز ارتش جمهور یروز( از طرف هوانیه امروز )دک یه ایدر اطالع

روز در یرشهر پاوه نه تنها متام پرسنل هوانیاخ ه در حوادثکرساند یروز به اطالع هموطنان میهوان: است

 یاسالم یه بدستور دولت موقت جمهور کف آماده اعزام به منطقه بودند بلکشور جان بر کمتام نقاط 

ز در پاوه و نجات آنها از یبه هموطنان عز یرسانکمکن سازمان در امر یوپرت ایکچند فروند هل

د به ینون دو شهکن راه تایدرا یت موثر داشته و حتکم رش ن اسال ین مبیو دشمنان د یدستمزدوران اجنب

  .ران اهداء منوده استیمردم مبارزه ا

روز یبدرقه راه پرسنل شهادت طلب و مبارز هوان کن ماه مبار یران در ایف ایر ملت رشیخ یه دعاکباشد 

  .مینباش یعین وقایگر شاهد چنیران دیملت ا یانقالب یار یه با هشکم یآرزو دار. باشد

 

 ارتش لغو شد پرسنل یمرخص

 یروهایه پرسنل نیلک یمرخص یبخشنامها یران طیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت : پارس یخربگزار 

  ردکمسلح را لغو 

 

  :ن رشح استیمنت بخشنامه به ا

 یبر آمادگ یمبن ینیخم یتاللهالعظمیران حرضت آیا یم الشان اتقالب اسالمیفرمان رهرب عظ یدر اجرا

 یروهایه پرسنل نیلک یمرخص یتا دستور ثانو  28/5/1358ران از امروز یا یاسالم یپرسنل ارتش جمهور 

  .شودیمسلح لغو م
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ن خود کن مدت ممیوتاهرتکهستند موظفند در  یه در مرخصک یاسالم یآندسته از پرسنل ارتش جمهور 

 . نندک یمربوط معرف یگانهایرا به 

 (28/5/1358هانکی)

 

 28ه لشگریاعالم

ه با کون سنندج پخش شد اعالم داشت یزیه از تلوک ایاعالمیه یردستان طکاده یپ 28فرمانده لشگر 

ردستان کاده یپ 28فرمانده لشگر . ەاندشدیر شده آزاد میه افراد دستگیلک یحضور دادستان انقالب اسالم

به  یو لشگر  یمل یهارو یران در مور اعزام نیا یرو فرمان رهرب انقالب اسالمین اعالم داشت پیهمچن

اده یهوابرد و پی، زره یگانها، یپاسداران، مختلف مردم ەهایاز گرو  یر یثک یروز عدهایردستان از دک

روز یعرص د. ەاندخرمآباد و اهواز به سنندج وارد شد، نیقزو، زنجان، رازیش، ران از اصفهانیا یارتش اسالم

  .ەاندار از اصفهان وارد سنندج شدیکو پزش کپزش 30راز و یار از شکیو پزش کپزش 200ز ین

ن یا ایاعالمیهدر . ردکر کامنه آنها تشیصم یار کمردم منطقه و هم یبانیردستان از پشتکاده یپ 28لشگر 

وب خواهند شد و منطقه بطور کون اقدام و آنان رس یضد انقالب یوبکه نسبت به رس کد شده کیلشگر تا

  .شدخواهد  یساز کپا1امل از عنارص ضد انقالب ک

در آرامش  کنیردستان اک یه شهرهایلکه کنان داد یران اطمیردستان مبلت اکاده یپ 28فرمانده لشگر 

 . ربند و ارتش بر اوضاع شهر مسلط استیامل بس مک

 (28/5/1358هانکی)
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  .سته شدکش یوار صوتید

اسالمی  یهور ارتش جم ییهوا یرو یجنگنده ن یهان جتیروز نخستیقه بعد از ظهر دیدق 38و3ساعت 

 . ستندکرا ش یوار صوتیدر آسامن سنندج ظاهر شدند و د ایران

 (29/5/1358)اطالعات 

 

 غارت شده یهاسالح

از افسان و  یران با عدهایا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو یفرمانده ن یپ فالحیمسار رس تیت

سنندج  یرامون بحران فعلیپل جلسه دادند تا کیشب در پادگان سنندج تشید 19، 35درجهداران ساعت 

 یروز به خربگزار یسنندج د 28رج سپهر فرمانده لشگر یرسهنگا. نندکامت الزم را اتخاذ یره و تصمکمذا

انداز کموش یتعداد 3له افراد در داخل شهر سنندج برده شده عالوه بر ژـیه بهوسک ییسالحها: پارس گفت

ن سالح یقایاز تعداد دق یوله و خمپاره بوده است و و ل کو ضد تان کخمپاره انداز موش 7ی، ـ ج یآرـ پ

  .ردهک یاطالعیاظهار ب

 

 در پاوه یوب ضد انقالبکرس  یگزارش رسم

دن عنارص یوبکاز درهم  یروز گزارشیران بامداد دیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر یاز سو 

منطقه پاوه بدفرت امام  یساز کپادن عناطر ضد انقالب و یوبکاز درهم  یروز گزارشیران بامداد دیضدا

 یو فرمانده اسالمی ایرانقدر انقالب یفرمان رهربعال یدر اجرا: ن گزارش آمده استیداده شد درا ینیخم

هوا  ویژە یروهایتوپخانه ن یزره یآنهایکب از کران مر یا یاسالم یمسلح ارتش جمهور  یروهایل قوا نک

منطقه پاوه با  یساز کدن عنارص ضد انقالب و پایوبکدرهم و پاسداران انقالب به منظور  یبرد ژاندارمر 

( قبل از موعد مقرر توانستند شهر پاوه 28/5/58روز یبامداد امروز )د 6ت وارد عمل شد و ساعت یقاطع
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ات به منظور ینون عملکهم ا. سازند ین و با وارد آوردن تلفات به عنارص ضد انقالب آنان را متوار یرا تام

 . مسلح ادامه دارد یوپرتهایکق هلینرتل مرز از طرکو « نوسود»طقه به طرف امل منک یساز کپا

 (29/5/1358)اطالعات 

 

 ییهوا یرو ین یه انجمن اسالمیاطالع

ه ما منتظر فرمان امام بزرگوار خود کرد کاعالم  ایاطالعیهانتشار  یط ییهوا یرو ین یانجمن اسالم

 شورمانی کو دفاع از مرزها یر رساندن انقالب اسالمخون خود را در راه به مث قطره نیم تا آخریهست

  .مینکنثار 

شورمان به اوج کدر  ین املللییسم یونیسم و صهیالیه توطئه امپرک یه آمده است از لحظاتین اطالعیدر ا

 ەهاینقش یآنها مشغول اجرا ید و زخم خورده انقالب به پشت گرمیده است و دشمنان پلیخود رس

انجمن  یاعضا نند مایآفریشوم م ین مرز وبوم حادثهایاز ا یند و هر روز در گوشهامنانه خود هستیاهر

تب کمفهوم شهادت در م کارمندان با در کافسان و ، هامفران، درجهداران، خلبانانییهوا یرو ینی اسالم

ن قطره خون خود درراه به مثر یف منتظر فرمان امام بزرگوار تا آخرکو مشتاقانه و جان بر  یدیتوح

 . مینکشورمان نثار ک یو دفاع از مرزها یرساندن انقالب اسالم

 (29/5/1358 هانکی)

 

 هیاطالع

ارتش و پرسنل  یگانهایه کرساند یز میهنان عزیران به اطالع هم میا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (29/5/1358هانکی) . شور وارد عمل شوندکفرمان امام در هر نقطه از  یدر اجرا ەاندمربوط آماد
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 رانیا یاسالم یارتش جمهور  که ستاد مشرت یاطالع

  :افتیر اعالم انتشار یبه رشح ز ایاطالعیهران یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یشب از سو ید

 

 یبسمه تعال

 یاسالم یجمهور  یه از صداکد هامنطور یینامیز و شهرستانها ابالغ مکمر  یه فرماندهان پادگانهایلکبه 

ه به پادگانها کرا  یفرمان امام دستور داده شده است موظفند رسبازان خدمت منقض یجراران در ایا

زات یو تجه که و پوشایگر رسبازان نسبت به تغذیرفته و مانند دیاز وآنها را پذیند در حد نینامیمراجعه م

 . ندیو آموزش آنان اقدام منا

 (29/5/1358هانکی)

 

 در سنندج ینیزم یرو یفرمانده ن

از افسان و درجهداران  یران با عدهایا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو یفرمانده ن یفالح پیرست

امت الزم را یره و تصمکسنندج مذا یرامون بحران فعلیل دادند تا پکیروز در پادگان سنندج جلسه تشید

 . نندکاتخاذ 

 (29/5/1358هانکی)

 

  .پرسنل ارتش لغو شد یمرخص یتا اطالع ثانو 

ه پرسنل یلک یمرخص یبخشنامها یران طیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت : پارس یربگزار تهران ـ خ

  .ردکمسلح را لغو  یروهاین
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  :ن رشح استیمنت بخشنامه به ا

بر  یمبن ینیامام خم یتالله العظمیران حرضت آیا یاملشأن انقالب اسالمیفرمان رهرب عظ یدر اجرا

ه پرسنل یلک یمرخص یتا دستور ثانو  28/5/1358روز( یران از )دیا یاسالم یپرسنل ارتش جمهور  یآمادگ

  .مسلح لغو شد یروهاین

ن کن مدت ممیوتاهرتکهستند موظفند در  یه در مرخصک یاسالم یآن دسته از پرسنل ارتش جمهور 

 . نندک یمربوط معرف یگانهایخود رابه 

 (29/5/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 رانیا یماسال  یجمهور  یه ژاندارمر یاطالع

  :افتیران انتشار یا یاسالم یجمهور  یژاندارمر  یروز از سو یه صبح دین اعالمیا: پارس یتهران ـ خربگزار 

رهرب  ینیان تهاجم عنارص ضدانقالب به شهرستان پاوه به استحضار امام خمیه جرکمرداد ماه  23روز 

ران اوامر رهرب یا یاسالم یجمهور  یبه فرمانده ژاندارمر  یده بود از دفرت امام تلفنیران رسیانقالب ا

  :دیر ابالغ گردیانقالب به رشح ز

ن یا یدر اجرا. فتدید بدست ارشار بید و نباینکه باشد پاوه را حفظ ک یمتی! به هرقیفرمانده ژاندارمر 

ه در معرض کتابعه آن در اورامانات  یمرز  ەهایپاوه و نوسود و پاسگا یژاندامر  یینها ەهایامر گرو 

، اکبازو  یازهاەاندل خمپار یاز قب یواجتامع یانفراد یه جنگ افزارهایلکه مجهز به کون یدانقالبتهاجم ض

ن بدست آورده از پادگان مهاباد یسنگ ەهایف و اسلحکنیالشک ی( و انواع مسلسلها7ی، جی، پ، )آر

  :ر دفاع منودندیامل و فرار ارشار به رشح زکست کاز مواضع خود تا ش، بودند



 
61 

ز گروهان کو پرسنل مر  یه و ارتفاعات اطراف آن توسط پاسداران جانباز و دالرو انقالب اسالمـ شهر پاو 1

شد  یتن به تن نگهدار  ین تا رزمهایر مهاجمیگیشد در مدت پنچ شبانه روز برابر حمالت پیپاوه دفاع م

 یر با وجودایکن پیش از هفت برابر آن بودند در این بینفر و مهاجم 350ن یه عده مدافعک یدر صورت

ن واحد به شدت یگر از پرسنل اید یو عدها یوسفیپاوه ستوان سوم  یه فرمانده گروهان ژاندارمر ک

، شدیمواضع خود نشده و چون حلقه محارصه هر لحظه تنگرت م کحارض به تر  کمعذال. مجروح بودند

دو نفر از . دس نبو ین میق زمیاز طر کمکو ارسال مهامت و اعزام  کمک یفرمانده گروهان تقاضا

پس از  یم رباطیو استوار دوم ابراه یم محمد سنجر یکاستوار  یبه اسام یدرجهداران جانباز ژاندارمر 

فات یه پس از انجام ترشکت اعالم منودند یخود را جهت انجام مامور یانجام غسل شهادت آمادگ

 یر رگبار مسلسلهایرا زجهت محارصشدگان  یل رضور یوپرت وسایکفروند هلیکنامربدگان با استفاده از 

ش از پنچاه گلوله اصابت منود یوپرت بیکه به هلک یل داده و با وجودیز گروهان تحوکن به مر یمهاجم

ن حادثه را ین ایت چند نفر از مجروحیار و درجهداران جانباز پس از انجام مامورکخلبان فدا کمعذال

اد یپاوه و دونفر درجهداران  یژاندارمر  چون عمل متهورانه فرمانده گروهان. ردندکز با خود حمل ین

د ییمورد تا یار کن فداید و ایشده باال سبب عدم سقوط گروهان و رفع محارصه از محارصهشدگان گرد

ه در محل حضور داشته قرار گرفته است لذا در کران یا یاسالم ین ارتش جمهور یزم یرو ین یفرمانده

  .گرددیر اتخاذ میامت زیتصم یار و جانباز ژاندارمر کق پرسنل فدایپاوه تشو

  .دیمفتخر گرد یمیکپاوه به درجه ستوان  یفرمانده گروهان ژاندارمر  یوسفیـ ستون سوم 2

  .دیمفتخر گرد یار یبه درجه افس  یم محمد سنجر یکـ استوار 3

  دیمفتخر گرد یمیکبه درجه استوار  یم رباطیـ استوار دوم ابراه4

  .ت مفتخر شدندیسال ارشدیکبه  ەاندوح شدان مجر ین جریه در اک یـ پرسنل5

ت مفتخر یبه شش ماه ارشد یکهر  ەاندت داشتکن مدافعات رش یدر ا یه به نحو کر پرسنل یـ سا6

  .گردندیم
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ن یمجهز ا یه واحدهایلکرساند یران میف ایملت رش یران به آگاهیا یاسالم یجمهور  یسازمان ژاندارمر 

ن به پاوه یب مهاجمیت و تعقیادامه مامور یدر صورت لزوم برا امل بوده تاک یسازمان در حال آمادگ

  .ندیت مناکگر در ارسع وقت حر یا هر نقطه دی

ان توجه با دفاع ینوسود با شهامت و شجاعت شا یده پرسنل گروهان ژاندارمر ین گزارش رسیـ برابر آخر7

  .ندن هستیمنوده در تعاقب مهاجم یر یاز مواضع خود از سقوط شهر نوسود جلوگ

ن در ارتفاعات پاوه و یه در عمل تعاقب مهاجمکدارد یران اعالم میا یاسالم یجمهور  یسازمان ژاندارمر 

   .خواهد شد یر یگیجه پینوسود همچنان ادامه داشته و تا حصول نت

 رانیا یاسالم یجمهور  یژاندارمر 

 (29/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  رانیا یاسالم یروز ارتش جمهور یه هوانیاطالع

افت یران انتشار یا یاسالم یروز ارتش جمهور یروز از طرف هوانیه دکه یدر اطالع: پارس یتهران ـ خربگزار 

  :گفته شده است

روز در متام یر شهر پاوه نه تنها متام پرسنل هوانیه در حوادث اخکرساند یروز به اطالع هموطنان میهوان

چند  یاسالم یه به دستور دولت موقت جمهور کف آماده اعزام به منطقه بودند بلکشور جان بر کنفاط 

ز در پاوه و نجات آنها از دست مزدوران یبه هموطنان عز یرسان کمکن سازمان در امر یوپرت ایکفروند هل

ران اهداء ید به مردم مبارز اینون دو شهکن راه تایدر ا یت موثر داشته و حتکو دشمنان اسالم رش  یاجنب

  .منوده است
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روز یطلب و مبارز هوان بدرقه راه پرسنل شهادت کن ماه مبار یران درایف ایر ملت رشیخ یه دعاکباشد 

 . مینباش یعین وقایگر شاهد چنیران دیملت ا یانقالب یار یه با هوشکم یآرزو دار، باشد

 (29/5/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 ییهوا یرو ین یه انجمن اسالمیاطالع

رد ما منتظر فرمان کاعالم  ایاطالعیهانتشار  یط ییهوا یرو ین یانجمن اسالم: پارس یتهران ـ خربگزار 

و دفاع از  ین قطره خون خود را در راه به مثر رساندن انقالب اسالمیم تا آخریامام بزرگوار خود هست

سم یونیسم و صهیالیه توطئه امپرک یاز لحظات: ه آمده استین اطالعیم در اینکشورمان نثار ک یمرزها

آنها مشغول  ید و زخمخورده انقالب به پشت گرمیده و دشمنان پلیان به اوج خود رسشورمکدر  یناملللیب

، نندیآفریشوم م ین مرز و بوم حادثهایاز ا یمنانه خود هستند و هر روز در گوشهایاهر ەهاینقش یاجرا

 کر با د، ارمندانکافسان و ، هامفران، درجهداران، و خلبانان ییهوا یرو ین یانجمن اسالم یما اعضا

انجمن . میباشیف منتظر فرمان امام بزرگوار خود مکمشتاقانه و جان بر  یدیتب توحکمفهوم شهادت در م

 .  ییهوا یرو ینان نکار ک یاسالم

 (29/5/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 ارتش در ارتفاعات اورامانات یرو ین

روز به یت نوزده درمانشاه ساعک یفرمانده هنگ ژاندارمر  یمیرکرسهنگ : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

از روانس گذشتند و  یچگونه مانعیبدون ه یارتش و ژاندارمر  یرو ین: پارس گفت یخربنگار خربگزار 

 یمیرکروند رسهنگ یش میمهاجم است پ یروهایه در اشغال نکارتفاعات منطقه اورامانات  یبسو  کنیا

درجهداران و ، افسان: گفت یو  ها در منطقه پاوه داردیراندازیاهش شدت تکت از یاکگزارشها ح: افزود
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قلعه قشالق و جوانرود به منطقه  ەهایاستفرار در پاسگا یارتش برا یروهایهمراه ن یافراد ژاندارمر 

ن پاسگاه به حفظ یه سه شبانه روز در اک یدرجهداران و ماموران، ن افسانیتا جانش ەانداعزام شد

  .بشوند ەاندخود پرداخت ەهایپاسگا

گر از افسان درجهداران ماموران و جوامنردان یستون د یکه کرمانشاه گفت ک یندارمر فرمانده هنگ ژا

نرتل آن را کنند و ک کن بخش را از وجود عنارص ضدانقالب پایرند اعزام شدند تا اکبه بخش  یژاندارمر 

 . خلق خارج سازند ییفدا یهایکاز دست چر

 (29/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 ردستانک 28لشگر  2ه شامره یاطالع

، پارس قرار داد یار خربگزار یشب در اختیه دکخود  2ه شامره یاطالع یردستان طک 28سنندج ـ لشگر 

ردستان کبه  یرش کو ل یمل یروهایه نیلکدر مورد اعزام  اسالمی ایرانرو فرمان رهرب انقالب یرد پکاعالم 

مختلف مردم پاسداران  ەهایگزو  از یر یثکعده « 20»ن ساعت یخ واین تاریروز( تاایاز روز گذشته )پر

، رازیش، اصفهان: شامل، اسالمی ایران یو هوابرد ارتش جمهور  یزره، ادهیپ یگانهایاز  یانقالب و تعداد

و  کست پزشیدو، از اهوازیواحد نظام یکز یروز( نین و بعدازظهر امروز)دیو قزو، خرم آباد، زنجان

 یار یردستان بکاده یپ 28ان وارد سنندج شدند تا لشگر ار از اصفهکیو پزش کپزش یس، رازیار از شکیپزش

بالفاصله ، امنه پاسداران انقالبیصم یار کامن منطقه و همیور و با ایمردم غ یبانیخداوند بزرگ و پشت

 یلکآنان را به ، شرتیه با قدرت هر چه بکنخواهد بود  یدیون اقدام و تردیضد انقالب یوبکنسبت به رس 

. ون به مورد اجراء خواهد گذاشتیامل منطقه از ضد انقالبک یساز کنقالب را در پاوب و فرمان رهرب اکرس 

تابعه  یامالًبر اوضاع در شهرستآنهاکردستان آرام و ارتش که منطقه که آمده است ین اطالعیانایدر پا

 (30/5/1358)اطالعات  . تسلط دارد
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  .دینک یاعزام به پاوه خوددار  یبرا رمانشاهکاز مراجعه به لشگر : رمانشاهک یزره 81ه لشگر یاطالع

  :افتیران انتشار یا یاسالم یروز از طرف ارتش جمهور یه دین اطالعیا

رده کاعالم  یرمانشاهکون یزیو و تلویرر از رادکم یەهایاطالع یرمانشاه طک یزره 81ه لشگر کن یبا ا

منطقه را در دست گرفته  نرتلکامل قدرت کتابع لشگر در منطقه پاوه مستقر و در  یگانهایه کاست 

ن برادران یت با وجود ایارشار نس یوبکگر طبقات مردم به منطقه پاوه جهت رس یبه اعزام د یاز یاست و ن

ه کنینظر به ا. نندیکرمانشاه آمده و به لشگر مراجعه مکهموطن ما در سه دسته جهت اعزام به پاوه به 

رمانشاه ک یزره 81ال مواجه خواهد شد لذا لشگرکنندگان با اشکه مراجعه یان و تغذکلشگر از لحاظ اس

رمانشاه جهت اعزام به پاوه کمت به یز تقاضا دارد از عزیهم وطنان عز یار یو  یار کر از همکضمن تش

  .ندیفرما یو مراجعه به لشگرخوددار 

ران به اطالع هموطنان یا یاسالم یجمهور  یامیق صدا وسیاز مراتب از طریاست در صورت ن یهیبد

 . دیز خواهد رسیعز

 (31/5/1358هانکی)

 

  .ردکر کمردم تش کارتش از احساسات پا

ه با ک ەهایمردم و گرو  کاز احساسات پا ایاطالعیهران ضمن یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  

ر کتش ەاندله ارتش شدیون بوسیقاطعانه اخاللگران و ضد انقالب یوبکخود خواستار رس  یارسال تلگرامها

  .ردک

  :ن رشح استیه به اینت اطالعم
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وسته است از یدر پاوه به وقوع پ یه غرب و اعامل ضد انقالبیدر ناح ویژەر بیاخ یدادهایبه علت رو

مختلف ـ روساء  یوسازمانها ەهاندگان گرو یـ منا یتکون اعزام ـ مقامات مملیعلامء اعالم و روحان یسو 

ان و همه مردم موطنخواه و مومن انقالب یـ اصناف ـ ارتشارگران کشاورزان ـ کان ـ یر ـ بازاریو رسان عشا

از  یرو یه به پکده یران واصل گردیا یاسالم یارتش جمهور  کبه ستاد مشرت  ییشور تلگرافهاکاز رستارس 

ون و اخاللگران یضد انقالب یوبکران قاطعانه و مصم نسبت به رس یا یاسالم یفرمان امام ارشد جمهور 

ن یانجامد ـ بدیده بطور جداگانه به طول میرس یان پاسخ به همه تلگرافهاکامفاسد وارد عمل شد چون 

 یه ارتش و قواکدهد ینان میمنوده و اطم یهنان ارجمند سپاسگزار یهم م کله از احساسات پایوس

و  ییچه سودجویران بازیا یانقالب اسالم یپاسداران انقالب اجازه نخواهند داد دستآوردها یانتظام

 . گردد یعنارص ضد انقالب یتمش یاخاللگر 

 رکن شایرسلشگر محمد حس - رانیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر

 (31/5/1358هانکی)

 

 اطیه ارتش درباره احضار افراد احتیاعالم

  :افتیران انتشار یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یروز از سو یه دین اطالعیا 

 یفه عمومیران امروز به اداره وظیا یاسالم یلت و ارتش جمهور دو  یصادره از سو  یەهایرو اعالمیپ

  :دین رشح اقدام منایر بایاط پنچ دوره اخیابالغ شده تا نسبت به احضار افراد احت

ند بالفاصله نسبت به ثبت نام و گرفنت ادرس محل ینامیمی ه درتهران خود را معرفک یاطیپرسنل احت-1

رث پس از ده روز مجدداً جهت انجام که خود را حداکانها ابالغ شود سب آنان اقدام و به کا یونت و کس

  .ندیمنا یمعرف ەانده ثبت نام منودک یاط به پادگانیخدمت احت
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ند نسبت به ثبت نام و گرفنت آدرس محل ینامیمی ه در شهرستانها خود را معرفک یاطیپرسنل احت -2

ه ثبت نام ک یمحض اطالع مجدد خود را به پادگان ه بهکارآانها اقدام و به آنان ابالغ شود کونت و کس

  .ندیمنا یمعرف ەاندمنود

 ه به پادگانها مراجعهکرا  یاطیران موظفند پرسنل احتیا یاسالم یسه گانه ارتش جمهور  یروهایضمناً ن -3

آنان زات و آموزش یتجهک، پوشا، هیرفته و نسبت به تغذیل سازمان آنها را پذیمکاز و تیند در حد نینامیم

 . ندیاقدام منا

 (31/5/1358هانکی)

 

ر خود را بطرف یفرمان داده شده است مس یارتش یروهایبه نی: اسالم یس ستاد ارتش جمهور ییر

  .ر دهندییسنندج تغ

رد و اعالم کبعدازظهر امروز برنامه اخبار خود ر ا قطع  3:  25ران در ساعت یا یاسالم یجمهور  یصدا

 یروهایبه متام ن ینیافت فرمان امام خمیران به دنبال دریا یاسالم یور س ستاد ارتش جمهییر: منود

س ستاد ییر دهند رییر خود را به طرف سنندج تغیه در بازگشت از پاوه بودند دستور داد مسکارتش 

تا در  ەاندز به حال آمادهباش درآمدیارتش ن یروهایر نیسا: ردکن اعالم یهمچن یاسالم یارتش جمهور 

  .سنندج اعزام شوند ارسع وقت به

 

  .راز عازم سنندج شدیپ هوابرد شیت

 55پ یاز از ت یبانیگردان پشت یکپارس صبح امروز  یبگزارش خربنگار خربگزار : پارس یخربگزار  رازـیش

 130 یس یامیهواپ یکون با یضد انقالب یوبکن بدرقه مردم جهت رس یوهرتکان باشیراز در میهوابرد ش

  .ردندکمت یوه و سنندج عزبه طرف پا ییهوا یرو ین
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 آبادخرم 84پ یت یآمادگ

 84پ یما به عنوان فرماندهان ت: اعالم داشت ایاطالعیهخرمآباد در  84پ یت: پارس یخرم آباد ـ خربگزار 

ه ضد ک یع ناگوار یوقا: میداریقاطعانه اعالم م« بابا عباس»خرمآباد و آمادگاه  یاسالم یارتش جمهور 

 یامل انقالبکردستان بوجود آورده با دقت کز در پاوه یران عزیا یپارچگیکالل و انقالب و دشمنان استق

وب کرس  یزات برایبا متام قوا و تجه ینیامام خم یفرمان رهرب انقالب اسالم یتحتنظر داشته و در اجرا

دن به یخون در تداومبخش ەهاین قطر یتوطئهگران بوده و تا آخر یو انسان یات ضداسالمکردن حر ک

باشد و حفاظت و حراست می ز مایدان عزیشه یه خونبهاک یاسالم یجمهور  یم مبانکیب و تحانقال 

 یشور جانباز ک یت ارضیاسالم و استقالل متام یدیو توح یانقالب یدئولوژ یتب سازنده و اکامل از مک

  .ردکم یخواه

  .افتندیارتفاء درجه  افس وسه درجهدار جانباز یک یاسالم یجمهور  یه ژاندارمر یاطالع نیبراساس آخر-

 

 رانیا یاسالم یجمهور  یه ژاندارمر یاطالع

  :افتیران انتشار یا یاسالم یجمهور  یژاندارمر  یه صبح امروز از سو ین اعالمیا: پارس یتهران ـ خربگزار 

رهرب  ینیان تهاجم عنارص ضد انقالب به شهرستان پاوه به استحضار امام خمیه جرکمردادماه  23روز 

ران اوامر رهرب یا یاسالم یجمهور  یبه فرمانده ژاندارمر  یده بود از دفرت امام تلفنیران رسیانقالب ا

  :دیر ابالغ گردیانقالب به رشح ز

 یدر اجرا. «فتدید به دست ارشار بید و نباینکه باشد پاوه را حفظ ک یمتیبه هر ق یفرمانده ژاندارمر »

ه در معرض تهاجم کتابعه آن در اورامانات  یمرز  هایەپاوه و نوسود و پاسگا یژاندارمر  یامر گروهانها

ی، پ، ا ـ آرکبزو ، ازهەاندل خمپار یاز قب یو اجتامع یانفراد یه جنگافزارهایلکه مجهز به کون یضدانقالب
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ن بدست آورده از پادگان مهاباد بودند از مواضع یسنگ ەهایف و اسلحکنیالشک یانواع مسلسلها 7ی، ج

  :ر دفاع منودندیر ارشار به رشح زامل و فراکست کخود تا ش

ز گروهان کو پرسنل مر  یـ شهر پاوه و ارتفاعات اطراف آن توسط پاسداران جانباز و دلسوز انقالب اسالم1

شد  یتن به تن نگهدار  ین تا رزمهایر مهاجمیگیشد در مدت پنج شبانه روز برابر حمالت پیپاوه دفاع م

ار با یکن پیش از هفت برابر آن بودند در این بیه مهاجمنفر و عد 350ن یه عده مدافعک یدر صورت

ن واحد به شدت یگر از پرسنل اید یو عدها یوسفیپاوه ستوان  یه فرمانده گروهان ژاندارمر ک یوجود

شد یمواضع خود نشده چون حلقه محارصه هر لحظه تنگرت م کحارض به تر  کمجروح بودند معذال

  .مهامت منودو ارسال  کمک یفرمانده گروهان تقاضا

س نبود ین میق زمیاز طر کمکان ارسال مهامت و اعزام کام، نیـ چون به سبب شدت حمالت مهاجم2

 یم رباطیو استوار دوم ابراه یم محمد سنجر یکاستوار  یبه اسام یدو نفر از درجهدارن جانباز ژاندارمر 

فات یه پس از انجام ترشکدند ت اعالم منو یخود را جهت انجام مامور یپس از انجام غسل شهادت آمادگ

 یر رگبار مسلسلهایجهت محارصهشدگان را ز یوپرت وسائل رضور یکفروند هل یکنامربدگان با استفاده از 

گلوله اصابت منود  50ش از یوپرت بیکه به هلک یل داده و با وجودیز گروهان تحوکن به مر یمهاجم

ن حادثه ین ایت چند نفر از مجروحیجام مامورار و درجهداران جانباز پس از انکبه خلبان فدا کمعذال

اد یپاوه و دو نفر درجهداران  یچون عمل متهورانه فرمانده گروهان ژاندارمر . ردندکز با خود حمل یرا ن

د ییمورد تا یار کد و فدایشده باال سبب عدم سقوط گروهان و رفع محارصه از محارصهشدگان گرد

ه در محل حضور داشته قرار گرفته است لذا کران یا یماسال  یارتش جمهور  ینیزم یرو ین یفرمانده

  .گرددیر اتخاذ و اعالم میامت زیتصم یار و جانباز ژاندارمر کق پرسنل فدایدرباره تشو

 ارتقاء درجه

  دیمفتخر گرد یمیکپاوه به درجه ستوان  یفرمانده گروهان ژاندارمر  یوسفیـ ستوان سوم 1

  .دیمفتخر گرد یار یافس به درجه  یم محمد سنجر یکـ استوار 2
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  .دیمفتخر گرد یمیکبه درجه استوار  یم رباطیـ استوار دوم ابراه3

  ت مفتخر شدندیسال ارشدیک ەاندان مجروح شدین جریه در اک یـ پرسنل4

ت مفتخر یبه شش ماه ارشد یکهر  ەاندت داشتکن مدافعات رش یدر ا یه به نحو ک یر پرسنلیـ سا5

  .گردندیم

  :رساندیران میف ایملت رش یران به آگاهیا یاسالم یجمهور  یرمر سازمان ژاندا

تو یادامه مامور یبوده تا در صورت لزوم برا یاملک ین سازمان در حال آمادگیمجهز ا یه واحدهایلک

  .ندیت مناکگر در ارسع وقت حر یا هر نقطه دین به پاوه یتعاقب مهاجم

ان توجه با دفاع ینوسود با شهامت و شجاعت شا یارمر ده پرسنل گروهان ژاندین گزارش رسیـ برابرآخر3

  .ن هستندیمنوده و در تعاقب مهاجم یر یاز مواضع خود از سقوط شهر نوسود جلوگ

ن در ارتفاعات پاوه و یه عمل تعاقب مهاجمکدارد یران اعالم میا یاسالم یجمهور  یسازمان ژاندارمر 

  .خواهد شد یر یگیجه پینوسود مجدانه ادامه داشته و تا حصول نت

  .د در واقعه پاوه اعالم شدیخلبان شه 4یاسام

 ید بر شجاعت خلبانان و اعزام پاسداران به منطقه جنگزده پاوه اسامکیروز ضمن تایفرمانده هوان

اعالم « ییالک کمل یجعفر مهدو »و ستواندوم « جوزم یستوان دوم محمدرضا وجدان»د را یخلبانان شه

  .دیگرد

با  یروز در متاس تلفنیهمدان د” حر“ ییگاه هوایفرمانده پا« صباحت»پ خلبان یگر رستید یاز سو 

و ستوان « محمد نوژه»رسگرد خلبان  یاحتامالً دو نفر از خلبانان جت به اسام: پارس گفت یخربگزار 

 . ەانددیع پاوه به شهادت رسیان وقایدر جر« یموسو  یر یعبدالله بش»م خلبان یک

 (31/5/1358هانکی)
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 ردستانک 28لشگر  2ه شامره یاطالع

ران یا یرو فرمان رهرب انقالب اسالمیپ: ردکخود اعالم  2ه شامره یاطالع یردستان طک 28لشگر  –سنندج 

(  20ن ساعت ) یخ و این تاریردستان از روز گذشته تا اکبه یو لشگر  یمل یروهایه نیلکدر مورد اعزام 

هوابرد ارتش ی، اده زرهیپ یگانهایاز  یقالب و تعدادمختلف مردم پاسداران ان ەهایاز گرو  یر یثکعده 

ن و یخرم آباد و قزو، زنجان، رازیش، ران شامل اصفهانیا یه شهرستانهایلکران از یا یاسالم یجمهور 

 کپزش یراز و سیار از شکیو پرش کست پزشیاز اهواز دو یواحد نظام یکز یروز(نیبعدازظهر امروز)د

ه اضافه ین اطالعینند در اکت یردستان را تقوکاده یپ 28ج شده تا لشگر ار از اصفهان وارد سنند کیوپزش

امن منطقه و یور وبا ایمردم غ یبانیخداوند بزرگ و پشت یار یردستان بکاده یپ 28ه لشگر کشده است 

نخواهد بود  یدیون اقدام وتردیوب ضد انقالبکامنه پاسداران انقالب بالفاصله نسبت به رس یصم یار کهم

امل منطقه از ضد ک یساز کوب و فرمان رهرب انقالب را در پاکرس  یلکشرت آنان را بیرت هرچه به با قدک

ردستان آرام و ارتش که منطقه که آمده است ین اطالعیان ایدر پا. ون بهمورد اجرا خواهد گذاشتیانقالب

 . تابعه تسلط دارد یامالً بر اوضاع در شهرستانهاک

 (31/5/1358هانکی)

 

  امل ارتشکآماده باش ی: ر دفاع ملیوز

دولت  یشور و سخنگو کر یوز، ارتش یه با حضور امراک یونیزیو تلویو راد یزگرد مطبوعاتیم یکدر 

ت ینه امنیدولت در زم ەهایردستان اقدامات و برنامکر پاوه و منطقه یل و حوادث اخیافت مسایب یترت

مورد بحث و تبادل  یتکل مملیاز مسا یشور و موضع دولت در قبال اعامل ضد انقالب و عدهاک یداخل

ر دفاع هاشم یوز یاحیمسار ریدولت ت یسخنگو  ییزگرد صادق طباطباین میدر ا. نظر قرار گرفت

س ییر ییمسار مصطفایتی، اسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر رکشور رسلشگر شاکر یان وزیصباغ
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به سواالت خربنگاران ی، اسالم یجمهور  یپ دانشور فرمانده ژاندارمر یو رست یاسالم یجمهور  یشهربان

  .مختلف پاسخ گفتند ەهاینیدر زم

 ییل شد ابتدا صادق طباطباکیروز تشیبعدازظهر د 3ه مقارن ساعت کن جلسه گفت و شنود یدر آغاز ا

 یه از سو ک یر پاوه و اقداماتیبا بروز حوادث اخ: رد و اظهار داشتکراد یا یدولت مطالب یسخنگو 

رده و که دولت قاطعانه عمل نکت مردم معتقدند یرثکن شهر صورت گرفت ایالب در اعوامل ضد انق

دادند از خود یست از خودشان نشان میبایه مک ییاراکز آن قدرت و یشور نک یوانتظام ینظام یروهاین

ن یش از وقوع ایه اگر دولت پک ەانده مردم گفتکده شده یموارد شن یدر برخ یو حت ەاندنشان نداد

ن یت منطقه و ایبه امن یارتش و شهربان یروهایرد و با استفاده از نیکناگوار در پاوه اقدام م حوادث

ردند اما یکشتار منکن حد درپاوه یآمدند و عنارص ضد انقالب تا ایبوجود من یمسالها. ردیکشهر توجه م

ح دهند یرد توضن مو یخواهم تا در ایشور مکر یان وزیهاشم صباغ یدولت از آقا یمن به عنوان سخنگو 

ه گفته شده دولت قاطعانه عمل کنیا: شور در پاسخ گفتکر یوز. نندکان ینه بین زمیو نظرشان را در ا

و  ینظام یروهاین انقالب یروز یه پس از پکم ینکد فراموش ین مساله را نبایا. ستیح نیرده صحکن

 ینظام یرو یگر نیبعبارت د. اندەگذشته داشتند از دست داد یم طاغوتیه در رژکرا  یتیآن قاطع یانتظام

ان سال از مردم جدا بود و طاغوت همواره آنان را از مردم جدا نگاه داشته بود پس از یه سالک یوانتظام

خواهد تا ینون زمان مکافتند و ای یه تازهایجه روحیان مردم بازگشتند و درنتیباره به میکانقالب  یروز یپ

ه کم یدرآور یهاشان را به گونهایم و روحینکمجدداً هامهنگ  ەاندشد یکیه با مردم کروها را ین نیا

آن در  یبرا یاویژەن برنامه گام به گام دردست اجرا است و زدح یا. باشد یاسالم یمنطبق با جمهور 

ع پاوه و یدر وقا یانتظام یرو یدر خصوص عدم مداخله ارتش و ن. دردست اقدام است یوزارت دفاع مل

د یرده است باکارتش استفاده ن یروهایاز ن ینیت تا قبل از فرمان امام خمه گفته شده است دولکنیا

ضد اتقالب در پاوه و منطقه  یوبکبر دخالت ارتش در رس  یم ما قبل از صدور فرمان امام مبنیبگو

 یروهایه امام فرمان اعزام نیکزمان. میداشت یم و از هر جهت آمادگیانجام داده بود یردستان اقداماتک

ع و قاطعانه وارد عمل شدند و به محض یه براداران ارتش چه رسکد یدیردند دکبه پاوه را صادر  یانتظام
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ن مساله یبنابرا. وب شدندکون رس یرد و ضد انقالبکش کاده شدن در منطقه غائله پاوه فرو یدخالت و پ

ت دفاع طرح تازه وزار  یم با اجرایه گفتک یاساس است و هامن طور  یت ارتش و دولت بیعدم قاطع

ل رفع ین مسایا یبه زود یاسالم یجمهور  یشور با اصول ومبانک یپرسنل نظام یبر هامهنگ یمبن

 یفزون یان برادران ارتشیامن و اعتقاد در میرود ایه هرچه زمان جلو مکم یشود و بوضوح شاهد بودهایم

ت یشاهد زنده آن اهم. دهندیت میشرت اهمیو قاطع بودن در ارتش ب یابد و آنان به مساله فرماندهییم

امروز  یانقالب مطرح بود ول یروز یپ یه در ابتداکبود  یفورم نظامیدن اونیبه پوش یان حتیندادن ارتش

شان حارض یارهاکمانند گذشته منظم ومنضبط در رس  یه افراد ارتشیلکان رفته و ین موضوع از میگر اید

ران در یا یاسالم یجمهور  یس شهربانییر ییپ مصطفایشور رستکر یحات وزیان توضیشوند پس از پایم

خوشبختانه : رد و گفتکراد یا یس تهران مطالبیو پل یان پرسنل شهربانیه در میخصوص وجود روح

ان مردم و ین روابط میوجود دارد و بهرت یاسالم یجمهور  یان پرسنل شهربانیدر م یار خوبیه بسیروح

  .م استکحا یافراد شهربان

 

 یر سخنان فرمانده ژاندارم

و اقدامات  یه پرسنل ژاندارمر ینه روحیز در زمین یاسالم یجمهور  یپ دانشور فرمانده ژاندارمر یرست

 یادر ژاندارمر که یروح: شور گفتکگر مناطق یردستان و دکون در یضد انقالب یوبکنه رس یآنان در زم

در راه استقالل و  یاز هر نظر آماده خدمت و جانفشان یاست افراد ژاندارمر  یو قو  یفوق العاده عال

شور را بعهده داشته و ک یه همواره مراقبت از مرزهاک یپرسنل ژاندارمر . شور هستندک یت ارضیمتام

فه بودند و یخدمت رسگرم انجام وظ یدر محلها، رهرب انقالب ینیدارد تا قبل از صدور فرمان امام خم

 یه مبارزه و آمادگیردند روحکردستان و نجات پاوه را صادر که امام دستور حفاظت منطقه کن یهم

ستان یدر س یژاندارمر  ەهایاز ماموران پاسگا یادیه عده زکجنگ با ضد انقالب آنچنان اوج گرفت  یبرا

ن یبه پاسداران و مردم ا کمک یه اجازه دهم براکخواستند یران از من میر نقاط ایو بلوچستان و سا
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چگونه یه یجای، ردن پرسنل ژاندارمر کقاطعانه عمل  ه ویاز جهت روح، بهرحال. شهر به پاوه اعزام شوند

نند کدفاع  یاسالم یجان از اسالم و جمهور  یه الزم باشد تا پاکهر زمان  ەاندست و آنها آمادین ینگران

ده و یشه دیدارد و هم یخیشه تاریه رکاست  ین مساله ایران خوب است و ایه متام مردم ایاساساً روح

ان طبقات مختلف مردم یم یو وجود وحدت و همبستگ یه قو یحبت از روحه همه جا صکم یدهایا شنی

 یه انقالبیوجود روح یان سخنان فرمانده ژاندارمر یدر پا یر دفاع ملیوز یاحیمسار ریت« وده استی

رد وآنگاه کد ییروها مسلح را تایه افرا د و درجهداران و افسان نیلکان یاز هر جهت در م یوآمادگ

. گفت ینه مطالبین زمیران در ایا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر رکن شایرسلشگر محمد حس

درجهداران و رسبازن ارتش و مترد فرماندهان از  یدر مورد عدم اطاعت دستورات فرماندهان از سو  یو 

ست واصاًل مساله عدم توجه به یح نیچوجه صحیبهه ین مسالهایوجود چن»: ن گفتیفرام یاجرا

ت یمکحا، حفظ استقالل، فه ارتشیآنها مطرح نبوده است اساساً وظ یو اجرا یندهدستورات فرما

 یرو یا مداخله در امور نیمردم و یوبکدرقبال رس  یفهایشور است و هرگز ارتش وظک یت ارضیومتام

ارتش . باشند یدر خطر نابود یا ژاندارمر ی یاعم از شهربان یانتظام یروهایه نیکندارد مگر زمان یانتظام

 یشکشود و هرگز قصد برادر ینباشد وارد شهرها من یرضور  یل و مسالهاکحل مش یه وجودش براکدام ما

ن بود و یع گنبد چنیان وقایدانند در جریه همه مکهامن طور . و رودررو قرار گرفنت با مردم را ندارد

انات پاوه یا در جریاتوم داد و شهر را به محارصه گرفت یارتش تنها به مهاجامن وعوامل ضد انقالب اولت

و  یژاندارمر  یروهایو ن ەاندردکون شهر را محارصه یا ضد انقالبیدشمن  یروهایه احساس شد نیکهنگام

پس  ون بر آمدیضد انقالب یوبکستند ارتش وارد عمل شد و درصدد رس یقادر به مقابله با آنها ن یشهربان

افراد  کت که در تک یه خوبیردند روحکر انات پاوه را صادیه امام دستور مداخله ارتش در جرکنیاز ا

ردند و ک ینیعاً عقبنشیون رسیضد انقالب، ه به محض اقدامکد یدیارتش وجود داشت اوج گرفت و د

 . ت مجدداً به منطقه بازگشتیامن

 (31/5/1358هانکی)
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 عوامل ضد انقالب یکتحر

انه ضد انقالب یو اعامل وحش انات پاوهیبه جر یاسالم یجمهور  یفرمانده ژاندارمر « مسار دانشوریت»

چپ منا مقرص  ەهایو گرو  یردستان و عوامل جالل طالبانکرات کحزب دمو  یاعضا: رد و گفتکاشاره 

اغلب  ەهان گرو یا. ان مردم ندارندیم یجاد تفرقه و ناراحتیجز ا یار کنها یجاد حوادث پاوه هستند وایا

  .اندازندیر آن مردم را به جان هم مینظاا مذهب و یل زبان لهجه و یاز قب یجاد اختالفاتیبا ا

. ردکم یه درصورت لزوم فاش خواهکم یار داریز در اختین کیمدار  ەهان گرو یتها و اقدامات ایما از فعال

و درجهداران اشاره  یرسباز  یارهاکدر  یمبود پرسنل ارتش و ژاندارمر کآنگاه به مساله  یفرمانده ژاندارمر 

 یارتش و ژاندارمر  یه براک یلیسال از جمله مسا 1سال به  2فه از یووظل خدمت نظام یتقل: رد و گفتک

مبود پرسنل الزم روبرو شد و کشور با ک ینظام یرو یباره نیکن فرمان یا یبا اجرا. فراهم آورد یالتکمش

، ن مسالهیبه دنبال وجود ا. ستیبرخوردار ن یافکاز رسباز و در جهداران  یز آموزشکاغلب پادگانها و مرا

ه در ک یه طرحیم و پس از تهیگرفت یش دوره رسباز یم به افزایم تصمیردکه برگزار ک یمن جلساتض

ش یماه افزا 18فه به ید قرار شد مدت خدمت نظام وظیب رسیات دولت به تصویانقالب و ه یشورا

پلم یدر ضمن خدمت نظام تافوق د. ماه خواهد بود 18ن به بعد یفه از این خدمت نظام وظیابد بنابرای

از یچهارماهه بنا به ن یامتیدوره تعل یشوند و پس از طیبخدمت اعزام م یعاد یهمه با درجه رسباز 

گذرانند یه خدمت خود رامیفه بقین عده به عنوان گروهبان وظیاز ا یتعداد یانتظام یروهایارتش و ن

  .دوره دو ماهه است یکز مستلزم گذاراندن ین مساله نیه البته اک

 

  .ربدیمه جنگ بس میلت نت به حاکممل

تقاط  یآرامش در متام یشور و برقرار کدر  یلکت یجاد امنینه ایدرزم یر دفاع ملیوز یاحیمسار ریت

ربد و عوامل ضد انقالب و یمه جنگ بس میحالت ن یکنون در کران ایا یاسالم یجمهور : ران گفتیا

. ران هستندیدر ا یجاد آشوب و ناآرامیار کان رفته دائم به فیه منافعاشان از مکرشق و غرب  یدولتها
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 کیران بحال آماده باش هستند و با تحر یا یاسالم یارتش جمهور  یروهایه نیلکن موضوع یبا توجه به ا

افت ارتش ی یه بخصوص پس از صدور فرمان امام در آنها فزونک یه خوبیه در ارتش وجود دارد و روحک

شور است و اغتشاش که نقاط یلکت در یجاد امنیوا یت ارضیامران از هرجهت آماده دفاع از استقالل متیا

ن ینند البته ایکوب مکران را در صورت لزوم به شدت و قاطعانه رس یه انقالب اینندگان و توطئهگران علک

جاد ساز یر دفاع آنگاه به ایمردم است وز یبر قرار نگرفنت برادران ارتش رودررو  یبرنامه جدا از تزارمبن

به نام اطالعات  یرا سازمانیاخ: رد و گفتکاشاره  یدر وزارت دفاع مل یو ضد اطالعات مل مان اطالعات

ن یح ایپس از ترش. بدست آورد یخوب یجیه نتاکدوارم یس شده است و امیتاس یو ضد اطالعات مل

چند تن از  یرد و به سواالتکشور مجدداً صحبت کر یان وزیهاشم صباغ یر دفاع ملیوز یل از سو یمسا

جاد یو ا ەهاتیمکت ین ادامه فعالیو همچن ەهاار مطبوعات و روزنامکربنگاران در خصوص ادامه خ

  .داد یحاتیها توضیالنرتکار آنها با کان یم یهامهنگ

 یروز یس نقش مطبوعات در پکچیه: انقالب گفت یروز یشور در خصوص نقش مطبوعات در پکر یوز

توانند نقش یز مینون نکداشته و ا یه نقش ارزندهان رایند مطبوعات در ایکانقالب را فراموش من

ن یانقالب موضوع راست یروز یو مجالت پس از پ ەهااز روزنام یداشته باشند متاسفانه پارها یارزندها

تواند سازنده یه مکدادها زدند روزنامه هامنطور یف اخبار و رویو دست به تحر ەاندردکخود را فراموش 

ف یاز روزنامه آنچنان اخبار و مطالب را تحر یباشد برخ کرب و خطرناتواند مخیباشد هامنطور هم م

ز یانبار نیست زیست و نه تنها سازنده نیه نیوجه قابل توج چیه بهکدهند یو وارونه جلوه م. نندیکم

 یردند و حتیکم یباز  یبیاعتقاد ندارند نقش تخر یاسالم یدئولوژ یه به اکد ین جرایاز ا یبرخ. هست

ن مساله به یردند ایکمنترش م یر واقعیشد وارونه و غیدولت اعالم م یسخنگو  یاز سو  هکرا  یاخبار 

ن یه با ادامه اکداد یم ەهاب به روزنامیذکت یکه دولت مجبور بود در قبال هر خرب کده بود یرس ییجا

قت یه در حقک ەهاات و روزنامین نرشیار اکم ادامه یردیکب نامه منترش میذکروزنامه ت یکد یوضع با

ب آن یه و تصویحه مطبوعات را تهیردند دولت را بران داشت تا الیکداده شده سوء استفاده م یاز آزاد

ان یشور سپس در پاکر یوزی. ا عدم آزادیت یمطبوعات باشد نه محدود یننده آزادکن یتواند تضمیم
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رد و کشور اشاره کو وزارت  یآنها با پرسنل شهربان یکنزد یار کو هم ەهاتیمکار کسخنانش با ادامه 

ر یانقالب چشمگ یروز یار آنها پس از پکو  یار که همکست چرا یمطرح ن ەهاتیمکمساله انحالل : گفت

ا سپاه پاسداران ی یدر شهربان ەهاتیمکطرح ادغام  ەاندانجام داد یموثر و خوب یارهاکنون کبوده و تا

 ەهاتیمکه یو تصف یساز کنه پایزم رد دریگیادغام آنها صورت م یاست و پس از مدت یانقالب تحت بررس

 ین مورد حتیصورت گرفته و همچنان ادامه دارد ما در ا یاقدامات کو کا مشیر مسوول یاز عنارص غ

ار کم و ینیکت اقدام میز با جدیل نین مسایم و در قبال ایردهاکز یرا ن یعیو بروز وقا یناآرام ینیشبیپ

 . میرسانیح به انجام میه را بطور صحیتصف

 (31/5/1358هانکی)

 

 وب مهاجامن به خارج مرزکرس  یدر صورت صدور دستور امام ارتش برا: رمانشاهکروز یفرمانده هوان

  .رودمی

  .ەاندگریختمرزها  یاز عوامل مهاجم به آنسو  یبرخ

  .خود ندارند یجز خروج از سنگرها یمهاجامن چارها

روز یر دستور امام و مقامات باال واحد هواندر صورت صدو »: رمانشاهکهان در کیاز خربنگاران  یگزارش

  .«ردکز اقدام خواهد یران نیردستان تا حارج از مرز اک یر نواحیمهاجامن شهر پاوه و سا یوبکرس  یبرا

 یاختصاص یگفتگو  یکرمانشاه در کروز ینام فرمانده هوان« نام یرسهنگ سعد»ن مطلب توسط یا

  .هان اعالم شدکیباخربنگار 

در  کنیا یاز عوامل مهاجم وابسته به جالل طالبان یتعداد»: ن مطلب گفتیرامون ایپح یدر توض یو 

ن عده یچنانچه ا. باشندیب آنان میدر تعق یران هستند و ارتش پاسداران و ژاندارمر یحال فرار از مرز ا
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مرز  ینه به ما داده شود عوامل مهاجم را در آن سو ین زمیدر ا یزند و دستور یموفق شوند از مرز بگر

  .ردکم یوب خواهکز رس ین

ست یه نیهمسا یشورهاک یچوجه تجاوز به مرزهاین عده به هیا یوبکالبته قصد ما از رس : افزود یو 

شور عراق ک یران در حال حارض از سو یا یغرب یار انجام نشده است اما چون مرزهاکن یز اینون نکو تا

ب و مجازات یمهاجم فرصت فرار از تعق از عوامل یشود بعضینرتل منکردستان چندان کدر منطقه 

  .ران را دارندیارتش ا یروهاین

 یسنگرها یبه سو  یش رو یاوضاع در پاوه آرام است و پ ینونکط یدر رشا: ردکروز اضافه یفرمانده هوان

ن عمل برنامه خلع سالح ارشارو مهاجامن یامنده ادامه دارد و ارتش و پاسداران به موازات ایمهاجامن باق

  .دهدیز در منطقه انجام میرا ن

دن مواضع مهاجامن در ارتفاعات یوبکشرت یروز بیهوان یله واحدهایهدف ما بوس: ن گفتیهمچن یو 

م ینکا بازداشت یوب کرون آورده و سپس رس یم آنها را از سنگرها خود بینیکم یار سعکن یاست و با ا

در پاسخ به  یخود ندارند و  یگرهاجز خروج از سن یچارها ییت حمله هوایمهاجامن در مقابل قاطع

رات با کعوامل مسلح حزب دمو : هستند گفت ەهاییشرت از چه گرو یه ارشار و مهاجامن بکن سوال یا

ا ت حمله یعمل ەاندع شدیله پول تطمیه بوسکاز مزدوران منطقه  یو تعداد یائتالف با افراد جالل طالبان

جاد یانونها تشنج و بجران اکردستان که مرتباً در منطقه ک هستند یسانکنها یو ا ەاندبه پاوه را انجام داد

ما تابع دستورات مقامات باال : رد و گفتکدرپاوه را رد  یات نظامینند نامربده تعلل در انجام عملیکم

چند روز قبل از صدور فرمان بطور  یفرمان امام به ما دستور دادند و حت یه در اجراک یم و زمانیهست

م و یپرواز برفراز منطقه پاوه انجام داد 30ش از یه روزانه بک یم بطور یوارد عمل شددر منطقه  یرضبت

  .میردکع اقدام یبطور وس کیمهامت و دارو و وسائل پزش ها و حملیدر نقل و انتقال پاسداران و زخم

ست ردستان اکدر متام منطقه  ییهوا یبانیرمانشاه در حال حارض پشتکروز یشعاع عمل هوان: افزود یو 

امل دارد و چنانچه بجران ک یردستان آمادگکخود در متام  یتهایانجام مامور یروز برایو واحد هوان
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م فرمانده ینیکفه میارتش پاسداران انجام وظ یر واحدهاید قاطعانه دوش به دوش سایبوجود آ یدیجد

نطقه و زمزمه ه قصد اخالل و تشنج در مکهستند  یاخاللگران و مهاجامن از عوامل: روز گفتیهوان

ب ین عده با فریارتش و دولت است ا یف اصلیو استقالل را دارند و مقابله با آنان از وظا یه طلبیتجز

رات و کو دمو  یجاد ناراحتیرده و بطور مداوم اکاز آنان را به دور خود جمع  یمردم منطقه تعداد

با راهزنان منطقه و عوامل  یار کن عده با همیران بوده و ایا یر انقالب اسالمیان در خالف مسیچپگرا

ه کقصد آن دارند  یاقدامات حزب طالبان: ردکنام اضافه  ینند رسهنگ سعدیکجاد میا یر یدرگ یطالبان

لطمه وارد سازند و در درجه بعد منافع و نظرات خود را در منطقه  یدر درجه نخست به انقالب اسالم

  .نندکاده یردستان پک

وب شوند و ماهم کن ارشار و مهاجامن در هر نقطه رس یه اکت آن است خواست مل: ان گفتیدر پا یو 

ر یردستان زکن به بعد منطقه یم از ایوب مهاجامن را دارکانجام هر نوع حمله متقابل و رس  ییتوانا

نرتل کو  یمرز  ەهایت پاسگایو پاسداران خواهد بود و با تقو یانتظام یروهایر نید ارتش و ساینرتل شدک

 . خواهدشد یو حمله ضد انقالب در سطح منطقه خنث یرشو یان پکام ییو هوا ینیزم ەهایرا

 (31/5/1358 هانکی)

 

 رانیای اسالم یه ارتش جمهور یاطالع

ه کنیبا ا: افتیران انتشار یا یاسالم یروز از طرف ارتش جمهور یه دین اطالعیا: پارس یتهران ـ خربگزار 

 یگانهایه کرده است کرمانشاه اعالم کون یزیو تلویاز راد ررکم یەهایاطالع یرمانشاه طک یزره 81لشگر 

به  یاز ینرتل منطقه را در دست گرفته است و نکامل قدرت کتابعه لشگر در منطقه پاوه مستقر و در 

ن برادران هموطن ما یست با وجود ایارشار ن یوبکگر طبقات مردم به منطقه پاوه جهت رس یاعزام د

ه لشگر از کنینظر به ا. نندیکرمانشاه آمده و به لشگر مراجعه مکه به دسته دسته جهت اعزام به پاو 

رمانشاه ضمن ک یزره 81لذا لشگر . ال مواجه خواهد شدکنندگان با اشکه مراجعهیان و تغذکلحاظ اس
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رمانشاه جهت اعزام به پاوه و کمت به یز تقاضا دارد از عزیهموطنان عز یار یو  یار کر از همکتش

  .ندیفرما یوددار مراجعه به لشگر خ

ران به اطالع هموطنان یا یاسالم یجمهور  یامیق صدا و سیاز مراتب از طریاست در صورت ن یهیبد

 . دیز خواهد رسیعز

 (31/5/1358هانکی)

 

 ردستانکه لشگر یاطالع

  :افتیردستان انتشار ک 28لشگر  یشب از سو ید 10ر  15ه ساعت ین اطالعیا-سنندج 

 میبسم الله الرحمن الرح

ان مردم یه مسلامً از مکخرب  یعنارص مزدور و از خدا ب یمحرتم و مسلامن و اگاه سقز تعداد یاهال

ردستان ندارد در کبا مرم مسلامن  یشور و دشمنک یجز نابود یباشد و هدفیمسلامن و متعهد سقز من

باشند یبه شهر م شام انش گشودند و مانع ورودآنان یبرادران ارتش یشهر دراطراف پل سقز بر رو  یکینزد

باشند لذا انتظار دارد یت مردم رشافتمند سقز عازم شهر مین امنیو تام تیحام یبرادران رسباز شام برا

تا  دیرا شوید و با استقبال گرمتان انان را پذینکفرشدن دستان مردانه آنها دراز  یگرمتان را برا یدستها

 یاسالم ین لحاظ ارتش جمهور یبه هم. شندو کش مردم بینار شام برادران درحفظ آرامش و آساکدر 

دان راه یردستان با اعتقاد راسخ به انقالب مقدس و به حرمت خون همه شهک 28ران منجمله لشگر یا

 . ندیمنامی وبکشام مردم مسلامن سقز ضد انقالب را رس  کمکقت و اوامر رهرب انقالب با یحق و حق

       ردستانک 28فرمانده لشگر 

 (1/6/1358هانکی)
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  :یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت یید ریاخطار شد

  .ندیکوب مکارتش هر نوع مقا ومت مسلحانه را رس 

س ییر رکن شایمسار رس لشگر محمد حسیت یروز ( با امضاین منت امروز ) دیا: پارس یتهران ـخربگزار 

  :ران منترش شدیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

مواجه  کوچکهر چند بظاهر  یالتکبا مش یاسالم یران ارتش جمهور یلت اوهمند مکبعد از انقالب ش

ن یه اک یاز عنارص ضد انقالب به سنندج آغازو با اقدامات یالت با حمله تعدادکن مشیده است ایگرد

گر هامنند گنبد مهاباد نقده یدر نقاط د یزم جهانیالیزم و امپر یونیو رس سپرده صه عنارص مرتجع

  .افتیادند ادامه خرمشهر انجام د

ه ضمن یکد بطوریع مزبور مواجه گردیبا وقا ینش خاصیران در هر بار با بیا یاسالم یارتش جمهور 

ه ک یبا مردم یر یوشش منود حداقل درگکجاد آرامش در منطقه ینده منودن عنارص ضد انقالب و اکپرا

ران را خورده بودند یان مردم اب عنارص ضد انقالب و دشمنیاز آنها فر یلین تعداد قلیقیبطور قطع و 

  .انجام شود

 یه رهرب انقالب اسالمک یهامنطور  ەاندد در پاوه وارد عمل شدین عنارصپلیاز ا یمجدداً تعداد کنیا

دارد یت اعالم میز با قاطعیران نیا یاسالم یفرمودند ارتش جمهور  ینیخم امام یت العظمیران حرضت آیا

ز گام بردارند یران عزیه ایه بر خالف مصالح انقالب و بر علکودسته چ شخص و گروه ین پس به هیه از اک

 .ندیمنامی وبکاجازه نخواهدداد وهر نوع مقاومت مسلحانه را رس 

 (1/6/1358هانکی) 
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 ییپل هوا

رمانشاه به سنندج کن یب ییپل هوا: رمانشاه بامداد امروز گفتکروز یفرمانده هوان« نام یرسهنگ سعد»

: افزود یاز صحنه نربد ادامه دارد و  ەهاشتکها و یروها و انتقال زخمین ییده و جابجاو سقز برگزار ش

 یرانداز یارتش ت یواحدها یه از آن بسو کمواضع مهاجامن را درمنطقه  یه از راه هواک فه ما آن استیوظ

  .میمنطقه بوجودآور یساز کو پا ینیات زمیانجام عمل یم و پوشش مطمنئ برایوبکشود با شدت بیم

روز به یوپرت هوانیکهل یق واحدهایشته از طرکو  یزخم ینون تعدادکتا: ن گفتینامربده همچن

 . ستیقا معلوم نیه رقم آن دقکرمانشاه انتقال داده شده ک

 (3/6/1358هانکی)

 

  .گانه به شدت هشدار دادیسنندج به مزدوران ب 28لشگر 

 28لشگر  5و  4شامره  یەهاینجشنبه به اطالعران روز پیا یاسالم یارتش جمهور  کتهران ـ ستاد مشرت 

  .ان به سقز انتشار دادیکسنندج را در مورد اعزام 

  :ن رشح استیبه ا 4ه شامره یمنت اطالع

 

 میبسم الله الرحمن الرح

ران یف مسلامن ایعموم ملت رش یبه آگاه یقبل یەهایرو اطالعیدان راه انقالب پیاد شهیبنام خدا و ب

مجروح از  15د و یشه 22با به بجا گذاشنت  31/5/58روز  24به سقز در ساعت  یعزامان ا، یکرساندیم

  .ان دادکر مییتغ یمکرها شده و به موضع مستح یر یدرگ
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ه یلک یه آرزو کات به درجه شهادت ین عملیان ایز در جریپ سقز نیه رسپرست تکاست  یادآور یالزم به 

ه بنابه فرمان رهرب کسنندج آمده است  28لشگر  5شامره ه یدر اطالع، دیباشد نائل گردیپرسنل لشگر م

به  یانقالب مقدس ستون اعزام یحفظ دستآوردها یران برایا یانقالب و خواست مردم مسلامن و انقالب

  .ابدیمت و در آنجا استقرار یت قدرت به پادگان سقز عزیسقز قصد دارد با نها

له عنارص ضدانقالب در هر یاگر برادران رسباز بوس گرددیف و مسلامن سقز اعالم میبه عموم مردم رش

ن صورت عواقب یمسلامً در ا، ردکخواهد  ییداً پاسخگویرند ارتش به ناچار شدینقطه مورد تهاجم قرار گ

ن گونه اقدامات ناجوامنردانه یه دست به اکباشد یخرب میو از خدا ب یم آن به عهده آن عده ضدانقالبیوخ

و  یفه رشعیذا لشگر انتظار دارد همه مردم مسلامن و متعهد سقز بنا به وظل. زنندیم یرانسانیو غ

 . ندیالزم را بنام یار کهم یگان نظامیون بایضدانقالب یوبکخود در رس  یانسان

 (3/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردندکحمله  یمرز  ەهایمهاجامن به پاسگا: رمانشاهک یه ژاندارمر یفرمانده ناح

ت یرمانشاه در بازگشت از مامورک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یانیرسهنگ اخ: هانکیخربنگار  –رمانشاه ک

ت است یه نوسود پاوه در حال فعالیرت چمران همچنان در ناحکستاد د : هان گفتکیبه خربنگار « نوسود»

ن مواضع مهاجامن در ییآن تع یفه اصلیروها را بعهده دارد و وظیم نیننده و تقسکستاد نقش هامهنگ 

  .نقطه مرز است نیآنها تا آخر یوبکرز و رس م

ربداما یشب جمعه نوسود در آرامش بس م: دو روز آخر هفته گذشته گفتهای یر یدرباره درگ یو 

ن به آنها یو توابع آن بادفع تلفات سنگ« گردنو»در  یچهارشنبه شب حمله مهاجامن به چند پاسگاه مرز 

م یندار یق تلفات مهاجامن چهارشنبه شب آمار یتعداد دق رد ازکاضافه  یفرمانده ژاندارمر . وارد شد

با وجود مقاومت عوامل  ەاندبا خود همراه برد یمرز  ەهایراهید را از ب0خو ەهایشتکچون مهاجامن 
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چهارشنبه شب ما  یر یدر درگ. نندیکشور فرار مکن یا کبداخل خا ەهاراهیعراق مهاجامن از ب یمرز 

 . مینداشت یتلفات

 (3/6/1358هانکی)

 

 پ سقزیات شهادت رسپرست تییجزیردستان درباره کلشگر  6ه شامره یاطالع

ن یپ سقز را به ایشهادت رسپرست ت یخود چگونگ 6ه شامره یردستان در اطالعک 28لشگر  –سنندج 

  :رشح انتشار داد

به اطالع  ین محمدیو اسالم راست یدان راه حق و آزادیهمه شه کبا درود فراوان به روان پا-یبسمه تعال

از  یهنگام ورود گردان اعزام 58ر5ر31بعدازظهر روز  3ه ساعت کرساند می ردستانکف یمردم رش

رسبازان آتش  یرد بررو کاز عنارص مزدور و خائن به ملت مسلامن  یسنندج به پادگان سقز عدها

 یزند برابپردا ییتوانستند به پاسخگوی میه به خوبکپ مستقردرسقز یو ت یگردان اعزام. گشودند

پ سقز شخصاً یصورت ندادند و رسپرست ت یپ سقز اقدامیشنهاد رسپرست تیبه پ یز یاز خونر یر یجلوگ

ردند تا مساله یکت مکد بطرف مهاجامن حر یدستگاه خودرو و پرچم سف یکله یبا امام جمعه شهر بوس

ش رسپرست یور خوکت خرب با خشون یاران از خدا بکتیند اما جنایره دوستانه حل و فصل مناکرا با مذا

شان به درجه شهادت در راه حراست از انقالب به حق یجه ایه در نتکپ را مورد حمله قرار دادند یت

شدو از عاطفه یاندیت میه به انسانکاست  یوم هر انسانکمح ین اعاملیدست زدن به چن. ل گشتندینا

 یهر ضد انقالب یصه ضد خلقیصخی، رپا نهادن متام اصول انسانیز. برده است یبهرها یو وجدان برش 

ه کم یخواهمی ردکه برادران مسلامن یلکناجوان مردانه از  یتین جنایوم منودن چنکما ضمن مح. است

نشان از ین دست خونیش از این خائنان و خود فروشان نگذارند بیه ایش علیت قهرمانانه خوکبا حر 

 ردستانک 28لشگر .    ن سازندیرامنان رنگز را به خون برادیردستان عزکد و یرون آیگانه بین بیآست
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  .ردک یار کهم یلشگرسنندج ازمردم سقز تقاضا

و 4شامره  یەهایران روز پنج شنبه اطالعیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت : پارس یخربگزار  -تهران 

  .پارس قرارداد یار خربگزار یان به سقز در اختیکسنندج را رد مورد اعزام  28لشگر  5

  :ن رشح استیبا 4ه شامره یطالعمنت ا

 

 میبسم الله الرحمن الرح

ران یف مسلامن ایعموم ملت رش یبه اگاه یقبل یەهایرو اطالعیدان راه انقالب پیاد شهیبنام خدا و ب

 یر یمجروح از درگ 15د ویشه 22با بجا گذاشنت  58ر5ر31روز  24به سقز در ساعت  یان اعزامیکرساند یم

  .ان دادکر مییتغ یمکستحرها شده و به موضع م

ه یلک یه آرزو کات بدرجه شهادت ین عملیان ایز در جریپ سقز نیه رسپرست تکاست  یادآور یالزم به 

  .دیباشد نائل گردیپرسنل لشگر م

ه بنا به فرمان رهرب انقالب و خواست مردم مسلامن کسنندج آمده است  28لشگر  5ه شامره یدر اطالع

ت یبه سقز قصد دارد با نهآ یانقالب مقدس ستون اعزام یظ دست آوردهاحف یران برایا یو انقالب

  .ابدیمت و در آنجا استقرار یقدرت به پادگان سقز عز

له عنارصضد انقالب در هر یگردد اگر برادران رسباز به بوسیف مسلامن سقز اعالم میبه عموم مردم رش

ن صورت عواقب یمسلام در ا. ردکخواهد  ییداً پاسخگویرد ارتش جانباز شدینقطه مورد تهاجم قرار گ

نگونه اقدامات ناجوامنردانه یه دست به اکباشد یخرب م یم آن بعهده آن عده ضد انقالب و از خدا بیوخ

و  یفه رشعیلذا لشگر انتظار دارد همه مردم مسلامن و متعهد سقز بنا به وظ. زنندیم یر انسانیو غ

  .ندیالزم را بنام یار کهم یان نظامیک ون بایضد انقالب یوبکخود در رس  یانسان
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 ردستانکلشگر  7ه شامره یاطالع

  .ردندکر یافس و دو درجهدار را دستگ یک ەهایرات خانوادکافراد حزب دمو 

 یران اجنبکن نو یرات اکه حزب دمکرساند یردستان مکمومن و مسلامن  یله باطالع اهالینوسیبد –سنندج 

و آزار خانواده برادران  یزده و موجب ناراحت یگر یدست به توطئه د ناملللیره خواران استعامر بیو چ

نفر افس و دو نفر  یک 58ر6ر1و در ساعت سه بعدازظهر  ەانددیپ سقز گردیمستقر در در ت ینظام

 یر و زندانیخانواده خود به شهر رفته بودند باتفاق زن و فرزندانشان دستگ یشکرس  یه براکدرجهدار را 

ه ضد انقالب با دست زدن به آن قلب ملت کاست مذبوحانه و ناجوامنردانه  یتکحر  ن همیا. منودند

 یات ضد انسانینگونه عملیمسلام ا. دیمنامی حهداریآنها را جر یردستان و برادران نظامکمسلامن 

وب کردستان آنها را رس کمردم مسلامن و متعهد  تیران با حامیا یاسالم یبالجواب منانده و ارتش جمهور 

 . م خواهد منودکشه رش آنان را از رس مردم یهم یوده و برامن

 ردستانک 28لشگر

 (3/6/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 د پادگان سقزیگفت وگو با فرمانده جد

و  کیخا ەهایاز متام را، عوامل مهاجم: گفت ییدر گفتگو، د پادگان سقزیفرمانده جد، رسهنگ سپهر

، انکخصوصا از منطقه بو . شدک میمکز به آنها یند و مرتبا نرده بودکرخنه ، شهر به داخل سقز ینفوذ

  .میداشت ین موارد گزارشات موثقیآنها آمده بودند وما در متام ا یار یافراد مسلح به 
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  :رسهنگ سپهر افزود

در  یه مشغول بررس. کده استیبه ما رس ین طالبانیدر مورد دخالت عوامل مسلح جالل الد ییخربها

  .م شدیآگاه خواه ین موضوع به زودیو مسلام از صحت و سقم ا. میتنه هسین زمیا

  :ردکنطور عنوان یدر سقز را ا یر یعلت درگ، د پادگان سقزیفرمانده جد

هنوز . ردکت کت پادگان سقز از سنندج حر یتقو یبرا یستون نظام ، یکبعداز ظهر روز سه شنبه گذشته

 یستون نظام یخواهند جلو یم یه عدهاکع شد یشا، شهره ناگهان در . کده بودین ستون به سقز نرسیا

، انیاستقبال از نظام یخود را برا یه گروهکد یخرب رس، بعد یساعت. رند و مانع ورود آنها شوندیرا بگ

شدم و  کو کنده شده بود مشکه در شهر پراک یعاتین فعل و انفعاالت و شایمن به ا. نندکمی آماده

، ه هنگام ورود به شهرکردم که یان گذاشتم و توصیدر م یید فراشایشه موضوع را با رسهنگ، بالفاصله

ستون  یجلو ، ه عوامل مهاجمکد یبعدازظهر به ما خرب رس 2اما متاسفانه ساعت ، ندکامل مراقبت را بک

  .به ما داده شد ییو سپس خرب شهادت رسهنگ فراشا ەاندرا گرفت ینظام

رد و ضمن آن کح یپ سقز را ترشیدن فرمانده تیرس به شهادت یات چگونگیرسهنگ سپهر سپس جزئ

  :گفت

با بلندگو ، ن حادثهیش از ایچند روز پ، زنندمی نیهزار نفر تخم 3تا  2ن یه تعدادشان را بکعوامل مهاجم 

. ار آنهاستیرده و در اختکسقوط ، ه پادگان سقزکردند یکافتادند و اعالم ممی سقز به راه یابانهایدر خ

عات به حمله ین شایبدون توجه به ا، اصال صحت نداشت و رسبازان شجاع پادگان، ن خربیه ایکدر حال

دادند و با از خود یگرفت بشدت پاسخ ممی مهاجامن به پادگان صورت یه هر چند گاه از سو ک ییها

. ل شوندیه رصفا ترصف پادگان بود ناکه آنها به هدف خود کدادند  یاجازه من یو جانفشان یگذشتگ

سالح ضد  ین بودند و حتیمجهز به انواع اسلحه سنگ، ه مهاجامنکاست  یته رضور کن نیر اکته ذ الب

  .ار داشتندیز در اختین کو تان یمرت یلیم 106تفنگ ک، تان
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ار یه در اختک ییروید فطر بود با متام نیه شب عکعوامل مهاجم شب جمعه گذشته : رسهنگ سپهر افزود

 ریدر چند روز اخ. شدند ینیر به عقب نشین ناگزیاما با دادن تلفات سنگ ،ردندکداشتند به پادگان حمله 

در  یز به محل آمد و سعیه امام جمعه سنندج نک یرات نا فرجام با مهاجامن و با وجودکو پس از مذا

ن جهت و یبد. مید مهاجامن بودیر رگبار شدیز، ردن آنها داشت ما بطور مداوم و بخصوص شبهاکآرام 

  .میدیوبکن در ارتفاعات در هم یمواضع آنها را در شهر و همچن، از سقوط پادگان یر یجلوگ یبرا

ن برق یشب برق شهر و همچنیپر: رد و گفتکاد یز یشب نیفرمانده پادگان سقز از حلقه محارصه پر

هجوم شبانه آنها به . ردندکبه پادگان حمله یکی، پادگان قطع شد و مهاجامن با استفاده از فرصت تار

 یرو ین سبب بالفاصله از نیبد. شدیه حلقه محارصه لحظه به لحظه تنگرت مکد بود یادگان آنقدر شدپ

ردن پادگان کدند و با روشن یبه منطقه رس ییهوا یرو ین یبعد فانتومها یم و ساعتیردکاستمداد  ییهوا

را هم در هم ردند و حلقه محارصه پادگان کمواضع مهاجامن را مبباران ، خود یهانکله نورافیبوس

  .ستند و پادگان را از خطر سقوط نجات دادندکش

 

 در سقز ید نظامیشه 28

ر یچند روزاخ یافراد مستقر در پادگان سقز با مهاجامن محل یر یان درگیدر جر: ردکرسهنگ سپهر اعالم 

هادت به درجه ش یدرجه داران و افراد نظام، تن از افسان 28، بعدازظهر( روز شنبه 7ن ساعت )یتا ا

  .شته شدندکنفر  90ز حدود یو از طرف مقابل ن ەانددیرس

امرستان به خارج شهر انتقال یا توسط مهاجامن از داخل بیمانده است و  یا در ارتفاعات باقیاجساد آنها 

ن یحوادث خون یچند تن از شهدا یهان به سقز اسامکی یخربنگار اعزام، ن مصاحبهیبدنبال ا. افته استی

  :ن عده عبارتند است ازیآورده ا سقز را بدست
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  به سقز یپ اعزامیفرمانده ت ییرسهنگ فراشا

  به همدان یپ اعزامیاز ت کستوان دودانگه فرمانده تان

  درجه دار ید محسنیفرش

  ستوان سوم آبدرم

  یانیم پرنیکاستوار 

  یپاسدار حسن مهدو 

  یپاسدار حسن سلمتور 

  یدین حمیرسباز عبدالحس

  درجه دار حسنوند یمهد

  رضا حسنوند رسبازیعل

  یسیمحمد رضا و

 نیرسنوشت قاسملو و عزالد

روز شنبه در پاسخ سئوال یقه بعدازظهر دیدق 30/6در ساعت ، د پادگان سقزیفرمانده جد، رسهنگ سپهر

  :و عبدالرحمن قاسملو گفت ینین حسیهان در مورد رسنوشت عزالدکی یخربنگار اعزام

ده از امروز خارج شده و به یه به ما رسک یردستان طبق گزارشاتکرات کمو ل حزب دکر یقاسملو دب

ه از مهاباد خارج شده است هم ک ینین حسیه عزالدکاست  کین گزارشها حایهم. خته استیگر یشورو 

اعالم ، در بانه ینین حسیا عزالدیم گویه از اوضاع دارک ییربد و براساس خربهاینون در بانه بس مکا
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خرب  یکتوان آنرا به عنوان ین موضوع روشن نشده و منیه است اما هنوز صحت و سقم اردکاستقالل 

  .د قرار دادهیمورد تائ یصددرصد واقع

 

 از مردم سقز ینیزم یرو ین یسپاسگزار 

  :افتیران انتشار یا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو یروز از طرف نیه دین اعالمیا

ه کها و مجاهدات مردم رشافتمند سقز یارکله از همینوسیران بدیا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو ین

ان یتا پا یار کن همیه اکدوار است یمنوده و ام یو سپاسگزار  یمعمول فرمودند حقشناس یبا ستون اعزام

  .ابدیامل شهر سقز ادامه ک یساز کخلع سالح و پا

مستقر در سقز  یخدمات درمان یه سازمانهایلکن از یران همچنیا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو ین

 . منود یر نقاط سپاسگزار یو سا

 (4/6/1358هانکی)

 

 هیاطالع

ه به یساعت مهلت داد منت اطالع 24«سولدوز»به ارشار مستقر در  ایاطالعیهه با صدور یاروم 94لشگر 

  :ن رشح استیا

 

 یبسمه تعال

ه قادر کبرخوردار است  یز چنان قدرتنظم در منطقه مستقر و ا یبرقرار  یارتش برا، ردکز یبرادران عز

باخرب « سلدوز»ق در منطقه یارتش از تجمع ارشار بطور دق. ان برداردیه مواضع ارشار را از میلکاست 
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ه ارشار یلکند لذا به ک یر یجلوگ یز یل است در منطقه از خوتریما یآنرا دارد ول یاست و قدرت نابود

رد بتوانند با آرامش در خانه کو  کاعم از تر  یند تا اهالنک کرا تر « سلدوز»شود دشت منطقه یاعالم م

 کشود منطقه را تر یب خورده فرصت داده میساعت به افراد فر 24نند و مدت ک یاشانه خود زندگکو 

 . معمول خواهد شد یوبکرس  ینصورت اقدام الزم برایر ایند و در غیگو

 (4/6/1358هانکی)

 

 یمرز  یوچ مردم از بخشهاک

عالوه بر مردم نوسود تعداد : ردکرمانشاه صبح امروز اعالم ک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یانیرسهنگ اخ

ه احتامال کاورامانات  یمرز  یگر از بخشهاید یجوانرود و بعض، نگانیبا، بخش نودشه یاز اهال یادیز

وچ ک از مناطق خود ەاندردک یمحل تین پاوه در ارتباط بوده و آنها را حامیبامهاجامن حوادث خون

ه آنها به کاست  کیده حایرس یبوده است و گزارشها یوچ آنها به طور دسته جمع: کافزود یو ، ردندک

  .ەاندگریختق مرز یا ز طریارتفاعات پناه برده و 

ت من ان بوده یمامور»: ش به نوسود رفته بود گفتین عده دو روز پیوچ اکاز  یر یجلوگ یه براک یو 

ضمناً آنها را متقاعد . امنده آنها در محل بدهمیباق ین الزم برایدگان آنها تضمنیره با مردم و مناکه با مذاک

ه یاز ناح یات اصلیکه تحرکن گروه مشمول فرمان عفو امام خواهند شد و بجز رسان آنها یه اکم ینکب

  .«ب و مجازات قرار نخواهند گرفتیه تحت تعقیبق. آنها بوده است

چگونه تعرض به یامل بوده و هکت یدر امن ینوار مرز  ەهایپاسگاشب یه دکرد کاعالم  یانیرسهنگ اخ

وب کمقابله و رس  یآمادگ یمرز  ەهاینشده است البته در صورت حمله مهاجامن پاسگا ەهان پاسگایا

 . مهاجامن را خواهند داشت

 (4/6/1358هان کی)
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 از مردم سقز ینیزم یرو ین یسپاسگزار 

  :افتیران انتشار یا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو یروز از طرف نیه دین اعالمیا

ه کها و مجاهدات مردم رشافتمند سقز یارکله از همینوسیران بدیا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو ین

ان یتا پا یار کن همیه اکدوار است یمنوده و ام یو سپاسگزار  یمعمول فرمودند حقشناس یبا ستون اعزام

  .ابدیمه امل شهر سقز اداک یساز کخلع سالح و پا

مستقر در سقز  یخدمات درمان یه سازمانهایلکن از یران همچنیا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو ین

 . ها را داردکمکن یانتظار ادامه ا منوده و یر نقاط سپاسگزار یو سا

 (4/6/1358هان کی)

 

 ردستانک 28لشگر  9ه شامره یاطالع

ه بنا به فرمان رهرب انقالب و کرساند یقز و حومه ممحرتم شهرستان س یه اهالیلکله به اطالع ینوسیبد

 یر وسائل جنگیه سالح و مهامت و سایلک 5/6/58بعدازظهر روز  4تا ساعت  یستیل قوا باکفرمانده 

افت ید دریمنوده و رس پ سقزیز تکل مر یند تحوینامیم یه نزد خود نگهدار کرا  یو انتظام ینظام یروهاین

 . خواهند شد یوان ضد انقالب معرفنصورت به عنیر ایدارند در غ

 (4/6/1358هانکی)

 

 در مورد افراد مسلح شهر سقز 28ه لشگر یاطالع

صدور  یه در پکاز مردم سقز و حومه خواست ، خود 9ه شامره یاطالع یردستان طک28لشگر: سنندج

د یابل رسپ سقز داده و در مقیز تکل مر یه سالحها و مهامت خود را تحویلکد یبا ینیدستور امام خم
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محرتم  یه اهالیلکله به اطالع ین وسیبد: ر استین لشگر به رشح زیا 9ه شامره یمنت اطالع. افت دارندیدر

 4تا ساعت  یستیل قوا باکه طبق فرمان رهرب انقالب و فرمانده کرساند یشهرستان سقز و حومه م

ه نزد کرا  یو انتظام ینظام یروهاین یل جنگیر وسایه سالح و مهامت و سایلک 58 /6/ 5بعدازظهر روز 

ن صورت به عنوان یر ایدر غ، افت دارندید دریپ سقز منوده و رسیز تکل مر یند تحوینامیم یخود نگهدار 

 . خواهند شد یضدانقالب معرف

 (4/6/1358)اطالعات

 

  .دیساعت فرصت دار 24ل اسلحه فقط یتحو یبرا: ه به ارشاریاروم 64د لشگر یاخطار شد

  :ردکن رشح صادر یه بدیاروم 64ات لشگر یاز طرف فرمانده عمل ایاطالعیهر روز بعدازظهید

برخوردار  ینظم در منطقه مستقر و از چنان قدرت یبرقرار  یارتش برا، ردکز یبرادران عز -یبسمه تعال

ارتش از تجمع سالح ارشار به طور ، ان برداردیه مواضع ارشار را به سهولت از میلکه قادر است کاست 

 یفه ارتش جمهور یم وظکبه ح یول. آن را دارد یباخرب است و قدرت نابود« سولدوز»ق در منطقه یدق

شود مناطق دشت یه ارشار اعالم میلکبه . دیمنا یر یجلوگ یز یل است در منطقه از خونریما یاسالم

ند و یمنا یگاشانه خود زند کبتوانند با آرامش در خانه و  کرد و تر کاعم از  یتا اهال کرا تر « سولدوز»

شود یردستان اخطار داده مکرات کامنده حزب دمیبخورده و فرصتطلب باقیساعت به ارشار فر 24مدت 

 . شودیمعمول م یوبکرس  ین صورت اقدام الزم برایر ایدر غ، نندک کتا منطقه را تر 

 (4/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .ردکه پخش ین اعالمیرد نشکوپرت در مناطق یکارتش با هل

وپرت بر فراز ک یله هلیر و بوسیثکهزار برگ ت در پنج یه ایانیب یزره 81لشگر  یروابط عموم یسو از 

  :ن رشح استیه بایانیمنت ب. خته شدین فرو ریرد نشی کشهرها بخشها و روستاها

ان رد ـ خود را از توطئه گر کز یرد! برادران و خواهران عزکران به برادران و خواهران یام ملت قهرمان ایپ

 یو نابود یستیه جز نکد یآنها را نخور یتو خال یب شعارهاید و فریجدا ساز یو احزاب رسسپرده خارج

ران دوست و برادر یو ملت مسلامن ا یاسالم یارتش جمهور . خواهندیشام من یبرا یز یو جنگ و فقر چ

نند کمی تالش یجشام از چنگ دست نشاندگان خار  ییرها یرد هستند و براکل یان اصیرانیهمه شامها ا

انتشان را یخ یگرفتند امروز خون جوانان و مسلامنان تشنگیاز شاه مخلوع فرمان م روزیه تا دکآنان 

ان شام خواهد یدر م یروز یبا پ ید و بزودیگشامی شام راه یبسو  یاسالم یارتش جمهور . ندیکراب منیس

  .دیران بدهیل ملت اید و تحویز خود برانرا ا یر اسالمین احزاب غیشه ایانت پید و رهربان خینهراس. بود

 یشاه سابق همه خلقها یم طاغوتیوبنده رژکران و در هم یا یرهرب انقالب اسالم ینیبگفته امام خم

برخوردارند خواهران و برادران  یمن و فارس برادرنند و از حقوق مساو کتر ، بلوچ، عرب، ردکران اعم از یا

ان یشام به نفع خارج یرو یگر از صداقت و صفا و نیبار دیکستان ردکرات کد حزب دمو یرد نگذارکز یعز

ر برداران یشام سا یه تنها حامکد یخ بنگرید و به تارین آنان را نخوریغات دروغیب تبلیفر. ندکاستفاده 

چگاه یه کیو ساوا ین توطئه گران عوامل خارجیران بودند و ایگر نقاط ایو خواهران مسلامن شام در د

به دامان . نندکمی رده وکانت یرد خکشه به خلق یه همکبل ەاندردکالصانه نه تنها خدمت نصادقانه و خ

حساب خود را از توطئه ، ردکبرادران و خواهران . دید و راه تفرقه گران را نپوئیز باز گردیران عزیاسالم و ا

م کوند خود را مستحیران پیده مسلامن ایستمد ید و با همه خلقهایگانه جدا سازید بیگران و عوامل پل

ه قصد کرا  ید و خائنانیریشام و منافع شام است در آغوش بگ یه حامکرا  یاسالم یارتش جمهور . دینک

د و اجازه یریاز آنها فاصله بگ. دیران را دارند از شهر خود برانیون ملت مسلامن ایلیم 35جنگ با ارتش و 

خلق مسلامن . ران شودیر دشمنان اسالم و ملت ازان شام و منازل شام سنگیعز، د زن و فرزند شامینده
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د و یدار باشیب. ران بر شامیسالم گرم همه مسلامنان بر شام سالم و درود امام و دولت مسلامن ا. ردک

شام و شهر شام را مورد معامله قرار داده  یگانه خون شام و زندگیعوامل ب. دیب توطئه گران را نخوریفر

ن توطئه گران سالهاست یه همه اکد یبهوش باش. نندکمی شام استفاده شام به رضر خود یرو یو از ن

 . دیریگانگان قرار نگید و آلت دست بیپرورانند آگاه باشمی ز را در رسیران عزیه اینقشه تجز

 (5/6/1358هانکی)

 

  .ساعت به مردم سلامس مهلت داد 48ارتش ، ل اسلحهیتحو یبرا

راد و که ایلکله به ینوسیبد. افتیپادگان شهرستان سلامس انتشار  یروز از سو یه دین اعالمیه ـ ایاروم 

 یمافی، از یر کش، انکبابکی، ر یش، البیردستان سکر مجاز در منطقه بخصوص مناطق یافراد مسلح غ

 یساعت سالحها 48گردد اگر در مدت یر دهات و قصبات ابالغ میاوربان و سا، انکزد ، یانیانی، کندک

شهرستان سلامس  یته انقالب اسالمیمکواقع در  یاسالم یو مهامت ارتش جمهور خود را بدفرت اسلحه 

 یاسالم یند از نظر ارتش جمهور یافت ننامید دریل نداده و رسید رسخ سابق تحویر و خورشیساختامن ش

است  یبرادران تا فرصت باق. ب قرار خواهند گرفتیان محسوب و تحت تعقیران جزو ارشار و فراریا

د خواهد یت شدیر موجب مسئولیه تاخکد یخود را ثابت منائ یوسته و وفادار یپ یاسالم یور مبلت و جمه

    .خواهد شد یمعرف یر و به دادگاه انقالب اسالمیدستگ یبود و شخص خاط

 رانیا یاسالم یارتش جمهور 

 (5/6/1358هانکی)
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  ه پاسدارانین علیهشدار ارتش انقالب در مورد توطئه مهاجم

 یه قبلیرو اطالعیپ: افتیانتشار  اسالمی ایران یارتش جمهور  کستاد مشرت  یروز از سو ید هین اطالعیا

رانه یچون با مقاومت دل، ەاندان پاسدار داشتیه قصد حمله و تعرض به سپاهکن یبه قرار اطالع مهاجم

نان و له زده و قصد دارند ز یت ارتش در دفاع از پاسداران مواجه شده دست به حیان و با قاطعیسپاه

د خود را یت پلین، ان معصومکود کگناه و  یگناه را سپر بال قرار دهند و در پناه زنان بیان مردم بکود ک

له به ین وسیبد اسالمی ایران یارتش جمهور . جامه عمل بپوشانند، ه هامن حمله به پاسداران باشدک

را  ەهالین نوع حیبایه فرک رساندیشهرستان سنندج م ویژەردستان و بکاطالع مردم مسلامن و رشافتمند 

 ین نتوانند در پناه مردم بیند تا مهاجمیمنا یان پاسدار خوددار یشدن به محل سپاه یکنخورند و از نزد

  .سازند یشدن مردم مسلامن عمل یگناه مقاصد شوم خود را با قربان

 . باشندیاز خود مان پاسدار موظف به دفاع یسپاه، مردم به محل پاسداران یکیاست در صورت نزد یهیبد

 اسالمی ایران یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (5/6/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 یره بندیج

 یرهبندیل در رسدشت جیینفت و گازو، نیع بنزیو توز یمبود مواد نفتکبعلت »: هانکیخربنگار  –ه یاروم

  .«شد

ان مواد یراتها متقاضکدمو : هان گفتکین خرب به خربنگار یسلامس ضمن اعالم ا یفرمانده هنگ ژاندارمر 

رسدشت را افراد  یاز مواد سوخت یضمناً مقدار . نندیکم ین مواد معرفیگه ایبه جا یاداشتی یرا ط ینفت

ه کده ین از سلامس گزارش رسیامروز همچن ەاندانتقال داد یخود به نقاط مرز  یازهایرفع ن یمسلح برا

ن شهر شده است پاسداران سلامس یاد مسلح به اافر  ینده از سو کپرا یهایراندازیمه شب گذشته تیاز ن
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ده ینرس یها خرب یراندازین تیا یا تلفات احتاملی یزخم یاز تعدا ەاندمتقابل دست زد یهایراندازیز به تین

 . است

 (5/6/1358هانکی)

 

  .ردک یقروه قدردان یعه و سنیهمدان از مسلامنان ش یپ زرهیت

 یعه و سنیش یه اهالک یشائبها یاز ابراز احساسات ب یه ایاعالم یهمدان ط یپ زرهیت –همدان 

از خود نشان  ینسبت به پرسنل نظام 4/6/58خ یهمدان به سنندج در تار یدر عبور ستون اعزام« قروه»

 . ردک یدادند سپاسگزار 

 (5/6/1358هانکی)

 

 گزارش ارتش از حوادث سقز

شهادت فرمانده  یچگونگ ایاطالعیهر ران با صدو یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یروابط عموم 

 : یکه آمده استین اطالعیدر ا. ردکاز لشگر سنندج به سقز را اعالم  یگردان اعزام یر یپ سقز و در گیت

ن شهرستان شد و در یپ سقز عازم ایت تیبه منظور تقو یور ماه جار یگردان از لشگر سنندج اول شهر

وشش مردم مسلامن کرغم یون مواجه و علید ضدانقالبیور شهر سقز با مقاومت شدکبدو ورود واحد مذ 

وپرت یکفروند هل یکن حمله یان ایدر جر. د مهاجامن قرار گرفتیر آتش شدین واحد زیا، ون شهریو روحان

پ سقز رسهنگ یفرمانده ت. دیگرد یر به فرود اجبار یه ناگزکز مورد اصابت گلوله قرار گرفت ین ینظام

موقتاً ستون ، گناه شهریان و مردم بیرنظامیخته شدن خون غیاز ر یر یجلوگبه منظور  یدو محمد قراشاه

ون با استفاده یضدانقالب. نوشدیون رشبت شهادت میره با ضدانقالبکمذا یرا متوقف و در هنگام تالش برا

 یو از جانگذشتگ یار کبا فدا ید قرار دادند ولیر آتش شدیشب ستون را در محارصه گرفته ز یکیاز تار
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ن موفق به یروز خوشبختانه مهاجمیو هوان ییهوا ەهایگایمداوم خلبانان پا یبانیو پشت یل نظامپرسن

ون با یضدانقالب، ونیوشش همه جانبه روحانکرغم یز علیروز بعد ن. دندیر پادگان آن شهر نگردیتسخ

ن ستون یان زدوخورد بیدر جر. شدندیر مانع ورود ستون اعزامین در مسیجاد سنگرها و موانع سنگیا

د شد و فرمانده یها شهکاز تان یکین راننده یشد( و مهاجمیت میله پاسداران انقالب تقویه بوسک) یاعزام

ون یبدون راننده را از دسرتس ضدانقالب کد موفق شد تانیرغم جراحات شدیعل ید و یمجروح گرد کتان

ها با وجود آتش یرین درگیمه اد در ادایل گردیز به درجه شهادت ناید و خود نیه منایدور و به عقب تخل

از ەاندخمپار ،  7ی، جی، پ، آرک، ضدتان، 106د مانند تفنگ یجد یله سالحهایه بوسکون ید ضدانقالبیشد

منوده و در ساعت  کموانع موجود را پا یگر یپس از د یکی یشد ستون اعزامین اجرا میسنگ یو سالحها

د یخود ملحق گرد یگر برادران ارتشیارد و به دد به پادگان شهر و یر آتش شدیهامن روز در ز 22، 30

 یاسالم ینون ارتش جمهور کدند و هامیگرد یپاسدار زخم 19و  ینظام 26ها تعداد یرین درگیان ایدر جر

 . باشدیامل بر اوضاع مسلط و درمنطقه آرامش برقرار مک یو آمادگ یار یران با هوشیا

 (6/6/1358)اطالعات

 

  : یسالما یجمهور  یه ژاندارمر یاطالع

  .رسدشت و بانه همدست مهاجامن بودند یجوامنردان ژاندارمر 

  :ن رشح انتشار دادیبا ایاطالعیهران درباره حوادث رسدشت و بانه یا یاسالم یجمهور  یژاندارمر 

 یانهایکد و پادگانها و یران به مثر رسیمردم ا یوه اسالمکه انقالب پرشک یهنگام 57مه دوم بهمن یدر ن

رسدشت  یمرز  یمستقردر شهرستانها یژاندارمر  یانهایکانقالب قرار گرفت  یروهایدر ترصف ن یژاندارمر 

 یده ایعق یانقالب اسالم ینون معلوم شده به مبناکه اکانقالب محل  ینرتل شوراهاکز در یو بانه ن

  .قرار گرفت ەاندنداشت
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ص یپرسنل ترخ یرث کنظور جربان و مب ەاندسال خدمت منودیکش از یه بکص رسبازان یبا صدور فرمان ترخ

ه خدمت رسباز انجام داده ک یمحل یر نظامیاز افراد غ یتعداد یشده از جانب فرمانده وقت ژاندارمر 

انقالب انتخاب  یه با نظر شوراکن افرادرا یا یدعوت شدند و ژاندارمر  یبا ژاندارمر  یار کهم یبودند برا

  .ار گرفتکبه  یژاندارمر  ەهایپاسگاشدند به عنوان جوامنرد استخدام منوده ودر یم

ت یتبع یلکن روش یز از ایرسدشت و بانه ن یمستقر در حوزه شهرستانها یژاندارمر  ەهایپاسگا یبرا

ن دو یحوزه ا یژاندارمر  ەهایجوامنردان استخدام شده را در پاسگا یانقالب محل یشد و با نظر شوراها

ل پرداخت یجوامنردان استخدام شده از قب یام امور ادار شهرستان مستقر ساخته و به خدمت گرفتند و انج

به عهده  یادر ژاندارمر کافس و درجهدار  یلیرا تعدا قل یو امور ادار  ەهانیر هزیا و سایحقوق و مزا

  .گرفتند

افت یران منصوب شدم ضمن دریا یاسالم یجمهور  یژاندارمر  ینجانب به فرماندهیه اکنیپس از ا

ن دو شهرستان و یا یهمه جانبه معلوم شد شوراها ید و بررسیرسیور مکمذ  ه از مناطقک یگزارشات

 افتیدر یز کخود را از دولت مر  یایه حقوق و مزاکنیر انان با ایجوامنردان استخدام شده تحت ناث

خ یو برادرش ش ینین حسیخ عزالدیردستان و شکرات کحزب دمو  یر قانونیداشتند در جهت اهداف غمی

ه پس از کور قرار گرفته اند کحزب مذ  یاتینرتل عملکدارند و در واقع در  یگام برمن بانه کجالل سا

 یراتکن نظر به مذایکآنان پرداخت نشود ل یایم گرفته شد حقوق و مزایت امر تصمیفکیروشن شدن 

ان بوده از قطع حقوق جوامنردان یدر جری زکور با دولت مر کحزب مذ  یو مذهب یاسین رسان سیه بک

ان تهاجم به شهر یه در جرکردستان کرات کحزب منحله دمو . شد یرات خودار کشدن نتجه مذا تا روشن

 یار کوب شد با همکه در پاوه رس کنیخود را نشان داد پس از ا یو ضد مردم یت ضد انقالبیپاوه ماه

رتل نکو از قبل در  ردندیکن دو رشستان خدمت میا ەهایه در پاسگایکرسدشت و بانه جوامنردان یشوراها

انه و با استفاده یجو یاقدام تالف یکرده و به عنوان ک یچیرسپ یز کانها بودند و از فرمان امام و دولت مر 

 یتعداد معدود پرسنل ژاندارمر  یجالل طالبان کمکو  57 پ مهاباد در اسفندیغارت شده ت یاز سالحها
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اتب باال مساله خلع سالح نظر به مر . ردندک یمحل خدمت کمستقر در رسدشت و بانه را وادار به تر 

اد منوده یدرشت از ان ەهای رت ید با تیاز جرا یه بعضک یرسدشت و بانه به آن نحو  یژاندارمر  یانهایک

 یگر مبادیران و دیا یاسالم یجمهور  یق مسنتد را به سوابق موجود در ژاندارمر یاند درست نبود و حقا

رسدشت و  یژاندارمر  ەهایچنانچه پاسگا رساندمی زیعموم هموطنان عز یمربوط به رشح باال به آگاه

و پاسگاه خود دفاع  یجان از رشافت رسباز  یوان و پاوه بودندمسلامُ تا پایمر ەهایبانه مانند پاسگا

 . نمودندیم

 پ دانشوریران رستیا یاسالم یجمهور  یفرمانده ژاندارمر 

 (7/6/1358هانکی)

 

  .وسود همچنان ادامه داردمردم ن یوچ گروه: کرمانشاهک یفرمانده ژاندارمر 

ع یه پس از وقاکاطراف ان  یوچ گروه گروه مردم نوسود و پاوه و بخشها: کهان کیخربنگار  –رمانشاه ک

  .ەاندوچها نشدکن ینرتل اکپاوه آغاز شده همچنان ادامه دارد و مسووالن هنور موفق به مهار و 

ه به کن عده یا: ن خرب گفتیم ضمن اعالم اال یرمانشاه و اک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یانیرسهنگ اخ

 ەهایوچ از خانکردها توسط دولت اقدام به کشتار کبر  یعه از طرف ضد انقالب مبنیم و پخش شایتحر

ن یز هنوز ایما ن ید خدامنشکح و یشوند و نصایران خارج میوچ خود از مرز اکدر ادامه  ەاندردکخود 

  .رده استکع نخود قانەهای ماندن در خان یعده را برا

چ وجه صحت ندارد و یردها توسط دولت به هکعه اعدام یرد شاکاضافه  یه ژاندارمر یفرمانده ناح

 ەاندن پاوه دست داشتیع خونیه در وقاکمسلح را  یردهاکو پاسداران تنها  یژاندارمر ، ارتش یواحدها

اثبات جرم و ارتباط با  دهند و در صورتیب قرار میاورند تحت تعقیهجوم م یو مرتبا به مناطق مرز 

  .نندیکع انها را بازداشت مین وقایا
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مرز خود  یجلو  یهایه عراقک یبا وجود: در پاوه گفت یدر مورد بازداشت دو افس عراق یانیرسهنگ اخ

 کسب خرب بخاک یافراد مورد نظر خود را برا یلک یاسرتاتژ  یکن حال طبق یدر ع ەاندگرفت یرا تا حدود

  .مینگونه فعل و انفعاالت هستیه البته ما مواظب اکدهند یما نفوذ م

 یالم جهت نگهدار یمنطقه و ا یر مرز یتن از عشا 2600نون کتا: ردکرمانشاه اضافه ک یفرمانده ژاندارمر 

م ینیکت دقت را در انتخاب افراد مین مورد ما نهایدر ا ەانددرآمد یباستخدام ژاندارمر  یغرب یاز مرزها

ستند و با یایدر مقابل م ین افراد در مواقع بحرانیاز ا یه معدودکمشاهده شده  ەهایرا منونیرا اخیز

  .نندیکم یار کافرا د مسلح هم

 

 بانه یردستاندرباره خلع سالح ژاندارمر ک یاظهارات فرمانده ژاندارمر 

بانه در  یردستان صبح امروز در مورد خلع سالح گروهان ژاندارمر ک یفرمانده ژاندارمر  یفیرسهنگ رش

ت یجوامنرد فعال 240اطراف آن حدود  یبانه و بخشها یدر گروهان ژاندارمر : هان گفتکیبا  یمتاس

نرتل ما کنند و در یکم یار کهم ینین حسیخ عزالدیبرادر ش ینید جالل حسیبا س یه همگکداشتند 

  .ستندین

ته بانه بود یمکس ییه رک ینید جالل حسیز با سیدر زمان انقالب افراد ژاندارم بانه و اطراف ن: افزود یو 

البته . مین منطقه نداشتهایار در ایتحت اخت یرده بودند و ما عمال گروهان ژاندارمر ک یاعالم همبستگ

در : ردستان گفتک ین منطقه خارج شدند فرمانده ژاندارمر ینبودند از ا یار کل به همیه ماک یسانک

اضافه  یآنها بر اوضاع شهر مسلط هستند و مسلح است و  یردهاکار یاماًل در اختکحال حارض شهر بانه 

خود بوجود  یبرا یالت و مواضعکین منطقه تشیدر ا ینید جالل حسیو برادرش س ینین حسیعزالد: ردک

  .ەاندآورد
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منطقه اعزام  یساز کپا یه ارتش هر چه زودتر براکرد ک یدوار یردستان اظهار امک یفرمانده ژاندارمر 

 . شود

 (7/6/1358هانکی)

 

 شدندینفر زخم 37شته و کنفر  27در حوادث سقز : ارتش کشرت ستاد م

خ یه در تارکران اطالع داد یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یروابط عموم: پارس یخربگزار  –تهران 

ن شهرستان شد و در بود ورود یپ سقز عازم ایت تیگردان از لشگر سنندج به منظور تقو یک 1/6/58

ن یون ایوشش مردم مسلامن و روحانکرغم یون مواجه و علیقاومت ضد انقالبور به شهر با مکواحد مذ 

مورد اصابت گلوله  یوپرت نظامیکان آن هلید مهاجامن قرار گرفته ودر جریشد ر آتشین واحد زیشهر ا

  .دیگرد یر به فرود اجبار یه ناگزکقرار گرفت 

ان و مردم یر نظامیه شدن خون غختیاز ر یر یمبنظور جلوگ یپ سقز رسهنگ محمد قراشاهیفرمانده ت

  .نوشدیون رشبت شهادت میره با ضد انقالبکمذا یگناه شهر موقتا ستون را متوقف و هنگام تالش برایب

با  ید قرار دادند ولیشد ر آتشیشب ستون را در محارصه گرفته و ز یکیون با استفاده از تاریضد انقالب

روز یو هوان ییهوا ەهایگایبان مداوم خلبان پایو پشت یپرسنل نظام یو از جان گذشتگ یار کفدا

وشش همه جانبه کرغم یز علیروز بعد ن. دندیر پادگان شهر نگردین موفق به تسخیخوشبختانه مهاجم

  .شدندیر مانع ورود ستون اعزامین در مسیجاد سنگرها و مواضع سنگیون با ایون ضد انقالبیروحان

راننده ، نیشد و مهاجمیت میله پاسداران انقالب تقویه بوسک یان ستون اعزامیان زد و خورد میدر جر

بدون  کد موفق شد تانیرغم جراحات شدیه علکد یمجروح گرد کد شد و فرمانده تانیها شهکاز تان یکی

  .ز به درجه شهادت نائل گرددید و خود نیه منایون دور و به عقب تخلیضد انقالب یراننده را از دسرتس
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ضد  106مانند تفنگ  ییله سالحهایه بوسکون ید ضد انقالبیشد ها با وجود آتشیرین درگیدر ادامه ا

پس از  یکیموفق شد  یشد ستون اعزامین اجرا میسنگ یاز و سالحهاەاندخمپار  – 7 یج -یپ–ار  کتان

د به پادگان شهر وارد و یشد ر آتشیهامن روز ز 30/22منوده و در ساعت  کمواضع موجود را پا یگر ید

شته کپاسدار  یکو  ینظام 26تعداد  یر ین درگیان ایدر جر. خود ملحق گردد یبرادران ارتشگر یبه د

 یوآمادگ یار یبا هوش رانیا یاسالم ینون ارتش جمهور کدند هم ایگرد یپاسدار زخم 19و  ینظام 18و

 . باشدیامل بر اوضاع مسلط و در منطقه آرامش برقرار مک

 (7/6/1358هانکی)

 

  .دگان همدان به سنندج رفتاز پا یستون زره یک

  .د شدندیدرجهدار پادگان همدان شه 2

ه تعداد کرد کت کاز پادگان قهرمان همدان به طرف سنندج حر  یگردان زره یکروز یصبح د –همدان 

  .ردکورت کقروه اس یکیرا تا نزد یاز افراد سپاه پاسداران ستون اعزام یادیز

 یبه سنندج از مابق ینفرات اعزام: نه گفتین زمیگان در افرمانده قهرمان پاد  یبدر « رسهنگ محمود»

 یتهایب ودر موقعینده به ترتیآ یه آنها در روزهایه قباًل اعزام شده بودند و احتامالً بقکهستند  یافراد

ه قبالً هم گفته شده جزو ابواب کن گردان هامنطور یمناسب جهت الحاق به گردان اعزام خواهند شد و ا

  .تندسنندج هس یجمع

ن منطقه غرب یان ومتجارسیشورش یوبکرس  ین نفرات برایا از ایه آکن سوال یدر پاسخ ا یرسهنگ بدر 

ت نفرات آن یرثکه اک یگر از آنجایچون منطقه آراماست و از طرف د: ا نه گفتیاستفاده خواهد شد 

اگر الزم شد  یود ولگر استفاده شید یانهایکه از کخواهد شد  یاملقدور سع یرا ندارند حت یافکآموزش 
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به نظر فرمانده پادگان سنندج خواهد  یم بستگین تصمیه اکرد کاضافه  یحتام واردعمل خواهند شد و 

  .داشت

فرماندهان ی، ت حجت االسالم عاملکوه با رش کمراسم باش یکروز در یده دیگر برابر گزارش رسید یازسو 

و  یاسالم یه پرسنل ارتش جمهور یلکاز  یاند مبارز قهرمان دودانگه ضمن قدردیخانواده شه، پادگان

  .شد ینامگذار « پادگان قهرمان»ردستان پادگان همدان به نام کخانواده بازماندگان حوادث 

ن سنندج در یمتجارس یوبکات رس یقهرمان دودانگه در عمل یم زرهیکد ستوان ین گزارش شهیبنا به هم

 . ده بودیت ستون به سقز بشهادت رسکن حر یح

 (7/6/1358هانکی)

 

  .ضد انقالب از سمنان عازم مناطق غرب شد یوبکرس  یربایستون نظام یک

سمنان عازم مناطق  یافسان و درجه داران و رسبازان هنگ ژاندارمر ی: اسالم یسمنان ـ خربنگار جمهور 

  .شور شدندکغرب 

سمنان با  یرمر از افسان و درجه داران و رسبازان هنگ ژاندا یستون 6/6/58مقارن ظهر سه شنبه 

بر اساس گزارش . شور شدندکامل به منظور مقابله با ضد انقالب و ارشار عازم منطقه غرب کزات یتجه

مت مورد یبه هنگام عز یافسان و درجه داران ورسبازان هنگ ژاندارمر ی، اسالم یخربنگار جمهور 

، گل و نقل بدرقه شدند ەهایخاستقبال صدها تن از طبقات مختلف مردم و استاندار قرار گرفتند و با شا

رت احمد هومن استاندار کد  یطبع با آقا یکار رسهنگ نکرس  یگآنها هنگ ژاندارمر یت کبه هنگام حر 

 . ردندکراد یایت بودند سخنانیه عازم مامورکافسان و درجه داران  یسمنان برا

 (8/6/1358)اطالعات
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  .ندیکن را منهدم میهوا پناهگاه خائنن و یارتش از زم، انیرار حمله به پادگان جلدکدرصورت ت

دفاع از  یاگر به اخطار لشگر توجه نشودلشگر مستقر در منطقه ناچار خواهد بود برا: هیاروم 64لشگر 

  .دیران و منهدم منایو ملت را و کن به ملیخائن ەهاین و هوا پناهگایق زمیخود از طر

ون یه در مورد اخطار به ضدانقالبیاروم 64ف لشگر ر از طر یه زیاطالعی: اسالم یه ـ خربنگار جمهور یاروم

  :افتین رشح انتشار یبد

 

 تعالیبسمه

وطن و یب یعدها، ان در سهشنبه شب گذشتهیاطراف پادگان جلد ەهایدکده یاهال، برادران هموطن

با استفاده از پوشش ، ردستانکرات کن و ملت و عنارص ضد انقالب وابسته به حزب دمو یدشمنان د

ن قرار داده و یاز و سالح سنگەاندر آتش خمپار یساعت ز 5ان را مدت یاطراف پادگان جلد ایەهدکده

ن کله به هموطنان ساین وسیبد، شدند یپناه برده و مخف ەهادکبه محض روشن شدن هوا به داخل ده

 یالن اهیبار دوما یه چنانچه براکگردد یرانشهر اخطار میو پ، هیر مناطق اشنویاطراف و سا ەهایدکده

ان حمله به کرده و امکحفاظت  ەهادکزات و صالح آنها را در دهین عنارص خائن و تجهیاەها دکده

دفاع از خود  یه براکلشگر مستقر در منطقه ناچار خواهند بود  یواحدها، پادگانها را فراهم آورند

  .دیران و منهدم منایو ملت را و کن به ملین خائنیاەهاین و هوا پناهگایق زمیازطر

 هیاروم 64ـ لشگر  7/6/58مورخه 

 (8/6/1358)اطالعات
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  :انیه در رابطه با حمله به پادگان جلدیه لشگر ارومیاطالع

  .ندیکن و هوا منهدم مین را از زمیمهاجم ەهایپناهگا، ارتش

ه یان اطالعیردستان به پادگان جلدکرات کحمله مسلحانه افراد حزب دمو  یهان در پکیخربنگار  –ه یاروم

  .ه صادر شدیاروم 64لشگر  یز سو ا

ان حمله کام، نیان با حفاظت مهاجمییگر روستایه بار دک ید شده است در صورتکیه تاین اطالعیدر ا

ران ومنهدم خواهد ین را وینییخا ەهایپناهگا، ن و هوایق زمیلشگر از طر ینند واحدهاکآنها را فراهم 

  .ساخت

  :ن رشح استیان به ایان اطراف جلدییوستاه خطاب به ر یاروم 64ه لشگر یمنت اطالع

 یب یعدها شب(یان در شب گذشته )پریده اطراف پادگان جلدکده یپادگان برادران هم وطن و اهال

ردستان با کرات و منحله کف ضد انقالب وابسته به حزب دمو یثکن و وطن عنارص یوطن و دشمنان د

خمپاره و سالح  ر آتشیساعت ز 5را مدت  انیاطراف پادگان جلد ەهایدکده یاستفاده از پوششها

له ین وسیبد ەاندشد یپناه برده و مخف ەهادکن قرار داده و به محض روشن شدن هوا به داخل دهیسنگ

ه کگردد یرانشهر اخطار میپسوه و پ، هیر مناطق اشنویاطراف و سا ەهایدکن دهکبه هموطنان سا

حفاظت  ەهادکل آنها رادر دهیزات وسایئن و تجهن عنارص خایا ەهادکده یبار دوم اهال یچنانچه برا

دفاع  یه براکمستقر در منطقه ناچار خواهند بود  یواحدها ەاندرده و حمله به پادگان را فراهم آوردک

 . ندیران و منهدم منایو ملت را و کن ملین خائنیا ەهاین و هوا پناهگایق زمیاز خود از طر

 هیاروم 64لشگر 

 (8/6/1358هان کی)
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 هیار لشگر اروماخط

 ەهایدکده یاهال، برادران هموطن: افتیه انتشار یاروم 64لشگر  یر از سو یه زین اطالعیروز همچنید

ف یثکن و ملت عنارص یوطن و دشمنان د یب یشب( عدهایشب گذشته )پر، انیاطراف پادگان جلد

ان را یف پادگان جلداطرا ەهایدکردستان با استفاده از پوشش دهکرات کضدانقالب وابسته به حزب دم

ن قرار داده به محض روشن شدن هوا به داخل یاز و سالح سنگەاندر آتش خمپار یساعت ز 5مدت 

ر مناطق یاطراف و سا ەهایدکن دهکله به هموطنان ساین وسیبد. ەاندشد یده پناه برده و مخفکده

ن عنارص خائن و یده اکده یبار دوم اهال یه چنانچه براکگردد یرانشهر اخطار میپسوه و پ، هیاشنو

 یان حمله به پادگانها را فراهم آورند واحدهاکرده و امکحفاظت  ەهادکزات و سالح آنها را در دهیتجه

ن یا ەهاین و هوا پناهگایدفاع از خود از طرف زم یه براکلشگر مستقر در منطقه ناچار خواهند بود 

 . ندیران و منهدم منایو ملت را و کن به ملیخائن

 (8/6/1358ت )اطالعا

 

  .ل پادگان مهاباد به دانشگاه موافقمیبا تبد: رکرسلشگر شا

  .نمکر یشده دستگ یلهایوس هر رات را بهکنم رهربان حزب دمو یکتالش م

گفت  یونیزیمصاحبه تلو یکران در یا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر یر کپ حسن شایرست

پ از آن یپرسنل ت یلکو بطور . از ارشار خلع سالح شد یدهاله عیپ مهاباد بوسیانقالب ت یروز یپس از پ

مثل  ینفرات خود را در محل یستیبایه داشت مک یدر هر حال ارتش طبق برنامها. ه شدندیمحل تخل

  .پادگان مهاباد استقرار دهد

تش ه محل پادگان مهابادرا ار کن بود یداشتند نظر آنها ا یشهر مهابادبا من مالقات یش شورایپ یچند

ه انجام شد من ک یرهاکدر مذا. میار مردم مهاباد قرار بدهیدانشگاه در اخت یه براکنیند با اکتوافق 
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رشفت فرهنگ و یه ارتش در راه پکندارد  یچ مانعیه هکردم کب به آنها اعالم ین ترتیوافقت خود را باا

  .ندکه یدانش محل پادگان را مبردم مهاباد هد

ن ما یشده است بنابرا ینیش بیپ یارتش در محلها یانهایکمساله استقرار  ه وجود داردک یمسالها یول

ت مردم مهاباد در آن یم در حال حارض هم بخاطر رفاه و امنیه قبالً در مهاباد داشتکرا  ییانهایک یستیبا

  .شودین ساختامنها به مردم شهر مطرح میا یم و بعد مساله واگذار یمحل داشته باش

 یعنین توافق را صحه گذاشت یشور بعمل آورد اکر یان وزیه مهندس صباغک یاهامنطور در مصاحبه

م ین پادگان مستقر بشوند بشهر مهاباد خواهیه قرار است در اکخودمان را  یانهایکه ما کب ین ترتیبا

و خارج شهر  یکیپ مهاباد در نزدیت یرا برا یگر یمحل د یه در طول سال جار کم ینیکفرستاد و تالش م

 یکا یده کا دانشیدانشگاه  یکس یسات را مبنظور تاسین ساختامن و تاسیم و اینک ینیش بیپ مهاباد

  .میار مردم مهاباد قرار بدهیدر اخت یز فرهنگکمر 

سات یه تاسکنیا ایسازد یم یساتیا تاسیپادگان مهاباد ارتش  یپس از واگذار : ر سپس گفتکمسار شایت

 یز فرهنگکن ساختامنها مورد مرصف مر یه اک یم تا آن زمانیبدانه اگر ما کمهاباد است  یدر حوال یگر ید

رت پادگان مهاباد یکنزد یپ مهاباد به جاهایان تکم با نقل میتوانیافتد ما ممی ریقرار خواهد گرفت بتاخ

رهربان ضد انقالب حزب  یر یر در مورد دستگکمسار شایت. مینکمردم مهاباد فراهم  یالت را براین تسهیا

ن یل قوا مقرر فرمودند ارتش پس از استقرار در پادگان تامکه امام و فرمانده کگفت هامنطور رات کدمو 

 یم ولیندار یار که امام فرمودند کرات هامنطور کحزب دمو  یرد مطمئنا با افراد عادیگمی شهر را بعهده

صالح قرار یات ذار مقامیم و در اختینکر یه شده دستگک یلهایرد رهرب آنها را به هروسکم یتالش خواه

 . میبده

 (8/6/1358هانکی)
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 رانشهرید در پیشد یر یدرگ

ه یپارس در اروم یبا خربنگار خربگزار  یتلفن یگفتگو  یکه در یاروم 64س ستاد لشگر یرسهنگ صادق رئ

رات کن ارتش و افراد حزب منحله دمو یب یدیشد یر یرانشهر درگیروز در شهرستان پیاز صبح د» : گفت

تن از پاسداران  6 یر ین درگیدر ا. روز ادامه داشتیبعداز ظهر د 5ه تا ساعت کت ردستان در گرفک

ردستان به پادگان کرات کحمالت افراد حزب دمو . مجروح شدند یمفقود و سه نظام یانقالب اسالم

درآمدند  یبه پاسخگوئ یه بالفاصله افراد نظامکن آغاز شد یسنگ یل جنگیگر وسایرانشهر با خمپاره و دیپ

ن به آنان وارد یردند و تلفات سنگکشد حمله یاز آنجا بطرف پادگان پرتاب م ەهاه خمپار ک یبه محلو 

 . «آوردند

 (10/6/1358بهانک)

 

 اظهارات فرمانده لشگر سنندج در باره نحوه ورود به سقز

ما در  یروهاین کنیا: منطقه گفت یساز کات پایفرمانده لشگر سنندج در مورد عمل« رسهنگ سپهر»

. هستند یت بعدیآماده انجام مامور یشیه جا مستقر و در پادگان و اطراف شهر و مناطق سوق الجهم

رسهنگ »شادروان  یروز چهارشنبه هفته گذشته از سو : ع سقز گفتیوقا یدر مورد چگونگ یو 

ز من فوراً به سق ەاندرا گرفت یستون اعزام یه جلو کپ سقز به من اطالع داده شد یفرمانده ت« یفراشاه

آنها  یه ستون در مدخل شهرمتوقف است و به سو کردم کمالحظه ، هامن روز 18آمدم و حدود ساعت 

ه با مردم صحبت کبه اتفاق امام جمعه سقز دو مرتبه به شهر رفت  یرسهنگ فراشاه. شودیم یرانداز یت

 یەهاییه اطالعلین مدت بو سیدر ا. دیدر مرتبه دوم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رس. ندک

متاسفانه دست از  یول، دیآیت پادگان سقز میتقو ین ستون فقط برایه اکم یردکبه مردم اعالم ، ررکم

در روز پنجشنبه رسام به ، ندیکفرماندار عمل م یه بجاکبخشدار « یمور یت» یعملشان برنداشتند و حت

ه ما جهت ک ەاندا اظهار داشتردم و آنهکره کها مذاتیان احزاب و جمعکه من با رسگرد کمن نوشت 
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مع . ردکم یمقاومت خواه کم و به دستور آنها هم تر یمقاومت در مقابل ستون از مهاباد دستور گرفتها

مورد  وپرت رایکفروند هل یکه کنیش نربدند تا ایاز پ یار کآنهاهم ، میشهر متوسل شد یالوصف به علام

. رشوع شد یر ید و درگین مسئله حادثه آفریدند و همر ک یهجوم قرار دادند و آنرا ناچار به فرود اجبار 

ر پادگان یهدف آنها تسخ. ه در خارج از پادگان قرار داشتکبود  یپادگان و گردان یرو  یو متام فشارها

 . ن بدست ما افتادیو سنگ کسب یه خوشبختآنه موفق نشدند و از آنها آنواع سالحهاکبود 

 (10/6/1358)اطالعات

 

 هیاعالم

ن یر ایاخ یدادهایردستان در ارتباط با روک 28ه لشگر ین اعالمیروز دوازدهمید: پارس یخربگزار سنندج ـ 

  :افتیر انتشار یاستان برشح ز

 

 میبسم الله الرحمن الرح

 10/6/58عنارص ضد انقالب به پادگان سقز انجام گرفت امروز  یه شب گذشته از سو ک یرغم حمالتیعل

راز و پاسداران انقالب با یاز ش یهوابرد اعزام یروهایردستان ونک 28لشگر  یگانهایب ازکمر  یستون

شهرستان  یران از سقز به سو یا یاسالم یارتش جمهور  یهوائ یروهایروز و نیهوان یروهاین یبانیپشت

ن پس از یو متجارس ین ستون اعزامیان بکشهرستان بو  یلومرت کیدر  یر یه پس از درگکرد کت کان حر کبو 

ن و یتام یاعزام یروهایله نیور وسکقه شهرستان مذ یدق 20/17و در ساعت  یتوار م یمقاومت مخترص 

 . آغاز شد یساز کات پایعمل یو پاسداران انقالب اسالم ینظام یروهایسپس با ورود ن

 (10/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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  :وانید مسلحانه پاسداران و مهاجامن در مرینربد شد

  .شدندیزخم پاسدار 6شته و کتن از افراد مسلح  11

ن استان به رشح یر ایاخ یدادهایردستان در ارتباط با روک 28ه لشگر ین اعالمیروز دوازدهمیسنندج د

  :افتیر انتشار یز

عنارص ضد انقالب به پادگان سقز  یه شب گذشته از سو ک یرغم حمالتیعل -میبسم الله الرحمن الرح

از  یهوابرد اعزام یروهایردستان و نک 28شگر ل یانهایکب از کمر  یستون 10/6/58انجام گرفت امروز 

ران یا یاسالم یارتش جمهور  ییهوا یروهایروز و نیهوان یروهاین یبانیراز و پاسداران انقالب با پشتیش

ن یان بکشهرستان بو  یلومرت کیدر دو  یر یه پس از درگکرده کت کان حر کشهرستان بو  یاز سقز به سو 

قه یدق 30/17ودر ساعت  ین متوار یمتجارس یمت مخترص ن پس از مقاو یو متجارس یستون اعزام

و پاسداران انقالب  ینظام یروهاین و سپس با ورود نیتام یاعزام یروهایله نیور وسکشهرستان مذ 

  .آغاز شد یساز کات پایعمل یاسالم

 یومت نظامکبر ح یعات مبنیدر مورد شا یمتاس تلفن یکروز در یفرمانده شهرستان سلامس بعدازظهر د

 ەهاخانواد یرانداز یت یدن صدایچون در واقع شن ین خرب صحت ندارد ولیا: ن شهرستان اعالم داشتیر اد

نند و از یکل مکار افراد مسوول را مشکشهر را مختل منوده و  یابانهایخنت به خیرمسوول با ریو افراد غ

افراد مسوول را  یناراحت ابانهایمورد به معابر و خیه با هجوم بکن شهرستان خواسته شده است یا یاهال

افراد مسوول  یبرا یالتیصبح تسه 5 یشب ال 11مورد از یاز رفت وآمد ب یاورند و با خوددار یفراهم ن

  .ندیارشان فراهم مناکدر 

ن مورد با استاندار یه من در اکباشد یل ما رد حال حارضنبودن سپاه پاسدار مکمش: فرمانده سلامس افزود

ن یه از اولکنند یکن منطقه خدمت میدر ا یردهام در حال حارض افرادکبت ز صحینی جان غربیآذربا

 (10/6/1358هانکی)  ەاندردک یوهله انقالب تفنگ به دوش از شهرستان پاسدار 
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مستمر  یار کهم یاسالم یارتش جمهور  یگر واحدهایروز با دیهوان، مهاباد یبه سو  یرشو یات پیدر عمل

  .دارد

 20ساعت یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یسخنگو : گزارش داد، روزیدبعدازظهر ، پارس یخرب گزار 

عرص ، املک یروز یران و پاسداران انقالب با پیا یاسالم یرد ارتش جمهور کاعالم  ایاطالعیه یط، روزید

د و یمهاباد رس یلومرت کیست یاندوآب به بیاز م یرانشهر شدند و ستون اعزامیشنبه( وارد پیکروز )ید

  :ن رشح استیبه ا که ستاد مشرت یمنت اطالع. ردندک یساز کان را پاکبه بو  یمنته ایەهمتام را

شنبه( وارد یکعرص امروز )، املک یروزمندیران و پاسداران انقالب با پیا یاسالم یـ ارتش جمهور 1

 یساز کآن را تا مرز پا یرات در شهر وحوالکز حزب دمکو مرا ەهاگایرانشهر شدند و متام شهر و پایپ

ن ید و چندیشد مجروح ی، یکر ین درگیارتش در ا. خود بازگشتند ەهایرده و به سالمت به رسبازخانک

ن یضدانقالب و مهاجم یروهایبه ن یول، ندیکد منیآنها را تهد یجان یه خطر کداشته  یسطح ینفر زخم

  .وارد شده است ینیتلفات سنگ

و  ییهوا یرو ین یار کن با همیسخت و سنگ یر یدرگ یکپس از ، اندوآب به مهابادیاز م یاعزام ـ ستون2

 یلومرت کیست یون را واقع در بیوسته ضدانقالبیم و پکمستح ن مواضعیسنگ ەهایروز و آتش توپخانیهوان

  .رودیش میمهاباد پ ینون به سو کسته و هامکمهاباد در هم ش

ن راه را از یب یمقاومتهاده و متام یان رسکبو  یهایکیبه نزد، انکاندوآب به بو یاز آن م یـ ستون اعزام3

خود را  یشادمانه همبستگ، ردکبرادران و خواهران ، ریاطراف مس یهاینان آبادکه سایلکان برداشته و یم

 . ردندکران اعالم یا یاسالم یخود را از ارتش جمهور  یبانیران و پشتیا یاسالم یبه جمهور 

 (11/6/1358)اطالعات
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 یه عمومیاطالع

  :ر استیه به رشح زیمنت اطالع. ه خود را انتشار دادین اطالعیدوازدهم روزید، سنندج 28لشگر 

 

 یبسمه تعال

 یکروز( از ساعت ی)د یروز جار ، شب( به پادگان سقز انجام گرفتیه شب گذشته )پرک یرغم حمالتیعل

ران راز و پاسدایاز ش یهوا برد اعزام یروهایردستان و نک 28لشگر  یگانهایب از کمر  یستون، بعدازظهر

، انکشهرستان بو  یاز سقز به سو ، رانیا یاسالم یجمهور  ییهوا یرو یروز و نیهوان یبانیانقالب با پشت

، و ستون ین متوار یمهاجم، به عمل آمد یر ین درگیمتجاوز یو عدها ین ستون اعزامیب، ن راهیت بکحر 

و سپس با ورود  نیتام یاعزام یرو یله نیبوس. وارد شهرستان مزبور شد، قهیدق 30و  17در ساعت 

 .     ردندکرا رشوع  یساز کات پایپاسداران به داخل شهر وارد شده و عمل ینظام یروهاین

 ردستانک 28لشگر 

 (11/6/1358)اطالعات

 

 یف شهادت سه نفر نظامیلکت

را در حمله عنارص ضد انقالب به  ینفر از افراد نظام 3د شدن یردستان گزارش مربوط به شهک 28لشگر 

ردستان از ک 28لشگر . ب منودیذکداً تیشب صورت گرفته است شدیشد دیه گفته مکقز را پادگان س

 . دیرث استفاده را بنامکن خرب حدایا یب فور یذکت یانات خود براکه از امک پارس خواست یخربگزار 

 (11/6/1358هانکی)
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 ردستانکدر  ینیو زم ید هوائینربد شد

 ایاعالمیه یروز طید 20ساعت  یاسالم یارتش جمهور  کشرت ستاد م یسخنگو : پارس  یتهران ـ خربگزار 

 یروز یران و پاسداران انقالب با پیا یاسالم یه ارتش جمهور کرد کگذاشت اعالم  یار خربگزار یه در اختک

مهاباد  یلومرت کیست یاندوآب به بیاز م یرانشهر شدند و ستون اعزامیروز( وارد پیامل عرص امروز )دک

  .ردندک یساز کان را پاکبه بو  یمنته ەهایرا یهاد و متام مقاومتیرس

  : .ن رشح استیبه ا که ستاد مشرت یمنت اطالع

روز( وارد یعرص امروز )د، امل ی، کروزمندیران و پاسداران انقالب با پیا یاسالم یـ ارتش جمهور 1

تا امروز  آن یرات را در شهر وحوالکز حزب منحله دمو کو مرا ەهاگایرانشهر شدند و متام شهر و پایپ

نفر مجروح و  یک یر ین درگیارتش در ا. خود باز گشتند ەهایرده وبسالمت به رسبازخانک یساز کپا

ضد انقالب و  یروهایبه ن یند ولیکد منیجان آنها را تهد یه خطر کداشته  ین نفر زخم سطحیچند

  .وارد شده است ینین تلفات سنگیمهاجم

 یهوائ یروهاین یار کن با همیسخت و سنگ یر یدرگ یکپس از  اندوآب به مهابادیاز م یستون اعزام ـ 2

 یلومرت کیست یون را واقع در بیوسته ضد انقالبیم و پکمواضع مستح، نیسنگ ەهایرو آتش توپخانیو هوان

  .رودیش میمهاباد پ ینون بسو کسته وهم اکمهاباد در هم ش

ان ین راه را از میب یهاده و متام مقاومتیان رسکبو  یهایکیان بنزدکاندوآب به بو یاز م یـ ستون اعزام 3

خود را به  یر برداران و خواهران شادمانه همبستگیاطراف مس یهایرد آبادکنان که سایلکبرداشته و 

 . ردندکران اعالم یا یاسالم یخود را از ارتش جمهور  یبانیران و پشتیا یاسالم یجمهور 

 (12/6/1358هان کی)
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 س ستاد ارتشییه ریاعالم

ارتش و پاسداران انقالب به مهاباد از  یروهایورود ن یدر پ- 58ورماه یشهر 12: پارس  یان ـ خربگزار تهر 

انتشار  ایاعالمیهران خطاب به رسبازان و پاسداران یا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییطرف ر

  .ن رشح استیه بایامل اعالمکمنت . افتی

و  یه دالور یه در ساکنون کور انقالب ایان! پاسداران غر یا یاسالم یر ارتش جمهور یرسبازان دل

استعامر  یادیگانه و ایاز وجود عنارص ب یگر یپس از د یکیشورمان کغرب  یشام شهرهاهای یجانباز 

سته است شام رسبازان یابند شاییم ید فشار آنان رهائیرد مسلامن ما از قکز یرد و هموطنان عزیکم کپا

ده را رسلوحه اقدامات یشکن هموطنان رنج یا یدن به زخمهایام بخشیالت، رانیا یو پاسداران انقالب اسالم

ضد  یرانسانیجه اعامل غیه در نتکموجود  یهاید ضمن برطرف منودن نابسامانیوشکخود قرار داده و ب

 یاسالم یاست ارتش جمهور  یهیبد. دین منائیمردم منطقه را تام یهایازمندیون بوجود آمده است نیانقالب

ز از انجام یهن عزین مرحله حساس از رسنوشت میخود در ا یو مذهب ینیق وظائف دیعم کران با در یا

غ ننموده یران دریا یوهمند اسالمکشربد اهداف انقالب شیران و پیا یت ارضیفه خود در جهت منامیوظ

د یر بار شدیزنون که تاکرد مسلامن کبرادران و خواهران هموطن  ویژەز بیو در خدمت به هموطنان عز

 یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر. ردکنخواهند  یوتاه، کم و فشار عنارص و ضد انقالب قرار داشتندیتسل

 . رکران رسلشگر شایا یاسالم

 (12/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 س ستاد ارتشییه ریاعالم

 یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییاز طرف ر، و پاسداران انقالب به مهاباد یارتش یروهایورود ن یدر پ 

ن رشح یه به ایامل اعالمکمنت : افتیانتشار  یه ایاعالم، خطاب به رسبازان و پاسداران، رانیا یاسالم
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و  یه دالور یه در ساکنون کا، ور انقالبیپاسداران غ، رانیا یاسالم یر ارتش جمهور یرسبازان دل»: است

استعامر  یادیگانه و ایوخود عنارص ب از یگر یپس از د ، یکیشورمانکغرب  یشهرها، شام یهایجانباز

سته است شام یشا، ابندییم یید فشار و آنان رهایرد مسلامن ما از قکز یگردد و هموطنان عزیم کپا

ده را رسلوحه یشکن هموطنان رنج یا یدن به زخمهایام بخشیالت، رانیا یرسبازان و پاسداران انقالب اسالم

ر یجه اعامل غیه در نتکموجود  یهایبرطرف منودن نا بسامان د ضمنیوشکاقدامات خود قرار داده و ب

ارتش  است یهیبد. دیین مناییمردم منطقه را تع یهایازمندین. است ون به وجود آمدهیضد انقالب یانسان

ن مرحله حساس از رسنوشت یخود در ا یو مذهب یف ملیق و وظایعم کران با در یا یاسالم یجمهور 

وهنمد کانقالب ش یشربد هدفهایران و پیا یت ارضیه خود جهت حفظ متامفیاز انجام وظ، زیهن عزیم

رد کبرادران و خواهران هموطن  ویژەز به یغ ننموده در خدمت به هموطنان عزیدر، رانیا یاسالم

نخواهد  یوتاهکگانه و ضد انقالب قرار داشتند ید تهاجم و فشار عنارص بیر بار شدینون زکه تا کمسلامن 

 . ردک

 رکران رسلشگر شایا یاسالم یارتش جمهور  کتاد مشرت س شییر

 (12/6/1358هانکی)

 

 یزره 81ه لشگر یانیب

ر یثکدر پنج هزار برگ ت یەهاییانیب یزره 81لشگر  یروابط عموم یاز سو : پارس یخربگزار  رمانشاه ـک

ن رشح یه بایانیخته شد منت بین فرو ریرد نشی کها و روستاهاوپرت بر فراز شهرها بخشک یله هلیو بوس

  .است

ب ید و فریجدا ساز یرد! خود را از توطئه گران و احزاب رس سپرده خارجکز یبرادران و خواهران عز

خواهند یشام من یبرا یز یو جنگ و فقر چ یو نابود یستیه جز نکد یآنها را نخور یتو خال یشعارها
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 یوبرا. رد هستندکل یان اصیرانیاران دوست و برادر همه شام یو ملت مسلامن ا یاسالم یارتش جمهور 

گرفتند یروز از شاه مخلوع فرمان میه تا دکآنان . نندیکتالش م یشام از چنگ دست نشاندگان خارج یرهائ

شام  یبسو  یاسالم یند ارتش جمهور یکراب منیانتشان را سیخ یامروز خون جوانان و مسلامنان تشنگ

ن احزاب یاشهیانت پید و رهربان خینهراس. واهد بودان شام خیدر م یروز یبا پ ید و بزودیگشایراه م

ران و یا یرهرب انقالب اسالم ینیبگفته امام خم. دیران بدهیل ملت اید و تحویرا از خود بران یر اسالمیغ

و فارس  کتر ، منکتر ، بلوچ، رد عربکران اعم از یا یشاه سابق همه خلقها یم طاغوتیوبنده رژکدرهم 

ردستان کرات کد حزب دمو یرد نگذارکز یبرخوردارند خواهران و برادران عز یو برادرند و از حقوق مسا

خ یبه تار: ان آمده استیند در پاکان استفاده یشام به نفع خارج یرو یگر از صداقت و صفا و نیبار دیک

 ن توطئهیران بودند و ایگر نقاط ایر برادران و خواهران مسلامن شام در دیشام سا یه تنها حامکد یبنگر

شه بخلق یه همکردند بلکچگاه صادقانه و خالصانه نه تنها خدمت نیه کو ساوا یگران عوامل خارج

د برادران ید و راه تفرقه گران را نپوئیز باز گردیران عزیگفتند به دامان اسالم و ایرده و مکانت یرد خک

ده یستمد یو با همه خلقهاد یگانه جدا سازید بیرد حساب خود را از توطئه گران و عوامل پلکو خواهران 

شام و منافع شام است  یه حامکرا  یاسالم یارتش جمهور ، دینکم کوند خود را مستحیران پیمسلامن ا

ران را دارند از شهر یون ملت مسلامن ایلیم 35ه قصد جنگ با ارتش و کرا  یانید و جنایریدر آغوش بگ

زان شام و منازل شام سنگر دشمنان یفرزند شام عز د زن وید و اجازه ندهیریاز آنها فاصله بگ. دیخود بران

رد سالم گرم همه مسلامنان بر شام سالم و درود امام و دولت و ملت کران خلق مسلامن یاسالم و ملت ا

شام  یگانه خون شام و زندگید عوامل بیب توطئه گران را نخورید و فریدار باشیب، ران بر شامیمسلامن ا

ه کد ینند بهوش باشیکشام به رضر خود شام استفاده م یرو یقرار داده و از ن و شهر شام را مورد معامله

د آلت دست یپرورانند آگاه باشیز را در رس میران عزین توطئهگران سالهااست نقشه تجربه ایهمه ا

   .دیریگانگان قرار نگیب

 (12/6/1358 یاسالم ی)جمهور         والسالم 
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  که ستاد مشرت یاطالع

رانشهر یروز( وارد پیامل عرص امروز )دک یروزمندیران و پاسداران انقالب با پیا یاسالم یر ارتش جمهو -1

رده و ک یساز کآن تا مرز پا یرات را در شهر و حوالکز حزب دمو کو مرا ەهاگایشدند و متام شهرها و پا

زخم  ن نفرینفر مجروح و چند یک یر ین درگیارتش در ا. خود بارگشتندەهای بسالمت به رسبازخان

 ینین تلفات سنگیضد انقالب و مهاجم یروهایبه ن یند ولیکد منیانها را تهد یه خطر جانکداشته  یسطح

  .وارد شده است

 ییهوا یروهاین یار کن با همیسخت و سنگ یر یدرگ یکاندوآب به مهاباد پس از یاز م یستون اعزام-2

لو کیست یون را واقع در بیضد انقالبوسته یم و پکن مواضع مستحیسنگ ەهایتوپخان روز و آتشیو هوان

  ربدیش میمهاباد پ یمرت 

ا ن ین راه را از میب یده ومتام مقاومتهایا ن دسکبو ی هایکیان نزدکاندوآب به بو یاز م یستون اعزام -3

خود را به  یرد شادمانه همبستگکر برادران و خواهران یاطراف مس یهاینان آبادکسا هیلکبرداشته و 

 .ردندکران اعالم یا یاسالم یخودرا از ارتش جمهور  یبانیران و پشتیا یاسالم یجمهور 

 (12/6/1358هانکی)

 

 رانشهرید در پیشد یر یدرگ

پارس در  یبا خربنگار خربگزار  یتلفن یگفت وگو  یکه در یاروم 64س ستاد لشگر ییرسهنگ صادق ر

رات کش و افراد حزب دمو ن ارتید بیشد یر یرانشهر درگیروز در شهرستان پیاز صبح د: ه گفتیاروم

تن از پاسداران انقالب  6 یر ین درگیدر ا. روز ادامه داشتیبعدازظهر د 5ه تا ساعت کردستان درگرفت ک

رانشهر با یردستان به پادگان پکرات کحمالت افراد حزب دمو . مجروح شدند یمفقود و سه نظام یاسالم
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 یدر آمدند و به محل ییبه پاسخگو ید نظامه بالفاصله افراکشد  ینیسنگ یل جنگیگر وسایخمپاره و د

 . ن به آنان وارد آوردندیردند و تلفات سنگکشد حمله یه خمپاره از آنجا بطرف پادگان پرتاب مک

 (12/6/1358هان کی)

 

 نظر ارتش

گفتگو در مورد  یکدر  یاسالم یجمهور  کس ستاد مشرت یین ریجانش ین دار یمسار امیبامداد امروز ت

ردستان کامل در منطقه کت یامن یت ارتش برقرار یبرنامه و مأمور»: ردستان پاسخ دادک برنامه ارتش در

ان یخ پایدر مورد تار یندار یمسار امیت. «ن منطقه استیا یساز کز پایرمانشاه و نکو  یجان غربیـ آذربا

ه معلوم آنچ»: ردکاضافه  یو  یول. «ردیپذیان میپا ەهان برنامیست چه وقت ایمعلوم ن»: گفت ەهابرنام

راتها کار دمیباًدر اختیه تقرکاست  یت در مناطقیه برنامه ارتش فعالً در ادامه مامورکن است یاست ا

ن یمسار امیت. «ت را تا مرز ادامه دهدین مامورید ایاست و هنوز ارتش به رسدشت نرفته است و با

 . «رودیش میفعالًاوضاع آرام است و بر اساس نقشه و طرح پ»: ردکاضافه  یدار 

 (13/6/1358هانکی)

 

  :هانکیبا  ینیزم یرو یفرمانده ن یمصاحبه اختصاص

  ت ارتشکاز حر  یر یجلوگ یراتها براکتوطئه دمو 

بازگشت از مهاباد در مصاحبه  یدر پ ینیزم یرو یفرمانده ن یمسار فالحیت: هانکیخربنگار  –ه یاروم

را توسط ارتش  ات ترصف مهابادییجز یجان غربیهان در آذرباکینال پور رسپرست ین زیباحس یاختصاص

  .ردکو پاسداران اعالم 
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رث تلفات را کاذب حداک یامهایجاد موانع و مخابره پیراتها قصد داشتند با اکه دمو کن گفت یهمچن یو 

  .ارتش وارد آورند یاعزام یبه ستونها

  :دیخوانیر مین مصاحبه را در زیامل اکمنت 

  :ات ترصف مهاباد گفتییح جزیدر ترش ینیزم یرو یفرمانده ن

 یلومرت کیاندوآب ومهاباد )ین میرآباد واقع در بیروز از امیصبح د 9اندوآب مقارن یاز م یستون اعزام

از سه  یگر یم و همزمان ستون دیات غرب همراه ستون بودیفرمانده عمل یپ آذر یه من و رستکمهاباد(

ه به سمت مهاباد یاروم 64فرمانده لشگر رنژاد یپ ظهیمسار رستیت یار نقده به فرماندهیمحمد  یراه

  .میردکت کجر 

مهاباد و مرشف به شهر  یبه ارتفاعات رشق 12اندوآب به مهاباد از ساعت یاز م یستوان اعزام: افزود یو 

به  ی)برا یمتوال یر یراتها در مواضع تاخکر دمو یدر طول مس. به شهر وارد نشد ید ولیوارد و مستقر گرد

م یمستق یر یرث تالفات به ستون اعزام وارد و از درگکارتش(قصد داشتند حدا یو رش یر انداخنت پیتاخ

  .ر اندازندیت ستون را به تاخکاجتناب ورزند و تنها حر 

 

  : ردکاضافه  یمسار فالحیت

اندوآب حمله یه ستون مکراتها به ستون واصل شد کدمو  یق ارتباط مخابراتیز از طریاذب نکام یپ یک»

ام به من داده شد به ستون یه پکنیبه محض ا. ر اندازدیور به تاخیشهر 12ازظهر روز بعد 2را تا ساعت 

ب عمل شد و ین ترتید آغاز شود و بهمیصبح با 9ت راس ساعت کاست و حر  یام جعلیردم پکاعالم 

  .«فتادیراتها موثر نکب دمو یفر
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  :ادامه داد ینیزم یرو یفرمانده ن

رسعت  یگشودندول ارتش آتش یبار رو  8ازها بستند ەاندآتش خمپار  رآباد تا مهاباد ستون را بهیاز ام

 ینند و حتکازها استفاده موثر ەاندخمپار  راتها نتوانستند از آتشکه دمو کع بود یرس یعمل ستونبه قدر 

  .نند و سازمان دهندکشده خودرا اشغال  ینیش بیستون مواضع پ یرشو ینتوانستند به علت رسعت پ

نرتل کو عدم  یو شتابزدگ یه عدم رهرب کوسته بود ینامنظم و ناپ یراتها به حدکدمو  یر یات تاخیعمل

ن یل ایتبد ییآنها سابق نبوده و توانا یه ادعاهاکتوان گفت یگر میبه عبارت د. خوردیوضع به چشم م

مهاباد  یما در لحظه ورود به ابتدا یشعار بود و حت یکن ادعاها فقط یادعاها را به عمل نداشته و ا

ل یبود و مردم اظهار متا یبا خالین شهرتقریا یمه شامل رشقین. میدیدر شهر ند یمکاضع مستحمو 

ت بود برابر که در حال حر کشد یده مید کم تانینسبت به ارتش داشتند فقط در داخل شهر  یحیتلو

رض ه در حال حاکو مهاباد منهدم شدند ” برده شان“ن یعنارص ضد انقالب ب کروز سه تانیگزارش هوان

شود یور( وارد پادگان مهاباد میشهر13اندوآب در ارتفاعات شهر مهاباد و ظرف امروز )یاز م یستون اعزام

 ەهایه عموما تلک کوچک یار نقده پس از برخوردهایمحمد  یاز سه راه یستون اعزام: ردکاضافه  یو 

ار گذاشته ک یاویژەارت را با مه یانفجار  ەهایتل. بعداز ظهر وارد مهاباد شد 3بودند ساعت  یانفجار 

 یرو یوپرت ( و نک یروز ) هلیهوان یبانیات با پشتیمتام عمل. ردکب وارد یآس کتان یشن یکه به کبودند 

 ین راه برایدر ب. نشد یرانداز یگلوله ت یک یها و شهر حتیآباد یرو . توپخانه انجام گرفت و آتش ییهوا

ر یخلبانان و سا یار کتها و فدایه بودارتش از فعاله شدیاغلب دهات قبالً تخل یردند ولک یستون قربان

ه کن علت یسپاسگزار است بد ییهوا یرو یروز و نیامها و از همه پرسنل هوانیوپرت و هواپیکنان هلکار ک

را بطور  یاعزام یب برسد ستونهایگوسفند آس یکبه  یه حتکران شود و بدون آنیخانه و یکه کبدون آن

  .ردندک یبانیق پشتیدق

ار نقده وارد قسمت یاز محمد  یور ستون اعزامیشهر 12روز  15رسانجام در ساعت : افزود یر فالحمسایت

ن یرتکوچکب عمل بشود و ین ترتید و بهمیشهر مهاباد شد تا راه را بسمت رسبازخانه بگشا یغرب
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بامها  یم و نه در رو یدیما نه در مهاباد خندق د. رخ نداد ین مردم و ستون اعزامیدر شهر ب یبرخورد

گشوده شد فقط انواع خودروها را در حال فرار از مهاباد  ما آتش یم و نه از داخل شهر به رو یدیسنگر د

مردم مهاباد  یاز سو  یس العملکچ عیور ( هیشهر 13و12ن یدر طول شب )ب. میدیبطرف رسدشت د

باد ارتش را مها یه مردم اصلکقت است ین حقین این مبیمشاهده نشد و ا یاعزام یه ستونهایعل

  .ەاندرفتیپذ

  .ر مهاباد را به اسارت داشتندیه مردم اسکبودند  یلیراتها عده قلکدمو 

ه ما به مبارزه کرد کرد اعالم کاز قول رسان  یس یب یو بیه رادکن سوال یدر پاسخ ا ینیزم یرو یفرمانده ن

  :م داد گفتیادامه خواه

در  یاسالم یه ارتش جمهور ک یقیو اطالعات دق اخبار یستم جمعآور یوبنده و سکمطلق و  یبا برتر 

ردستان هرگز به کران و با حضور در همه مناطق عمده یامل ملت مبارز اک یبانین و هوا دارد با پشتیزم

ه دست به کنیات خود ادامه بدهد تا چه رسد به ایردستان به حکبتواند در  یرو یه نکرسد  ینظر من

  .بزنند یات نظامیعمل

رده است و استنباط کراتها از حد و مرز شعار تجاوز نکدمو  یقسمت عمده ادعاها: افزود یپ فالحیرست

دور هم  ەهایندیه در آکندارد و نه تنها بل یم نبوده و عمقکراتها محکه اعتقادات دمو کن است یارتش ا

و  یلنامللیسم بیونیصه یهایبانیران باشد واز پشتیا یاسالم یت جمهور یامن یبرا یدیتوانند تهدیمن

  .ز برخوداربشوندیزم جهانخوار نیالیامپر

ه در دست افراد مسلح حزب که یدر مورد پس گرفنت سلامس و رسدشت و اشنو ینیزم یرو یفرمانده ن

  :رات است گفتکدمو 

  .رسدیان میرانرش بانه ومهاباد به پایپ یساز کار پاکامروز 
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ردستان کران در یا ینقطه مرز  نیخرردند آ که امروز ارتش را به حضور در محل دعوت یمردم اشنو

ار بازگشت کبا یهمه مقدمات شده است و قر ینیش بیالزم و پ یهایزیه طرح رکرسدشت خواهد بود 

ر نقاط ین به سایل سنگیآن منطقه و مامنعت از فرار خائنان و انتقال وسا یساز کارتش به رسدشت و پا

  .فراهم خواهد شد

 یمساله نظام یکرا  یسلامس و غرب خو  یاصوال ارتش منطقه غرب: ردکاضافه  ینیزم یرو یفرمانده ن

معتاد  یله گروهیداند به وسیافته میسازمان  یراهزن یکسلامس را  یع منطقه عمومیه وقاکداند بلیمن

هان در کیافته است خربنگار یب کین تر یریو سا یل گروه سنار مامدیش فروخته از قبیو خود فروخته و پ

  :در پاسخ گفت ینیزم یرو یرد فرمانده نکسوال  ینین حسیو عزالدمورد حمله قاسملو 

 یرات در منطقه عمومکه رسان خود فروخته حزب دمو کن است یده ایه بدست ما رسک یخرب  نیآخر»

 یگر ین به نقاط دیسنگ یو جنگ افزارها کرسدشت بوده و مقدمات فرار خود و انتقال اسناد و مدار 

  .«نندیکهم مران را فرایدر خارج از مرز ا

ها را با یو زخم ەهاشته شدکچون آنها : گفت ینیزم یرو یرد مسلح فرمانده نکدر مورد تلفات وارد به 

  .ستیدر دست ن یقیدق یچ آمار یربند هیخود م

و مامنعت از  ینرتل مواد سوخت: کو آذوقه گفت ین مواد سوختنیدر مورد تام ینیزم یرو یفرمانده ن

ه به مرصف کن منظور بوده است یمناطق مهاباد و رسدشت و بانه فقط به اله ارتش به یورود آن بوس

راتها وجود داشت مردم کن ارتش و دمو یب ەهادر طول را یر یراتها نرسد و چون احتامل درگکدمو  ینظام

 ییوگرنه ارتش از ارسال موادغذا ەاندردکگر نیبه نقطه د یاز نقطه ا ییخود اقدام به ارسال مواد غذا

روز مواد یرده است دکاز عام بوده است مامنعت نیه مورد نکناطق مهاباد با نه و رسدشت به م یحت

 . ر شدیبه مهاباد رساز ییو غذا یسوختن

 (13/6/1358هان کی)
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 ورود ارتش به مهاباد ین گزارش از چگونگیآخر

د یساعت بازد 7شور بدنبال کپارس به غرب  یخربگزار  یگروه خربنگاران اعزام: پارس یمهاباد ـ خربگزار 

روز یبعدازظهر د 5ساعت ، و سپاه پاسداران یمختلف ارتش ەهایاز شهر مهاباد و محل استقرار گرو 

مختلف در ارتفاعات مرشف به شهر مهاباد  یروهایساعت از استقرار ن 24ه کنیگزارش داد با توجه به ا

روزانه  یماد یتهایهنوزفعالن شهر مهاباد یگذرد با وجود ایآن و نقاط حساس شهر م یورود ەهایو را

  .خود را از رس نگرفته است

 یز کد از مرایبازد یبرا یواحد ارتش یکه با ک یبعد ازظهر امروز هنگام: پارس یخربگزار  یخربنگاران اعزام

ه مردم کن نشانه آن بود یشد و ایج باز میشهر بتدر ەهایرده بود وارد شهر شدند مغاز که ارتش ترصف ک

  .رتش و برادران پاسدار خوشحالنداز ورود افراد ا

از سه  یکیارتش به شهر مهاباد از دو سو  یهاپارس ورود واحد یخربگزار  یبه گزارش خربنگاران اعزام

ن گزارش یل و از راه مراغه به مهاباد بوده است همیق پادگان منجیاز طر یگر ینقده به مهاباد و د یراه

رده بود حدود ساعت کت کترصف مهاباد حر  یندوآب براایق مراغه ـ میه از طرک یواحد» : ستکیحا

ها و اله سبزکهوا برد  یده و در هامن جا مستقر و همزمان واحدهایروز به دروازه شهر رسید یک

  .«ردندکراتها کدمو  یو ترصف سنگرها یساز کرا بعهده گرفته و رشوع به پا یرضبت یارهاکاوران کت

نقده در مصاحبه با  یق سه راهیبه مهاباد از طر یاعزام یروهایفرمانده ن« نامیکاظم نکرسهنگ »

  :پارس گفت یخربگزار 

ش یدر پ یکیتکن بود تایم و هدف ایامال با اطالع بودکراتها کدمو  یما از وضع و موقع و محل سالحها

خود را از  یم تا قدرت رزمین رضبت را به عنارص دشمن وارد آوریه با حداقل تلفات بزرگرتکم یریبگ

بامداد  9وپرتها از ساعت ک یت هلیا حامیو  یهوائ یبانیب با پشتین ترتیشود با یت دهد و متالشدس

ه در رستا رسمحور ک یانفجار  ەهاین و تلیبا می آغاز شد ول یاعزام یروهایع و قاطع نیروز حمالت رسید

راتها افتاده کدمو  پ مهاباد بدستیه از تک یمدرن یر خود به سالحهایم در مسیه شده بود روبرو شدیتعب
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راتها مقاومت کم دمو یرقتیه جلو مکم هر قدر یردکبرخورد  106 یهاانداز و تفنگ کموش کر تانینظ

روز ما از ید 14ختند باالخره ساعت یگرین گذارده ومیخود را به زم یدادند و سالحهاینشان م یمرت ک

وارد پادگان مهاباد شد  یاعزام یروهایستون از ن یکبعد  یم و ساعتیارتفاعات مرشف به مهاباد را گرفت

و  کتوان از تانیه مکمانده بود  یراتها به جاکاز دمو  یادیو خوشبختانه در پادگان سالح و جنگ افزار ز

  .نام برد یارتش یخود رو  یادیز یو تعداد یمرت یلیم 106تفنگ 

ن عمل یها در نظر داشتند با اراتکشده بود و دمو  یو تلهگذار  ینگذار یدر پادگان مهاباد متام ساختامنها م

ن یناجوامنردانه از ب ەاندت و آرامش به منطقه آمدیاستقرار امن یه براکبرادران رسباز را  یضد انسان

شد از  یخنث یاسالم ین ارتش جمهور یها توسط متخصصنیامل مک یار یبربند اما خوشبختانه با هوش

راتها را در غرب کشبانه مواضع دمو  یکتکتا یکران با یا یاسالم یجمهور  یهوائ یروهایگر نید یسو 

 یش رو یبه پ یبزرگ کمکراتها شد و کن حمله باعث وحشت دمو ید و ایوبکپادگان مهاباد در هم 

فانتوم  یامهایوپرتها و هواپک یامل هلکو پوشش  یبانیاز پشت ینیزم یرو یرد نک یاعزام یستونها

ن یمستقر در پادگان چند یراتهاکارتش به مهاباد دمو  ش از ورودیروز پ یک» : افزود یو . برخوردار بودند

دند و افرادارتش پس از استقرار در پادگان رشوع به خاموش یشکاتش به آتش یساختامن پادگان را با محتو

ت در یت است حفظ امنیآنچه در حال حارض اهم»: نام گفتیکقبالً رسهنگ ن« ردندکردن آتش ک

ا یاز محور رسدشت و توده و  یفرار  یراتهاکرود هر لحظه دمو یم آن میرا بیز. منطقه است یمحورها

 یاطیما اقدامات احت یشهر شوند ول یساز کها به مهاباد خدشه وارد آورند و مانع از پایآباد یورود ەهایرا

م رسگرد محمود اردالن فرمانده واحد یراتها بعمل آوردهاکدمو  یاز حمله احتامل یر یجلوگ یبرا یو حفاظت

. میدیبه دروازه شهر رس 13رده است گفت ما ساعت کاندوآب به مهاباد رخنه یم یاز دو راه هک یاعزام

ل یمنج 176گردان  یم ستون ما عبارت بود از از واحدهایو ارتفاعات را به ترصف درآورد ەهاو بالفاصله تپ

لشگر  221دان واحد از گر  یکن یقزو 185اله سبزها از تهرانگردان کهوابرد  ویژە یروهایگروه رضبت ن

از مراغه  یمرت  یلیم 23آتش بار  یکو  یمرت  یلیم 155آتش بار  یک یمرت یلیم 203آتش بار  یکاهواز با 

 یلیم 105توپ  یکو  کتان یکم یشدیم یبانیها پشتوپرتکامها ـ هلیهواپ یه هنگام از استقرار از سو ک
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دستگاه  یکـ  50رب یالک ید هوائض ەهایاسلحه و مهامت از انواع مختلف لول یادیر زیو مقاد یمرت 

را در صف اول  یساز کارپاکه کاله سبزها کهوابرد  ویژە یروهایاب توسط گروه رضبت نین یم یلیمکت

ت شام در یه موقعکد یپارس از محمود اردالن پرس یاز خربنگاران خربگزار  یکینجا یبعهده داشت در ا

و  یکیجنگ چر یکه دست به کم بلیردکن یقت جنگ منظمیما در حق: گفت ینجا چگونه است و یا

ه کنان دارم یاماًل به منطقه آشنا هستند و اطمک ەاندن منطقه آمدیه به اک یم و افرادیزد یکیضد چر

پارس  یخربگزار  یخربنگار اعزام. را نخواهند خورد یکیچر یوه جنگهایچوجه گول شیافراد ارتش به ه

ن واحد یرد فرمانده اکاله سبزها گفتگو کهوابرد  مخصوص یروهایننده نکسپس با فرمانده واحد عمل 

با ستون سوار  یرضبت یرو یم و تحت عنوان نیمهاباد شد یت به سو کروز مامور حر ید 9ساعت : گفت

ه وارد شهر مهاباد شد و پس از ورود کپ بود کین ایم گردان ما نخستیش گرفتیراه مهاباد را پ یزره

ما عنارص حزب  یش رو یر پیه در مسکنیاس شهرمستقر شد با اه ارتفاعات و نقاط حسیلکبالفاصله در 

ر آتش قرار دادند خوشبختانه بدون یما را ز کو نارنج 106له خمپاره و توپ و تفنگ یرات بوسکدمو 

اله کبا  یگردان ناو بر زره یک 30/17م در ساعت یردکتلفات حساس رشق و جنوب مهاباد را ترصف 

ما  ین راه اگر چه بسو یم در بیاز نقاط حساس است شد یکیه کهر ارتفاعات مرشف بر ش یسبزها راه

م یریمت بگیرات را غنکتوپ از عنارص حزب دمو  یکه . کما برآن شد یول شدینده مکپرا یهایرانداز یت

و  یستیمونک یتابهاکم مهامت و یس یب یم و تعدادیردکد یپس از استقرار در ارتفاعات از اطراف بازد

  ."میه بدست آوردیاعالم

ر نظر ین داخل شهر را زیه از فراز ارتفاعات با دوربکساعت هشت بامداد امروز نفرات ما » : افزود یو 

ز منحله و محل ستاد ین خانه مربوط به حزب رستاخیشدند ا کو کخانه مش یکقرار داده بودند به 

  « .رات بودکات حزب دمیعمل

 یف و مسلسل بر رو کنیالشکله ین راه به وسیر بور شدند دکاله سبزها رهسپار خانه مذ کاز  یتعداد»

اله سبزها در آمد در داخل منزل کبدون تلفات وارد منزل شدند و خانه به ترصف  یآنان آتش گشودند ول
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ا در متاس باشد به دست یکامر یا حتین مناطق دنیتواند با دورتریه مک یم با برد قو یس یسه دستگاه ب

ربار ـام ـ یت 81الو یخمپاره انداز تام یتعداد: ه به دست آمد شاملک یر گیاله سبزها افتاد و مهامت دک

 ینهایاب و دوربین یعدد م 3و  یصحرائ یمهایس یب یادیو تعدادز 50رب یالکتفنگ  ەهایلول یکژ ـ 

ل وماسوره و ین ضد نفر ساخت ارسائین هزار میو بزرگ و چند کوچکرب یالکمهامت ، د در شبید

و انواع ، آرد، برنج، ایلوب ینیب زمیشده شامل س یخواروبار به صورت بسته بند یادیو مقدار ز یچاشن

تل کو ک ەهایشیارتن شکن یپرونده و چند یادیو تعداد ز یلکر و مرشوبات الکمپوتها و شکو اقسام 

 یادین تعداد زیشده بود و همچن کساختامن پار  یه جلو ک یخوردو ارتش یکمولوتف به صورت آماده 

پ و یز تلفن تله تاکمر  ەهایآور و دستگا کاش یهاکضد گاز و نارنج یهاکماس، وابرد چرت بازه یلباسها

و  یوله پشت، کخلق ییفدا یهایکرات و سازمان چرکگوناگون و پرونده عنارص حزب دمو  ەهاینقش

. ل لشگر داده خواهد شدیه تحوکشف شد که به رسقت برده شده بود کافراد پادگان مهاباد  ەهایال ک

 یادیومقدار ز. اعزام شد یساز کپا یگروه برا یکمهاباد  یر جنوب رشقیدر مس 10ز ساعت یروز نید

ـ م کلت و ماسکفشنگ   یم تلفنهایس یبی، انفراد یو چادرها یاب ضد نفر ماسوره و چاشنین یضد گاز 

آن  ن مهامت دریه اک یو صاحب خانها. از بدست آمدەاندو خمپار  یرابط هوائ یهامیس یب یصحرائ

 یاهال یام را براین پیپارس ا یق سازمان خربگزار یها از طراله سبزکاز  . یکیبود بازداشت شد

  :مهابادفرستاد

ه ید در سایتوانیم شام مردم مهاباد مینکیت خدمت مکن مملیا یم و برایاله سبزهابرادر شام هستکما »

  .«دیخود ادامه ده یال راحت به زندگیبا خ میردهاکن یشام تام یه به اتفاق برادران پاسدار براک یتیامن

: پارس گفت یمخصوص هوابرد تهران در گفتگو با خربنگاران خربگزار  یروهایفرمانده ن« منکرسوان تر »

ل یاز منج ین اعزامیلشگر قزو یاندوآب توسط سوار زرهیم یلو مرت کی 20روز از فاصله یصبح د 9ساعت 

 یرانداز یما ت یاندوآب تا مهاباد سه بار به سو یدر فاصله م. میردکت کحر  یارتش یروهایت نیتقو یبرا
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م و در یافتی ینه خالکرا از س ەهام و خانیر خود مورد جستجو قرار دادیرا در مس ەهادکمتام ده. شد

 . ر شدندینفر دستگ 60تا  40ن راه یم در بیمهامت بدست آورد یادیر زیچند خانه مقاد

 (14/6/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 ار به افراد مسلحاخط

 یه سالحهاکن منطقه خواست ینان و مردم ایردنشکه یلکاز  ایاعالمیهپادگان شهرستان سلامس با صدور 

  :ن قرار استیه از ایمنت اعالم. ل دهندیخود را تحو

ی، از یرکش، انکبابکی، ر یش، البیردستان سکرمجاز در منطقه به خصوص یردها و افراد مسلح غکه یلکبه  

خود  ینده سالحهایگردد اگر تا دو روز آیر دهات و قصبات اعالم میاوربان و سا، انیکزدی، یندک یماف

شهرستان سلامس واقع  یته انقالب اسالمیمکواقع در  یاسالم یرا به دفرت اسلحه و مهامت ارتش جمهور 

سوب و تحت ان محیجزو ارشار و فرار، افت ندارندید دریل ندهندو رسید تحویر و خورشیدر ساختامن ش

 . ب قرار خواهند گرفتیتعق

 (17/6/1358)اطالعات 

 

 مخصوص یرو ینترین دهیورز

شور کپارس به غرب  یخربگزار  یمخصوص به خربنگاران اعزام یروهایفرمانده ن« یر کرسهنگ نژاد عس»

  .«ردکاط عمل یه در مهاباد به صورت احتکم یمخصوص را دار یرو ین نیما بهرت»: گفت

 یرو یم نید بگویبا یپ ولیت یکهم  یم ـ شورو یپ داریت یکم ما ینیبیمن یر یران را نظیمخصوص ا یرو ین

 (18/6/1358 یاسالم ی)جمهور       .استتر دهیا هم ورزیکاز آمر یما حت
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  .ماندمی ردستانکامل در کار تش تا خلع سالح : ارتش کس ستاد مشرت ییر

ردن گوسفند و گاو از ارتش استقبال ک یبا قربانابتدا  ەهاب خوردیفر، ردستانک یاز شهرها یدر بعض

  .ردند و سپس آنها را به رگبار بستندک

البته ، خواهد ماند یردستان باقکارتش در ، در مورد خلع سالح وجود نداشته باشد یافکن یه تامیکتا زمان

ت افراد گر اسلحه در دسیه دکشود یداده م یبیه در دست است ترتک یطرح خلع سالح عموم یبا اجرا

  .است یردستان ماندنکتا آن زمان ار تش در  یرمسوول مناند ولیغ

مصاحبه  یک یران طیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر«رکن شایمسار رسلشگر حسیت»

در  یول، ف استیضع یلیراتها خکدمو  یاز سو  یکیان جنگ چرکه امکرد کهان اعالم کیبا  یاختصاص

  .را دارند یر ین درگیا یو ارتش آمادگ یانتظام یروهاین حال نیع

راتها در سقز با کدمو : ن گفتیهمچن، ردیکهان گفتگو مکیخربنگار « یرهاشمیم»ه با ک« رکرسلشگر شا»

رده و سپس کابتدا از ارتش استقبال  ینیریماموران و دادن ش یپا یردن گوسفند جلو کرنگ و ذبح ین

 کشور را به خاکور یتن از فرزندان غ 28ب ین ترتیبه ا خود را به طرف آنان گرفتند و یرگبار مسلسلها

  .دندیشکو خون 

ه اسلحه در دست مردم یکتا زمان: رد و گفتکاشاره  یسپس به موضوع خلع سالح عموم« رکمسار شایت»

در دست  یل مطالعاتین دلیبه هم. ان داردکنار امکم در گوشه و کمسلحانه در حجم  یبرخوردها، است

  .ردیانجام گ یاقدامات یسبت به خلع سالح عموماست تا ن یبررس

رات ـ کن ـ حزب دمو یردنشکخود را درباره تسلط ارتش در مناطق  یسپس نقطه نظرها« رکمسار شایت»

  .ردکان یب یرهایعش یهایریو درگ یژاندارمر 

 مورد یتوانست حزبیردستان داشت مکه در کساله  40رات با سابقه کحزب دمو »: ر گفتکرسلشگر شا

استاندار ی، س شهربانییر، فرماندار، شهردار: گفتندیم. رتآور بودیآنها سطح توقعاتشان ح یول، احرتام باشد
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آنها . نندکرند و خرج ین شود و پول نفت خوزستان را هم بگییو خالصه متام مقامات از طرف آنها تع

س ییسو یکردستان کدر  خود یبرا، خوزستان ینفت یایران از مرایردن ملت اکخواستند با محروم یم

  .بسازند

به ، ما تجربه شد یحادثه سقز برا: ردو گفتکاشاره  ینظام 28سپس به موضوع سقز و قتل عام  یو 

دن مواضع یوبکدر هم  یع برایرس یرشو یارتش به پ، شرتیاط بیت احتیر شهرها با رعاین خاطر در سایهم

د شهرها به ترصف یایب یسکه خون از دماغ کنیاگر افراد ضد انقالب ادامه داد و بدون یراتها و دکدمو 

  .روها درآمدیگر نیارتش و د

راتها دست به که دمو کست ید نیبنظر من بع: گفت یکیچر یان جنگهاکر در مورد امکرسلشگر شا

و ارتش  یانتظام یروهایآنچه مسلم است ن یول. چون عموماً مسلح هستند، بزنند یکیچری جنگها

گر ارتش گرفتار یه در مناطق دکد ینیکم ینیشبیا پیآ: سئوال شد. را دارند یر یهر نوع درگ یآمادگ

، ه اسلحه در دست مردم استکنیم با توجه به ایه قبالً گفتکهامنطور : جواب داد یبشود؟ و  ییهایریدرگ

 یو نادان یا جوانیو  یرهایم بصورت اختالفات عشکمتفرق و با حجم  یلیه بصورت خکان هست کن امیا

  .نمیکدر حجم بزرگرت تصور من یول، رخ بدهد یر اتفاقاتچند نف

ر در کمسار شایر؟ تیا خیدر نظر گرفته است  یخلع سالح عموم یبرا یا ارتش برنامهایآ: سئوال شد

در حال حارض خلع سالح . مینیکم میرا دار یفعالً مطالعات. هست یمسلام بله برنامها: جواب گفت

 ییآنها یبرا یگردد ولیم یعمل، شودیانقالب اعالم م یله دادرساهایه درنقاط مختلف به وسک یبصورت

م یبه مرحله اجرا در خواه یزودیم و یدر نظر دار ەهاییبرنام، دهندیل منیخود را تحو یه سالحهاک

  .آورد

 یدر نقاط: رد و گفتکگر اشاره یت ارتش در نقاط دیآنگاه به تقو یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر

 یژاندارمر  ەهاین رفته پاسگایا از بیف شده و یوجود داشته و در حال حارض تضع یدارمر ه قبالً ژانک

به  یژاندارمر  یمطئمنا اگر واحدها. شودیت میله ماموران ژاندارم تقویبوس ەهاشود و پاسگایم یبازساز 
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به آنها ارتش ، را نداشته باشند یر ین درگیده شوند و خودشان راسا قدرت دفع ایشک یمسلحانها یر یدرگ

 . ردکخواهد  کمک

 (18/6/1358هان کی)

 

 نامیکگفتگو با رسهنگ ن

مااز : نقده به خربنگاران گفت یبه مهاباد در سه راه یاعزام یروهاینام فرمانده نیکاظم نکرسهنگ 

م تا به ینکانتخاب  یکیتکه تاکن بود یم و هدف ایاماًل با اطالع بودکراتها کدمو  یوضع و محل سالحها

خود را  یم تا قدرت رزمیرات وارد سازکن رضبت را به عنارص مسلح حزب دمو یو بزرگرت، فاتحداقل تل

بامداد  9وپرتها از ساعت یکت هلیو حام ییهوا یبانیب با پشتین ترتیبا ا. بشود یاز دست بدهد و متالش

ه در رستارس ک یانفجار ەهای ن ( و تلیا )میاما ، آغاز شد یاعزام یروهایع و قاطع نیروز حمالت رسیپر

پ مهاباد به دست یه از تک یمدرن یر خود به سالحهایدر مس. میه شده بود روبرو شدیتعب، محور

م یرفتمی ه جلوکهر قدر . میردکبرخورد  106 یانداز و تفنگهاکموشک، ر تانیراتها افتاده بود نظکدمو 

رسانجام . ختندیگریند و مگذاشتین میخود را برزم یدادند و سالحهاینشان م یمرت کراتها مقاومت کدمو 

 یروهایستون از ن ، یکبعد یم و ساعتیما ارتفاعات مرشف به مهاباد را گرفت، روزیبعدازظهر پر 12ساعت 

  .وارد پادگان مهابادشد یاعزام

 کو تفن کتوان از تانیه مکمانده بود  یراتها بجاکاز دمو  یادیز یسالح و جنگ افزارها، در پادگان مهاباد

  .ارتش نام برد یخودرو  یادیو تعداد ز یمرت یلیم 106

 

 

 



 
132 

 در پادگان مهاباد ین گذار یم

راتها در کشده بودو دمو  یو تله گذار  ین گذار یم، در پادگان مهاباد متام ساختامنها: نام افزودیکرسهنگ ن

 ەاندمدت و آرامش به منطقه آ یاستقرا ر امن یه براکبرادران رسباز را ی، ن عمل ضد انسانینظر داشتند با ا

 ین ارتش جمهور ینها توسط متخصصیم، املک یار یاما خوشبختانه با هوش. ن بربندیناجوامنردانه از ب

شبانه مواضع  کیکتا یکران با یا یاسالم یجمهور  ییهوا یرو یگر نید یاز سو . شد یخنث یاسالم

 یبزرگ کمکد و راتهاشکن حمله باعث وحشت دمیو ا. دیوبکراتها را درغرب پادگان مهاباد در هم کدمو 

 یامهایوپرت و هواپیکامل هلکو پوشش  یبانیز از پشتین ینیزم یرو ین. ردیکاعزام یستونها یرشو یبه پ

  .فانتوم برخوردار بودند

ن ساختامن پادگان یمستقر در پادگان چند یراتهاکدمو ، روز پبش از ورود ارتش به مهاباد : یکافزود یو 

 ردن آتشکراد ارتش پس از استقرار در پادگان رشوع به خاموش دند و افیشک به آتش آتش یرا با محتو 

ده شده یشک ربا به آتشک یوپرتهایکت هلکه پادگان مهاباد براثر پرتاب راکقبالً گفته شده بود . ردندک

منطقه  یت در محورهایت است حفظ امنیآنچه در حال حارضحائز اهم: نام گفتیکرسهنگ ن. است

ـ پسوه و  یفرار  یراتهاکلحظه دمو رود هر یم آن میرا بیاست ز ها یآباد یورود ەهایا رایاز محور رسدشت 

 یبرا یو حفاظت یاطیما اقدامات احت یشهر شوند و ول یبه مهاباد خدشه وارد آورند و مانع از بازساز 

  .میراتها بعمل آوردهاکدمو  یاز حمله احتامل یر یجلوگ

: رده است گفتکاندوآب به مهاباد رخنه یم یز دو راهه اک یفرمانده واحد اعزام« رسگرد محمود اردالن»

و ارتفاعات را به ترصف  ەهام و بالفاصله تپیدیروز به دروازه شهر رسیبعدازظهر پر یکما ساعت 

اله کهوابرد  ویژە یروهایگروه رضبت ن، لیمنج 176گردان  یستون ما عبارت بود از واحدها. میدرآورد

ی، مرت یلیم 203بار  آتش یکلشگر اهواز با  222واحد از گردان  یکن یاقزو 185گردان ، سبزها از تهران

امها یهواپ یه هنگام استقرار از سو کاز مراغه  یمرت  یلیم 23بار  آتش یکو  یمرت  یلیم 155بار  آتش یک

اسلحه و  یادیز یر یو مقاد یمرت  یلیم 105توپ  یکو  کتان ، یکمیشدیم یبانیوپرتها پشتیکو هل
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اب توسط گروه ین یم یلیمکدستگاه ت ، یک50رب یالک ییضد هوا ەهایلول، مختلف مهامت از انواع

در . را در صف اول بعهده داشته بدست آمد یساز کار پاکه کاله سبزها کهوابرد  ویژە یروهایرضبت ن

: گفت ینجا چگونه است؟ و یه موقع شام در اکد یاز خربنگاران از رسگرد محمود اردالن پرس یکینجا یا

ه ک یم و افرادیزد یکیوضد چر یکیجنگ چر یکه دست به کبل. میردکن یقت جنگ منظمیحق ما در

چ وجه گول یه افراد ارتش به هکنان دارم یامالً به منطقه آشنا هستند و اطمک ەاندن منطقه آمدیبه ا

  .م خوردیرا نخواه یهایکچر یجنگها

  :ات گفتینه نحوه عملیبزها در زماله سکمخصوص هوابرد  یروهایننده نکسپس فرمانده واحد عمل 

راه ی، با سوار زره یرضبت یرو یم و تحت عنوان نیمهاباد شد یت به سو کروز مامور حر یپر 9ساعت 

ه وارد شهر مهاباد شد و پس از ورود بالفاصله در کپ بود کین ایگردان ما نخست. میش گرفتیمهاباد را پ

رات کما عنارص حزب دمو  یرشو یر پیه در مسکنیبا ا. ه ارتفاعات و نقاط حساس شهر مستقر شدیلک

 یرشو یقرار دادند خوشبختانه بدون تلفات به پ ر آتشیما را زک، و تان 106له خمپاره توپ و تفنگ یبوس

گروهان  یکقه یدق 30/17در ساعت . میردکم و نقاط حساس رشق و جنوب مهاباد را ترصف یادامه داد

ن یدر ب. میاز نقاط حساس است شد یکیه کعات مرشف بر شهر ارتفا یاله سبزها راهکبا  ینفربر زره

از  یششکتوپ خود  یکه کم یما موفق شد یشد ولینده مکپرا یهایراندازیما ت یراه اگر چه به سو 

 یم و تعدادیردکد یپس از استقرار در ارتفاعات از اطراف بازد. میریمت بگیرات به غنکعنارص حزب دمو 

  .میه بدست آوردیو اعالم یستینمو ک یتابهاکم مهامت و یس یب

ر نظر گرفته ین داخل شهر را زیه از فراز ارتفاعات با دوربکروها ما یروز نیبامداد د 8ساعت : افزود یو 

 ات حزبیز و محل ستاد عملین خانه مربوط به حزب رستاخیا. شدند کو کخانه مش یکبه ، بودند

  .رات بودکدمو 
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 میسین بیرتیشف قوک

آنان  یف و مسلسل بررو کنیالشکله ین راه به وسیدر ب، ور شدندکسبزها رهسپار خانه مذ  الهکاز  یتعداد

در داخل منزل سه . اله سبزها درآمدکبدون تلفات وارد منزل شدند و خانه به ترصف  یگشودند ول آتش

اله ک ا در متاس باشد به دستیکآمر یا حتین مناطق دنیتواند با دورتریه مک یم با برد قو یسیدستگاه ب

 . سبزها افتاد

 ەهایلول، سه-ا-یک-ژ–رباز ام یت، 81از تامپالرەاندخمپار  یه به دست آمد شامل تعدادک یگر یمهامت د

مهامت ، د در شبید ینهایدورب، ابین یعدد میی، صحرا یمهایس یب یادیو تعداد ز 50رب یالکتفنگ 

 یادیو مقدار ز یسوره و چاشنل و مایین ضد نفر ساخت ارساین هزار میبزرگ و چند کوچکرب یالک

، رکش، مپوتهاکانواع و اقسام ، آرد، برنج، ایلوبی، نیب زمیشده شامل س یخوارو بار به صورت بستهبند

 ، یکتل مولوتف به صورت آمادهکو ک ەهایشیارتن شکن یپرونده و چند یادیو تعداد ز یلکمرشوبات ال

، هوابرد واحد چرتباز یلباسها یادین تعداد زیشده بود و همچن کساختامن پار  یه جلو ک یخودرو ارتش

اوراق ، گوناگون ەهایتقش، پیتله تا، ز تلفنکمر ەهای دستگا، آور کاش کو نارنج، ضد گازهای کماس

افراد پادگان  ەهایال کو  یوله پشت، کخلق ییفدا یهایکرات و سازمان چرکو پرونده عنارص حزب دمو 

  .ل لشگر داده خواهد شدیه تحوک شف شدکه به رسقت برده شده بود کمهاباد 

اعزام شد ومقدار  یساز کپا یگروه برا یکمهاباد  یر جنوب رشقیدر مس 10ز ساعت یروز ( نیامروز )د

 یبی، انفراد یو چادرها یماسوره چاشن، ن ضد نفریم، ابین یم، ضد گاز کماس، لتکفشنگ  یادیز

ن یه اک یاز بدست آمد و صاحب خانهااندەو خمپار  ییرابطه هوا یمهایس یبیی، صحرا یتلفنها، میس

  .مهامت در ان بود بازداشت شد
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  :مهاباد فرستاد یاهال یام را براین پیپارس ا یسازمان خربگزار  قیاله سبزها از طرکاز  یکی

د یتوانیشام مردم مهاباد م. مینیکت خدمت مکین مملیا یم و برایو برادر شام هست یرانیاله سبزها اکما  »

خود ادامه  یال راحت به زندگیا خیم یردهاکن یشام تام یه به اتفاق برادران پاسدار براک یتیه امنیدر سا

 «دیده

 9ساعت : مخصوص هوابرد تهران در گفتگو با خربنگاران گفت یروهایم نیفرمانده ت« منکرسوان تر »

ل یاز منج ین اعزامیلشگر قزو یاندوآب توسط سوار زرهیم یلومرت کی 20روز( از فاصله یروز )دیصبح د

 یرانداز یما ت یاندوآب تا مهاباد سه بار به سو یدر فاصله م، میردکت کارتش حر  یروهایت نیتقو یبرا

و درچند ، بود ینه خالکاز س ەهامتام خان، میر خود مورد جستجو قرار دادیرا در مس ەهادکمتام ده. شد

 . ر شدندیدستگ نفر 60تا  40ن یو ب میبدست آورد مهامت یادیر زیخانه مقاد

 (20/6/1358هانکی)

 

  .سنندج براوضاع مسلط است 28لشگر ، در حال حارض: سنندج 28فرمانده لشگر 

 یش در مناطقیپا یکش در سنندج است و یپا یکن روزها یه اکسنندج  28رسهنگ سپهر فرمانده لشگر 

ارض ارتش بخصوص لشگر در حال ح: ردستان گفتکدرباره وضع ، شودیون گزارش میز ضد انقالبکه متر ک

وتاه و زود گذر در منطقه بسطام ک یر یساعت گذشته چند درگ 24 یط. سنندج مسلط براوضاع است 28

ز کوان متر یدر اطراف بسطام و مر. بوده است یه همهاش موضعکم یگر قسمتها داشتهایوان و دیومر

. شده بودند یآنها متوار  یم ولیه بالفاصله به محل رفتکراتها گزارش شده بود کاز دمو  ینفر  200تا 150

د بجز یرسیه بنظر منک ەاندون تنگ شده و چنان بقول معروف جا خوردیعرصه آن چنان بر ضد انقالب

. باشند یو در تنگنا قرار گرفنت است قادر به اقدام مهم یناچار  یه از رو کوسانه یاقدامات مذبوحانه و ما

د هر چه یبا یو ژاندارمر  یده من شهربانیبعق»: گفتخود  یسنندج در ادامه حرفها 28فرمانده لشگر 
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پاسگاه  یک یمثالً اگر در گذشته برا. ندکت یتقو یشرت یب ش را استقرار بدهد و با افرادیزودتر پاسگاها

 ید با سالحهایبا ەهاش دهند پاسگاینفر افزا 50تا  30ن تعداد را به ید ایگرفتند حاال باینفر در نظر م 10

 یباشد تا در موقع رضور  پ رضبت هم آمادهکیا یکز شوند و یباشد تجه ییه جوابگوه قادر بکن یسنگ

با  ەهاه من اطالع دارم در حال حارض پاسگاکند تا آنجا ک ین حمالت را خنثیقادر باشد از هوا و زم

ارتش و پاسداران  کمکز است و االن در منطقه سقز و محور سنندج به سقز با یرسعت در حال تجه

-رساب  رآباد ـیم ەهایدر پاسگا یهست ول یز شده و قادر به هر نوع مقابلهایتجه یبخوب اەهپاسگا

 یهایرسهنگ سپهر افزود شهربان. ات را در دست گرفته استیعمل ییبه تنها یگردنه خان و بانه ژاندارمر 

و پاسداران فتاده ید راه نیه باکدر سنندج هنوز آنطور  یول ەاندار شدکز صدرصد مشغول یسقز و بانه ن

نها تسلط ین گفت با متام ایهمچن یو . نندیکنرتل مکس خود یت شهر را با برادارن پلیانقالب نظم و امن

ز یون همه چیچون ضد انقالب. شدکروز طول ب 30تا 20به  یکد نزدیشا یدر مناطق مرز  یامل ژاندارمر ک

اتاق  . یکەاندن بردیپادگان را از ب یو حت یمثالً در بانه و رسدشت گروهان ژاندارمر . ەاندردکرا خراب 

آنها آب و . ەاندردکهمه جا را خراب  ەاندنده وبردکو پادگان را ها اتاق یدرها یحت. ەاندسامل نگذاشت

. ەاندنده وبا خود بردکا یو  ەاندزد ا آتشینتور برق را کرده و کز قطع یرا ن ەهان مناطق و پاسگایبرق ا

 . شدیکروز طول م 30ا ت 20م یگویه مکل است ین دلیبه ا

 (21/6/1358هانکی)

 

 ورود به مهاباد

ارتش : ردکاعالم  یمتاس تلفن یکروز در ید 19ه ساعت یاروم 64س ستاد لشگر یرئ یرسهنگ صادق

اندوآب ـ مهاباد وارد شهرستان مهاباد شده یه ـ مهاباد و میق جاده ارومیران از طریا یاسالم یجمهور 

  .است
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پس از  یاز خود نشان داده ول یرون ازشهر مهاباد مقاومتیردستان در بکرات کمو د افراد حزب: گفت یو 

امل ارتش قرار دارد و ارتش کنرتل کنون شهر مهاباد و ارتفاعات منطقه در کو هم ا ەاندردکفرار  یمدت

  .ن شهر مستقر شده استیدر پادگان ا

قه یدر مض یط از لحاظ مواد سوختشهر مهاباد فق: ه افزودیاروم 64س ستاد لشگر یرئ یرسهنگ صادق

ن یا یه بالفاصله مواد سوختکدستور داده شد  یجان غربیران منطقه آذرباینفت ا یت ملکه برش کبود 

ران در موقع ورود به مهاباد با یا یاسالم یه ارتش جمهور کن گفت یهمچن یو . ندکن یشهرستان را تام

رده و به ک کردستان شهر را تر کرات کمنحله دمو  ر مردم مهاباد روبرو شد و افزود حزبینظیاستقبال ب

 یراد زخمکنفر از ا 7تا  6ه کان افزود یه در پایاروم 64س ستاد لشگر ییر. ەاندپناه برد یوهستانکمناطق 

 یدولت یروهاین یاحتامل یهایهستند و از تلفات و زخم یامرستان مهاباد بسرت ینون در بکه هم اکشدند 

ن شهرستان مهاباد یدر حال حارض در ا یقابل بحث یست و ناراحتیت ندر دس یاطالع 19تا ساعت 

 . ستیموجود ن

 (24/6/1358هانکی)

 

 س ستاد ارتشیه رئیاعالم

 یارتش جمهور  کس ستاد مشرت یارتش و پاسداران انقالب به مهاباد از طرف رئ یروهایورود ن یدر پ

  :ن رشح استیه بایمنت اعالم: افتیشار انت یه ایران خطاب به رسبازان و پاسداران اعالمیا یاسالم

 یهایو جانباز یه دالور یه در ساکنون کا، ور انقالبیپاسداران غ، رانیا یاسالم یر ارتش جمهور یرسبازان دل

گردد و یم کاستعامر پا یادیگانه و ایاز وجود عنارص ب یگر یپس از د یکیشورمان کغرب  یشهرها، شام

سته است شام رسبازان و یابند شاییم ییل آنان رهاید فشار و تحمیرد مسلامن ما از قکز یهموطنان عز

ده را رسلوحه اقدامات یشکن هموطنان رنج یا یدن به زخمهایام بخشیران التیا یپاسداران انقالب اسالم
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 یر انسانیجه اعامل غیه در نتکموجود  یهایردمنودن نابسامانکد ضمن برطرف یوشکخود قرار داده و ب

 یاست ارتش جمهور  یهید بدین منائیمردم منطقه را تام یهایازمندیبوجود آمده است نون یضد انقالب

ز یهن عزین مرحله حساس از رسنوشت میخود در ا یو مذهب یف ملیق وظایعم کران با در یا یاسالم

 یوهمند اسالمکانقالب ش یشربد هدفهایران و پیا یت ارضیفه خود در جهت حفظ متامیاز انجام وظ

ه کرد مسلامن کبرادران و خواهران هموطن  ویژەز به یغ ننموده و در خدمت به هموطنان عزیران دریا

  .ردکنخواهند  یوتاهکگانه و ضد انقالب قرار داشتند ید تهاجم و فشار عنارص بیر بار شدینون زکتا 

 رکرسلشگرشا. رانیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر

 (24/6/1358 هانکی)

 

 سسلام یساز کپا

 یساز کپا یبرا 64لشگر  یهاات واحدیسلامس عملی، خو ، ه در منطقه قطورکهان گزارش داد کیخربنگار 

 یرشو یبا پ. اسلحه و مهامت بدست ارتش افتاده است یادیو خلع سالح ادامه دارد و باز هم تعداد ز

  .ەاندردک یر اعالم همبستگیعشا یاز روسا یگر یتعداد د، ارتش بطرف مرز

 یبا خربگزار  یمتاس تلفن یکپ دو شهرستان سلامس در یشمس فرمانده ت یهنگ روحانن رس یهمچن

 ین برایو مجاهد یژاندارمر  یار که با همکپ دو سلامس یمستقر در ت یگانهایه گفت یپارس در اروم

 یساز کبا ارشار و پس از پا یر یمقاومت و درگ، چگونهیبدون ه، منطقه سلامس اعزام شده بودند یساز کپا

چند دستگاه ، ن قبضه اسلحهیات چندین عملیدر ا. ت به شهرستان سلامس بازگشتندیقه با موفقمنط

و منطقه قطور بغارت رفته بود  یمرز  ەهایله ارشار از پادگان مهاباد و پاسگایه بوسکم و خودرو یسیب

 یساز کر پا( بود از ارشای)صنار مامد یاتیه مقر عملکز ی( نیکافتاد و منطقه )در یبدست افراد دولت

له افراد )صنار یه بوسک 77و  106م یس ین دستگاه بی( چندیک)در ین ار روستایهمچن. شده است
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له )ظلمت ین روستا چهار نفر بوسیز در ایروز نی( به غارت برده شده بود بدست آمده است و دیمامد

ام افراد منطقه رد متکشمس اضافه  یرسهنگ روحان. ده اندیبقتل رس ی( برادرزاده صنار مامدیمامد

ل یتحو یخود را برا یار خود را اعالم داشته و آمادگیتحت اخت ەهایاسلح یصورتجلسه ا یسلامس ط

 ەهایپاسگا یت با برقرار ین امنیوتام یو افراد و  یمنطقه از صنار مامد یساز کاسلحه در صورت پا

  .اعالم داشته اند یژاندارمر 

 

 شودیدائر م یژاندارمر  ەهایپاسگا

گر مناطق سلامس یروستاها و د یمنطقه سلامس از افراد ضد انقالب اهال یساز کات پایدر عمل :گفت یو 

پ دو یفرمانده ت. ەاندردکاستقبال  یبگرم یاز افراد اعزامی، نیاز امام خم ییسهاکبا در دست داشنت ع

م یدالرححاج عبی، ه عبارتند از صنار مامدکشوند یمنطقه سلامس م یسلامس گفت سه نفر باعث ناامن

اقامت  یسال در شورو  14ه شخص نامربده مدت . کبنام بجان مشهور به )بجو( یان و شخصیکن باکسا

شور باز گشته و کران به یرده و بعد از انقالب ایکم یزندگ یبارزان یز نزد مال مصطفین یداشته ومدت

ن افراد ینطقه از ام یساز کان افزود بعد از پایدر پا یو . ن شخص اهل عراق استیه اکشود یگفته م

  .ر خواهد شدیدا یژاندارمر  ەهایپاسگا

 شیت به پیشود و با موفقیردستان دنبال مکشرت مناطق یراتها و خلع سالح در بکاز وجود دمو  یساز کپا

افراد  یایو خلع سالح و نربد با بقا یساز که پایهان در ارومکیاز خربنگار  یگر یبراساس گزارش د. رودمی

در خارج . رانشهر و اطراف رسدشت و سلامس با شدت ادامه داردیردستان در پکات ر کحزب منحله دمو 

ه افراد مسلح حزب کرات کن بردن افراد مسلح حزب دمو یاز ب یگاه برایپا یک 64رانشهر افراد لشگر یاز پ

قرار وپرت و توپ مورد حمله یکام و هلیرده و آنها را با هواپکجاد یها رفته اند اه به جنگلکرات کدمو 

ه با یاروم 64له افراد لشگر یراتها انجام گرفت و به وسکروز از طرف دمو یه پرک یدهند در حمله ایم

به  یادینفر مجروح شدند و تلفات ز 5د و یشه 64حمله متقابل عقب رانده شد دو نفر از افراد لشگر 
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تها توسط افراد لشگر راکنفر از دمو  400ه محارصه حدود کرسد ین وارد آمد از رسدشت اطالع میمهاجم

 . نندیکوب مکوپرتها آنها را رس یکها و هلامیسنندج ادامه دارد و هواپ

 (24/6/1358هانکی)

 

  .ل اسلحه خود به ارتش آزاد خواهند بودیرات با تحوکدمو  یشمرگهایپ

ه ل اسلحیه در مورد تحویاروم 64از طرف لشگر  یه ایروز اطالعیدی: اسالم یه ـ خربنگار جمهور یاروم

فرزندان ی، جان غربیرد ـ منطقه آذرباکور یبرادران و خواهران غ: ر استیمنت آن برشح ز. افتیانتشار 

بر بخشش و عفو اعضا و  یمبن ینیران امام خمیا ید و امر رهرب انقالب اسالمیران آگاه باشیل ایاص

 یون جمهور یزیو و تلویراد یامیردستان بارها از صداوسکرات کامن شده حزب دمو یپش یشمرگهایپ

فه ینون وظکا، ده استیس گردکز منعیشور نکات یمتام ملت پخش و در نرش یران مبنظور اگاهیا یاسالم

ب یه اوامر رهرب انقالب را به فرد فرد برادران فرکاز برادران مرد است  یکهر  ینیو د یهنیو م یمل

حزب  یشمرگهایه اعضا و پیلکه کند یم منایتفه، ابندی ین امر آگاهیاز ا ەاندنون نتوانستکه تاکخورده 

خود را  ین نگرانیرتکوچکل داده و بدون یتوانند فورا اسلحه و مهامت خود را به ارتش تحویرات مکدمو 

ه یه در ساک یو موهبت یاز آزاد. جا دهند یاسالم یر برادران هموطن و متعهد به جمهور یدر آغوش سا

س قدرت تعرض به آنها کچیند و هیمنا یاست بهره بردار  دهیران گردیب ملت ایران نصیا یانقالب اسالم

جنگند و هر یون میحافظ انقالب با ضد انقالب یروهایارتش مدافع ملت است و جز ن یگانها. یرا ندارد

ربد نابود خواهد یار مکاسلحه ب یانقالب اسالم یروهایه نیه بر علکس را کعنرص خائن به انقالب و هر 

 . ردک

 24/6/58ه یاروم64لشگر

 (27/6/1358یاسالم ی)جمهور 



 
141 

  .امندیم یباقی جان غربیآذربا یارتش در شهرها

« نال پورین زیحس»با  یاختصاص ییه در گفت و گویاروم 64فرمانده لشگر : هانکیخربنگار  –ه یاروم

: رد و ضمن آن گفتکح ین استان را ترشین ایردنشکوضع مناطق ی، جان غربیهان در آذرباکیت یرسپر

برقرار شده ی جان غربیت در رسارس استان آذربایآرامش و امن، ر منطقهیه عشایلک یالم همبستگبا اع

  :است

 ریه عشایلک ین منطقه با اعالم همبستگیدر ا: گفت یفرمانده لشگر در مورد وضع منطقه قطور خو 

 یروسار ومستقر شده است و یمنطقه مجددا دا یاهال یار کبا هم یژاندارمر  ەهایگروهان و پاسگا

قطور گرفته  یو گروهان ژاندارمر  ەهاه از پاسگاک یه سالحها و مهامتیلکر منطقه حارض شدند یعشا

صنا »ن منطقه یفقط در ا: ر نژاد افزودیپ ظهیرست. بگذارند یار ژاندارمر یبودند پس بدهند و در اخت

  .درونین سو به آن سو میاز ا یمرز  ەهایو که همراهش هستند در ک یو عدها« یرمامد

 64و جنگلها لشگر  ەهاو کن بخش و عقب راندن آنها به یراتها از اکردن دمو کرانشهر پس از خارج یدر پ»

 یساز کنند و پایکوب مکمدرن آنها را رس  یر سالحهایوپرتها و ساک یه با هلکرده کجاد یا یگاه نظامیپا یک

   .ەاندبه شهر بازگشت یرانشهر آرام و اهالیبا شدت ادامه دارد و وضع پ

 یمرزها یرانیر مردان ایش« ران و عراقیمرز ا»ن یمترج یروبرو « خیش»در گردنه : ر نژاد افزودیپ ظهیرست

شود یم مکه هر روز از تعدادشان کب خورده ینند و ارشار و افراد فریکم یران را همچنان نگهبانیشور اک

 یو وفادار  یرد همبستگکور یغ مرزداران ریو دسته دسته عشا ەانداطراف مرز رسگردان ماند ەهایو کدر 

ه ک یت در شهرها و قراء و قصباتیدارند و دامنه امنیران اعالم میا یاسالم یومت جمهور کخود را با ح

  .شودیرات بود گسرتدهرت مکنرتل حزب دمو کر یقبالً در ز

است ه ترصف شده یاروم 64ه توسط افراد لشگر کمناطق رسدشت : ردکه اضافه یاروم 64فرمانده لشگر 

به افراد رسگردان  یمجال یوپرتهایکاطراف آن به شدت ادامه دارد و هل ەهایو کدر  یساز کآرام و پا

  .نندیکوب مکدهند و انها را رس یمن
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باشد وجود  یر معمولیه نشان دهنده وضع غک یمسالها: فرمانده لشگر در مورد موضوع مهاباد گفت

 یار را به ژاندارمر ک یخواهد ماند و چه موقع یشهرها باقارتش در  یه تا چه زمانکنیدر مورد ا یو . ندارد

 ەاندن نشدکشهیامالً رکه عوامل فاسد یکه تا زمانیاروم 64لشگر  یواحدها: و پاسداران خواهد سپرد گفت

  .اوش و انهدام ادامه خواهند دادکات یخواهندماند و بعمل یدر مواضع باق

رات کر اسلحه از پادگان مهاباد بدست افراد حزب دمو ه چه مقداکنیه در پاسخ ایفرمانده لشگر اروم

 106از ەاندهشت خمپار ، عراده توپ 18ک، ده تان: ردستان در موقع اشغال پادگان افتاده است گفتک

 . ن حزب افتاده استیبه دست افراد ا کن و سبیسنگ یاز انواع سالحها یادیو تعداد ز

 (1358 /27/6هانکی)

 

 یر و با فرمانده ژاندارمکگفت

هدف حمله : هان اظهار داشتکیبا خربنگار  یرمانشاه صبح امروز در گفتگو ک یه ژاندارمر یفرمانده ناح

نوسود به پاوه و پاوه به رسپل ذهاب  یارتباط ین بردن پلهاینوسود از ب مهاجامن به پاسگاه دوآب ـ

  .شدین مکرممیغ ن عمالًیاز راه زم یبه پاسگاه مرز  یرسان کمکگرفت یار صورت مکنیاست و اگر ا

 یه داراکت داشتند واز چند جهت به پاسگاه دوآب کرد مسلح رش ک 60ن حمله حدود یدر ا: افزود یو 

  .اد عقب نشستندیبادادن تلفات ز یاست حمله بردند ول یدر نوار مرز  یحساس یشیت فوق الجیموقع

جوامنرد  یکن عده یتهاجم ا در»: ردکخود عنوان  یرمانشاه در ادامه گفتگو ک یه ژاندرمر یفرمانده ناح

محارصه پاسگاه را  کیمک یروهایبا وجود ن ید شدند ولیشه یاستوار ارتش یکن و یبنام محمد ام

  .«روز به پاسگاه بازگشتیمفقود شده بود د یر یان درگیه در جرکز ین یرسباز ژاندارمر  یکستند و کش
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بعداز ظهر  5روز ساعت ید»: اباد گفتروز مهیشور در مورد واقعه دکات غرب یصبح امروز مسوول عمل

داً مجروح یات پاسداران در مهاباد سه تن از پاسداران را شدیبه ستاد عمل کراتها با پرتاب نارنجکدمو 

  .«ه منتقل شدیامرستان ارومیم بوده و به بیاز آنها حالش وخ یکیه کردند ک

 کیراتها مجدداً با پرتاب نارنجکدمو ز یروز نیبعدازظهر د 11/5در ساعت : در مورد حادثه دوم گفت یو 

خارج از خودرو منفجر  که موفق نشدند و نارنجکپاسداران قصد انهدام آنرا داشتند  یبه خودرو گشت

ابان یخ ەهایان زنان و بچینند چون او مک یرانداز یه پاسداران خواستند به مهاجامن تک یشد و هنگام

 . هندار را انجام دکن یپنهان شده بود نتوانستند ا

 (28/6/1358هانکی)

 

ردستان رشوع کگناه از ضد انقالب را در یافراد ب یشناسائ، ارتش: هان گفتکیبه  ینیزم یرو یفرمانده ن

  .ردک

ون در منطقه یگناه از ضد انقالب یافراد ب کیکتف یبرا. ردستان رفته اندکبه  یشناسائ یگان ارتش برایچند

انات کبا ام ینیزم یرو ین یات روانیعمل یگانها، ید ضد انقالبامل منطقه از افراک یساز کردستان و پاک

 ینیزم یرو یفرمانده ن« یالله فالح یمسار ولیت». ردندکار خود را آغاز کبه منطقه اعزام شدند و  یعیوس

، هانکی یس شهر یبا خرب نگار رسو یصبح امروز در گفتگوئ، باشدیم یامرستان بسرت ینون در بکه هم اک

گناه و مومن به انقالب یدفاع و ب یون از مردم بیه ضد انقالبکنینظر به ا»: باال گفت مطلب یضمن افشا

ز با یو ضد انقالب ن، رفتیش میپ یندکنون به کتای، ساز کپا یارتش برا یرشو یپ، ەاندنشد کیکاز تف

 مسلح در داخل یروهاین ین حس عاطفیز با اطالع از ایو ضد انقالب ن، رفتیش میپ یندکنون به کتا

م یم گرفتیالزم تصم یهایپس از بررس. دادمی رزمنده به ادامه یروهایگر نیبه مبارزه با ارتش و د، مردم

گانها ین یم تا افراد ایان مردم بفرستیخود را به م یات روانیعمل یگانها، ین وضعیخامته دادن به ا یبرا

آنانرا ، نند و با شناخت آنکدا یپ یگاهمختلف آنان آ  یازهایاز ن، ردکو افراد مختلف  ەهاره با گرو کبا مذا
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اقدام  یساز کپا یعاً برایم رسیند تا بتوانیمنا کیکرات تفکاز عوامل ضد انقالب و افراد حزب منحله دمو 

از روز گذشته افراد ارتش مبارزه ، ن برنامهیجه مثبت ایو نت یات روانیعمل یگانهایاقدامات  یدر پ. مینک

ه افراد ک یهائیبا تجربه و آگاه»: سپس افزود« یمسار فالحیت». «ردندکآغاز  یساز کپا یرا برا یعیوس

 یما تلفات چندان، نونکخوشبختانه از دو روز قبل تا، ەاندردکسب کمنطقه  یساز کارتش در مبارزه و پا

 یدر پ»: سپس افزود یالله فالح یمسار ولیت. «مید و دو مجروح داشته ایشه یکم و فقط ینداشته ا

و هر جا  ەاندبه خود گرفت یحالت دفاع، ونیگر ضد انقالبیراتها و دکدمو ، مسلح یروهایع نیاقدامات رس

مردم مسلامن  یار کگر همید یاز سو . گردندی میشوند متوار یر رزمندگان روبرو میارتش و سا یروهایبا ن

ن یست و همچنان توجه ایشا، موارد یافته و در پاره ایش یافزا یبه طور محسوس ینه اطالعاتیرد در زمک

شف و ضبط ک« رمیزمز»ون در گردنه یاسلحه و مهامت ضد انقالب یادیمقدار زی، ات رضبتیدر دو عمل

ه یکز تا مادامیر مناطق نیدر سا»: از اظهارات خود گفت یگر یدر قسمت د یالله فالح یمسار ولیت. «شد

 یهایراندازیدرمورد ت یو . «ردکنخواهد  یارتش اقدام، نشوند کیکگناه تفیون از افراد بیضد انقالب

در  یرانداز یت»: شود گفتیاز ساعات شب و روز در مناطق مختلف انجام م یه در بعضک یمستمر 

ه مواضع حساس بخصوص پادگانها تحت یل، کدیدانیه مکاست هامنطور  یعیامر طب ، یکریدرگ یمنطقه ا

را در اطراف  یه ایه آنها ساکنیا مبحض. است یانقالب یروهایگر نینظر و محافظت افراد مسلح ارتش و د

دست خود را ، ریت یدن صدایز با شنیر نگهبانان نینند و سایکم یرانداز یاقدام به ت، نندیبمی ن نقاطیا

ان خورده کت یه شاخه درختکشود یر گاه معلوم میت یه پس از قطع صدایکگذارند درحالیماشه م یرو 

ن گفتگو اضافه یان ایدر پا یمسار فالحیت. «ادق استز صیون نیدرمورد ضد انقالب، ن مسئلهیاست و ا

ز توسط ین یاسیرات سکرا در منطقه دارد و مذا یو اقتصاد یاقدامات اجتامع یدولت آمادگ»: ردک

 . «رودمی جه مطلوب آنیبه نت یادید زیه امکندگان دولت در محل ادامه دارد یمنا

 (30/6/1358هانکی)
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 انقالب و ضد انقالب

و  یانقالب یروهاین یران و بررسیا یاز انقالب اسالم یلکل یتحل یکز در یه نیگر ارومفرمانده لش

: رد و گفتکع با ضد انقالب اشاره یران در مقابله و سیه ملت ایبفرض یضد انقالب یروهایمشخصات ن

 است و جزو یمومن برهرب  یروهایاز ن ، یکیدر دوران انقالب یاسالم یه ارتش جمهور کنیبا توجه با»

ز هامنند همه ین ارتش نیشود لذا ایده میمحسوب شده و در واقع ارتش انقالب نام یانقالب یروهاین

انقالب  یعیخواهند روند طبیه مک ییروهایه نیرو علیه با متام نکموظف بوده و هست  یانقالب ەهایگرو 

ما »: د انقالب گفتض یروهایارتش در مقابل ن یلک یکتکح تایدر توض یو . د سازند وارد عمل شودکرا را

دشمن اجرا شود و هرگز خود آغاز گر برخورد مسلحانه  یه تقدم هجوم از سو کم یدهایوشکدر همه حال 

. مین به انجام رسانکمنطقه را با حداقل تلفات مم یساز کفه پایه وظکم یم و داریه تالش داشتکم بلینبود

ه با متام کبل. میاز خود نشان ده یسست یمنیاهر یروهاین نیه در مقابل اکست ین بدان معنا نیاما ا

ه یفرمانده لشگر اروم« ردکم یرده و خواهکوب کرا رس  یردمکضد  یروهایرو وارد عمل شده و بشدت نین

منطقه از عنارص ضد انقالب  یدر حال حارض همه شهرها»: ت به منطقه گفتیرامون بازگشت امنیپ

ن عنارص را پناه داده است و تالش یه فعاًل اکت اس یوهستانکتنها نقاط ، شده و در رسدشت یساز کپا

ه یفرمانده لشگر اروم. «شودیها خالصه میو راهزن کوچک ەهایشبانه در گرو  یتهایمذبوحانه آنان به فعال

خواست  ەاندم نشدیضد انقالب را خورده و تسل یغات پوچ معدودیه گول تبلک یان از همه برادرانیدر پا

 . ه به آغوش ملت بازگردندک

 (2/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  0نندیکراتها هر شب حمله مکدمو : رمانشاهک یفرمانده ژاندارمر 

راه حل مناسب  ییره به تنهاکد با خشونت جواب داد و مذایخشونت را با»: هانکیخربنگار  –رمانشاه ک

 0«ستین یافکو 
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رمانشاه اظهار کهان در کین با خربنگارا یمصاحبها یمستقر در مهاباد ط ین مطلب را فرمانده واحدهایا

  0داشت

رار چند عمل مسلحانه در سطح شهر مهاباد و شهادت چند پاسدار کبا ت: ن مطلب افزودیح ایدر توض یو 

با : ردکاضافه  یو . مید ان افزودهاینرتل شدکدرجهدار ژاندارم ما به حضور خود در سطح شهر و  یکو 

است اما عمل  یشهر به عهده پاسداران و ماموران شهربان یه استقرار نظم و اداره امور انتظامک یوجود

شه منتظر پاسخ دادن به یاست وما هم یار جدیما در مقابله با اقدامات مسلحانه بس یتیو تقو ینظام

  .میافراد مسلح هست ەهایرضب

د تحوالت منطقه حوزه عمل خو  نیز در مورد آخریرمانشاه نک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یانیرسهنگ اخ

م ما یه موفق به دفع ان شدکم یداشت« نگانیبا»د در یشد یر یدرگ یکروز یپر: هان گفتکیبه خربنگار 

ب ترصف شهر یذکضمن ت یو . میمقابله دار یاماًل آمادگکم و ین حمالت روبرور هستیا هر شب با

البته . باشدیراتها منکار دمو یست و نودشه در اختیح نین خرب صحیا: راتها گفتکله دمو یبه وس« نودشه»

له یل ترصف شهر بوسین دلیراتها وجود داردند مه اکاز دمو  یالت طرفدار یبا متا ین منطقه افرادیدر ا

  .ستیراتها نکدمو 

ل دادگاه انقالب یل دهد تحویه اسلحه خود را تحوکرا  یرو فرمان امام ما افرادیپ: ن گفتینامربده همچن

 ینهایاز به اسلحه دارند با تضمیحفظ احشام خود ن یرام بیص دهیه تشخک یم و ضمن به افرادیدهیمن

رد کنفر از افراد مسلح  350ت کخرب مربوط به حر : افزود یه ژاندرمر یفرمانده ناح. میدهمی الزم اسلحه

را یست زید من نییمورد تا ەاندر شدیمنطقه ما رساز ین هستند و به سو یگفته شده مجهز به سالح سنگ

ن حال یدر ع یو . شودینده در منطقه مشاهده مکن افراد بطور پرایانتقالت ا م نقل ویه گفتکهامنطور 

ر مومن یله عشاینرتل مرز بوسکاست دفاع از خود و یس یر در اجرایه دادن اسلحه به عشاکادآور شد ی

  0است یومعتقد به انقالب اسالم
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ن شهر یدر ا: رد و گفتکب یذکدر شهر بانه را ت یر یز تشنج و درگیسنندج ن یه ژاندارمر یفرمانده ناح

 ەهاه منجر به بسنت مغاز کش آمده بود یدر ارتباط با حضور پاسداران انقالب پ کیوچکتنها اختالفات 

امل برقرار است و کت یردستان امنکاستان  ەهایدر شاهرا، جیعات رایبرخالف شا: ردکاضافه  یشد و 

نطقه دور افتاده راه بندان و گروگان م یکن است در کالبته مم، شودیانجام م یرفت وآمدبطور عاد

  .میشویز به موقع وارد عمل مین مورد نیه مادر اکباشد  یر یگ

ن شهر هنوز هم به علت بازداشت دوتن از مردم شهر توسط پاسداران یده از بانه ایرس یبرابر گزارشها

 . است یل عمومیانقالب در حال تعط

 (4/7/1358هانکی)

 

 آماده یحمالت زمستان یراتها را براکدمو ، ارتش یدوافس فرار : رتشا کس ستاد مشرت ین رئیجانش

  .نندکمی

، خته اندیگر یها و نوار مرز به جنگل، ردستانکش ید ماه پیشد یهایریدرگ یه در پکرات کحزب دمو 

« ین دار یرضا ام»پ یرست. نندکمی حمله گسرتده آماده یخود را برای، تحت آموزش دو افس فرار 

د و اضافه یتائ« آلواتان»راتها را در جنگل کحضور دمو ، هانکیبا  یدر گفتگوئ، ارتش کد مشرت ن ستایجانش

. «اماًل به اوضاع مسلط هستندکمستقر  ین ستونهایکداشتند ول ین عنارصارتباطیه افراد ارتش با اکرد ک

 یپرواز هل» : فترد و گکب یذکعراق را بر فراز مهاباد ت یوپرتهاک یعه پرواز هلیشا ین دار یپ امیرست

 یو . «دفع آنها صورت خواهد گرفت یع برایشده و اقدام رس یتوسط رادارها شناسائ یعراق یهاوپرتک

افس ی، رسگرد عباس»: گفت، ردستانکدر غائله  یگارد و آموزش افس  یبا اشاره به نقش دو افس فرار 

ه در زمان کاست  یاز افسان« یر رسهنگ قاد»دارد و  یار کراتها همکه با دمو کمدتهاست ، گارد یفرار 

 ینین حسیرامون فرار عزالدیپ ین دار یپ امیرست. «داشته است یار کراتها همکبا دمو ، خلع سالح پادگان

ده یه رسک ین خرب ید نشده است و آخریه تائکم یدر دست دار یاخبار گوناگون یدر مورد و »: گفت
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س ین رئیجانش. «ربدیبس م، مرز است یکنزد یده عراقکده یکه ک« زهیقلعه د»در  یه و کست کیحا

رد و کب یذکت یلکراتها بکان دمو یرا در م یان دست چپیعات حضور دانشجویشا، ارتش کستادمشرت 

ه یکازافراد یعدها»: ردکاضافه  یو . خورد یدانشجو به چشم من یک یر شدگان حتین دستگیگفت در ب

، درآمده بودند یر کان دالور در خدمت ژاندار ده اند و بعنو ید یکیششامهه جنگ چر ەهایدور ، در ارتش

 یارتباط یرا توسط ارتش ب 57تا52 یرده سالهاکاحضار افراد خدمت  یو . «راتها ملحق شدنده اندکبه دمو 

 یاط تلقیه غالباً بعنوان احتکرده که احضار افراد خدمت ک»: ردکرد و اضافه کردستان اعالم کان یبه جر

در  ین دار یپ امیرست. مبود نفر در ارتش نداردکبا  یده است و ارتباطاز سابق هم معمول بو ، شدندیم

 یافک کاز هر جهت مجهز هستند و ارتش تدار  یاعزام یروهایگفت ن یارتش یزات ستونهایمورد تجه

 . «وب خواهد شدکدفع ورس  یمقابله داردو هرگونه حمله ا یبرا

 (9/7/1358)اطالعات

 

 یگفتگوبا چند تن از برداران ارتش

گر از برادران ین وچند تن دیاز مجروح یکیه با کچند گفتگو  یط، هیزارومکمر  یاسالم یجمهور  یخربگزار 

ال رئوس یه ذکا شد یور را جوکدره مذ  یر یات درگییجز، ت داشتندکدره قاسملو رش  یر یه دردرگک یارتش

  :گذردیها از نظرتان مگفتگو

بر حساس بودن و  یه جملگکد یسملو مطرح گرددره قا یو نظام یشین گفتگوها مساله سوق الجیدرا

، ت ستونکه در حر کداشتند یمسلح در نقاط مرتفع واقف بوده و اظهار م ەهایز بودن گرو کمتمر 

ه از قبل آماده حمله کمسلح  ەهاین گرو یامده است و همچنیالزم بعمل ن یهاینیش بیها و پیشناسائ

ت ستون که مانع از حر کقرار داده  یتخته سنگ بزرگ، ده به دره قاسملویدر وسط جاده نرس، ەاندبود

 ییهایور به نارسائکاز افراد مذ  یضمناًبعض. شدیم یاز قبل شناسائ یستیباین سنگ میالبته ا. دیگرد

 ، یکین خصوصیدر هم. دانستندیه میه فرمانده لشگر ارومیآن را از ناح یردند و علل اصلکیاشاره م
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 یستیاهد و باکیه از رسعت عمل ارتش مکوب بوده یاز خودروها مع یبرخ»: گفتیم یاز برادران ارتش

 . «مبذول گردد یشرت یدر اعزام خودروها به مناطق حساس دقت ب

 (10/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 64ضد انقالب توسط لشگر  یساز کپا

: ر داشتاظها ییه در گفتگویفرمانده لشگر اروم یرسهنگ صادقی: اسالم یه ـ خربنگار جمهور یاروم

از افراد  یساز کنون در حال پاکه هم ایاروم 64رانشهر و رسدشت توسط لشگر یپ ەهایو را ەهادکده

 ەهایل اسلحیور با تحوکامن شده حزب منحله مذ یرد البته افراد پشکرات است و اضافه کحزب منحله دمو 

ان با کز افراد رسشناس بو زاده ا یلخانیان ایاز جمله آقا. رندیگیخود و اظهار ندامت مورد عفو قرار م

 .ه مورد عفو قرار گرفتندکخود شدند  ەهایم اسلحیافراد خود حارض به تسل

 (14/7/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 0رمانشاه به سپاه پاسداران پاسخ دادک یفرمانده ژاندارمر 

رت مرز لومکیتواند چها رصد و پنجار یه مکند کا هر گروه ادعا یس و کهر : هانکیخربنگار –رمانشاه ک

ند به ک یر یما جلو گ کامالً ببندد و از نفوذ عوامل مسلح به داخل خا، کبا عراق را« رانیا»ما  کمشرت 

 . رده استکقضاوت ن یح و منطقیده من صحیعق

ن مطلب را در پاسخ به به مطالب قطعنامه سپاه یرمانشاه اک یه ژاندارمر ی" فرمانده ناحیانیرسهنگ اخ"

 ینرتل مرزهاکامت سپاه پاسداران در مورد یتصم: ردکم و به دنبال آن اضافه اعال ، شورکپاسداران غرب 

ح نبوده است یچندان صح، مرز یشینرتل آزماک یبرا یهفته مهلت به ژاندرمر  یکشور و دادن ک یغرب
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ما را حفاظت و  یغرب یتوانند مرزهایمن ییبه تنها یچ گروه ودستهایه هکد بدانند یو برادران پاسدار با

نبم ما به آنها کنرتل کهفته مهلت دادند تا مرزها را  یکپاسدار مبا  اگر برادران: افزود یو . ندک یدار نگه

لومرت مرز نگهبان کیم اگر در هر پنچ ین داریقیرا یز. ار را انجام دهندکنیم تا ایدهیسال مهلت میک

ار ینرتل ان بسکه کا هست م کنفوذ به داخل خا یز برایاف و دهلکم وباز در هر صد مرت انقدر شیبگذار

درهر صورت چنانچه »: خود گفت ییدر ادامه گفتگو یه ژاندارمر یفرمانده ناح. است یرعملیل و غکمش

 یرند ما حرفیبعهده گ ییرا به تنها یغرب ینرتل مرزهاکت یبر ادران پاسدار واقعا قصد دارند مسوول

م و مراقبت از خط مقدس مرز را به آنها ینکمی فه را به آنها محولین وظیم و باز با آغوش باز ایندار

توان یم یفقط در صورت: مابا عراق ارائه داد و گفت کنرتل مرز مشرت ک یشنهاد برایسه پ یو . میدهیم

شنهاد یپ. ردکار متقاعد کنیت و رضورت ایه ما را به اهمیهمسا یاسیق سیه اوالً از طرکمرزها را بست 

. رندیراتها قرار گکغات دمیر تبلیمرت تحت تاثکتا ، ن استیدم مرزنشمبر  یو عمل یار واقعکدوم من دادن 

. نرتل قرار دادکرا تحت  یغرب یمرزها ییق گشت هوایه بطور مداوم و از طرکشنهاد سوم انست یو پ

در  یانیرسهنگ اخ. دارد یت فوق العاده ایز اهمین یر مرز یله عشایاز مرز بوس یالبته رضورت نگهدار 

ل کبحفاظت از د « رندک» ین ژاندارمر یفرماندار اسالم آباد در مورد عدم توجه مامورپاسخ باتهامات 

را سازمان یرفته است ز یتنها بقاض، فرماندار یاساس است وآقا ین اتهامات بیا: ز گفتیو نیرووکما

 نند وکو مراقبت یرووکل ماکد نخست از د ینعده بایاست و ا یژاندارم انتظام 9 یدارا، و خودیرووکما

در منطقه نوسود  یر یسپس به درگ یو . خواسته شود کمک یو ژاندارمر  یاز شهربان، در صورت لزوم

دست « نوسود» یمرزبان یل مخابراتین بردن وسایشب بقصد از بیراتها پرکدم: رد و گفتکپاوه اشاره 

 کبا نارنج یرمر خودرو و ژاندا یکنداشتند و تنها توانستند به  یتین حمله موفقیاما در ا، به حمله زدند

نندگان را حدود کتعداد حمله  یو . ن بردندیرا از ب یدو نفربر ژاندارمر  یهایکرده و الستکب وارد یآس

از  یم ولین وارد عمل شویدر پاسخ دادن به حمله آنها ما با اسلحه سنگ: رد و گفتکنفر اعالم  200

م یداشت یمخترص  یر یدرگ« نگانیبا»ر ز دیش نیضمناً دو شب پ، میندار یتعداد تلفات طرف مقابل اطالع

در  یکیجاد و گسرتش جنگ چریا یراتها براکغات دمیتبل: ان گفتینامربده در پا، نداشت یه تلفاتک
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ه ک یینند و به هدفهاکبزرگ  یخودیردستان را بکفقط هووجنجال است تا مساله ، ده منیزمستان بعق

 . ابندیدست ، ن راه دارندیاز ا

 (15/7/1358 هانکی)

 

 یا ژاندارمر یگان ارتش ین یرتیکبه نزد: نندک یار که با مهاجامن همک یبه افراد 64د لشگر یاخطارشد

  .دیضد انقالب آگاه ساز یطانیش ەهایمراجعه و آنها را ازنقش

ـ لشگر یاروم  یر یجلوگ یه براکخواست  یجان غربیآذربا یهایآباد یاز اهال ایاطالعیهروز باانتشار ید 64ه 

آذر  64ه لشگر یمنت اعالم. نندک یار کدر منطقه با ارتش هم یار کنه اتفاقات در اعامل خراباز هر گو 

  :ن رشح استیبا یجان غربیبا

فرد  یهنیو م یفه رشعیرد! برادران و خواهران هموطن! وظکهن دوست یور و میغ یاهال - یبسمه تعال

فرمان  یو استقالل وطن و اجرا یاسالم یومت قرآن و جمهور کاز ح یبانیه در راه پشتکفرد شامست 

 یند برایکت منطقه تالش میرفاه شام و امن یارتش برا. دینک یار کهم یبا ارتش و ژاندارمر ی، نیامام خم

د در همه حال دست یه جان و مال و خانواده شام از گزند ارشار ووطن فروشان در امان باشد باکنیا

 یجان غربیمنطقه آذربا یهایآباد یه اهالیلکارتش به . دینکدراز  یبرادران نظام یبسو  یار کو هم یبرادر 

ابا آنان یرات را پناه دهند و کو ارشار و مزدوران حزب دمو  یه افراد ضد انقالبکدارد چنانیدا اعالم مکیا

 یاران و ارشار در حوالکا خرابیتفاوت باشند و  یا در مقابل اعامل آنان بیند و یمنا یار کهم یبه هر نحو 

 یار کدست بزنند و هم یر یوبه اعامل گروگان گ. جاد راه بندان منودهیا ەهاو گذرگا ەهان در جادآنا یآباد

رات و ضد کآن حدودا مانند افراد حزب دمو  یناً بدانند با خود اهالیق. یبا آنان مشخص شود یاهال

ه کشود یداده م یآگاه یجان غربیآذر با یهایمحرتم آباد یه اهالیلکلذا به . ون رفتار خواهد شدیانقالب

با مراجعه . ندیمنا یار کدر منطقه با ارتش هم یار کاز هر گونه اتفاقات و اعامل خراب یر یبه منظور جلوگ
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. آنان با خرب سازند ین را از مقاصد شوم و توطئه ضد خلقیمامور یا ژاندارمر یگان ارتش و ین یرتیکبه نزد

  .دیرستگار باششگاه خداوند ین مقابل ملت و وطن رسبلند و در پیدر ا

 یجان غربیآذربا 64لشگر 

 (17/7/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 راتهاکهفته مهلت به دمو  یک

حزب  یدر شهرستان سلامس به اعضا یاسالم یه ارتش جمهور یپارس در اروم یبه گزارش خربنگار خربگزار 

ن رشح یبه ا ایهاطالعین مناسبت یل دهند و مبهیخود را تحو یهفته فرصت داد تا سالحها یکرات کدمو 

  :انتشار داد

 

 یبسمه تعال

ن یخ انتشار ایه از تارکشود یابالغ م ەاندردک یسیرات نام نوکه در حزب دمو ک یسانکه یلکله به ینوسیبد

  .ل دهندیخود را تحو یهفته فرصت دارند سالحها یکمبدت  یآگه

به  یند با و کم ارتش نیتسلرات اسلحه خود را کحزب دمو  یاز اعضا یسکن مهلت یان ایچنانچه تا پا

به صنار  یا معنو ی یماد یانسان یرو ین دا بشوند از نظریپ یاگر افراد. عنوان ضد انقالب رفتار خواهد شد

ا او را پناه دهند خائن به دولت ینند و ک کمکن منطقه است یا یفرار  یاز فئودالها یکیه ک یمامد

 .مه خواهند شدکمحا یاسالم یدگاه جمهور شوند و در دایو ضد انقالب محسوب م یاسالم یجمهور 

 (17/7/1358هانکی)
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 ارتش کس ستاد مشرت ییاظهارات ر

 یجمهور  یبا صدا ییشب گذشته در گفتگو یاسالم یارتش جمهور  کس ستادمشرت ییر« رکمسار شایت»

. ردکح ینفر از پاسداران در رسدشت شد ترش 20ش از یه منجر به شهادت بکرا  یات حادثهاییجز یاسالم

در دست  یت مهاجامن طرحیاز فعال یر یجلوگ یبرا ه آتشکرد کن گفتگو اعالم یر ضمن اکمسار شایت

در هفته گذشته فرماندهان : اظهار داشت یو . نده به مورد اجرا خواهد گذاشتیدو روز آ یه طکدارد 

ستند جمع ه پاسداردر آنها مستقر هکرا  ییاز پادگانها یه بعضکرند یگیم میتصم یسپاه منطقه غرب

ه در غرب رسدشت هست به فرمانده پادگان رسدشت ک« ربط»ستگاه یم ایپاسداران مق یفرمانده. نندک

ه ک ید تا زمانیگویشان میفرمانده پادگان رسدشت به ا. ردکم یخواه که ما پادگان را تر کدهد یاطالع م

فرمانده  یپ اذر یمسار رستین موقع تیدر ا یم حتینکن کدر پادگان مستقر است ما محل را تر  یژاندارمر 

بعد از نصف شب فرمانده پادگان رسدشت  یکساعت ، منطقه غرب هم در آن پادگان حضور داشت

بهر حال ما . ده استیه قبالً به اطاع رسکپادگان رادارند جزئات حادثه  که آنها قصد تر کشود یمطلع م

 . ردکم یگروگانها را آزاد خواهی، ق اقدام نظامیاز طر

 (18/7/1358هان کی)

 

 سقوط پاسگاه

عرص سه شنبه مورد  21از ساعت «اورامانات» ین منطقه مرز یواقع در آخر« گرمله یهان» رمانشاه ـ ک

ه تا ک ینفر  50ن پاسگاه یمستقرند در ا یپرسنل ژاندارمر . حمله چهارصد نفر از مهاجامن قرار گرفت

 ین پاسگاه با ژاندارمر یم ایس یروز ارتباط بیدن پاسخ دادند و از بامداد یروز به حمالت مهاجمیبامداد د

  .«قطع شد
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 ردکپاسگاه سقوط 

با توجه »: روز به خربنگار اطالعات گفتیرمانشاهان عرص دک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یانیرسهنگ اخ

ساعت در برابر مهاجامن مقاومت  12« گرمله یهان»پاسگاه  یه ماموران و جوامنردان ژاندارمر کنیبه ا

ل سقوط یدل، رد و بدست مهاجامن افتادکروز( سقوط ین پاسگاه ظهر امروز)دیمتاسفانه ا یول، ەاندردک

اد ماموران چون پاسگاه در داخل روستا قرار ید و رشادت زیه با وجود مقاومت شدکن بود یپاسگاه ا

ر دارد با وجود ن روستا قرایه در ارتفاعات اک«گرمله یهان» یدر یگاه ژاندارمریپا یول، ردکداشت سقوط 

رده و ماموران کبعدازظهر(مقاومت 5ن ساعت )یتا ا، چند برابر بودن مهاجامن در مقابل ماموران ما

گاه قطع شده و به علت صعب یم ما با پایس یارتباط ب»: افزود یو . جنگندیرسسختانه با مهاجامن م

  .«ستیوپرت نیکان فرود هلکام، ن منطقهیالعبور بودن ا

 

 کیمک یاروهیاعزام ن

ه یه از ناحکاز جوامنردان را  یکیم یاد توانستیبا تالش ز»: رمانشاهان گفتک یه ژاندارمر یفرمانده ناح

رمانشاه ک یتختخواب 200امرستان ینون در بکم و هم ایرمانشاهان انتقال دهکبه ، چشم گلوله خورده بود

ادامه داشت  به شدت«گرمله یهان»گاه یماموران با مهاجامن در پا یر یروز درگید« . تحت معالجه است

محارصه شدگان اعزام  کمکبه «نوسود»از  کیمک یروهاین نیروز همچنید. زان تلفات مشخص نشدیو م

 . شدند

 (19/7/1358)اطالعات 
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 «گرمله یهان»در یر یادامه درگ

ی، ارتش یوپرتهاک یله هلیه بوسکرد کد کیروز تایرمانشاه دک یه ژاندارمر یرمانشاه ـ فرمانده ناحک

نفر محارصه شدگان  50نجات و انتقال  یتالش برا یشود ولیگرمله از راه هوا حفاظت م ینەهامنطق

 یرمانشاهان از بخش مرز که استاندار ک یدیدر بازد: سئوال شد یاز و . ن منطقه ادامه داردیپاسگاه ا

 یهاحمله به مرز یابر  ینفر  410 یرو ین یکه رسدار جاف کشان گزارش شد یبه ا، به عمل آورد«گله»از

از افراد رسدار جاف باشند؟ فرمانده «گرمله یهان»ه مهاجامن کرود یا احتامل میآ، ردهکشور آماده کغرب 

ه به ما ک ین خرب یچون آخر، احتامل دارد افراد او باشند» : رمانشاهان جواب دادک یه ژاندارمر یناح

 . «دهندیل مکیرا تش هنگ یکه ک ەاندنفر بود 420ه مهاجامن کاست  کیده حایرس

 (19/7/1358)اطالعات 

 

 یمسار فالحیمصاحبه با ت

 یقانون کیع جنازه شهدا به پزشییت در مراسم تشکرش  یه براک ینیزم یرو یفرمانده ن یمسار فالحیبا ت

ارتش با پاسداران  یار کرامون عدم همین پاسدار جوان پیم و در مورد اظهارات ایآمده بود به گفتگو نشست

ورت کرده است اسکاد ین برادر پاسدار از آن یه اک ییوپرتهایکهل: گفت یمسار فالحیت. میردکسئوال 

در . صبح روز پانزدهم از بانه عازم رسدشت بوده است 5/10ه در ساعت کارتش بوده  یاتکستون تدار 

رس راه  از بانه در یاد است به ستون اعزامیز زیه تعدادشان نکن یه مهاجمکن ساعت مبا خرب دادند یا

دستور داده شده . ەاندن پرداختیمکن و ضد یمکات یو و عمل یکیو به جنگ چر ەاندردکرسدشت حمله 

ن و قطع و قمع آنان بپردازند یمواضع مهاجم ییب و شناسایوپرتها به تعقیکه ستون به بانه برگردد و هلک

ن یو ا ەاندز مجروح شدینفر ن 150به  یکد شده است و نزدیاز رسبازان لشگر شه یکین حمله یدر ا

ب مهاجامن یه مشغول تعقک ەاندبود ییوپرتهایکند هامن هلیکاد مین پاسدار از آن یه اک ییوپرتهایکهل

م یسیانس آن با بکه قبالً فر کنیست مگر ایس نیم اصالً میسیوپرت با بیکگر ارتباط هلید یاز سو  ەاندبود
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گر و یو د یرب ک یکیه کما  یوپرتهایکهل. ده باشدم شیرد تنظیوپرت متاس بگیکخواهد با هلیه مک یگر ید

از خلبانان با  یکیده بودند و ین دیب مهاجمین گشت و تعقیآنها را در ح، بودند« رنجر»جت  یگر ید

ا هنوز یه گوک یگر افرادیپاسداران ود یوپرت خود با آنان به گفتگو پرداخته بوده است ولیکفرود هل

م به یهست یم و قادر به دفع هر گونه خطر یامالً مسلح هستکند ما رده بودکر نشده بودند اعالم یدرگ

  .رودمی ت خودیوپرت هم به دنبال ماموریکن جهت هلیا

انجام  یقات مفصلیتحق، میده ایرا د یرب کوپرت یکهل یر یدر هنگام درگ، دیگوین مین پاسدار همچنیا

چنانچه او . میق از او از ماجرا مطلع شویم تا به تحقیردهاکوپرت را احضار یکم و فعالً خلبان هلیدادها

 یده باشد و به رو یباشد د یارتش یونهایامکگرفنت  از آتش یه ناشکودود را  از آتش ەهایشعل

  .خواهد شد یاورده باشد مطمئناً دادگاهیخودن

شور کمختلف  یروهایه خلبانان ما نسبت به نک یدیل عاطفه شدیه به دلکه من مطمئنم یکدر حال 

 ین است بکر ممیش آمده است غیپ یگروه یبرا یلکپاسداران دارند اگر متوجه شوند مش بخصوص

 . تفاوت باشند

رد و نه ک کمکرده بود در رسدشت نه ارتش به ما که اعالم ک یدر مورد اظهارات پاسدار  یمسار فالحیت

ن یبوده و در ا بعدازظهر 6ساعت  ەانددیپاسدار سامل به رسدشت رس یه عدهاک یزمان: گفت یژاندرمر 

 یوهسانکو  یبخصوص در مناطق جنگل، است یکد هوا تاریدانیه خودتان هم مک یساعت هامنطور 

 یبرا یجهایه نتکنینه ا کبدون ش، شدیت به محل حادثه به عمل مکدر مورد حر  یچنانچه اقدام

 ییو عدم آشنا کییت شده بودند بعلت تارین ماموریه عازم اک ییه متام آنهاکآورد بلیمجروحان ببار من

افراد ارتش به . شدیعرت میشدند و ماجرا فجیشته مکهمه ی، وهستانک ەهایوره راکل وجود یبه محل بدل

، نندکت کصبح زود حر ، ه آماده شوندکردند کداوطلب دعوت  یمحض اطالع از ماجرا بالفاصله از گروه

ردند و کت کامل حر کزات یبا تجه صبح 7تا  6ن یار و از جان گذشته در ساعت بکاز برادران فدا یگروه
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دند یساعت بعد به محل رس 4ا ی 3ردند و کاوش ک یساز کپا یر خود را برایقدم به قدم متام منطقه مس

  .ه به تهران منتقل شدندکز به منطقه آوردند یامرستان رساندند و شهدا را نیو مجروحان را به ب

ن عمل ناجوامنردانه یفت آنچه مسلم است ما در برابر اگ، ن حادثه متاثربودیداً از ایه شدک یمسار فالحیت

شده است  یز یه طرح رک یم نشست و با برنامه منظمیت نخواهکرات ساکو تهاجم افراد حزب دمو 

 . ردکم یداً عمل خواهیشد

 (19/7/1358هانکی)

 

  0دفع شد یمرز  ەهایراتها به پاسگاکحمله دمو 

ـ خربنگار ک در ساعت ، نوسود« گرمله یهان» یاتها مسلح به پاسگاه مرز ر کد دمو یهان حمله شدکیرمانشاه 

به ، بعدازظهر 6ر در سطح منطقه تا ساعت یت کو ت یرانداز یت یاما صدا، افتیان یروز پایبامداد د 7

  0دیرسیگوش م

مهاجامن مسلح در حمله : ن خرب گفتیرمانشاه با اعالم اک یه ژاندارمر ی" فرمانده ناحیانیرسهنگ اخ"

  0زدند و آن را به ترصف خود در آوردند را در داخل شهر آتش یپاسگاه ژاندارمر ، دشب خو یپر

ه ک یژاندارمر  یاتیگاه عملیبه پا، راتهاکقبل از حمله دمو ، ن پاسگاهیدر ا ین ژاندارمر یمامور: افزود یو 

ر و به بدون نف، ه به ترصف درآمدک ین منطقه واقع است رفته بودند وپاسگاهیاز ارتفاعات ا یکیدر 

  0دفاع بود یحالت مخروبه و ب

ده یاز تعداد تلفات بدست من نرس یقیهنوز گزارش دق: ن حمله گفتیدر مورد تلفات ا یانیرسهنگ اخ

  0م استیه حال دو تن از آنها وخک ەاندامرستان منتقل شدیاما سه تن از مجروحان به ب، است
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انتقال مجروحان از منطقه به ، ما در حال حارض یفه اصلیوظ: ردکرمانشاه اضافه ک یفرمانده ژاندارمر 

حمل مجروحان به منطقه رفت و  یبرا یوپرت ژاندارمر یکروز هلیبامداد د 9امرستان است و در ساعت یب

ات شدند و محل فرود را یرمانشاه وارد صحنه عملکروز یوپرت از هوانیکچند فروند هل، فرود آن یبرا

  0ردندک یساز کپا

ن یاز راه زم ین ژاندارمر یوپرتها از راه هوا و ماموریکقاط و ارتفاعات منطقه توسط هله نیل: کافزود یو  

وارد  ەاندهنوز نتوانست یژاندارمر  کیمک یبعدازظهر ( قوا 6ن لحظه )یتا ا یقرار گرفته ول ییمورد شناسا

  0هستند یرشو یر شوند اما قدم به قدم مشغول پیمنطقه درگ

 

 به پاسگاهی نفر 400حمله 

 یتلفن یگفتگو  یکروز در یرمانشاه بعدازظهر دک یه ژاندرمر یفرمانده ناح یانیگر رسهنگ اخید یز سو ا

هزار مهاجم قرار  یکمورد حمله « گرمله یهان»ه از پاسگاه کن خرب یا: پارس گفت یبا خربنگارخربگزار 

ه پنجاه کسگاه ن پایست و هفت نفر لبه ایه حدود چهارصدو بکشود یه گفته مکبل. گرفته صحت ندارد

رمانشاه حمله ک یه ژاندارمر یبگفته فرمانده ناح. ەاندردکمدافع آن بودند حمله  ینفر از افراد ژاندارمر 

برقرار « گرمله یهان»م با پاسگاه یس یشب آغاز و تا ساعت پنج بامداد ارتباط بین ساعات پریاز نخست

  .قطع شد یلکن ساعت ارتباط بیبوده و در ا

وپرت از پاسگاه یکقه چهار مجروح را با هلیم تا ساعت هفده وده دقیما موفق شد: فتگ یانیرسهنگ اخ

ار کم و یبرخوردار بود یرب ک یوپرتهایکهل تین نقل وانتقال از حامیم و در اینکرمانشاه منتقل کبه 

  .ه پاسگاه از افراد ادامه داردیتخل
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ز ( مهاجامن دامنه تهاجم خود را منطقه رو یقه امروز )دیاز ساعت هفده وده دق: افزود یانیرسهنگ اخ

نوسود از ماموران  یلومرت کیه در چهار کرا  ینفر بر از سه نفربر ارتش یکنوسودگسرتش دادند و 

  ردندک ینیگر عقبنشینفربر د 2ده شد و یشک رد به آتشیکت میحام یژاندارمر 

ه در رسدشت صورت گرفت و ک یبا توجه به حمالت: ن گفتیرمانشاه همچنک یه ژاندارمر یفرمانده ناح

راتها بصورت کدهد ضد انقالب و دمو یل مخابرات نشان مکرند به د کش در بخش یحمالت چند شب پ

در مورد . دهندیانجام م یکیو چر یدرآمده و حمالت خود را بصورت گروه کوچکبزرگ و  ییپهاکیا

ن یارتش دخالت ندارد و ا: گفت یانیمقابله با مهاجامن رسهنگ اخ یبرا یارتش به ژاندارمر  یهاکمک

م ارتش یبخواه کمکنند و هر گاه ما از ارتش یکم یه از مرزها پاسدار کهستند  یماموران ژاندارمر 

 یارتش یربا و نفربرهاک یوپرتهایکت هلیات امروز ما از حامیشتابد و در عملیم کمکدرنگ به یب

  .میبرخوردار بود

 

 رکاظهارات رسلشگر شا

س ستاد ییر رکمسار رس لشگر شایا تیشب یپارس در تهران د یخربنگار خربگزار ، ن خربیدر ارتباط با ا

 یگانهایهر گاه : ن خرب گفتید اییر ضمن تاکمسار شایت، ران متاس گرفتیا یاسالم یارتش جمهور  کمشرت 

، ندیمنا کمک یآنان به خطر افتد و از ارتش تقاضا ەهایا پاسگایبر عهده دارند و  یتیه مامورک یژاندارمر 

د و بر ینامیت میحام یانات موجود از ژاندارمر کرث امکا حداین و کن زمان ممیعرتیمطمئنا ارتش در رس

 . ردیانجام گ یبانین پشتیرمانشاه اک یه ژاندارمر یروز (مبجرد در خواست ناحیز امروز )دینی نین میهم

 (19/7/1358هان کی)
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 یجان غربیآذربا 64ه لشگر یاطالع

رد و کدر رابطه با واقعه رسدشت ـ بانه صادر  ایاطالعیه یجان غربیه آذربایاروم 64 صبح امروز لشگر

ران یا یاسالم یجمهور  یبا ارتش ژاندارمر  ینیفرمان امام خم یه در اجراکنان خواست یاز روستانش

، موطنبرادران و خواهران ه، ردکهن پرست یور و میغ یاهال: ن قرار استیه از ایمنت اطالع. نندک یار کهم

و استقالل  یاسالم یت قرآن و جمهور کحر  یبانیه در راه پشتکفردفرد شامهاست  یهنیو م یرشع ەفیوظ

ت منطقه یرفاه شام و امن ید ارتش براینک یار کهم یبا ارتش و ژاندارمر  ینیفرمان امام خم یوطن و اجرا

د در یروشان در امان باشند باشام از گزند ارشار و وظن ف ەه جان و مال و خانوادکنیا یند برایکتالش م

 یهایآباد یاهال یلکم ارتش به ینکدراز  یبرادران نظام یبه سو  یار کو هم یهمه حال دست برادر 

و ارشار و مزدوران حزب منحله  یدارد چنانچه افراد ضد انقالبیداً اعالم مکیا یجانغربیمنطقه آذربا

اران کتفاوت باشند و با خالف یا در مقابل آنان بی و یار کهم یرات را پناه دهند و به آنان به هر نحو کدم

 یر یجاد راهبندان منوده و به اعامل گروگان گیا ەهاو گذرگا ەهاآنان در جاد یآباد یو ارشار در حوال

آن حدود مانند افراد حزب  یناًبدانند با خود اهالیقیبا آنان مشخص باشد  یاهال یار کدست بزنند و هم

جان یآذربا یهایمحرتم آباد یاهال ەیلکلذا به . رات رفتار خواهد شدکون دمیبرات و ضد انقال کمنحله دم

و  یار کدر منطقه با ارتش هم یار کاز اتفاقات و اعامل خراب یر یه به منظور جلوگکشود یداده م یآگاه

 آنان یضد خلق ەن را از مفاسد شوم و توطئیمأمور یا ژاندارمر یگان ارتش و ین یرتیکبا مراجعه به نزد

 . شگاه خداوند رستگار باشندیباخرب سازند تا در مقابل ملت و وطن رسبلند و در پ

 (20/7/1358)اطالعات 

 

 راتها در گردنه پلنگانهکو راهبندان دمو  یر یدرگ

در اطراف پاسگاه « پلنگانه»د در گردنه یو راهبندان شد یر یدر دو درگ: هانکیخرب نگار  –رمانشاه ک

ه یفرمانده ناح« یانیرسهنگ اخ». ژاندارم مجروح شدند یکو  یباز ارتشدو رس ، «نوسود»و « دوآب»
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ن روزها یه ا، کردکافراد مسلح »: هان گفتکیبه خربنگار ، ن مطلبیرمانشاه با اعالم اک یژاندارمر 

مستقر در  یو رضبه زدن به واحدها ەهاقصد حمله به را یکیو بصورت چر کوچک ەهایدردست

 کیمک یروهایاما حمالت آنان با اعزام ن، روز به چند نقطه حمله بردندید، نداورامانات را دار  یرهایمس

ه بر کر راه پاسگاه دوآب بود یدر مس یارتش یخودرو  یکحمله نخست آنها به »: افزود یو . «دفع شد

 یراتهاکن حمله دمو یدوم. ز آتش گرفتیآنها ن یژاندارم مجروح شدند و خودرو  یدو مأمور ارتش، اثر آن

ع افراد ارتش یه باز هم با دخالت رسکرمانشاه بود کبسنت راه  یبرا« پلنگانه جوانرود»به گردنه مسلح 

رو به گردنه یپاوه در اعزام ن ین تعلل فرمانده ژاندارمر یهمچن، رمانشاهک یفرمانده ژاندارمر . «شد یخنث

گردنه  یر یه در درگیکحالدر ، شودیاد زده مین اتهامات زیمتاسفانه از ا: رد و گفتکب یذکرا ت« قشالق»

ی، عبدالله. «میپاسداران را به منطقه فرستادی، ن ژاندارمر یه با ماشکم یبود ین واحدیما اول، قشالق

منطقه  یلکاوضاع »: هان گفتکیز به خربنگار یشور نکات سپاه پاسداران مستقر در غرب یمسئول عمل

، ن مدتیا یدر ط یچ حمله جدیشد و ه یر سپ یبا آرامش نسب، ردستان در دو روز گذشتهکرمانشاه و ک

 یغات بید رسما را تبلیراتها در زمستان و فصل شدکعه گسرتش حمالت دمو یشا یو . «صورت نگرفت

چ وجه صحت یر مسئول عنوان شده به هیه بارها توسط اشخاص غکن مطلب یا»: اساس خواند و گفت

 کعامل تحر ، خبندانیست و رسما و یتها نراکرا گسرتش حمالت در زمستان چندان به نفع دمو یز، ندارد

پاسداران و ، نندهکب یتعق یواحدها یز برایآنها ن یابیو رد یین عده خواهد گرفت و شناسایرا از ا

ن آمده و یوه پائکراتها مجبورند از کدمو ، درفصل زمستان»: ردکنامربده اضافه . «ردکآسانرت خواهد ، ارتش

 یشرت و آمادگیخود با پوشش ب یه ما در سنگرهایکدرحال، نندکه ر خود حملیمستقر در مس یبه واحدها

، ات سپاه پاسدارانیفرمانده عمل. «اندازد یه رسما ما را از پا منکنیمضافاً ا، م دادیپاسخ آنها را خواه، املک

در ، ن عملیاست و ا یجاد جنگ روانیا، شرتیجنگ همه جانبه ب یراتها براکغ دمو یتبل»: ن گفتیهمچن

در سطح مناطق  یراتها را در جاسوسکعوامل دمو  یو . «است یعیطب یامر  یگ محدود و محلجن یک

دارند  یراتها جاسوسانکه دمو کهامنطور »: رد و گفتکد یو گزارش نقل و انتقاالت واحدها تائ نیرد نشک

 شرتیب، لین دلیم و به همیالت آنها دارکیدر تش یماهم عوامل، نندکمی نیمکر واحدها یه در مسک



 
162 

مستقر در  یدر صفوف واحدها یعدم هامهنگ یعبدالله. «میردهاک یب الوقوع آنها را خنثیحمالت قر

ه افراد ژاندارم فقط به خاطر کم یدیقشالق د یر یان درگیمتاسفانه در جر»: رد و گفتکد ییز تأیپاوه را ن

ن یه در چنکد و حال آنردنک یخوددار ی، ر یع پاسداران پاوه به منطقه درگیاز اعزام رس، نداشنت دستور

د بطور هامهنگ وارد عمل یست و همه واحدها بایف و دستور گرفنت نیلکسب تکبه  یاز ینی، وضع

گر پاسدارن یالت دکحقوق و مش یمکامرستان و ین به بیر رساندن مجروحیل دکضمناً مش یو . «شوند

الت در کن مشیحل ا یبرا یادیز یهاتیه فعالکادآور شد یرد و کد ین آذوقه ومهامت تائیرا در تام

 یراتهاکوب دمو کب و رس یپاوه درمورد تعق یفرمانده پاسگاه ژاندارمر « نژاد یمغاز »ستوان . ان استیجر

ر یو سا یارتش یله نفربرهایبوس یمرز  ەهایت پاسگایل و تقوکیتش، به اعتقاد من»: مسلح منطقه گفت

ع آنها به یو اعزام رس یجنگ یوپرتهاک یز هلین اقدام و با تجهید است و با ایار مفین بسیزات سنگیتجه

خلع »: ن گفتیهمچن یو . «امل و مؤثر داشتکبا پوشش  یبانیله پشتیوس یکتوان ، میریمناطق درگ

ات مسلحانه در یش عملیاز افزا، ن اقدامیات است و با ایز از رضوریدر متام سطح منطقه ن یسالح عموم

ه یکسانکشدت عمل با »: ردکاضافه  یفرمانده ژاندارمر . «مینکی میر یجلوگ یادیسطح منطقه تا حدود ز

، نندکی میر انداز یشوند و تمی دهند و وارد سنگرهایل منیاسلحه خود را تحو، امام یرغم عفو عمومیعل

از نظر  یوهستانکدر مناطق  یاتیعمل یرهرب  یکجاد یه اکم ید بگوین حال بایدر ع، است یرضور  یامر 

و قدم بقدم  یساز کانجام برنامه پا یبرا یارتش و ژاندارمر ، پاسداران، واحدها یاتیار عملکدر  یهامهنگ

، ن منطقهیهمچنان متشنج است و ما در ا« گانیبان»وضع شهر »: نامربده گفت. «منطقه الزم است

با بتون و مجهز و مسلط  یپاسگاه ژاندارمر  یبرا یمنیمحوطه ا یکدائم و  یارتش یرو ین یکاج به یاحت

و با  ەاندمه مخروبه مستقر شدیمحل ن یکنون در کارتش ا یواحدها. میشهر دار ەهایو کدو طرف در 

 . «ن واحدها بوجود خواهد آمدیا یبرا یادیاالت زکاش، آمدن فصل زمستان

 (20/7/1358هانکی)
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 مهاباد یبه اهال کمک یاله سبزها براک یآمادگ

 یاله سبز ارتش جمهور ک یروهاین یآمادگ ایاطالعیهه روزپنجشنبه با انتشار یاروم 64ه ـ لشگر یاروم

  :ه آماده استین اطالعیدرا. ردکبه مردم مهاباد اعالم  کمک یران را برایا یاسالم

 یت ارضیت ارتش حفظ استقالل و متامید هدف و ماموریدانیه مک یمحرتم مهاباد هامنطور  یاهال 

ور یران بخصوص مردم رشافتمند و غیده ایستم د یه قرشهایلک یمردم ەهایاز خواست یبانیشور و پشتک

  .باشدیردستان مک

رد وارد آمده کم گذشته بر شام خواهران و برادران مسلامن یه در دوران رژک یدر پ یپ یما بر ستمها

ران یا یاسالم یارتش جمهور  یاله سبزهاک یخیو تار ین لحظات بحرانیدر ا کنیم و ایآگاه یاست بخوب

انات برآورده کشام را در حدود ام یمردم دالور مهاباد شتافته و خواستها یار یه به کدارند ن افتخار را یا

آباد و آزاد و  یرانیت و آرامش ایه امنیر ساید تا زیبفشار یما را به گرم ید است دست برادر یبسازند ام

 . میض بسازیبدور از هر گونه تبع

 هااله سبز، کهیاروم 64لشگر 

 (21/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 ه پادگان اصفهانیاطالع

ه جانشان را کسالم بر آنان . ن اسالمیدان راستیسالم بر شه-رنده(یانتقام گ یبسم الله املنتقم)بنام خدا

مناز خون را به جامعت اقامه ، ردستانکرسد  کخا یه بر رو کسالم بر آنان ، نشان را هرگزیاما د، دادند

  .ردندک
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ه یام خود علیق یگر براید یردستان را آغاز که رسدشت کد یه بپا خاستکور یملت غ یو درود بر شام ا

ه در ک یر اصفهان شام ایمردم دل یا، خواهران و برادران یاما شام ا. دیسم رشق و غرب بسازیالیامپر

ه در رسدشت ک ییشام. دیش نداشتیخو کوچک ید و افتخار خواندن مناز خون را با برادرهاینبود ردستانک

مسلامنان به جهاد برخاسته  یشام ا یآر . دینکامنتان را نو یزان اسالم پیبا عزی، ن لحظاتیا در آخرد تینبود

روح ، دشمن. رد ؟ دشمن قلب مطهر امام زمان را هدف گرفتکه دشمن در رسدشت چه کد یا آگاهیآ

  .خود ساخت ەهایبزرگ را آماج گلول ینیخم کپا

دشمن صفوف  ییاما گو. ران آتش گشودیه بر جان ارتش اک ،خانواده داغدار ەهاو دشمن نه بر جان د

چشم ندوخته ، پر از خشم رسبازان اسالم ەهایه بر چهر ک ییده است گویران را هم ندیبهم فرشده ارتش ا

ـ درجه یه منک ییگو، و از آتش سالحش خرب ندارد یامن ارتشیه دشمن از اک ییگو، است داند رسباز اسالم 

، ه به محض اراده امامکل هنوز باور ندارند یا و ارسائیکه آمرک ییچهگو یعن، یالمدار اسالم و افس اس

. ردکت خواهند کدشمن حر  ینابود یشور خارج شده و فوج فوج براک یاز پادگانها یهزاران هزار نظام

 یعل، ه رهرب ماکد بدانند ید اما بایآیبه مزاج دشمن خوش من یه عفو امام و بخشش اسالمک ییگوی، آر 

، افرکد یپل یروهایوه در مقابل نکاما در عوض چون ، دیلرزیم میتی یکه ی)ع ( اگر چه پشتش با گر

  .ساختیپر م، ده شدهیبر ینه را از رسهایاطراف مد یستد و خند قهایایو منافق م کمرش 

س نشانشان پ، ران را باور نداردیا یارتش اسالم یهنوز خشم انقالب، سمیالیه امپرک ییگو، ملت یای، آر 

 یگر برایه دکافت کم شیخواه، امنەهایوانات خونخوار را با گلولین حیاه ایس یو قلبها. م دادیخواه

عضو حزب  یک یه رهرب فرمامنان دهد تا حتکست یافکنخواهد داشت و  یصرب مفهوم، ارتش اسالم

 55و  44 ەهایگرو ، پخانهز آموزش توکدرجه داران و افسان مر ، امروز رسبازان. میرات را زنده نگذارکدم

وستند یپ، و داغدار اصفهان یشان به امواج خروشان شام مردم انقالبیهاادیبا فر، توپخانه و پادگان اصفهان

سم یتالیاپکسم و یمونکتوطئه ، جوشدیپرسنل ارتش اسالم م یتا خون در رگها: هکدهند ید را مین نویو ا



 
165 

تان و فدا با یادهایامروز با فر، شام یبرادران ارتش یآر . ندکران به پا ید در ایل جدیتواند ارسائ یمن

 . ردکش را ثابت خواهند یتان گفته خویسالحها

 . )مستقر در پادگان اصفهان(یاسالم یجمهور  مسلح ارتش یروهاین کمشرت  یط عمومیروا

 (21/7/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  .ەاندگروگانها آزاد نشد

 یهایریان درگیدر جر: روز گفتیرمانشاه عرص دک یه ژاندارمر یناحفرمانده  یانیرسهنگ اخ -رمانشاه ک

ه در پاسگاه دزاور بودند به کدو درجهدار و دورسباز ، افس یک« دزاور»و« گرمله یهان» ەهایمنطق

 ینون از آزادکتا یول، آزاد شدند«روزید»ن عده عرص امروز یقرار بود ا: افزود یو . گروگان گرفته شدند

 . است نشده یآنان خرب 

 (1358 /21/7هان کی)

 

  .شد یدچار ناآرام، شورکچند شهر در غرب ، دردو روز گذشته

ه از آن جمله حمله به ساختامن کبود  ییهایدچار ناآرام، ساعت گذشته 48شور در کمناطق غرب  یشهرها

 یه مرزبانان و حمله مهاجامن بکنده در بو کپرا یهایراندازیت« نگانیبا»در  یر یوان و درگیمر یشهربان

  .توان نام بردمی روز در مهاباد رایمعتدد در د یهایرینوسود و درگ

ن حمله یا: نوسود گفت یرامون حمله به مرزبانیپ، رمانشاهک یه ژاندارمر ی" فرمانده ناحیانیرسهنگ "اخ

 یمختلف به مرزبان یست نفر بودند با سالحهایه حدود بکشب صورت گرفت و مهاجامن  23ساعت 

  .عقب رانده شد یانین مرزیمحافظ یورش از سو ین یه اکورش بردند ینوسود 
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ه کآن یو در پ« دزاور« »گرمله یهان» ەهایبه پاسگا یابیمهاجامن پس از دست: " افزودیانیرسهنگ "اخ

ردند و کم حمله خود را متوجه اطراف نوسود یردکه یما پاسگاه مرشف بر ارتفاعات آن را از افراد تخل

  .شد یدرجهدار ارتش یکه منجر به شهادت کدند یشک به آتش را« نفربر» یک

از شدت حمالت  یرب ک یوترهایکت موثر هلیردند و فعالکت کرش  یرب ک یوپرتهایکهل، روزیدر حمالت پر

  .است و آنها را عقب راندکن یمهاجم

ن دو یا« دزاور»و « گرمله یهان» ەهایمهاجامن پس از ترصف پاسگا: ردکاضافه « یانیرسهنگ اخ»

 . پاسگاه راآتش زدند

 (21/7/1358هانکی)

 

ن حمالت یردستان باشد انتظار اکرات کر مسوول حزب دمو یه سالح دست افراد غک یتا زمان: رکمسار شایت

  .رودیمتفرقه م

روز وارد یران عرص پریا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  سییر رکمسار شایت: پارس یخربگزار -رازیش

 یانتظام یروهایراز و فرماندهان نیشهردارش. استقبال دانش آموزان و استاندار فارس راز شده و موردیش

ن یردستان تأمکارتش در  یاظهار داشت هدف اصل یر در گفتگوئکمستقر در فارس قرار گرفت سپس شا

در  یر ییچ تغیردستان هکون در ینده ضد انقالبکمردم است و اقدامات پرا ین منطقه برایت در ایامن

ردستان و کرمانشاهان کن به استان یردنشکدر منطقه  یلکارتش نخواهد داد و بطور  ەهایمبرنا

  .ندیکت را برقرار میارتش امن یجان غربیآذربا

چگاه یارتش گفت گفت ارتش اصوال ه کس ستاد مشرت ییر. شورکو خلع سالح غرب  یساز کدر مورد پا

 یف ژاندارمر یت خلع سالح حسن وظایزود ماموراف یشور نداشته و ندارد و کت خلع سالح را در یمامور

و  یژاندارمر  یساز کات پاین از عملیرد نشکمقاومت ارتش در نقاط مختلف  یهاپادگان یاست منته
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. ت خواهد منودیساز را تقوکپا یروهایارتش ن اج داشتیاحت یه ژاندارمر کرد و هر جا کت خواهد یحام

ه اطالع دارم آخر وقت امروز جمعه توسط ک یت تا جائشور گفکن اخبار یر در مورد آخرکمسار شایت

 یکمورد حمله قرار گرفته و افراد  یژاندارمر  ەهایگوناگون پاسگا ین با سالحهایاز مهاجم یتعداد

ُُ کپاسگاه   کمکنند ار ارتش کنفر ژاندارم دارد چنانچه سو قصد خود دفاع  50تا  30ن یه بکه معموالً

ه سالح دست ک ید تا زمانیآیآنها م کمکبه  یزره یوپرت و نفربرهاکیله هلیخواهند و ارتش بوسیم

 یژاندارمر  ەهاین حمالت متفرقه به پاسگایردستان قرار دارد انتظار اکرات کر مسوول حزب دمو یافراد غ

ه که پاسداران مستقر در منطقه غرب : کپاسداران گفت یر آنگاه در مورد هامهنگکمسار شایت. رودیم

ران سپس یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  سییات منطقه غرب هستند ریلیمانده عنرتل فر کتحت 

ن یاصوالً اگر از ا»: ن گفتیردنشک یهار احمد در جنگیو بو یر قشقائیعه استفاده از عشایرامون شایپ

ن مربوط به ینخواهد داشت و ا ین استفاده شود ارتش دخالتیردنشکم در منطقه یر بخواهیعشا

ار گرفنت که من اطالع دارم صحبت در مورد بکاما تا آنجا . ندکر استفاده یه از عشاکاست  یر ژاندارم

در مورد  یر آنگاه در پاسخ سه سئوالکمسار شایست تیردستان نبکگر در یا مناطق دی ییر قشقایعشا

ا هر نوع مقابله ب یران آمادگیران گفت ارتش ایشور هستند در مرز اک یکارتش  یروهایعه شامرگر نیشا

ر در کمسار شایبه ارتش گزارش نشده است ت یر یه من اطالع دارم درگکرا دارد و تا آنجا  یتجاوز خارج

ام من یام و پن منطقه آمدهیر نقاط فارس به ایاناً سایراز و احیش یهاد پادگانیبازد یان گفت من برایپا

 . است یام برادر یم پیزیاران عزکهم یبرا

 (22/7/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  یام فرمانده شهربانیپ

 یامیران روز پنجشنبه پیا یاسالم یجمهور  یپ دانشور فرمانده ژاندارمر یرست: پارس یخربگزار  -تهران

  .فرستاد
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   :شودین آغاز میچن یام فرمانده ژاندارمر یپ

هران شور است به برادران و خواک یو مرزها یت داخلیه حافظ امنکران یا یاسالم یجمهور  یژاندارمر 

فرستدو از همگان با توجه به امر به امر خداوند و اعتصوبحبل یرد خود درود مک یرانیز مسلامن و ایعز

  :دینامیف خود میوظا یدر اجرا یار کهم یر تقاضایات مرشوحه زکعاً و ال تفرقوا و نیالله جم

ان بر خالف امر خداوند ر یدشمنان اسالم و ای: جاد اختالفات مذهبیدشمنان اسالم به منظور ا یکـ تحر 1

روان مذاهب مختلف موجب تفرقه و ضعف مسلامنان شده ین پیجاد اختالف بینند با ایکو تالش م یسع

  .ن و اموال ما مسلط شوندیبه رسزم

  :میخوانیام مین پیدر ادامه ا

را از  نیت املقدس قبله اول مسلمین توانست بیرد با استفاده از اتحاد مسلمک یوبین ایصالح الد: ب

  .بخشد ییون رهایبیتهاجم صل

ت املقدس بدست یه بکشود یآنان م. دست نشانده یهاومتکن و حیدر اثر اختالف و تفرقه مسلم: پ

ر ین آواره هر روز زیان استعامرگرش افتاده و برادران مسلامن و مستصعف فلسطیست و حامیونیصه

ت یبه حام ینیامام خم یه برهرب کران است یا ین انقالب اسالمیغلتند و ایو خون م کمبباران به خا

غ نخواهند یبه آنان در کیمکچگونه یامل از هک یتا آزاد یام و و با اعالم روز قدین قیمظلومان فلسط

  ردک

  .یجاد اختالف بعنوان خودمختار یا یران برایدشمنان ا یکـ تحر 2

 یاا جامعهیشده و هر فرد  یجار  ن همه مسلامنان عدالت و مساواتیب ین اسالمیقوان یبا اجرا: الف

  ندیمنایم یزندگ یگر با برادر یر افراد و جوامع مسلامن دیبا حفظ آداب و رسوم و فرهنگ خود با سا
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ن رسنوشت و اداره امور ییشور همه در تعکده ـ شهر ـ استان ـ  یل مجلس شوراکیبا انتخابات و تش: ب

صددرصد عموم مردم  یا خود مختار یـ و  یردانب خود گین ترتیبوده و بد یکم و رشیمربوطه سه

  .ده استین گردیران تامیگر ایمسلامن د

مثال بوده و  یب ینداشته و جامعه اسالم یاز یامت یگر یبد یومت اسالمکدر ح یچ فرد مسلامنیه: پ

  .شرت باشدیاو ب یه تقواکاست تر رمکنزد خداوند م یسک

  ن سابقکیا مالین و کین و خورده مالشاورزاکن یـ ابعاد اختالف در روستاها ب 3

 ینهایزم یاسالم یومت جمهور که حکردند کغ یشاورزان تبلکرات مبنظور جلب کعامل حزب دم ـ 4

آنها  ین برده و اراضین را از بکیرا از آنان پس خواهد گرفت و اگر آنها مسلط شوند خرده مال یشاورز ک

  هکنان داشته باشند ید اطمیشاورزان باکه یکرد در صورتکم خواهند یشاورزان تقسکن یرا ب

باشد متعلق به خودشان یشاورزان مکه در ترصف ک ین قبلیم شده به موجب قوانیتقس یالف ـ اراض 

  .خواهد بود

 یشاورز کو چنانچه حق  یدگیرس یشاورز ک یبه اختالفات ارض ین اسالمیقوان براب یکیه نزدیب ـ در آت

  شدع شده باشد احقاق حق خواهد یضا

بودن  یرانیشاورز و دامدار عالوه بر مسلامن و اکو  کاز خرده مال یرد همگکر و مرزبان یردلیـ عشا 4

و  یو فرهنگ یو مل ینیگر بوده و دوش به دوش هم از معتقدات دیدیکش یره و قوم خویهم عش

گر یدیک ن و ملت مقابلیدشمنان د یکرده و با تحرکلذا اشتباه ن ەاندردک یشور پاسدار ک یمرزها

  .را ن خواهد شدیدشمنان اسالم و ا یموجب خشنود ین نفاق و دودستگیرا اید زیستینا

ب خورده یات باال برادران فرکه با توجه به نکفرض و واجب است ، ان علومیو دانا ینید یـ بر علام 5

 یار کنان همدشم یادیه با جاسوسان و اک یاب خوردهیند تا عنارص فریمنا ییخود را ارشاد و راهنام
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نان خاطر به آغوش خانواده خود یران با اطمیبدانند در صورت برگشنت به دامان ملت مسلامن ا ەاندردک

  مصون خواهند بود یبیرفته و از هر گونه تعق

ه حفظ کرساند یرد مکز یران باستحضار همه برادران و خواهران عزیا یاسالم یجمهور  یـ ژاندارمر 6

انجام  یار کو هم یه با برادر کست ین خواهد شد اما بهرت نیه باشد تامک یبیرتت منطقه و مرز بهر تیامن

 متام شود؟ یو دشمن شادی شکرد تا برادر یگ

 (22/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .پاسگاه در محارصه هزار مهاجم است یک

 شورکغرب  یمرز ەهای گایحمله مهاجامن به پا 

رسهنگ ». شب مورد حمله مهاجامن قرار گرفتید شور ازکغرب  یرمانشاه ـچند پاسگاه ژاندارمر ک

مهاجم  400ش از یروز بید 21ساعت : رمانشاهان به خربنگار اطالعات گفتک یفرمانده ژاندارمر « یانیاخ

به  یرانداز یمهاجامن با ت. ردندکحمله «نوسود» یدر بخش مرز « گرمله یهان» یپاسگاه ژاندارمر  یبسو 

. مامور ژاندارم مستقر در پاسگاه به ارتش مهاجامن پاسخ دادند 50 ورش بردند امایپاسگاه پاسگاه  یسو 

ردند و کشب تا صبح امروز در مقابل مهاجامن مقاومت یماموران د»: ن گفتیهمچن یانیرسهنگ اخ

: ردکاضافه  یانیرسهنگ اخ« . ده استیهزار نفر رسیکه تعداد مهاجامن به ک است کیده حایگزارش رس

. «باشدین پاسگاه همچنان در محارصه مهاجامن میرده است و اکت کسگاه حر پا یبسو  کیمک یروهاین»

و «نگانیبا»، «نیریوه در قرص شکله یت» یژاندارمر  ەهایز به پاسگایشب نید»: ان گفتیدر پا یو 

 . «آنها را بعقب راندند یاما ماموران ژاندارمر . در منطقه اورامانات حمله شد«دوروله»

 (22/7/1358 )اطالعات
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  .ندیکوحشت م« چمران»از اسم  یحت، ضدانقالب: ردستانکل اوضاع یه و تحلیزتج

  :ردکل یه و تحلین تجزیردستان را چنکر یحوادث اخ ایاعالمیهروز با انتشار یردستان دکات یستاد عمل

 یروهایه نکگر قدرت هجوم ندارند آنجا یون دیبه خود گرفته است ضد انقالب یگر یردستان صورت دک

ان یدر م، ەهاو کبرقله  ەهاگذارند در وسط در یتازند و آنها پا به فرار میبرآنها م یرتش در هر نقطهاا ویژە

ون دنبال یدر دامن دشتها همه جا و همه جا ضدانقالب ەهاان رایجنگلها در م یر درختهایز، تخته سنگها

ده به دشمن حمله ران از قفس رها شیهمچون ش یکیچر یهایکتکبا تا یزبده ارتش یروهاین. شوندیم

ا یا  ینندهاکن یمکنند و هر یکم یرا خنث ینیمکدارند هر یخود برم یپا یرا از جلو  یربند و هر مانعیم

با شدت  یم بعدیرده است و تا تصمکخود را رشوع  یساز کارتش پا، نندیکر میا دستگیاندازند و یم کبخا

ون یه همه ضد انقالبیا تصفیاشهادت . یندیکم را با آغوش باز استقبال یر یادامه خواهد داد و هر نوع درگ

  .شعار رزمندگان انقالب است

شور کامل خود را بر همه نقاط کطره یرد فوراً قادر است سیم بگیرد هر گاه تصمکگر ثابت یبار د ارتش

ر شده یعراق رساز یمرزها یرات به سو کپر از مهامت حزب دمو  یونهایامکند در حال حارض کن یتام

ند بنابراطالع یزیارتش خر دشوند به عراق بگر یر رسپنچه توانایه در زکنیخواهند قبل از ایم آنها، است

ران خارج شده وبه عراق رفته یا یپر از اسلحه و مهامات از مرزها یون بزرگ ارتشیامک 20ق تا بحال یدق

تهاجم داد جواب ون اجازه یرده بود و به ضد انقالبکوت کپرسند چرا در ماه گذشته ارتش سیاست همه م

ا ینند و دنکت خود را به همه ثابت یخود رفت تا حسن ن یه در خالل ماه گذشته ارتش به پادگانهاکآن

امتناع  یز یند و از جنگ و خونرکردستان را حل کل یخواهد با صلح و محبت مسایران میبداند دولت ا

ن حال روش یدر ع، رده استکت متام ثابت یامل خود را با قاطعکطره یه قدرت و سیکدر حال، ورزد

توطئهگران  یار کران و انقالب با همیه دشمنان اکآنجا  یاند ولینامیخود را به همه م یهنیو م یمردم

وت کگر سینند دیکزنند و از صلح و صفا سوء استفاده میگناه میرحامنه مردم بیشتار بکدست به  یخارج

  .لحظه آنان را آزاد نگذاشت یکرد و کع و قمع توطئه را قاطعانه قل ەهاین جرثومید ایست بایز نیجا
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ه دولت یه اسلحه به دست گرفته بودند و علکرا  یسانک ین را حتیقدر انقالب همه متهمیرهرب عال

ل دولت دهند و دست از توطئه یه اسلحه خود را تحوکده بودند عفو فرموده بودند برشط آنیجنگ

دهند و یها ادامه میزیو همچنان به قتل و خونر ەاندرده دست به اسلحه بک یسانکنون کا یبردارند ول

نند مسلام مشمول عفو نخواهند بود و به شدت مجازات خواهند یکاز عفو امام و دولت سوءاستفاده م

ارتش ورود  کن آثار تحر یاز مهمرت. ندیم منایملت بازگردند و سالح خود را تسل یه به سو کشد مگر آن

ضد انقالب  یروهایه نکه وجودش در ماه گذشته سبب شد ک یسکبود ردستان کرت چمران به کمجدد د 

ردستان مسلط شود و ک یکگردند و ارتش در مدت ده روز بر همه نقاط اسرتاتژ یمتالش یمکدر مدت 

پر شور از او استقبال  یادهایدرجهداران و رسبازان با فر، افسان، شودیرت چمران وارد مکه د ک یهر نقطها

مختلف  ەهایگرو  یدارند و حتیو استقبال شهادت اعالم م یجانباز  یخود را برا یماگنند و همه آدیکم

ش یشاپیز سالح به دست گرفته پیاو ن. ه همراه او به صحنه مبارزه اعزام شوندکگذارند یبا هم مسابقه م

ز یزان نافسان و درجهداران و رسبا، دینامیم یرا رهرب  یانقالب اسالم ەهایند و گرو یکرزمندگان حمله م

رند و ضد انقالب را یگیر سلطه خود میرستارس منطقه مورد نظر را ز یوتاهکهمچون عقاب در لحظه 

 یروهایگاه ضد انقالب بود به ترصف نیه چند روز پاکرا « شندرا»ه دهیکروز هنگامید. اندازندیبه دام م

ز به فرمان یبودند و رسبازان ن ره شدهیبه رسبازان خ یبا بهت و نگران ەهادرآمد و مردها زنها و بچ ویژە

نمودند یر مین را دستگکیو کردند و مشیکد میرا بازد ەهاشدند و خانیرتچمران در نقاط مختلف پخش مکد 

: گفتیداد و میگر نشان میرت چمران را با انگشت به زنان دکبار د یکرد کاز زنان جوان  یکیان ین میدر ا

ت آنها حفظ یه با وجود او امنکردند یکنان میحساس اطما، رت چمران استکد ، د او خودش استینکنگاه 

رازه ضد انقالب از یه شکشدند ین مطمنئ میرد و همچنکس به آنها تعرض نخواهد کخواهد بود و هر 

ه از آسامن ک یوپرت یکه هر هلکنند یکردها تصور مکه کنجاست یجالب ا، ده خواهد شدیمنطقه برچ

از  یز حتیضد انقالب ن، رت چمران در آن حضور داردکند د یکبور مه از منطقه عک یا هر ستونیگذرد و یم

  .منطقه آنها را آزاد نخواهد گذارد یکه وجود او در کداند یند و خوب میکاسم او وحشت م
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 یکن تحریه وجود او بزرگرتکدانند یو خوب م ەاندخود را به او بست یدوار یز همه امین انقالب نیمومن

 یران و خربنگاران با نوعکاز روشنف یه بعضکشود یده مین شنیرد و همچنک جاد خواهدیرا در منطقه ا

جنگ شخصاً  ەهایه اسلحه به دست گرفته و در جبهک یر دفاعینند تنها وزیکر لب زمزمه میاعجاب ز

 . ن استکز ممیهمه چ یه در نظام انقالب اسالمک یبراست یند آر یکت مکرش 

 (22/7/1358هانکی)

 

 ردستانکث ل حوادیه و تحلیتجز

  :ردکل یه و تحلین تجزیردستان را چنکر یحوادث اخ ایاعالمیهروزبا انتشار یردستان دک یاتیستاد عمل

 یهارویه نکآنجا . گر قدرت هجوم ندارندیون دیبخود گرفته است ضد انقالب یگر یردستان صورت دک

تخته  یند و در وسط دهات بر رو گذار یتازند و آنهاپا به فرار میبر آنها م یاارتش در هر نقطه ویژە

ون دنبال یدر دامن دشتها و همه جا و همه جا ضد انقالب ەهاان رایجنگلها در م یر درختهایسنگها ز

ربند یر از قفس رها شده به دشمن حمله میهمچون ش یکیچر یهایکتکبا تا یزبده ارتش یروهایشوند نیم

 یرا خنث ینیمکدارند هر  یخود برم یپا یا از جلو ر  یدارند هر مانعیخود بر م یرا از جلو  یو هر مانع

رده کخود را رشوع  یساز کنند ارتش پایکر میا دستگیاندازند و یم کرا بخا یانندهکن یمکنند و هر یکم

ا یند یکرا با آغوش باز استقبال م یر یبه دشت ادامه خواهد داد و هر نوع درگ یم بعدیاست و تا تصم

رد هر کگر ثابت یون شعار رزمندگان انقالب است رسدار ارتش بار دیبه همه ضد انقال یا تصفیشهادت 

ند در حال حارض کن یشور تامکامل خود را بر همه نقاط کطره یرد فوراً قادر است سیم بگیگاه تصم

خواهند قبل یز شده است آنها میعراق رسر یمرزها یرات بسو کپر از مهامت حزب منحله دمو  یونهایامک

 20ق تا بحال یاطالع دق زند و بنابریارتش خرد شوند به عراق بگر یتوانا ەهایرس پنجر یه در زکنیاز ا

ران خارج شده است و به عراق رفته است همه یا یپر از اسلحه و مهامت از مرزها یون بزرگ ارتشیامک

در ه کداد جواب آن ون اجازه تهاجمیرده بود و به ضد انقالبکوت کپرسند چرا در ماه گذشته ارتش سیم
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ه دولت کها بدانند یند چپکت خود را ثابت یخود رفت تا حسنن یهاخالل ماه گذشته ارتش به پادگان

ه قدرت یکامتناع ورزد در حال یند و از جنگ مرز کردستان را حل کل یتواند با صلح و محبت مسایران میا

 یو مذهب یروش مردم ن حالیرده است در عکت متام ثابت یت متام قاطعیامل خود را با قابلکطره یو س

دست به  یتوطئهگران خارج یار کران و انقالب با همیه دشمنان اکآنجا  یول. اندینامیخود را به همه م

ست یز نیوت جاکگر سینند دیکاستفاده م زنند و از صلح و صفا سوءیگناه میرحامنه مردم ب یشتار بک

قدر یه آنها را آزاد نگذاشت رهرب عاللحظ یکرد و کتوطئه را قاطعانه قلع و قمع  ەهاین حربید ایبا

ده بودند عفو یه دولت جنگیه اسلحه بدست گرفته بودند و علکرا  یسانک ین را حتیانقالب همه مهاجم

ه ک یسانکنون کا یل دولت بدهند و دست از توطئه بردارند ولیه اسلحه خود را تحوکفرمود برشط آن

دهند و از عفو امام و دولت سوء یها ادامه میز یو همچنان به قتل و خونر ەانددست به اسلحه برد

ملت  یه بسو کمسلامً مشمول عفو نخواهند بود و بشدت مجازات خواهند شد مگر آن. نندیکاستفاده م

ردستان کرت چمران به کارتش ورود مجدد د  کن آثار تحر یند از مهمرتیم منایباز گردندو سالح خود را تسل

ردستان مسلط شود و هر ک یکاسرتاتژ، مدت ده روز بر همه نقاطبار گذشته ارتش توانست در . بود

پرشور از او استقبال  یادهایشود افسان و درجه داران و رسبازان با فریرت چمران وارد مکه د ک یانقطه

مختلف  ەهایگرو  یدارند و حتیو استقبال شهادت اعالم م یجانباز  یخود را برا ینند و همه آمادگیکم

ت کش حر یشاپیز سالح بدست گرفته پیه به صحنه مبارزه اعزام شوند او نکگذارند یم با هم مسابقه هم

 . ندیکم

 (23/7/1358 یاسالم ی)جمهور 
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  .را به رگبار مسلسل بستند ینیزم یرو یل فرمانده نیاتومب، راتهاکدمو 

  .جنگلها رسگردان بودم یکیدر تار ەهار رگبار گلولیزی: مسار فالحیت

پاسدار 1نجات جان سه  یه قصد داشت براک یهنگام ینیزم یرو یفرمانده ن یله فالحال یمسار ولیت

هدف رگبار مسلسل ، ندکبودند اقدام  یروستا زندان یکر شده و در ین اسیه در دست مهاجمکمجروح 

 ەهایدر مهر  یافت و مخترص نارحتی ییاز مرگ رها ییاما بطرز معجره آسا، قرار گرفت 7ـ یـ ج یپ -و آر

  .ش بوجودآمدمر ک

 یسابق( بسرت  یال پهلو ی")لییقه رضایامرستان "صدیروز در بیه از بعدازظهر دک یالله فالح یمسار ولیت

ات ییجز، هانکی یس شهر یخربنگار رسو یرهاشمیم میگفتگو با عبدالعظ یکشب گذشته در . شده است

خوشبختانه من و  ینیم خمر امایخ یخداوند متعال ودعا یار یبه : حمله مهاجامن را رشح داد و گفت

  :ن حادثه گفتیا یدر خصوص چگونگ یو . مین حمله جان سامل بدر بردیهمراهانم از ا

ر ودر ین اسیمهر مجروح و توسط مهاجم 15ه در حادثه کتن از برادران پاسدارامان  3نجات جان  یبرا

از راه  یگر یمران و گروه درت چکن و د یق زمیمن و همراهانم از طر، شده بودند یزندان« شندرا» یروستا

ن یه مهاجمکم یمتوجه شد، میدیه به آن محل رسک یهنگام، میردکت کحر « شندرا»هوا به طرف روستا 

ن راه یدر ب. میردکناچار عزم بازگشت . ەاندردکمنتقل  یگر یران را به نقطه دیاس، و عوامل ضد انقالب

مراهانم را بگلوله بستند و متعاقب آن پ حامل من و هیل جیناگهان اتومب یمنطقه جنگل یک یحوال

ل منهدم یه اتومبکرده ک یکپ حامل من و همراهانم شلیل جیبه طرف اتومب 7ـ یـ ج یپ -دو گلوله آر

 یکما  ین گونه حوادث برایا یات رزمین عملیچون در ح. میپرتاب شد یدام به گوشهاکشد و ما هر 

ر یابان و زیب یکیوستند در تاریز مبن پیه همراهانم نکنیم و پس از ایبالفاصله پناه گرفت، است یامر عاد

ش از دو ساعت در یب. مید خود را به داخل جنگل رساندیرسیه از هر سو به گوش مکرگبار مسلسلها 

 یم و به سختیرده بودکدا یپ ییهایدام از ما ناراحتکه هر ک یم و رسانجام در حالیجنگل رسگردان بود

  .مید را به رسدشت رساندخو ، میم راه برویتوانستیم
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مر سخت که مهره ید در ناحیه درباره ما انجام شد و چون من بعلت درد شدیاول یدر آنجا اقدامات درمان

حامل »رد کد کیتا یمسار فالحیت، شدم یامرستان منتقل و بسرت یروز بیبعدازظهر د، ده بودمیصدمه د

  .«واهم شدامرستان مرخص خیخوب است و انشاء الله فردا از ب یلیخ

 

 امرستانیدر ب

امرستان یبه ب هانکی یس شهر یخربنگار رسو «یمسار فالحیت»شب گذشته به دنبال اعالم خرب حمله به 

نرتل پاسداران بود و پاسداران از کامرستان تحت یب، ردکمراجعه  ینیزم یرو یشدن فرمانده ن یمحل بسرت 

خوشبختانه : گفت یامرستان و ینان بکار کاز  یکیادر متاس ب. ردندک یاطالعیحادثه حمله اظهار ب یچگونگ

رده و تنها کاصابت ن یبه و  ین حمله جان سامل بدربرده است و گلولهایاز ا ینیزم یرو یفرمانده ن

ان است کتحت درمان پزش یه خوشبختانه و کده است یب دین حادثه آسیان ایمر او در جرک ەهایمهر 

 . افتیبهبود خواهد  یو  یو به زود

 (23/7/1358هانکی)

 

  به افراد مستقر در سلدوز 64اخطار لشگر 

هشدار داد تا « سلدوز»ه ارشار در منطقه یلکه بیلشگر شصت و چهار اروم: پارس یه ـ خربگذار یاروم

  :ن رشح استیبه ا 64ه لشگر یمنت اطالع. نندک کست و چهار ساعت منطقه را تر یب

 یبسمه تعال

ه قادر کبرخوردار است  ینظم در منطقه مستقر و از چنان قدرت یر برقرا یارتش برا رد!کز یبرادران عز

« سلدوز» ق در منطقه یارتش از تجمع سالح ارشار بطور دق. ان برداردیه مواضع ارشار را از میلکاست 
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ه یلکند لذا به ک یر یجلوگ یز یل است در منطقه از خونریما یآنرا دارد ول یباخرب است و قدرت نابود

رد بتوانند با آرامش در کو  کاعم از تر  ینند تا اهالک کشود دشت منطقه سلدوز را تر یارشار اعالم م

شود تا منطقه یب خورده فرصت داده میساعت به افراد فر 24نند و مدت ک یاشانه خود زندگکخانه و 

 . معمول خواهد شد یوبکرس  یاقدام الزم برا، نصورتیر ایند و در غیگو کرا تر 

 (24/7/1358)اطالعات

 

  .شودیگر اجرا میغرب تا دو روز د یآرام ساز  یطرح ارتش برا

  .رده بودندک کپاسداران بدون اطالع ارتش پادگان را تر 

ه ارتش کرد کاعالم  ییویراد یگفتگو  یکدر ، ارتش کس ستاد مشرت ییر« رکن شایمسار رسلشگر حسیت»

اده ین طرحها پینده ایدر دو روزآه کدر دست اجرا دارد  یراتها طرحهائکت دمیاز فعال یر یجلوگ یبرا

رد کشد اعالم یانجام م یاسام یجمهور  یه با صداک یوئین مصاحبه رادیر در اکمسار شایت. خواهند شد

مسار یت. رده بودندک کبدون اطالع ارتش پادگان را تر ەاندراتها قرار گرفتکه مورد حمله دمک یه پاسدارانک

ن یم به همیندار یگران اطالعیم و از رسنوشت دیاآوردهجسد بدست  22ه ما تنها کرد کر اضافه کشا

نفر  200تا  150ن یه تعدادشان بکراتها کدم»: ن گفتیهمچن یو . مینکیم یجهت آنها را گمشده تلق

ـ  یبا آرـ پ یکهفت بودند و بر اثر شل یـ ج یآر ـ پ یر بار و سالحهایبودند مسلح به انواع تفنگ و ت

ر یه در زکن علت تعداد هفت نفر از پاسداران یه به همکده شدند یشکچند خودرو به آتش  7 یج

ات یر سپس در مورد نحوه برخورد با عملکمسار شایت. «خودروها سنگر گرفته بودند در آتش سوختند

دو روز به  یکین یه در دست دارند و در همک ییو ارتش بر اساس طرحها یژاندارمر »: ن گفتیمهاجم

نها آرامش منطقه را به یند و نخواهد گذاشت ایکم یر یها جلوگتیشت از فعالمرحله اجرا خواهند گذا

 (24/7/1358)اطالعات      « . زندیهم بر
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  راتکحزب دم یبه اعضا یاسالم یاخطار ارتش جمهور 

ردستان کرات کحزب دم یدر شهرستان سلامس به اعضا یاسالم یارتش جمهور : پارس یه ـ خربگزار یاروم

   .ن رشح انتشار دادیه باین مناسبت اطالعیل دهند و بهمیخود را تحو یهاد تا سالحهفته فرضت دا یک

ابالغ  ەاندردک یسیردستان نامنوکرات کدم ه در حزبک یسانکه یلکله به ینوسیبد -« یبسمه تعال»

ه چنانچ. ل بدهندیخود را تحو یهفته فرصت دارند سالحهایکمبدت  ین آگاهیخ انتشار ایه از تارکشود یم

بعنوان  یند با و کم ارتش نیرات اسلحه خود را تسلکحزب منحله دم یاز اعضا یسکن مهلت یان ایتا پا

به  یا معنو یو  یماد یانسان یرو یدا شوند از نظر نیپ یضد انقالب رفتار خواهد شد اگر افراد

هند خائن به ا او را پناه دینند و ک کمکن منطقه است یا یفرار  یهااز فئودال یکیه ک« یسنارمامد»

مه کمحا یاسالم یجمهور  ەهایشوند و در دادگایو ضد انقالب محسوب م یاسالم یدولت جمهور 

 . «خواهند شد

 (24/7/1358)اطالعات

 

 مرز یان جوانرود به آن سو ییمهاجرت روستا

  .«ق مرز پاوه ادمه داردیمرز از طر یان جوانرود به آن سو ییمهاجرت روستا»: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

هان به منطقه جوانرود کی یروانس در گفتگوبا خربنگار اعزام ی" فرمانده پاسگاه ژاندارمر یستوان داراب"

مرز مساله  یان و مهاجرت به آن سو ییاز روستا یه گروهیشهر بوس کتر : ن مطلب گفتیضمن اعالم ا

  .شودیم شرتیج بین گروه به تدریما تعداد ا ینانهایاست وبا وجود اطم ینندهاکنگران 

 یبرا: هان گفتکی یز در گفتگو با خربنگار اعزامیپاوه ن یه ژاندارمر ی" نژاد فرمانده ناحیرسوان معاذ"

  .میدار یو رزم ییوپرت شناسایکبه چند فروند هل یاح فور یه احتین ناحیامل افراد مسلح اک یوبکرس 
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له ید با وسیت باین تقویا است یز رضور ین یمرز  یدر نواح یژاندارمر  یت واحدهایتقو»: افزود یو 

  .«ن همراه باشدیو سالح سنگ یافکه ینقل

 یها و هامهنگ شدن قوایریار آزموده در صحنه درگک یاتیگامردن فرماندهان عمل»: ردکنامربده اضافه 

  .«است یرضور  یز امر یو پاسداران و ارتش ن یژاندارمر 

 کبا توپخانه و تانی رزم یاعزام واحدها: تمبودها گفکر یپاوه در مورد سا یه ژاندارمر یفرمانده ناح

  .«د استیپاوه مف یوهستانک یاستقرار توپخانه دورزن در نواح ویژەالزم است ب ین نواحیبه ا یافک

  .را به گلوله بستند یوپرت یکهل، مهاجامن، در منطقه نوسود

روز ید: پارس گفت یگزار رمانشاه به خربنگار خرب ک یه ژاندارمر ی" فرمانده ناحیانی"رسهنگ اخ -رمانشاهک

وپرت توانستند آن را سامل یکرد و خلبانان هلکوپرت اصابت یکفروند هل یکبه  یگلولها، در منطقه نوسود

در : افزود یانیرسهنگ اخ. دهندیار مرمت آن را انجام م، کپکیا یکنون کن فرود آورند و هم ایبه زم

« گرمله یهان»و، «دزآور»، «نودشه» یدر سه راه واقع« ملند»گردنه  یروز ماموران ژاندارمر یات دیعمل

در آن مستقر  یرد و آنها را به عقب راندند و ماموران ژاندارمر ک کرات پاکن دمیرا از وجود مهاجم

 . شدند

 (24/7/1358هانکی)

 

  :ن بار فاش ساختیاول یبرا یمسار فالحیت

  .ندهست یران و عراق زندانیا یمرز  یراتها در غارهاکگروگان دم 400

ب ین در منطقه رسدشت آسیان حمله مهاجمیه در جرک ینیزم یرو ینده نی" منایالله فالح یمسار ولیت"

 یرا مورد چگونگ یات مهمکاختصاص ن یگفتگو  یکدر ، باشدیم یامرستان بسرت ینون در بکده و هم اید
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 یتا زمان: گفت از سخنانش یرد و در قسمتکان یشور با عوامل ضد انقالب بکمسلح  یرو ین یهایریدرگ

ن یبر ا یانیتوان نقطه پایوجود داشته باشد من یشور خارجک یبانیات نامنظم منطقه پشتیه در عملک

  .ات گذاشتیعمل

ت یه برخالف مصالح ملت و انقالب فعالکآنها : از سخنان خود گفت یگر یدر قسمت د یمسار فالحیت

  .زندیران بگریفنده ملت مبارز اهرگز نخواهند توانست از چنگال عدالت و خشم تو ، نندیکم

ل یبا توجه به مسا: به گفتگو پرداخته است گفت« یرهاشمیم میعبدالعظ»ه با ک یالله فالح یمسار ولیت

من معتقدم الزمه استقرار . منطقه گرفته است یساز کم به پایراسا تصم، ارتش، ش آمدهیو حوادث پ

و نظم در  یاسیت سیه امنک یاست و مادام یتصادواق یاسیسی، اقدامات روان، ت در منطقهیمداوم امن

ننده ک یارتش فعالً عامل بازدانده و خنث. ستیس نیدر منطقه م یچ اقدام اصالحیه، منطقه برقرار نشود

  .است

افته یو حساس منطقه استقرار  یاتیارتش در نقاط ح»: گر سخنانش افزودیدر قسمت د یمسار فالحیت

راتها و ضد کننده اقدامات مسلحانه دمو ک یه صورت عامل بازدانده و خنثن نوع استقرار بیاست و با ا

به انجام  یوشهربان یبرادران پاسدار و عنارص ژاندارمر ی، ن حوزه نظامیند و در ایکون عمل میانقالب

  .«وظائف خود مشغولند

داند ودر یموپاسداران انقالب  یانتظام یروهاید ورشط از نیق یب یبانیلف به پشتکارتش خود را م»

  .«شودیون وارد عمل میها با ضد انقالبیو دور از آباد یوهستانکمناطق 

افراد مسلح اشاره  یه انقالبیو روح یاز سخنانش به انضباط روحان یگر یدر قسمت د« یمسار فالحیت»

ا به تها ر یانجام مامور ییتوانا، مسلح یروهاین، رهرب انقالب یبانیخداوند و پشت یار یبه »: رد و گفتک

  .«ن منطقه دارندیطور مستمر در ا
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  مبارزه در فصل زمستان

نند و ارتش را به عقب کتوانند مبارزه ین بهرت میمهاجم، ه در فصل زمستانکع شده یبرخالف آنچه شا

خود را اثبات  یط منطقه بتواند برتر ین رشایدر سخرت یه حتکدارد  یم ارتش چنان آمادگید بگویبرانند با

  .میستیچوجه نگران فصل زمستان نیند مات به هکوتاه کن منطقه یضد انقالب را از انند و دست ک

ان غارت یرد و گفت در جرکها اشاره یستیسکدر ادامه اظهارات خود به مساله مار « یمسار فالحیت»

مردم در حمله به پادگانها بودند با نقشه حساب  یکه از عوامل مهم تحرکستها یسکمار ، شورک یپادگانها

ـ آرـ  یه از نوع پکمها یسیرا با خود بردند و با هامن ب یزات رزمیو تجه یوسائل مدرن مخابرات یشدها

ه به کما را  یامهایآنهااغلب پ. ەاندردکما را در منطقه با خطر مواجه  یت مخابراتیامن، باشدیم 77ـ یس

 یت مخابراتین عدم امنیما در اثر هم یر یب پذین آسیشرتینند و بیکشف مکشود ید مخابره مکصورت 

  .میه در منطقه با آن مواجه شدهاکاست 

ت یه چگونه معلوم شده امنکد یین است بفرماکده ممیه پرسکهان کیدر جواب خربنگار  یسامر فالحیت

رث کرسد امی ه به گوش ماک ییویدر ارتباط راد: مختل شده است؟گفتها ستیسکتوسط مار  یمخابرات

. است« گرید ەهایو لهج یراز یشی، با لهجه اصفهان یفارس، سیسل یفارس» یردکر یاملات با زبان غکم

ر از یغ یهیچه توج، رد هستندکرثاً کا یدولت یارمندان سازمانهاک یرد هستند حتکه همه ک ایمنطقهدر 

است نه  یت مخابراتیما در منطقه به علت عدم امن یر یب پذیه گفتم آسکهامنطور . ردکتوان یآن م

  .یکنکو ت یکتکتا

م ـ یز روبرو هستین یاسیس ەهایه با گرو کبل، میستیر نیراتها درگکتنها بادمو ، ردستانکما در منطقه 

ـ و همچن یچپ ـ و راستها یچپها -چپهاو راستها ما در رسدشت ، راست یچپ و راستها ین راستهایچپ 

دانستند و رفت وآمد یمن یردکزبان  یده بودند ولیپوش یردکه لباس کم یردکبرخورد  یادیبا افراد ز

به ما گزارش ، نیان مهاجمیر شهرها در میتهران اصفهان و سا یمنره شهربان یلهایرا با اتومب یادیز

  .ەاندردک
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ن و عوامل ضد انقالب یان حمله مهاجمین در جریهمچن: در ادامه اظهارات خود گفت یمسار فالحیت

پاسدار و مجروح شدن و گروگان رفنت عده  20ز ش ایشته شدن بکه منجر به کبه ستون برادران پاسدار 

ه چند کن فارس زبان بودند و هم آنها بودند یه مهاجمکردند کمجروحان به رصاحت اعالم ، شد یادیز

  .شده بودند آتش زدند یپل مخف یکر یه زکتن از شهدا را 

ما را دو قسمت  یهاون چپ و راست ارساو گروگانیراتها و ضد انقالبکده دمو یگزارش رس نیبراساس آخر

نند و یکم یبالفصله مرز نگهدار  یونکو مناطق مس یمناطق مرز  یاز آنان را در غارها یقسمت. ردندک

  .ردندک یعراق زندان کاز آنان را در داخل خا یگروه

تا آنجا : م؟گفتین داریار مهاجمید چند گروگان در اختینیکر مکه فکن سئوال یدر جواب ا یمسار فالحیت

هستند نزد مهاجامن  یو ماموران انتظام یارتش، ن آنان پاسداریه بکگروگان  400م حدود یع داره اطال ک

 یکیق از یتحق یاگر الزم بود برا یگاه، رده استکن یر ینون اقدام به گروگانگکارتش تا. برندمی به رس

  .میردهاکق آزاد یه او را احضار و پس از تحقکردها بوده کاز 

: ر؟گفتیا خید یم به آزاد ساخنت گروگانها داریا تصمیه آکن سئوال یسپس به ا ینیزم یرو یفرمانده ن

به محض . گروگانها هستند یق نگهدار یمحل دق ییشناسا یبرا یعیقات وسیها در صدد تحقیمنابع اطالعات

به نجات  یخود و قبول هر گونه خطر  ییبا همه توانا، ارتش، مینکشف که محل استقرار آنها را کنیا

  .گانها خواهد شتافتگرو 

 

 تازه نفس یرو یاعزام ن

 ویژە یکنکد و تیبا آموزش جد یدو تازه نفسیجد یرو ین»: د به منطقه گفتیجد یرو یدرباره اعزام ن یو 

رد کو عمل ەاندردکآغاز  یرا در سطح جد یساز کبه منطقه اعزام شده و آنها به مناطق آلوده رفته و پا

چند  یه طک ەهایدر محل استقرار در پاسگا یگر ژاندارمر ید یسو از . تبخش بوده استیز رضایآنها ن
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ن یرده است همچنکعمده و روستاها را آغاز  ەهایدر را یساز کده است و پایر اشغال شده گردیورز اخ

  .«رانشهر دست زده استیمهاباد و پ، بانه، رسدشت یهایشهربان یایو اح یبه بازساز  یشهربان

رد و گفت کمناطق آلوده اشاره  یهایریان درگیدر جر یشور خارجک یکت آنگاه به دخال یمسار فالحیت

 یوجود داشته باشد و از سو  یشور خارجک یبانیپشت، نیات نامنظم مهاجمیه در عملک یالبته در زمان

ات نامنظم یدر عمل یانیتوان نقطه پایند منکدا نیم پیدولت در منطقه تعم ییو قضا یگر نفوذ ادار ید

و  یاسیوس ینه استقرار نفوذ نظامیدولت در زم یتهایه فعالکاست  یدوار یباعث امن یو ا، گذاشت

ت یه بر خالف مصالح ملت و انقالب ملت فعالک ین است آنهایاعتقاد من ا. محسوس شده است ییقضا

ه ک یناحق یزند و خداوند از خونهاینوانند بگرینند هرگز از چنگال عدالت و خشم توفنده ملت منیکم

  .گذردیشود منیخته میضد انقالب رله یبوس

ران در یه ملت اک یبا انسجام: ن گفتگو اظهار داشتیاز ا یگر یدر قسمت د یالله فالح یمسار ولیت

 یر باشد و تالشهاینفوذ پذ ین ملتینم چنیکدارد من تصور من یو مل یانقالب و اعتقادات اسالم ەهاینیزم

  .ن ملت بوجود آوردیر ایدر حلقه زنج یافکتواند شیجهانخواران من یو نظام یاسیـ س یروان

و  یار کتفاهم هم یانتظام یروهایر نین ارتش و برادران پاسدار و سایب»: سپس افزود یمسار فالحیت

م ومن به عنوان یندار یلکنه البته پس از حادثه پاوه مشین زمیمطلق وجود دارد و ما در ا یهامهنگ

قدر و یرهرب عال ینیشگاه امام خمیرابه پ ینیزم یرو یپرسنل ن یسامراتب حق شنا ینیزم یرو یت نیتول

  .«نمکمی میران و پاسداران انقالب تقدیملت ا

د یه منجر به شهکن گفتگو به موضوع گله برادران پاسدار در حادثه رسدشت یان ایدر پا یمسار فالحیت

 یلومرت کی 15اسداران در فاصله ه ستون پکدر روز حادثه : رد و گفتکاشاره ، شدن ستون پاسداران شد

رده کت که ارتش بانه به طرف رسدشت حر ک یاتکتدار  یشدند ستون نظام یر یپل رسدشت به بانه درگ

 یر یالبته قبل از درگ. شده بودند یر ین در گیپاسداران با مهاجم یر یمحل درگ یلومرت کی 20بود در فاصله 

نار آنها فرود آمده کوپرتها یکاز هل یکی یودند و حتده بیورت پاسداران را دکاس یوپرتهایکهل، پاسداران



 
184 

امن خراب یل هایاز اتومب یکیم فقط یندار کمکاز به یآنها گفته بودند ما ن، رده بودکو با آنها صحبت 

رسانند یستون ارتش م ینند و خود را به حوالیکوپرتها پرواز میکهل، میر آن هستیه مشغول تعمکشده 

د و دوازده یشه یک یر یجهدرگینت. ر شده بودندین با ارتش درگیمهاجم هکبود  ین هامن موقعیو ا

  .مجروح بود

ه من کردند و تا آنجا ک یر یرشوع به انتقال مجروحان از صحنه درگ، در آن لحظه، وپرتها در آسامنیکهل

ن مشغول زد وخورد بوده است و یستون ارتش با مهاجم، شب 9روز حادثه تا ساعت ، ردهامکق یتحق

حامل ، رس ما در رفت وآمد بودند یباال  ەاندرده و گفتکاد یه برادران پاسدار ما از آن ک ییوپرتهاکیهل

  .آنان نشده بودند یر یمتوجه درگ یمجروحان حادثه بوده و از طرف

ز از در بازگشت از بانه یوپرتها نیکردند و هلکر ین را دستگیتن از مهاجم 7ما در آن روز  یروهاین

 یکه کند یکردند صبح روز بعد به پاسداران بانه اعالم میکمنتقل م یر یبه صحنه درگد یجد یروهاین

شوند یه متوجه ماجرا مک یا نه و هنگامی ەانددیا رسیآ ەاندستون پاسدار از رسدشت عازم بانه بود

ن باره یشوند از رسدشت در این راه خربدار میه بکند یکت مکبالفاصله ستون به طرف جاده رسدشت حر 

 . دام شده استاق

 (24/7/1358هان کی)

 

  .ردستان رفته اندکبه  ییشناسا یبرا یگان ارتشیچند 

امل منطقه از افراد ضد ک یساز کردستان و پاکون در منطقه یگناه از ضد انقالب یافراد ب کیکتف یبرا

خود را آغاز  ارکبه منطقه اعزام شدند و  یعیانات وسکبا ام ینیزم یرو ین یات روانیعمل یگانهایانقالب 

  .ردندک
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است صبح امروز در  یامرستان بسرت ینون در بکه هم اک ینیزم یرو ی"فرمانده نیالله فالح یمسار ولیت"

ه ضد کنینظر به ا: مطلب باال گفت یهان ضمن افشاکی یشهر ی، س شهر یبا خربنگار رسو ییگفتگو

ارتش بر  یرشو یپ، نشده اند کیکتف گریدیکگناه و مومن به انقالب از یدفاع و ب یون از مردم بیانقالب

مسلح  یروهاین ین حس عاطفیز با اطالع از ایو ضد انقالب ن، رفتیش میپ یندکنون به کتا یساز کپا یا

الزم  یهایپس از بررس. ز پرداخته بودیرزمنده به ست یروهایگر نیدر داخل مردم به مبارزه با ارتش و د

م تا یان مردم بفرستیخود را به م یات روانیعمل یگانهای ن وضعیخامته دادن به ا یم برایم گرفتیتصم

نند و با کدا یپ یمختلف آنان آگاه یازهایرد از نکوافراد مختلف  ەهاره با گرو کبا مذا، گانهاین یافراد ا

 یعاً برایم رسیند تا بتوانیمنا کیکرات تفکشناخت آن آنان را از عوامل ضد انقالب و افراد حزب دمو 

از روز گذشته ، ن برنامهیجه مثبت ایو نت یات روانیعمل یگانهایاقدامات  یدرپ. مینک اقدام یساز کپا

 ییهایبا تجربه و آگاه: سپس افزود یمسار فالحیت. ردندکآغاز ی ساز کپا یرا برا یعیافراد ارتش مبارزه وس

ون ما تلفات نکخوشبختانه از دو روز قبل تا ەاندردکسب کمنطقه  یساز کدر مبارزه و پا ه افراد ارتشک

  .مید ودو مجروح داشتهایشه یکم و فقط ینداشتها یچندان

گر ضد یراتها و دکمسلح دمو  یروهایع نیاقدامات رس یدر پ: سپس افزود یالله فالح یمسار ولیت

از ، شوندیر رزمندگان مواجه میارتش و سا یروهایو هر جا با ن ەاندبخود گرفت یحالت دفاع، ونیانقالب

مردم مسلامن  یار کگر همید یاز سو . شوندیپناهنده م یعیطب ەهایزند و در پناهگایگریمقابل افراد م

ن یهمچن. ان توجه استیموارد شا یافته و در پاره ایش یافزا یبطور محسوس ینه اطالعاتیدر زم، ردک

شف و ضبط کرم یون در گردنه رزم زیاسلحه ومهامت ضد انقالب یادیمقدار ز یات رضبتیدر دو عمل

  .شد

ه ضد یکز تا مادامیر مناطق نیدر سا: از اظهارات خود گفت یگر یدر قسمت د یالله فالح یمسار ولیت

  .ردکنخواهد  ینشوند ارتش اقدام کیکگناه تفیون از افراد بیانقالب
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شود یاز ساعات شب و روز در مناطق مختلف انجام م یه در بعضک یمستمر  یهایراندازیدر مورد ت یو 

ه مواضع حساس یلکد یدانیه مک یهامنطور . است یعیامر طب ، یکریدرگ ایمنطقه در یرانداز یت: گفت

ه آنها کنیمبحض ا، است یانقالب یروهایبخصوص پادگانها تحت نظر و محافظت افراد مسلح ارتش و ن

 یدن صدایز با شنیر نگهبانان نینند و سایکم یرانداز ینند اقدام به تیبین نقاط میرا در اطراف ا یهایسا

ه شاخه کشود یر گاه معلوم میت یه پس از قطع صدایکدر حال، گذارندیماشه م یردست خود را رو یت

  .ز صادق استیون نین مساله در مورد ضد انقالبیان خورده است و اکت یدرخت

را در منطقه  یو اقتصاد یاقدامات اجتامعی، دولت آمادگ: ردکن گفتگو اضافه یان ایدر پا یمسار فالحیت

جه مطلوب یبه نت یادید زیه امکندگان دولت در محل ادامه دارد یز توسط مناین یاسیرات سکادارد و مذ

 . رودیآن م

 (25/7/1358هان کی)

 

  .وپرت ما را به گلوله بستندک یراتها هلکچگونه دمو : خلبانان مجروح

بانان در منطقه رسدشت دو تن از خل یاسالم یوپرت ارتش جمهور یکن به هلیان حمله مهاجمیدر جر

وپرت یکراتها به هلکات حمله دمو ییجز. داً مجروح شدندیوپرت مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و شدیکهل

  .ردندکح یخود را ترش

 یکینون در کنام دارند هم ا یار جهانیار خلبان بختیو ستوان یم عابدیرکه رسوان محمد کن دو خلبان یا

  .هستند یتهران بسرت  یامرستانهایاز ب

روز شنبه در منطقه : تف چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته است گفتکه یه از ناحک یعابدخلبان 

ه ناگهان کم یون بودیضد انقالب یشف محل اختفاکوه در حال گشت و ک یقسمت جنوب غرب« شندرا»

رد کوپرت اصابت یکشه هلیش یر به جلو ین حال دو تیدر ا. دن گرفتیوپرت باریکرگبار مسلسل بطرف هل
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 یدیدرد شد. نشست یجهان یار یر دوم در گردن خلبان بختیو ت. تف چپ من خوردکاز آنها به  یکیه ک

م فرمان را گرفتم ینم بالفاصله با پاکنرتل کوپرت را یکردم و نتوانستم فرمان هلکمن در دست خود حس 

ان عباس زاده گرم خلبیار دکفرمان را به دست هم، نرتل من قرار گرفتکوپرت در ک یه هلکنیو پس از ا

بعد  یساعت. ردندکامرستان منتقل یو پاسدار ما را به ب یبرادران نظام. میدادم و در رسدشت فرود آمد

 کرد را با پرتاب نارنجکن یتن از مجاهد 3و  ەاندردکرسدشت حمله  یه مهاجامن به شهربانکخربدار شدم 

ه کشند کرند و ما را بید بعد شهر را بگننکرا ترصف  یه اول شهربانکم داشتند یآنها تصم. ردندکمجروح 

رد کحمله آنها دفع شد دوستان  یرد مستقر در شهربانکن یفرمانده مجاهد یع رسوان رستمیبا اقدام رس

ه با کستم ین یدیمن ب یول ەاندردکن ییز تعیرست جا یون برایراتها و ضدانقالبکه دمو کمبن خرب دادند 

  .«ن بادها بلرزمیا

ان کاالام یما حت»: رد و گفتکن اشاره یارتش نسبت به مهاجم یروهایبه نرمش نسپس  یخلبان عابد

 یول، د ارشاد شوندیو با ەاندنها آلت دست قرار گرفتیم اینیکر مکم چون فیشکم آنان را نینیکم یسع

. نندکد یبرادران پاسدار را شه یشده بتوانند ما و افراد ارتش و حت یه هر طور کدارند  یبیآنها تالش عج

ز در حال گشت یه خود او نیکرت چمران در حالکن بدستور د یحمالت مهاجم یروزحادثه در پ: افزود یو 

ن را در یتن از مهاجم 15م حدود یردکن یب مهاجمیتعق یت برایاش در منطقه بود رشوع به فعالکنکو 

ن تا چشمم به گله گوسفند پنهان شده بودند م یکن ین مهاجامن بیشش تن از ا. میردکر یدستگ ەهاو ک

مهاجم  6م یما توانست. رد و متفرق شدکگله رم . رفتم« رجهیگله ش»به طرف  وپرتیکگوسفندان افتاد با هل

از آنان فرار  یکیم و یردکر یپنچ تن از آنان را دستگ. مینکدا یرده بودند پک ین گله خود رامخفیه بکرا 

م یردکر ین مهاجم را متوقف و دستگیاطراف او ا به یرانداز یردم و با تکب یوپرت او را تعقیکبا هل، ردک

ه خلبانان ارتش با ما هستند کردند کع یراتها شاکن و دمیمهاجم: افزود یو . میوپرت به پادگان بردیکو با هل

  .«مینک یر یجلوگ یز یم از خونرینیکم یان سعکاالم یم و حتیست ما مسلامن هستین طور نیا
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انبار بزرگ  یکاده شد و یپ« شندرا» یرت چمران در روستاکروز د در آن : گفت در ادامه اظهارآتش یو 

امن ما یا یرو ینم نیکر مکم فیرشوع شد و ما مجروح شد یرانداز یه ناگهان ت، کمیردکشف کن را یمهاجم

ه به گردن خلبان کز ین یرد و گلولهاکتف من اصابت نکو لطف خداوند سبب شد گه گلوله به استخوان 

  .ب رسانده استیشبختانه نه به نخاع خورده و نه به استخوان گردن آسنشسته است خو  یجهان

ل یس یس، شندرا یآنها در سه روستا»: رد و گفتکراتها اشاره کز تجمع دمو کسپس به مرا« یعابد»خلبان 

  .«شوندیم یرده و مخفکگر اجتامع ید یروستا یکو 

 

 راتها منفجر شدکچگونه انبار مهامت دمو 

ت کون رش یشف انبار مهامت ضد انقالبکبرنامه گشت جهت  یکچند روز قبل در »: دافزو  یخلبان عابد

پس از ، میردکشف کامالً استتار شده بود که مملو بود و کرا  یعیمنطقه وس یم و در نوار مرز یردک

ن امر یبااطالع از ا، ردیاناً هدف گلوله قرار گیه احکست ین یسکه اطراف محل کم یمتوجه شد یبررس

گرفنت مهامت بود  از آتش یه ناشک یم و در اثر انفجاراتیردکمنفجر « تو» یهاکقه را با موشان منط

ن یراتها را از بکاز مهامت دمو  یادیب مقدار زین ترتیقرار گرفت و به ا ر آتشیاز صحرا ز یعیسطح وس

: و گفت پرداخت ینین حسیعزالد یح محل اختفاین موضوع به ترشیح ایپس از ترش یم خلبان عابدیبرد

ران و یمرز ا یکیق در نزدیدره عم یکداخل « س پانیبرد»وه کنار کارانش در یو  ینین حسیعزالد»

ه با توجه کن سئوال یدر پاسخ به ا یو . «نندیکم یت گروگانها را در انجا نگهدار یرثکربند و ایعراق بس م

ان و ینجات زندان یبرا یمید چه تصمیاطالع دار ینین حسیق گروگانها و عزالدیه از محل دقکنیبه ا

ندگان ین منایه بک ییرات و قول و قرارهاکل مذایفعاًل بدل: د گفتیدار ینین حسیعزالد یر یدستگ

ه کف معلوم شود یلکت یم بزودیدواریام یم ولیرد ما دست نگهداشتهایگیراتها و مقامات انجام مکدمو 

ر ضد یراتها وساکم و رسان دمو ینکسه یکر را اکالاقل به ما اجازه بدهند تا ما ، دندیجه نرسیاگر به نت
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روها و یر نید شدن افراد ارتش و سایه منجر به شهکخوردها  ن زدیا یم و جلو ینکر یون را دستگیانقالب

  .میریشود را بگین برادران پاسدارمان میهمچن

همدستان و « یلوفر یرت نکد » یر یرده و باعث دستگکه در سقز اجرا کخود  ییویسپس به طرح راد یو 

بانه و رسدشت  -مهاباد یم در شهرهایردکه ما اجرا ک ییویاگر طرح راد: رد و گفتکاو شده بود اشاره 

خلبان »ن گفتگو یدر ا. شودیار ضد انقالب متام مکاده شود فوق العاده موثر خواهد بود و زودتر یز پین

 .ندکهان صحبت کیگردن نتوانست با خربنگار  یبعلت ناراحت« یار جهانیبخت

 (25/7/1358هان کی)

 

  .مهاباددر محارصه ارتش قرار گرفت: ردکپ مهاباد اعالم یفرمانده ت

( شنبه صبحیکهان ـ شهر مهاباد از بعدازظهر روز سه شنبه هفته گذشته تا امروز )کیرمانشاه ـ خربنگار ک

ن شهر خارج یازاا ین مدت به شهر وارد و یا یط یچ مسافر یو ه. ارتش در محارصه است یروهایتوسط ن

  .نشده است

دستور : د خرب محارصه شهر مهاباد گفتییپ مهاباد بامداد امروز ضمن تایرسهنگ نجف زاده فرمانده ت

و  یورود ەهاین دستور متام رایمحارصه شهر مهاباد و ادامه آن توسط مقامات باال صادر شده و طبق ا

  .شودینرتل مکداً یشهر شد یخروج

ند اما یکآنها فراهم م یبرا یالتکگذارد و مشین دستور مردم را در تنگنا مینظر من ا البته از: افزود یو 

 . ندارم یم اطالعین تصمیاز نظر مقامات باال در اخذ ا

 (28/7/1358هانکی)
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خشنود ، ه مهاباد در محارصه استکلمه کن یمن از ا: راتهاکه به دمو ید فرمانده لشگر ارومیاخطار شد

  .ستمین

بودن و  ین حال دم از محلیربند و در این میاز ب، ون تومان ارزش داردیلیم25تا  20ن یه بکا ر  کیهر تان

  .زنندیملت م یطرفدار 

 یمصاحبه مطبوعات یکروز در یه بعدازظهر دیاروم 64ر نژاد فرمانده لشگر یپ ظهیمسار رستیت: هیاروم

هر ، هر خانه، ردکم ینطقه تحمل نخواهن وضع را در میشرت از ایما ب: ردکاخطار  یونیزیو و تلویو راد

ها را ببندد و به قصد یت نظامکه محل حر ک یا هر محلیا هر سنگر و یهر آپارمتان و هر پنجره و ، هتل

 یر نظامیا مسیشده  یرانداز یه آنجا تک یسکان بر رس آن کشود آن محل و آن م یرانداز یت، شنت و اتهامک

ون مبارزه خواهد یه قدرت دارم با ضد انقالبکنم هر قدر یکر ممن اخطا. ران خواهد شدیرا بسته است و

فن کن رسبازان ید بداند ایار ارتش گذاشته بایهن در اختیخدمت به م یه رسبازان را براکران یملت ا. شد

م اجازه ید را به عهده دارین فرزندان رشیا یت نگهدار یه مسوولکشوند و ما یشته مکگناه یپوش ب

ابان ینم چه از خیکرار مکباز ت. اندازندین جان رسبازان را به خطر بیشرت از ایون بیقالبم داد ضد انینخواه

ننده خراب خواهد کابان آن محل بر رس حمله یا از طرف چپ خیچه از طرف راست و ، شود یرانداز یت

نطقه ات خود در مین به جنایشرت از ایه مسلح شده است بک یگروه قانون یکم داد یشد ما اجازه نخواه

استعامر و  ینکه چراغ خانهاش خاموش بشود و هم مؤسسات سخنپراکرد کم یخواه یار کادامه دهد و 

ن یمن از ا: پارس گفت یمهاباد به خربگزار  یرنژاد در مورد محارصهیمسار ظهیت. ن مزدورانیطرفداران ا

شده  یساز کاد پاه منطقه مهابکن گفته شد یو همچن. ستمیه مهاباد در محارصه است خشنود نکلمه ک

ن یم و ایربیار مکنرتل را به ، کمحارصه یلمهک یبه جا: گفت یو . ستین یا خواهد شد حرف درستیو 

ند تا افراد ضد انقالب کنرتل کخود رفت و آمد را  یاستحفاظ ین منطقهیتام یه براکارتش است  یفهیوظ

ز به یارد مهاباد شد و رفت و آمد ند گفته شود ارتش قباًل و یبا یساز کنند در مورد پاکبه داخل رخنه ن

ردند و همراه با کسوءاستفاده  یضد انقالب از آزاد ەهایگرو  یول، افتیانجام  یشهر مهاباد با آزاد
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راه ورود و : به مهاباد گفت یمنته ەهایدر مورد بسته شدن را یو . اسلحه و مهامت وارد شهر شدند

م افراد ضد انقالب خواروبار موجود شهر یدهیزه منست و ما اجایچ وجه بسته نیبه ه یخروج مردم عاد

ل خارج بربند ییا و ارسایکجاسوسان آمر یو جهت دو سه ماه خود استفاده یردن نگهدار کانبار  یرا برا

رنژاد یظه. ەاندردکاعالم  یخارج یهایاز خربگزار یه بعضکشهر مهاباد  یاقتصاد یو در مورد محارصه

ران یضد انقالب ا یرهایبان نیاز عوامل استعامر و پشت یکیور حتم ها بطین خربگزاریعوامل ا: گفت

ن خربها را یه از آن مامنعت شده و اکمزدوران بفرستند  یرا برا ییزهایخواستند چینها حتامً میا. هستند

امل عبور ک یه آزادک یچطور آن زمان، میردهاکحتاج مردم مامنعت نیع و ورود مایما از توز. ەاندساخت

 نزدند؟ ینها حرفیشد ایدر شهر مهاباد بود و اسلحه وارد مو مرور 

 

 میدارینرتل را بر مکچه موقع 

ه کم یدارینرتل را برمکن یا یما زمان: نرتل عبور و مرور در شهر مهاباد گفتکان دادن به یدر مورد پا یو 

مسار یت. ع دهندا وجود آنها را در شهر به ما اطال یمردم عنارص مخرب را به داخل خود راه ندهند و 

غ یتبل: ح گفتیغ صحیج تبلین مصاحبه و نتایخود از ا یح هدفهاین گفتگو ضمن ترشیرنژاد در آغاز ایظه

را در جهت مقاصد ما یجانات عمومیه هکاست  ییتهایضد انقالب اقدامات و فعال ەهایاز نظر گرو 

پارس  یخطاب به خربنگار خربگزار  یم و یدانیغات دروغ را در اسالم گناه و ممنوع میزد اگر ما تبلیبرانگ

سوال  ەاندشد ین چند روز در منطقه مهاباد زخمیه در اک یامرستان لشگر از رسبازانیشام در ب: گفت

ر برق یت یم اتصال برق در باال یبسنت س یبرا یرسباز  ەاندشدیجا و به چه نحو زخمکو  کید یردیکم

رده مورد یکت مکآوردن آب در محوطه پادگان حر  یه براکگر ید یهدف گلوله قرار گرفته است و رسباز 

مورد  7ی، جی، پ، رفتند با آریبردن غذا به خارج از پادگان م یه براکز ین یهدف قرار گرفت و عدها

روند مورد حمله یبه محل حادثه م ینجات رسبازان زخم یه براک کحمله قرار گرفتند چند فروند تان

ون شهر مهاباد و مردم مهاباد گذاشته شده یزیو تلویحفاظت راده جهت ک ییهاکتان یرند و حتیگیقرار م
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چگونه یه هک یچه از منازل به افراد نظام، بامها یچه از رو  ییرند و از هر نقطهایگیمورد حمله قرار م

ست تا ین بیه بکرا  کیپرسم هر تانیم ەهان گرو ینند من از ایکندارند حمله م یرانداز یت یبرا یدستور 

زنند یبودن و طرفدار ملت م ین حال دم از محلیربند و در این میون ارزش دارند از بیلیست و پنج میب

 یلهیبه وس یپاسدار دشمن ماست ارتش برادر ماست حت: گفتیم ینین حسین عزالدیهم: گفت یو 

ها یه رسباز برادر ماست شام مطبوعاتک ەاندردکنند و ادعا یکات پخش میخودشان در پادگانها نرش یادیا

ند پاسدار دشمن یگویا میند و ید بگوینها باید چرا اید بدانیاست با یار عمومکارتان ارشاد و افکواقعاً ه ک

حزب  یکیه کمخرب  ەهایه گردانندگان گرو کنین حرف دو علت دارد اول ایا. ماست و ارتش برادر ما

 یخلق و احزاب ینندهکفدا  یهایکخلق و هامن بهرت گفته شود چر ییفدا یهایکچر یگر یرات و دکدم

ننده کآزاد ، دام راه بهرت از راه اسالم و انقالب اسالمکست یه معلوم نکران یشان اکزحمت ییمانند راه رها

دانند سپاه پاسداران تنها یو پاسدار را دشمن خود م ەاندردکحزب درست ، ەاندشان است آمدکزحمت

نند تجربه نشان داده یکم یانقالب پاسدار ه بعد از انقالب به وجود آمده و افراد آن از کاست  یسازمان

هنوز  ید ولیاد داریآنها را در راه رسدشت به  یشتار ناجوامنردانهکرتسند شام یشته شدن منکنها از یه اک

و به  یت و رشافت ملیت و قومیه معتقد به ملک یسکد شدن هستند البته از یپاسداران عاشق شه

ل یان پاسداران از گروه تحصیتوان انتظار داشت در مین هم منیر از ایهدف خود باشد غ یانقالب و مبان

افت یگروه مؤمن به انقالب به در یم سواد هم وجود دارد ولکموارد  یو در برخ یرده تا افراد عادک

و شجاعت انتظار  یرت و مردانگیز غیهستند با احساس و از جوان ن یره توجه ندارند جوانانیحقوق و ج

ترین ن و مقدسیرتکن گروه جزو پایمن ا یدهیم و به عقیران را انتظار نداریر پیهست ما از آنان تدب

تر ن پاسداران واضحیمخالف چرا با ا ەهاین گرو یه اکشود ینجا روشن میما هستند و ا یطبقه اجتامع

مخالف یه ما با انقالب اسالمکند یتوانند با وضوح بگویمخالفند و منیبا اصل انقالب اسالم ەهان گرو یه اکنیا

ت یاران با انقالب ضدکتینند و مثل جنایکغ میه انقالب تبلین علیغات زهر آگینجا تبلیم و در ایهست

حمله  یجنوب یقایند و به آفریکن حمله میه هر روز به فلسطکسم یونینون به صهکنها تایورزند چرا ایم

است منتها یت با انقالب اسالمیل روشن فقط ضدیرده است تنها دلکار کنها چه ینند؟ مگر پاسدار به ایکمن
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ر یران است اسیا ین قومهایاز سادهرت یکیو در ضمن  یرانین نژاد ایلرتیاز اص یکیه کرد کن برادران یا

نها با پاسدار علت یقسمت دوم مخالفت ا ەاندرات شدکن گردانندگان خائن حزب دمیغات زهرآگیتبل

. است کوچکالت به ابعاد که مشیالت تجزکع مشرف یاز راه حلها یکیدارد  یکیتکو تا یو روانینظام

نها یاست ا یو ژاندارمر  یشهربان یروهایسپاه پاسدار و ن، ل ارتشکیون تشیل ضد انقالبکنون مشکهم ا

دام را جداگانه از پا کنند و هر که یخواهند ما را تجزیآمد و میبدشان م یو شهربان یاول از ژاندارمر 

پاسداران را  ەاندنها موفق شدیشده است اگر ا یرت از ژاندارمر کنها خطرنااورند حاال پاسدار به نظر آ یدرب

از  یسپس به تلفات ناش یرسد و یو بعد هم به ارتش م یژاندارمر ی، نند بعد نوبت به شهربانکدفع 

ه کافس و رسباز ، نفر درجهدار 13روز یع پریدر وقا: رد و گفتکروز در مهاباد اشاره یپر یبرخوردها

مهاباد مورد حمله قرار  یست به ژاندارمر ین ینون شبکداشتند مورد حمله قرار گرفتند هم احق دفاع ن

هم از سابق  یشتند و افراد شهربانکرا  یس شهربانییشود چون ریمهاباد حمله من یبه شهربان یرد ولینگ

سلحه به تواند غمخوار ملت باشد و بدون ایدارد م یدئولوژ یهاک یسکچه  دانمیدر آنجا بودند من من

ن ما بدست آخوندها و یار ما و قوانکه کراه افتاده است  یغاتینون تبلکغات خود ادامه بدهد هم ایتبل

ر یتوانست غیم یسکد چه ینیکر مکه ما ادامه دارد شام فیه علکاست  یغاتین تبلیمالها افتاده است و ا

ست سه اصل یبایهرب به نظر من مبرساند چون ر  یروز یند و به پک ین انقالب را رهرب یا ینیاز امام خم

ه یته یمردم و سوم یبانیعالقه و پشت یدومی، م قبلیسمبل مخالفت با رژ . یکیداشتیمشخص م

عبدالرحمن قاسملو . داشت ینین سه عامل را امام خمیه اکانقالب  یروز یپ یبرا یو ماد یانات مالکام

رده و خانوادهاش هم در ک یکا تحرن است و رفراندوم ر یه خودش فئوال و اسم پس بزرگش هم لنک

آنها در خارج  یا هنوز خانوادهیو  ەاندا از خارج آمدیه کرات کر رسان حزب دمیا سایخارج است و 

ران از خارج یه انقالب اکم یدانیما م ەاندضد انقالب را بر عهده گرفت ەهایگرو  یرهرب  یهستند ادعا

 یرانیود هر چه باشد ساخته و پرداخته مغز اشیم یه در مجلس بررسکن ین قوانیصادر نشده است ا

نها اگر یا. مینکن را خودمان اصالح یم ایتوانین ما هم احتامالً نقص باشد و ما مید در قوانیشا. است

توانند به مردم یخود را م یدئولوژ یهستند بگذارند انقالب به مثر برسد و بعداً ا یاسیو مرد س یرانیا
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ا خلع سالح یرا تاراج  یانتظام یروهاینند و نکرا تاراج ەهاه رسبازخانکح است یا صحیآ. آموزش بدهند

ند ارتش از یکار ما دخالت مکه ارتش در کنند و داد بزنند کاعدام  ەاندرا گرفت یسکو بدون احساس هر 

نند اگر یکرا درج م یاخبار  ەهام روزنامینیبیانقالب است بدبختانه م یروهایداخل مردم برخاسته و از ن

د قاتل را مقتول و مجرم ینکن است مردم را ارشاد یر از اید اگر غیم به دهان ما بزنینیکم یتاتور یکدما 

ما چه  یخ دربارهید تاریدانیموفق بشوند م ین ضد انقالبیردهاکن یید و اگر خداینکن یگناه معرفیرا ب

. میاستعامرگران باش یبرانداز  یاستهایر سید چقدر اسیما با: خواهد نوشت؟ همه به ما خواهند گفت

گربه عابد شده است؟ از  کیاز  یس یب ین بیم ایدانیغمرب میپ ی" را صدایس یب ی"ب یحاال صدا

مرشان کنها یا. است ین عمل نابخشودنیرند و ایگیده میل را نادییشتار ارساکنند و یکپاسداران انتقاد م

ن طور یم ارتش ایسینویخود م ەهایامسته است آنوقت ما در روزنکران شیغرب و رشق از انقالب ا یعنی

خراب  یا فالن روحانیرنژاد فاسد یاگر ظه: گفت یمن ننگ است و  ین برایرد و اکارتش آنطور ، ردک

 یگر سپرد من دربارهین دو نفر را به دو نفر دیا یشود جایست و میت مربوط نکن به مملیاست ا

ع یدهد شام فجایت را به باد منکنفر ممل کیند یگویگران میه دکم من بدتر از آن هستم یگویخودم م

چون فالن آقا مصمم است االن  ید ولیدانیا میر شاه سابق در واشنگنت را خوانده یسف یر زاهدیاردش

مخالف  ەهایه گرو کهوده است یب ینها علتهایست این معمم هموطن ما نیفاسد شده مگر ا ندیگویم

ف خود یه بر اساس وظاکان از خربنگاران خواست ید در پارنژایمسار ظهیت. نندکه بیخواهند ما را تجزیم

 ق بر خالف نظر خودشان باشدین حقایاگر ا یسند حتیق را بنویحقا یهنیو م

 (1/8/1358هانکی)
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  .مهاباد صحت ندارد یمحارصه اقتصاد: ارتش که ستاد مشرت یاطالع

  :اده را انتشار دین اطالعیا اسالمی ایران یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 یمهاباد مطالبیو نظام یشور تحت عنوان محارصه اقتصادکد یاز جرا یدر برخ -م یبسم الله الرحمن الرح

ن توهم را موجب یش ایدایآنچه پ. اساس است یدور از واقع و ب یلکه بکده یر درج گردیاخ یدر روزها

ر مجاز در یمهامت غ از ورود و خروج اسلحه و یر یدر جهت جلوگینظام یگانهایق ینرتل دقکده یگرد

ر قاطع یرد تأثکهنان یش هم مین منطقه و آسایه باملآل در تأمکباشد یشور مکغرب  یاز شهرها یبرخ

ه کد ینامید مکیگر تایران بار دیو استقالل ا ید همه وفاداران به انقالب اسالمییخواهد داشت و مورد تا

نه ین زمیز در این یالتیجود ندارد و تسهو  ییدر رفت و آمد مردم محل و موادغذا یتیچگونه محدودیه

 . ده استیفراهم گرد

 (2/8/1358هانکی)

 

  .در مهاباد ربوده نشده است یاله سبز کچ یه: هیاروم 64س ستاد لشگر ییر

اله سبزها در کبر ربوده شدن  یمبن یه هرگونه خرب یاروم 64س ستاد لشگر ییر یه ـ رسهنگ صادقیاروم

به ما  ین خرب یم و چنیما هر لحظه با مهاباد در متاس هست: گفت یگ صادقرسهن. ردکب یذکمهاباد را ت

فرانسه  یه خربگزار کشوم یادآور م. ینه دروغ محض استین زمیده است و انتشار هرگونه خرب در اینرس

. ەاندگر در مهاباد ربوده شدیاله سبز دکاله سبزها و چند که فرمانده کرد گزارش داده بود کاز قول منابع 

رد که متاس حاصل یاروم 64ه با ستاد لشگر یپارس در اروم یه خربنگار خربگزار کن خرب بود یارتباط با ا در

 . ب آنرا گرفتیذکو خرب ت

 (2/8/1358هانکی)
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 هیاطالع

  :ن رشح انتشار دادیبه ا ایاطالعیهرمانشاه ک یروز ژاندارمر ید

ه شبانه یدر سطح ناح یو ژاندارمر  ینتظامه مأموران اکرسد یله به اطالع عموم هموطنان مین وسیبد 

از فرصت  ین تالش عدهایرغم اینند علکن یهمگان را تأم یو جان یر کش فینند تا آسایکوشش مکروز 

را دگرگون جلوه دهند و  یو انتظام یمأموران ژاندارمر  یوششهاکه کدر صددند  ینکعه پرایطلبان با شا

را در  یت عمومیامل امنکبا تالش یه مأموران انتظامکد شو یادآور میخاطر عموم شوند  یشانیباعث پر

ن یمخرب ییه ما را در شناساکم یرده و از هموطنان استدعا دارکبرقرار  یادیمختلف تا حدود ز یرهایمس

تا رس حد جان و یو انتظام ید ماموران ژاندارمر یردهاکه مشاهده کهامنگونه . دهند یار یو اخاللگران 

غ ندارند ین راه از نثار خون خود هم دریوشند و در ایکت منطقه میحفظ امن و یپاسدار  یان براکام

 یه ژاندارمر یمعاون ناح یار یگر رسهنگ شهرید یاز سو . میمؤثر همه هموطنان را دار یار کانتظار هم

و  یش مهاجامن با مأموران ژاندارمر یدو شب پ یر یازدرگ»: پارس گفت یرمانشاه به خربنگار خربگزار ک

ده است ینرس یقیواقع در منطقه جوانرود گزارش دق« رانیز»و « د برگیسپ»انقالب در منطقه  پاسداران

ه کست کیرمانشاه حاکده از یگزارش رس. روز قطع بودیق تلفن دیرمانشاه از طرکو ارتباط جوانرود با 

رند به درجه شهادت نائل شد که در بخش ک ین نجفید عبدالحسیع جنازه پاسدار شهییمراسم تش

، ونیع جنازه روحانیید رسخ اسالمآباد انجام شد و در مراسم تشیروخورشیامرستان شیروز از بیشازظهر دیپ

 . ت داشتندکپاسداران و اقشار مختلف مردم رش 

 (3/8/1358هانکی)
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 ن حوادث منطقهیآخر

د امروز به مدت چند ساعت در نوسو : ن حوادث منطقه گفتیدر مورد آخر یه ژاندارمر یمعاون ناح

ن یضمن اعالم دفع ا یو . ردندکداً حمله یو پاسگاه نوسود شد یبود و افراد مسلح به مرزبان یر یدرگ

در فصل زمستان  یر یدرگ. به رسانجام نرسد یاسیره و راه حل سکبه اعتقاد من اگر مذا: حمله گفت

ر با یوز اخدر چند ر : گفت یار یرسهنگ شهر یل مرز یدر مورد مسا. دتر از حال خواهد بودیار شدیبس

بر خروج از مرز و اقامت  یم خود مبنیاز تصم یبعمل آوردم همگ یر مرز یه با رسان عشاک یراتکمذا

وشش و مجاهدت ک یاسالم یه در راه اهداف جمهور کو متفقاً قول دادند  ەانددر عراق منرصف شد

پناهنده  یرانیا یهاردک یاز سو  یادیز یامهایروز و امروز پین حال ظرف دیدر ع: ردکاضافه  یو . نندک

و  ەاندبازگشت به وطن شد ین و تعهد الزم برایخواستار تضم یه همگکده است یبه عراق به من رس

ار یگانه بسیشور بک یکر چادر و اردوگاه یپناهنده در ز یردهاک یه زندگکآنها به من گفتند  ەهایفرستاد

ن یتنها با اعزام ا، به نظر من: ن گفتیردنشکر به مناطق ید لزوم اعزام چهار وزییبا تا یو . سخت است

ه ک یبا فرماندهان محل ین اقدام مهم متاسیه الزم است در جوار اکشود بلیل منطقه حل منکران مشیوز

ات یامت هین تصمیب یرا هامهنگیز، ه و اخالق مردم مناطق خود هستند فراموش نشودیآشنا به روح

رمانشاه ک یه ژاندارمر یمعاون ناح. است یانه رضور یجورات صلحکشربد مذایدر پ یران و مقامات محلیوز

ت کز رش یه من نکدر آن گفتگو : نده امام با مرزبان عراق گفتیمنا یدر مورد چهار ماده مورد گفتگو 

پناهنده به  یردهاکها از یعراق یبانیت و پشتیبا توجه به حام یول، دیمطرح گرد یادیل زیداشتم مسا

قدرت  یشور کچ یم تا هیباش یقو  ید آنقدر از نظر نظامیرد و ما باکتامد توان صددرصد اعیقول آنها من

ز خواهد یمتوجه آنها ن یر ین درگیرا عوارض ایز، را نداشته باشد یمرز  یو مانور در نواح ییزهجویست

تنها با قبول : ستم گفتیچندان موافق ن یه من با راه حل نظامکن موضوع یان با اعالم ایدر پا یو . شد

 یر قلخانیمثاًل امروز رسان عشا، صله دادیرا ف یر یتوان درگین میردنشکشنهادات مردم یپ یبعض

ن تقاضاها یاز ا یتعداد، ه دولت قبالًوعده انجام آنها را داده بودکدر چند ماده به من دادند  ییتقاضاها

  :عبارتند از
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  همه یربایـ عفو عموم1

 یل قلخانیا یبرا یافکن یـ تام2

  در منطقهار کجاد یـ ا3

 یشاورز کبه وضع  کمکـ 4

 در وضع بهداشت یار کـ هم5

 . به وضع زراعت یدگیجاد مدرسه و رسیـ ا6

 (5/8/1358هانکی)

 

 رنژادیاظهارات ظه

روها در یر نیه نقل و انتقال اخکه شب گذشته اظهار داشت یاروم 64رنژاد فرمانده لشگر یمسار ظهیت

 یروهایت نیادامه فعال یر یر و دستور دولت در جهت جلوگیت چهار وزیت حسننیمنطقه به دنبال مأمور

ات یعمل یطبق دستور دولت فعالً از اجرا: ه افزودیاروم 64فرمانده لشگر . صورت گرفته است ینظام

ه روز گذشته چهار نفر از افراد ارتش بر ک یشود و در حال حارض با وجودیم یر یدر منطقه جلوگینظام

مسار یت. سالعمل نشان ندادندکروها عیهامن دستور ن یدر اجرا ەاندشدیخمضد انقالب ز  یرانداز یاثر ت

مقابله با  یمسووالن برا یه برنامهکن سئوال یش در پاسخ به ایاز گفتگو یگر یرنژاد در بخش دیظه

د یبا یمأموران ژاندارمر . است یفه ژاندارمر ین وظیا: ست گفتیه ـ سلامس چیاروم یر جادهیاخ یراهزن

ار صورت کن یهایاروم یژاندارمر  یاگر چه طبق گفته. ه روزانه در منطقه داشته باشندشبان یگشتها

به مسافران  ەاندندارد و اگر توانست یار کن یمهاجم یوبکت منطقه و رس ین امنیرد بهر حال تأمیگیم

منطقه  ین رخدادهایرنژاد در مورد آخریمسار ظهیت. مأموران بوده است یوتاهکدستربد بزنند در اثر 
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ز سپاه پاسداران در که صبح امروز به مر کسب اطالع شده است : کردستان گفتکو  یجان غربیآذربا

 یفرمانده هنگ ژاندارمر . ه نداشته استیدر قض یطبق هامن دستور ارتش دخالت یان حمله شده ولکبو 

ر یامات اخه اقدکنان داد یمنطقه اطم ەهاین جادیهان به مسافرکیبا خربنگار  ییز در گفتگویه نیاروم

 . منطقه باشد ەهایت مسافران در جادیتواند متضمن امنیم یژاندارمر 

 (7/8/1358هانکی)

 

ردستان کبه مساله یچ راه حل نظامیه: هانکیبا  ییارتش در گفتگو کس ستاد مشرت ییر رکرسلشگر شا

  .خامته نخواهد داد

 یاختصاص یگفتگو  یکدر  ناسالمی ایرا یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر رکن شایرسلشگر محمد حس

 یروهاین ییاراکت یفی، کیطرح خلع سالح عموم، ردستانکل یرامون مسایخود پ یهان نقطهنظرهاکیبا 

ه پس کر کرسلشگر شا. ان داشتیردستان را بکران و راهحل رفع بحران یا یاسالم یمسلح ارتش جمهور 

ردستان کرامون رفع بحران یپ ینیخم شب خود با امامیاسوج و مالقات دیاز مراجعت از سفر اصفهان و 

ق ید از طریردستان باک یه مسالهکته کن نید بر اکیضمن تا. ردکهان گفتگو کیارش با خربنگار کدر محل 

ز ین راه نیردستان خامته نخواهد داد و اکبه مساله  یچ راه حل نظامیمطمئناً ه: حل شود گفت یاسیس

  :ر استیر به رشح زکهان با شاکی یمنت گفتگو . انتخاب نشده است

ردستان گرفته شده است؟ و ک یبرا یامتیا تصمیبود؟ آ ینهایچمران در چه زم ین مالقاتتان با آقایـ آخر

  دهد؟یردستان را تحت الشعاع قرار مکدر  یاسیرات سکامت تا چه حد مذاین تصمیا

امت در یهستم تصم ر دفاع در متاسیمن بر حسب رضورت همه روزه با وز یلکبه طور : رکرسلشگر شا

ق یردستان از طرکن است موضوع یگردد و تالش بر ایمنطقه اتخاذ م یردستان در سطح وزراکمورد 

  .حل و فصل شود یاسیس
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  ست؟یون چیسیمکار کد و یدار یر چه اطالعیرات چهار وزکو مذا تیون امنیسیمکامت یـ از تصم

 یق وزرایون از طریسیمکامت ین است و تصمیردنشکل مربوط به مناطق یحل مسا، ونیسیمکار : کرکشا

  .شودیمسوول اتخاذ م

ناگهان  یردستان آرام است ولکشود یاعالم م یگاه. رسدیبه اطالع م یضیردستان اخبار ضد و نقکـ از 

 یروهاینون نکشود ایمنترش م یگروه ەهایار در رسانیبس یمهاباد و شهادتها یاقتصاد یخرب از محارصه

 دام منطقه شدت دارد؟کدر  یر یهستند و درگ یتیارتش در چه وضع

شده  ینیشبیه طبق طرح پکست بلیردستان مطرح نک یدر شهرها یمحاسبه اقتصاد یلکبه طور : رکشا

شود و ینرتل مک یژاندارمر  ەهایپاسگا یلهیبوس یعوامل ارتش یلهیردستان وسک یورود و خروج شهرها

  .ردیگیر مجاز صورت میروج اسلحه و مهامت غاز ورود و خ یر یجلوگ یرصفاً برا ینرتل عمومک

و انهدام  ینیزم یرو یفرمانده ن یبه سو  یرانداز یت، حمله به پاسداران ارتش در مهاباد، المکبا یـ ربودن ز

ع است یه شاک یراتها در منطقه دارد و به طور کت از حضور فعال دمیاکظاهراً ح، چند تن مهامت

ن موضوع یباشد ایراتها و صبحها دست ارتش و پاسداران مکت دمشبها در دس، غرب یاز شهرها یتعداد

 تا چه حد صحت دارد؟

، شرت در منطقه رسدشتیمتفرقه ب یهایریقرار دارند و درگ یت مناسبیارتش در وضع یروهاین: رکشا

 یلکبه طور : ر در ادامه سخنان خود افزودکرسلشگر شا. ن ادامه داردیردنشکمهاباد و مناطق ، انکبو 

 یو روستاها ەهان و رایدر مناطق شهرنش یناامن، ر مسوولیرمجاز در دست اشخاص غیغ ید اسلحهوجو 

اناً تلفات یبا مردم و اح ییارویاز رو یر یارتش به منظور جلوگ، جهیجاد منوده است و در نتیمناطق را ا

ن اقراد یمواقع ا از یند لذا در بعضیکن عنارص به خصوص در شهرها احرتاز میبا ا یر یاز درگ یمردم عاد

ن شده از طرف آنها در روستاها ییرثاً شبها در شهرها و اوقات مناسب و تعکرا ا یمسلح موجبات ناامن

  .آورندیبوجود م ەهاورا
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 یاسیراه حل س

ان دادن به وضع یپا یبرا یه راه حلکران یا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر رکمسار شایت

ن یردستان خامته نخواهد داد و اکبه مساله یچ راه حل نظامیمطمئناً ه: تردستان دارد گفکموجود در 

ت در یجاد امنیدر پادگانها مقاومت به منظور ا یارتش یگانهایاستقرار . ز انتخاب نشده استیراه ن

 یاسیق سیه موضوع از طرکن است یه شخصاً دارم متام تالش دولت اک یمنطقه است مسلامً با اطالعات

ابت از طرف دولت یر مسوول به نیانتخاب چهار وز. ردیانجام پذ ینظام یر یز و بدون درگیو مساملتآم

  .ن نظر استیا یایبه منظور حل مساله گو

را  یدستیکنار هم موضع مشخص و کدر  ەانده ارتش و پاسداران انقالب هنوز نتوانستکشود یـ گفته م

 ست؟ینند علت چکل خود انتخاب یشربد مسایدر پ

ف و یارتش و پاسداران انقالب از نظر وظا یدر سطوح باال  یچگونه اختالفنظر یه یلکطور ب: رکشا

انات کن دو عنرص از امین به علت عدم اطالع اییه در سطوح پاکان دارد کف وجود ندارد و بعضاً امیالکت

، التربا ەهایو ارشاد در رد یو هامهنگ یار کهم، ه با مداومتکنند کدا یپ یقهایگر اختالف سلیدیک

  .ردکجاد نخواهد یا یلکموضوع قابل حل و مطمئناً مش

 

 یطرح خلع سالح عموم

  :هکن سئوال یر در جواب اکمسار شایت

طرح خلع سالح : شود؟ گفتیو چگونه اجرا م کین طرح یده و ایجا انجامکبه  یطرح خلع سالح عموم 

 یز کمر  ەهایتیمکپاسداران انقالب ی، شهربانی، ندگان ژاندارمر یمنا یار کبا هم کدر ستاد مشرت یعموم

شود هر چه یه شده و تالش میس آن تهیشنویپ. است یدگیانقالب در حال رس یو دادرسا یانقالب اسالم
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شور به مورد اجرا کد دولت در سطح ییننده جلب و پس از تاکت کعنارص رش  یهیلکزودتر با جلب توجه 

  .گذارده شود

  ست؟ین باره چیو اصوالً نظر شام در اده یشکجا کـ طرح شوراها در ارتش به 

رد کبه ارتش ابالغ  یشور وزارت دفاع بخشنامهاکل شوراها در سطح کیب قانون تشیپس از تصو: رکشا

تها به یف و مسوولیل شوراها حدود و وظاکیفرماندهان و پرسنل نظرات خود را در مورد تش یهیلکه ک

قرار  یدگیل شوراها به ارتش مورد رسکیتش یحوهامل نک ینند تا پس از بررسکس کوزارت دفاع منع

ارتش  یل شوراهاکینظر من در مورد تش. اقدام گردد ەهاننامیین آیق نسبت به تدوین طریرد و از ایبگ

  .تابع نظرات دولت است و مطمئناً صالح دولت صالح ارتش است

عات ین شایشود ایاستفاده م دهیچیپ یار بردن سالحهاکب یبرا یارشناسان خارجکشود از وجود یـ گفته م

 ەاندردکران خارج یرا از ا 14اف  یامهایانقالب هواپ یروز یشود هنگام پین گفته میصحت دارد؟ همچن

استفاده از  یا ما برایرد و اصوالً آیگیامها چگونه مورد استفاده قرار میل هواپین قبیو اگر خارج نشدها

 م؟یدار یارشناسان خارجکاز به ین سالحها نیا

و  یرضور  یارشناسان خارجکامها به خاطر وجود یا هواپیسالحها  یمسلامً استفاده از بعض: رکاش

چ یه هکم ید بگویاز باشد بایارشناسان در حداقل نکه تعداد کر است منتها تالش خواهد شد یاجتنابناپذ

 یامهایهواپ یهدار ر و نگیه گفته شد بعضاً در مورد تعمکران خارج نشده و هامنطور یاز ا ییامینوع هواپ

ه کن سئوال یر در جواب اکرسلشگر شا. از باشدین یارشناسان خارجکه به وجود کان دارد کام 14اف 

در چه  ین دگرگونیانجام خواهد شد و ا یر دفاع عنوان شد به چه صورتیوز یه از سو کارتش  یدگرگون

ات کو ن یهنوز خط مش اطالع هستم و یآن ب یو نحوه ین دگرگونیمن از ا: است گفت ییمرحلها

  .ر دفاع به ارتش اعالم نشده استیطرح مورد نظر وز یاساس
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 ارتش حافظ استقرار ملت است

 یدر دولت جمهور  یومت نظامکب قانون منع حیه با توجه به تصوکن سئوال یر در پاسخ اکرسلشگر شا

خواهد  یه چه صورتب یا مواقع اضطرار یو  یارتش در مواجه با خطر اغتشاش داخل یخط مش یاسالم

 یاسالم یارتش در جمهور  یلکحضور محسوس خواهد داشت و بطور  یل داخلیا ارتش در مسایبود و آ

 یت جمهور یارتش حافظ استقالل و متام یس قانون اساسیش نویطبق پ: دارد؟ گفت یتیچه خصوص

ا رهرب انقالب به یو  اقدام ارتش به دستور دولت ین هر نوع قانون با مصوبهیران است تا تدویا یاسالم

ردن ک یخنث ینهیارتش در زم یروهاین ییارآکرسلشگر شاگر در مورد . باشدیل قوا مک یعنوان فرمانده

 یه از اغلب پادگانهاک ییدهایند و در بازدیکدر خود احساس من یچگونه ضعفیارتش ه: گفت ەهاتوطئ

در  یارتش یگانهایو نقل و انتقال . دەانردکآنان را مالحظه  یاتیعمل یبه عمل آوردهام آمادگ ینظام

ر کرسلشگر شا. باشدیارتش میرزم یواحدها یتلفات منودار آمادگ یر یحداقل مدت زمان و حداقل درگ

چ یمن توجه به ه: شود گفتیعنوان م یه در مورد و کها یاز جانب بعض یعاتیان در مورد شایدر پا

ارتش بوده  یو اعتال  یعنوان حس وطن دوستفقط به  یقبول خدمت پس از بازنشستگ. ندارم یعهایشا

ز تالش یران عزیت ایمکقدرت ارتش عظمت و استقالل حا ین سمت هستم برایه در اک یاست و تازمان

 . ردکخواهم 

 (7/8/1358هانکی)

 

  .د شدندیدرجهدار شه یکان دو پاسدار و کبو  یهایریدر درگ

 یهایریروز نا آرام بود و در درگیو د شبید یجان غربیآذربا یوضع سه شهر در منطقه جنوب غرب

ه جنازه آنان به کدند یبه شهادت رس یدرجهدار نظام یکان دو نفر از پاسداران انقالب و کشب بو ید

ن خرب یه بامداد امروز ضمن اعالم ایاروم 64س ستاد لشگر ییر یرسهنگ صادق. ه حمل شده استیاروم

از تعداد  ینده ادامه داشت ولکپرا یهایراندازیان تکبو  ز دریشب نید: ه گفتیپارس در اروم یبه خربگزار 
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پارس هنوز تلفن  یبر اساس گزارش خربنگار خربگزار . ده استینرس یگزارش یها و تلفات احتاملیزخم

د را گروهبان دوم یه اسم درجهدار شهیاروم 64لشگر  یروابط عموم. ه قطع استیق ارومیان از طرکبو 

 یه ژاندارمر یرسهنگ مقدم معاون ناح. ردکن اعالم یانزده قزولشگر ش یحسن مومنزاده از جمع

 یهایراندازیشب تیز دیدر مهاباد ن: ان گفتکروز بو ید یهایراندازیز ضمن اعالم تین یجان غربیآذربا

: گفت یو . ده استیند یبیآس یسک یده به و یبراساس اطالعات رس یول. نده ادامه داشته استکپرا

ن شهرستان یان فرماندار ایدر رسدشت بر اساس اظهار احمد. ارش شده استامروز وضع مهاباد آرام گز 

ن شهر را بر هم زد و بر اثر اصابت آر ید آرامش ایشد یرانداز یم تیده و ن یم الیشب از ساعت نه و نید

مجاور  ەهایخان ەهایشیو ش. دیب فراوان دیآس یونکخانه مس یک کو انفجار نارنج 7ـ  یـ ج یـ پ

. است یامرستان بسرت یه در بکشد یپاسدار زخم یکشب رسدشت ید یر یدر درگ: تگف یو . ستکش

 یکین منطقه در نزدیا: در اطراف رسدشت داد و گفت ایمنطقهدر  یر یفرماندار رسدشت خرب از درگ

رانشهر فرمانداران یدر نقده و پ. ستیدر دست ن یخرب  یر یات درگییاز جز یخ است ولیمال ش یروستا

امالً آرام نبودند و فرماندار کن شهرها یشب ایه دکه گفتند یپارس در اروم یبه خربگزار  ن شهرستانهایا

رد کون داران دعوت یامکرد و از کب یذکداً تیرانشهر را شدیان و پین جلدیراه ب یعه ناامنیرانشهر شایپ

و  ینسانفه این شهرستان به وظیاز اینده شده در حمل مواد مورد نکعات پرایه بدون توجه به شاک

 . نندکخود عمل  یاجتامع

 (8/8/1358هانکی)

 

 ردستانکز ارتش در یاقدامات مساملت آم

ردستان اقدام کن در که ارتش به نحو ابتدا به ساکت دولت مقرر شد یبه منظور نشان دادن حسن ن

ن رشح یبه ا ایاطالعیهن منظور یران به ایا یاسالم یجمهور  کمسلحانه مقابله به مثل شود ستاد مشرت 
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ردستان و اثبات حسن ک یدولت برا ویژەات یامت متخذه از طرف هیتصم یبنام خدا در اجرا: انتشار داد

  :ده استیت دولت مقرر گردین

افراد  یکن در مقابل تعرض و تحریکرد لیارتش صورت نگ یروهایاز طرف ن ین اقدامکابتدا به سا -1

  .ندیبنام مسلح مقابله به مثل

نرتل شامل محارصه کن یرد اینرتل عبور و مرور با مساملت و رسعت انجام گی، کطق شهر ه منایلکدر  -2 

  .نخواهد بود یاقتصاد

  .ابدیالسابق ادامه  یام فک یارتباط ەهایدر مناطق خارج شهرها و را یساز کات پایعمل -3 

ده یع گردیت شاامین تصمیر با ایه مغاک یگروه ەهایاز طرف مقامات و رسان یهر گونه اظهار نظر  -4 

 .             گرددیب میذکاست ت

 رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (9/8/1358)اطالعات

 

  .افتیش یبانه افزا یعده شهدا

  نفر 45تا  40: سپاه پاسداران یسخنگو ، نفر 33ک: ستاد مشرت 

رده کنفر اعالم  33را  حوادث بانه یعده شهدا ایاطالعیه یران طیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

بانه را  ین سپاه عده شهدایده به ایرس یهاز بر اساس گزارشیسپاه پاسداران ن یگر سخنگو ید یاز سو 

شته شدگان روشن کق یه هنوز عده دقکدهد یده نشان میرس یهااما گزارش. ردکر کنفر ذ  45تا  40ن یب

 یارتش جمهور  که ستاد مشرت یمنت اطالع .ندیکان میرا ب یمختلف یاعالم شده رقمها یست و آمارهاین

  :ن رشح استیافت به این باره انتشار یشب درایه دکران یا یاسالم
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  .«رزقونیاءعند ربهم یل الله امواتا بل احیسب ین قتلوا فیوالتحسنب الذ»-یبسمه تعال

سم و یونیصه ید و بخون آغشته مزدوران چپ منایپل یهاگر دستیران بار دیملت قهرمان و مسلامن ا

زمان یهن عزیدفاع از اسالم و استقالل م یه براکبرادران ما را ترین از شجاع یسم جهانخوار گروهیالیامپر

ه یکد قربان و به هنگام مراجعت از منطقه در داخل شهر و درحالیشور اعزام شده بودند در عکبه غرب 

وامنردانه مورد تهاجم قرار داد و به منع شده بودند ناج یت از هرگونه اقدام نظامیاثبات حسن ن یبرا

نفر مفقود  60نفر مجروح و  70د ینفر شه 33ن لحظه ین تا این فاجعه خونید حاصل ایشکو خون  کخا

ران یا یاسالم یارتش جمهور . راباشدیپذ یشگاه حق تعالیان جوان را پین قربانید است ایه امکبوده 

ه انتقام کدهد ینان میران اطمیف ایدا و ملت رشت به محرض بزرگ انقالب بازماندگان شهیضمن تسل

فر کیرا بدون  یت ضد انسانین جناین وجه خواهد گرفت وایدتریرسخ خون برادران رسباز خود را به شد

دان به ین شهیع جنازه اییه در مراسم تشکشود یز دعوت میهنان عزینخواهد گذاشت در خامته از هم م

 . ندیت فرماکشود رش یدانشگاه تهران برگزار م شنبه )امروز( دریکه ظهر کخون خفته 

 (13/8/1358)اطالعات

 

 . ردکن بانه را اعالم یات حادثه خونیارتش جزئ

 رانیا یاسالم یارتش جمهور  که ستاد مشرت یاطالع

ن بدست یران زمین فرزاندان ایدتریاز رش یه در آن تعدادکن بانه یهنوز علت حادثه خون -بنام خدا

حادثه  یز بوده و خواستار چگونگیدند مورد سئوال هموطنان عزیو خون درغلط که خاب یمزوداران اجنب

ن را به ین فاجعه خونیاز ا یران رشح مخترص یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  کنیا، باشندیم

  .رساندیران میف ایاستحضار ملت رش
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ت یمأمور یکز پس از کمر  یک لشگر یهااز گردان یکی 10/8/58بامداد روز پنج شنبه مورخ  8ساعت -1

  .شودیمت به تهران از رسدشت عازم بانه میساده جهت عز یجابجائ یکروزه در فرم  45

و  یار یه با هوشکشود یآغاز م 10بانه و از داخل جنگلها در ساعت  یلومرت کی 20در  یر ین درگینخست-2

قه هامن روز در یدق 30/14در ساعت  یو ستون نظام یع و به موقع مقاومت خنثیرس یس العملهاکع

ر رسدشت یدر مس یچگونه تلفاتیر شده بودند بدون هینفر اس 10شته و کن یه دو نفر از مهاجمیکحال

 دهدیت خود ادامه مکـ بانه به حر 

اد شده و قسمت یستون ز ین فاصله خودروهایشهر بانه در اثر برخورد با مهاجم یلومرت کی 3در -3

  .گرددیموجود بشهر وارد م یهامقاومت ان برداشنتیستون با از م یجلو 

رد کبا مردم مسلامن  یچگونه برخوردیستون انتظار ه یه قسمت جلو یکشهر در حال یدر داخل ورود-4

رانه یگر مورد هجوم غافلگیرد بار دکیرد و مومن به انقالب حس مکهنان یان هم مینداشته و خود را در م

 کود کامن خون آشام مهاجم در پوشش زن و ین مرتبه دژخیاه کن تفاوت یرد با ایگین قرار میمهاجم

  .سازدیوارد م یرا به ستون نظام ید تلفاتیشد یرانداز یگناه مردم به مقابله برخاسته و با تیب

اتب قرآن و شجاع و مدبر کو  یه خود از افسان متقک« ف ارشافید رشیشه»پ یفرمانده ستون رست-4

 یرانداز یس حق تکچیه هکرده کد کیر بارها تأیز در طول مسیت و نت ستون از رسدشکش از حر یبوده پ

شت و کاز  یر یز و جلوگیوشش او در جهت عبور مساملت آمکو همه تالش و  یندارد مگر به دستور و 

و  ن صفوف مردمین از بیگرانه مهاجمیه در مدخل شهر با جمله غافلکن لحظه یشتار بوده و در اک

ل یر مساید هم او و هم درجه داران و رسبازان مسلامن و آگاه تحت تأثشونیگناه مواجه میان بکود ک

خواهند دستشان به خون ینند و منیب یگناه را در خطر منیب یاه جان عدهکاز آنجا  یو وجدان یانسان

ار نابرابر رشافتمندانه در یط سخت و بسین گردد با شهامت و شجاعت و پس از تحمل رشایرنگ یگناهیب

نفر مجروح بوده  70د و ینفر شه 23ن لحظه ین تا این فاجعه خونیحاصل ا. شوندیور مطهخون خود غو 

  .است
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گشتند یاشانه خود باز مکه به خانه و یکد قربان و در حالیار درست در روز عکور و فداین برادران غیا

ودند و منع شده ب یت از هر گونه اقدام خشن نظامیات حسن نیل تالش هیه به دلک یطیو در رشا

ن ید است ایه امکده شدند یشکو خون  کگناه بخایانسان ب یک یشته شدن حتکاز  یر یبخاطر جلوگ

 . دن صدر اسالم محشور گرددیرا بوده روح آنان با روح مجاهیپذ یشگاه حق تعالیان جوان را پیقربان

 (17/8/1358)اطالعات

 

 ردستانکل یه ستاد مسایاطالع

اج یش از هر زمان احتیشور به بکه کت حساس ین موقعیزان در ایشام عزنون کرد هم اکخواهر و برادر 

شان یهفته از تالش شبانه روز یکش از یه بکباشد یم یاتیزبان هیبه وحدت و تالش در همه ابعاد دارد م

ات یه. و خامته دهند یدگیرسها یت شام بتامم نابسامانیو حسن ن یار کو هم یار یگذرد تا با خودیم

دلسوز و مهربان مبطالب شام گوش  یان شام بوده و همچون برادر یامً همه جا در میتقت مسیحسن ن

 یمؤثر  یخود و همت شام بتوانند گامها یار یتا ب. مختلف به گفتگو پرداخته اند یفرا داده و با قرشها

 یمتوال یهاینکارشکرغم یات علین هیا. ندیها فائق آیالت و نارسائکن راه مقدس برداشته و بر مشیدر ا

دن یرث شهرها دکاز ا ین املللیسم بیونیسم و صهیالیو دست نشاندگان امپر یو خارج یمزدوران داخل

رد مهاباد و بانه که خواهران و برادران کتا آنجا ، دیرد روبرو گردکمنود و با استقبال پر شور شام برادران 

شام برادران  یشگیهم یاز صفا کیه حاک یهائ یز سخرنانیاز آنها و ن یبانیبه پشت یتظاهرات مختلف یا

گانه پرستان یه چپ مناها و بکاز آن جا . خود را نشان دادند یباشد بر پا منود و آمادگیم یردکور یغ

ن یدند از ایدیش را از هامن ابتدا در خطر میخو یرشق و غرب یستیالیف امپریثکمنافع خود راو اربابان 

ه اوضاع کنند یکم یا دست زدن به آشوب و هرج و مرج سعبوحشت افتاده و ب یحسن تفاهم و برادر 

نگردد و آنها بتوانند  یدگیمرشوع شام رس یهاناآرام مبدل سازند تا بخواست یز را به جو یردستان عزک

  .رد پا برجا سازندکف خود را تحت عنوان دفاع از حقوق مردم مستضعف یثکمنافع اربابان 
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استانه  ه درکم یش بودیخو یاز برادران ارتش یدانه و شهادت تعدادن رابطه شاهد حمله ناجوامنر یدر هم

ن عمل مذبوحانه خشم یخواستند با ایورود به بانه مورد هجوم قرار گرفتند و دشمنان شام برادران م

 یر مساعدیغ یرد درآورند و فضاکه مردم مسلامن یعل یرا به صورت انتقام یور انقالب و اسالمیارتش غ

شه منود و یپ یه ارتش صبورانه صرب انقالبکم یاما شاهد بود. ات بوجود آورندیه یاتیحرات کمذا یبرا

ن شانتاژها و یر خود و بدون توجه به چنیگ یت با تالش پیات حسن نیرد و هک یتوطئه خائنان را خنث

 ینیه امام خمک یارات تامیالت شام پرداخت و با توجه به اختکل و مشیمسا یاعامل قدرتها به بررس

در راه برآورده شدن  یشرت یت بیفعال ەاندشان محول منودیبا یوهمند اسالمکر انقالب شیبکرهرب 

ه یو آت یکنزد یهادر فرصتتر یانقالب یز بگونه ایو ن. دادند رد انجامکمرشوع شام برادران  یخواستها

برادر و . ند داشتشام برخواه یار یبا  یدیمؤثر و مف یامهاکر یناپذ یخستگ یروشن و با اراده ا یا

نان مجال توطئه و هر کاف یبه فرصت طلبان و جدائ یه لحظه اکنست یرد انتظارمان اکخواهر مسلامن 

ده یشه پوسیبر یمکشه محیش تیه با اتحاد همه جانبه خوکد یوشش منائکگونه سوءاستفاده را نداده و 

انقالب  یروز ید پیبام. دیمنائرشق و غرب جدا  ین وابستگان خارجیو صف خود را از ا. دیآنان بزن

 . رانیدشمنان ملت ای رد و نابودکشام برادران مسلامن  یار یران با یا یوهمند اسالمکش

 ردستانکل یستاد مسا

 (21/8/1358)اطالعات

 

 ردستانک یدر مورد شهادت فرمانده ژاندارمر  یاسالم یجمهور  یه ژاندارمر یاطالع

ران درباره شهادت یا یاسالم یجمهور  یژاندارمر  یروابط عمومه یامروز اعالم: پارس یخربگزار  –تهران 

  :افتیر انتشار یردستان به رشح زک یه ژاندارمر یفرمانده ناح« یفیمنوچهر رش»پ یرست
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 یکردستان همراه دو افس و ک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یفیرسهنگ ستاد منوچهر رش 19/8/58روز 

 یمرز  ەهایوان و پاسگایوپرت به طرف مرک یوضع منطقه با هل یو بررس یاتید عملیدرجه دار جهت بازد

، قصد فرود داشته« یدزل یپاسگاه مرز »وپرت بر فراز ک یه هلکد مقارن ساعت دوازده ینامیت مکحر 

دهد به ید و دستور میخلبان را تهد یمر کاز همراهان با اسلحه  یکی« ایمحمد بهرورزن» میکستوان 

ن افس مهاجم با اسلحه یکخواسته او امتناع منوده ل ید خلبان از اجرایود آشور عراق برود و در آنجا فر ک

ند یکوپرت عمالً دخالت میکت هلینقشه خود در هدا ید برایده و ضمن تهدیوپرت پریکبه قسمت جلو هل

از عمل  یر یجلوگ یه برایگردد و فرمانده ناحیر میوه جلوگکا برخورد به یه با تالش خلبان از سقوط ک

د و یایو مقابله برم یر یرسد درصدد جلوگیجه منید و چون به نتیند او را آرام منایکم یفس ابتدا سعن ایا

 کمکگردد و خلبان و یه موجب شهادت او مینه فرمانده ناحیر به سیت یکا با شلیم بهروزنیکستوان 

فاده از اسلحه وپرت بودند به مهاجم حمله و بدون استیکه در هلکخلبان و سه نفر افس و درجه دار 

شده  یه دست و چشم زخمیز از ناحین« امنگرک»استوار  یر ین درگیند در ایآیدرصدد خلع سالح او برم

م خود یارانه اش و تسلکتیات جنایر منوده از ادامه عملیو باالخره افس مهاجم را خلع سالح و او را دستگ

 . ندیمنایم یر یگانه و تنگ اسارت و جلوگیشور بکبه 

 (21/8/1358ات )اطالع

 

  .ندیکردستان اقدام مسلحانه منکن در کابتدا به سا، ارتشی: اسالم یارتش جمهور  که ستاد مشرت یاطالع

صورت خواهد  یبا مساملت و رسعت و بدون محارصه اقتصاد ینرتل عبور و مرور در مناطق شهر ک

  .گرفت

ردستان اقدام کدر « ن کبه ساابتدا »ه ارتش بنحو کت دولت مقرر شد یبه منظور نشان دادن حسنن

 یارتش جمهور  کستاد مشرت . در مقابل تعرض مسلحانه مقابله به مثل شود یول. مسلحانه صورت ندهد

  :ر را انتشار دادیه زین منظور اطالعیبه ا اسالمی ایران
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ت یردستان و اثبات حسننک یدولت برای ویژەات یامت متخذه از طرف هیتصم یدر اجرا -بنام خدا

  :ده استیت مقرر گرددول

افراد  یکن در مقابل تعرض و تحریکرد لیارتش صورت نگ یروهایاز طرف ن یاقدام، نکـ ابتدا به سا1

  .ندیمسلح مقابله به مثل بنام

نرتل شامل محارصه کن یا. ردینرتل عبور و مرور با مساملت و رسعت انجام گی، که مناطق شهر یلکـ در 2

  .نخواهد بود یاقتصاد

  .ابدیالسابق ادامه  یام فک یارتباط ەهایدر مناطق خارج شهرها و را یساز کات پایلـ عم3

ده یعه گردیامت شاین تصمیر با ایه مغاک یگروه ەهایاز طرف مقامات و رسان یـ هر گونه اظهارنظر 4

 .                 گرددیب میذکاست ت

 . اسالمی ایران یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (9/8/1358هانکی)

 

  .گذاشت یمجروح و مفقود بجا، دیشه 163ع بانه یوقا: ارتش که ستاد مشرت یاطالع

  :افتیران انتشار یا یاسالم یارتش جمهور  کروز از طرف ستاد مشرت یه دین اطالعیا

ملت قهرمان و مسلامن . رزقونیاء عندربهم یل الله امواتابل احیسب ین قتلوا فیوالتحسنب الذ -یبسمه تعال

سم جهانخوار یالیسم و امپریونیصه ید و به خون آغشته مزدوران چپ منایپل یگر دستهایران بار دیا

شور اعزام کزمان به غرب یهن عزیدفاع از اسالم و استقالل م یه براکن برادران ما را یاز شجاعرت یگروه

 یبرا هک ید قربان و به هنگام مراجعت از منطقه در داخل شهر بانه و در حالیشده بودند در روز ع

و  کمنع شده بودند ناجوامنردانه مورد تهاجم قرار داد و به خایت از هر گونه اقدام نظامیاثبات حسنن
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نفر مفقود بوده  60نفر مجروح و  70، دینفر شه 33ن لحظه ین تا این فاجعه خونیحاصل ا. دیشکخون 

ضمن  اسالمی ایران یهور ارتش جم. را باشدیپذ یشگاه حق تعالیان جوان را پین قربانید است ایه امک

ه انتقام کدهد ینان میران اطمیف ایت به محرض رهرب بزرگ انقالب و بازماندگان شهداء به ملت رشیتسل

را بدون  یانت ضد انسانین خیخواهد گرفت و ا ین وجهیدتریرسخ خون برادران رسباز خود را به شد

دان ین شهیع جنازه اییه در مراسم تشکشود یز دعوت میهنان عزیدر خامته از هم. فر نخواهد گذاشتکی

 . دییت فرماکشود رش یشنبه )امروز( در دانشگاه تهران برگزار میکه ظهر فردا کبه خون خفته 

 (14/8/1358هانکی)

 

  .ردستان اعالم شدکشتار افراد ارتش در ک یچگونگ، ردستانکل یمسا ویژەه ستاد یدر اطالع

  :شور انتشار دادکع غرب یرا درباره وقاه ین اطالعیروز ایردستان دکل یستاد مسا

ن در یبا حمله ناجوامنردانه مهاجمیاسالم ید ارتش جمهور یتن از فرزندان رش 33ش از یب - یبسمه تعال

ر و یه ضد انقالب سکبود  ین در حالیا. گر مجروح شدندیتن د 50دند و یبانه به درجه شهادت رس

گناه را در یان بکود که جان زنان و کرسبازان مصمم . ودگناه بر خود ساخته بیب کود کاز زن و  یپوشش

د قربان یو بدون دفاع از خود مظلومانه روز ع. ردندک یدند به ناچار از حمله متقابل خوددار یدیخطر م

ه در آن کبود  یز مناسبکمر  یران در پیاستعامر زخم خورده از انقالب ملت ا. دندیدر بسرت شهادت آرم

 یومت براکنه حیاندازند و زمیاختالف م. آنها است یشگین روش همیا. افشاندید بالنه گذارد و تخم فسا

و  یبان فقر مادیم گذشته دست به گریرژ یهایارکه بر اثر تبهکردستان را کآنها . نندیکجاد میخود ا

 یاهیغات رساپا دروغ و توطئهگریپس از چند ماه تبل. ردندکن منطقه انتخاب یا یبرا. بود یار یبس یفرهنگ

ران را از خون ین مقدس این نقطه از رسزمیجاد منوده و ایا یشکرنگارنگ متاسفانه موفق شدند جو برادر 

امربانه یپ یو رافت یوهمند و انقالبکش یبا صرب  یرهرب بزگ انقالب اسالم. ندین منایفرزندان وطن رنگ

خواستند ضد انقالب را از یم ردکنندهشان را متوجه منطقه منوده و از مردم مسلامن کدار یب یوسته آوایپ
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، ران و اسالم نجات بخشندهیب دشمنان ایند و خود را از دام فریمنا یآنان را خنث ەهایخود برانند و توطئ

جاد جو ترور و یضد انقالب هر بار با ا یول. آنان باز است یران به رو یا یاسالم یآغوش پرمهر جمهور 

مانور  یکجز  یز یچ، ره منودکصحبت از مذا یو اگر زمانان برد یان هرگونه تفاهم را از مکتهاجم ام

ره را کران باب تفاهم و مذایا یاسالم ینون بارها دولت جمهور که تاکنیل ایبه دل. نبوده است یغاتیتبل

انس و  یت فضایشتار و جناکن با کر ممیغ یزم هر دفعه با طرح خواستهایالیمزدوران امپر یرد ولکباز 

ت یات حسننیر انقالب هیبکد رهرب یه بتابک یز در حالین بار نیو نفرت منوده و االفت را مبدل به خشم 

رد کم مردم یه خود را قکن یردستان شود و بدور از مزدور اکبنا بود وارد  یاسالم یدولت موقت جمهور 

 ەاندداشت یین آرزویز همواره چنیرد نکنند برادران یره بنشکان مردم رفته و به مذایامً به میدانند مستقیم

ن یه مسلامنان راستکانند ینار بزنند و خود را بنامکده یشکران ین آنها و ملت ایه ضد انقالب بک یتا پردها

ه ارتش و ک یر امت اسالمند و در حالیکاز پ یز و عضو یران عزیاز تن ا یان وطندوست و پارهایرانیو ا

ت یات حسننیرده و در انتظار هک را متوقف یات نظامیهرگونه عمل یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 یکدر  یه برادران ارتشک یطیدر رشا. زندیناجوامنردانه م یباشند بناگاه ضد انقالب دست به تهاجمیم

ن یا. ندینامینفرشان را مجروح م 50د و ینفر آنها را شه 33از رسدشت عازم بانه بودند  یمعمول ییجابجا

  ست؟یچ یت براین موقعیآنهم در ا یر انسانیاعامل غ

ان شور و یردستان شد و در مکت وارد یات حسننیگانه هیچشم مزدوران خودفروخته ب یور کبه  یول

ه کد بدانند یش بایش از پیردستان بکمردم  کنیا. رد با آنان به گفتگو نشستکده یشعف برادران رنجد

را  یشکو برادر  یز یخونر فتنه و فساد و، ت دارندیرده و مامورکن آنان النه یست بیالیآتشافروزان امپر

ن یعرتیرند با شنیگیران الهام میا یه از خارج مرزهاک ین دار و دسته مزدور یا. نندکل یبر منطقه تحم

رد کمساله خلق ، مساله. ەانده اسالم برخاستیها به دفاع از منافع ابرقدرتها بر علیافرتاها و دروغپرداز

افر و منافق و کطان و حزب خدا است مساله یش زم و اسالم است مساله حزبیالیست مساله امپرین

برادران و خواهران . ندیفرو نش ەانده افروختک یستند آتش فتنهایل نیآنها هرگز ما. ن استیاسالم راست
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 ست آلت مقاصدین نکه هر گز ممکد ید و نشان دهینکاستفاده  یبخوب یخین فرصت تاریرد از اکز یعز

 . دیرین و مزدور قرار گید یب یدروغ مشت غات رستاپایچه تبلیسم و بازیونیصه

 ردستانکل یستاد مسا

 (14/8/1358هانکی)

 

 ردستانک 28ه لشگر یاطالع

اطراف  ەهایمردم خان یه موجب نگرانکرا  یعاتیهرگونه شا ایاطالعیه یردستان طک 28سنندج ـ لشگر 

ه ارتش و ملت کشده  دکیه تاین اطالعیرد در اکب یذکوم و تکپادگان سنندج شده است به شدت مح

ه کرد یگیصورت م یسانکعنارص ضد انقالب و  یعات تنها از سو ین گونه شایبرادر هم بوده و انتشار ا

ه کع شده یراً شایه اخکاست  یادآور یخود قصد آشوب و برهم زدن آرامش مردم و شهر را دارند الزم به 

تا از خطر . نندکه یخود را تخل ەهایانه خک ەانداطراف پادگان سنندج گفت ەهایبه صاحبان خان یعدها

 . و مسلسل در امان باشند یکو شل کپرتاب مبب توپ و نارنج

 (20/8/1358هانکی)

 

  .ردستان اعالم شدک یزه قتل فرمانده ژاندارمر یانگ

از  یکی یردستان به رضب گلولهک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یفیرسهنگ رش: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

وان یت در مریردستان پس از انجام مأمورک ید فرمانده ژاندارمر یوان به شهادت رسید در مرافسان خو 

ن حادثه استوار ید در ایا به قتل رسیم بهروزنیکبه نام ستوان  یوپرت به دست افس یکهنگام سوار شدن هل

ه یحافس نا یه دست مجروح شد ستوان محمودیشود از ناح یرانداز یخواست مانع تیه مکامنگر ک
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ه رسهنگ کاتفاق افتاد  یحادثه زمان: هان گفتکیبا  یردستان صبح امروز در متاس تلفنک یژاندارمر 

 یک ین موقع طیوان در پرواز بود در همیمر یدزل یگر بر فراز پاسگاه مرز یتن د 5به اتفاق  یفیرش

 یو  یم شده بود به سو اعال  یه قبالًاشتباهاً نام او ستوان روزبهانکا یم بهروز نیکستوان  یمشاجره لفظ

زه قتل انتصاب یدانم انگیه من مکرد تا آنجا کاضافه  یستوان محمود. رد و او را به قتل رساندک یکشل

 ین پست خود ناراضیبوده است چون نامربده از ا یس پاسگاه دزلییا به سمت ریم بهروزنیکستوان 

افس . شتکرا به رضب چند گلوله او  یفیاد با رسهنگ رشیبوده است بعد از بگو مگو و مشاجره ز

ردستان کش از مشهد به یا چند ماه پیم بهروزنیکستوان : ن گفتیردستان همچنک یژاندارمر  یهیناح

 یت خود اعزام شود و یوان به محل مأموریمر یس پاسگاه دزلییمنتقل شده بود و قرار بود بعنوان ر

وان ینون در پادگان مرکا ایه گوکا یروزنم بهیکد ستوان یه از تهران رسک یطبق دستور : ضمناً گفت

جنازه رسهنگ : ردکان اعالم یدر پا یمه شود ستوان محمودکمحایدادگاه نظام یکد در یبازداشت است با

ع جنازه به یتش یشود و قرار است برایم یردستان نگهدار کامرستان لشگر یدر ب کنیا یفیمنوچهر رش

فه یافس وظ یکردستان کر متام مدت خدمت خود در د یفیرسهنگ رش. رمانشاه انتقال داده شودک

 یخربنگار خربگزار  28رسهنگ سپهر فرمانده لشگر . ردندیکد مییاو را تا یه همگکاردان بود کشناس و 

چند از افسان و  یت با تنیدر انجام مأمور یشکرس  یبرا یفیرسهنگ رش: پارس در سنندج گفت

رد و یگید قرار میلت مورد تهدکبا  یم روزبهانیکله ستوان یبوس یدزل یمرز  یدرجهداران بر فراز روستا

امنگر کن موقع استوار یدر ا. ندکت یوپرت را به عراق هدایکدهد هلیوپرت دستور میکضارب به خلبان هل

درنگ یا( بی)بهروزن یروزبهان ید بازدارد ولین تهدیا( را از ای)بهروزن یم روزبهانیکند ستوان یکوشش مک

گزارش . شودیمیز بر اثر اصابت گلوله زخمیامنگر نکرده و استوار ک یرانداز یت یفیرسهنگ رش یبسو 

گر یگرداند و دیوان بازمیوپرت را به پادگان مریکدرنگ هلیه خلبان بکست کیپارس حا یخربنگار خربگزار 

ن یا: رسهنگ سپهر گفت. نندیکر میا( را دستگی)بهروزن یم روزبهانیکوپرت ستوان یکن هلیافراد رسنش

 یز ستاد ژاندارمر یدر تهران ن. شده است یافراد ژاندارمر  ویژەان بیق ارتشیحادثه موجب تأثر عم

 (20/8/1358هانکی)    . ردکد ییرا تا یفیخرب شهادت رسهنگ رش اسالمی ایران یجمهور 
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 ردستانک یشهادت فرمانده ژاندارمر  یچگونگ: اعالم شد یژاندارمر  یروابط عموم یاز سو 

و همراهان  یفیپ رشیوپرت حامل رستک یهل، د اسلحهیخواست با تهد، میا متهم به قتلینستوان بهروز 

  .را به عراق بربد

فرمانده  یعتیپ منوچهر رشیدر رابطه با شهادت رست اسالمی ایران یجمهور  یژاندارمر یروابط عموم

 یکیا یه ستوان بهروزنکت د شده اسکیه تاین اطالعیدر ا، ردکصادر  ایاطالعیهردستان ک یه ژاندارمر یناح

پ یه به عراق برود و چون رستکند یکد میوپرت او را با اسلحه تهدیکدر هلی، از همراهان فرمانده ژاندارمر 

  :ن استیه چنیمنت اطالع. رساندیند او را به قتل میکامتناع م یفیرش

 یکراه دو افس و هم، ردستانک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یفیرسهنگ ستاد منوچهر رش 19/8/58روز 

 یمرز  ەهایوان و پاسگایوپرت به طرف مرک یوضع منطقه با هل یات و بررسید عملیجهت بازد، درجهدار

قصد فرود داشته است « یدزل» یوپرت بر فراز پاسگاه مرز یکه هلکمقارن ساعت دوازده . ندینامیت مکحر 

شور کدهد به ید و دستور میرا تهدخلبان  یمر کاز همراهان با اسلحه  یکیا یم محمد بهروزنیکستوان 

ن افس مهاجم با اسلحه به یکخواسته او امتناع منوده ل یخلبان از اجرا. دیعراق برود و در آنجا فرود آ

ند یکوپرت عمالً دخالت میکت هلینقشه خود در هدا ید برایده و ضمن تهدیوپرت پریکقسمت جلو هل

از عمل  یر یجلوگ یه برایگردد و فرمانده ناحیم یر یلوگوه جکا برخورد به یه با تالش خلبان از سقوط ک

د یآیو مقابله بر م یر یرسد درصدد جلوگیجه منید و چون به نتیند او را آرام منایکم ین افس ابتدا سعیا

 کمکگردد و خلبان و یموجب شهادت او م، هینه فرمانده ناحیر به سیت یکا با شلیم بهروزنیکو ستوان 

وپرت بودند به مهاجم حمله و بدون اسلحه درصدد خلع یکه در هلکو درجهدار  خلبان و سه نفر افس

شده و باالخره افس یه دست و چشم زخمیز از ناحیامنگر نکاستوار  یر ین درگیدر ا. ندیآیسالح او برم

شور کم خود به یو تسل ارانه اشکتیات جنایاز ادامه عمل، ر منودهیمهاجم را خلع سالح و او را دستگ

 یژاندارمر یاز طرف روابط عموم یگر یه دین اطالعیروز همچنید. ندینامیم یر ینه و ننگ اسارت جلوگگایب

  :افتین رشح انتشار یبه ا اسالمی ایران یجمهور 
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ه یفرمانده ناح یفیرسهنگ ستاد منوچهر رش، دیه قبالً به استحضار رسک یهامنطور ، هنان ارجمندیهمم

 ید و حراست از مرزهایوپرت رسگرم بازدیکه با هلک یهنگام یاه جار ردستان روز نوزدهم آبامنک یژاندارمر 

وپرت هدف گلوله یکنه هلیابکدر داخل  ییامالًاستثناکحادثه  یکران بود در یا یاسالم یغرب جمهور 

 یجمهور  یژاندارمر . د شدیوپرت بود قرار گرفت و شهیکه در داخل هلک یاز افسان یکیناجوامنردانه 

 یفیپ منوچهر رشیه جنازه شادروان رستکدارد ید اعالم میت به بازماندگان آن شهین تسلضم اسالمی ایران

 یجمهور  یامرستان ژاندارمر یم آبامناه از مقابل بیکست و یقه بامداد روز بیدق یساعت هشت و س

روز  16تا  14د از ساعت یمجلس ختم آن فق. شودیع مییرت مصدق تشکابان د یواقع در خ اسالمی ایران

در  اسالمی ایران یجمهور  یژاندارمر یروابط عموم. برگزار خواهد شد یآبامناه در مسجد استاد مطهر  22

فه به ین انجام وظیچون در ح یفیه رسهنگ ستاد منوچهر رشکرده است که اضافه ین اطالعیان ایپا

 . افتیارتقاء مقام  یپیدرجه شهادت نائل شده است لذا طبق مقررات به درجه رست

 (20/8/1358ت)اطالعا

 

 د ارتش به آتش افروزانیاخطار شد

ردستان هستند آرام کجاد و آشوب و تجاوز به حقوق مردم یه در صدد اکارتش در مقابل توطئهگران 

ردستان هشدار کبه آتشافروزان در  ایاطالعیهران با انتشار یا یاسالم یارتش جمهور . نخواهد نشست

  .داد

  :ن استیه چنیمنت اطالع

از شهرها مثل  یچپ در بعض یاز افراد مسلح احزاب افراط یه بعصکست کیردستان حاکده از یرساخبار 

تجاوز  ەهادزدند و به خانینها را میو ماش. زنندینند و میکر میجوانان مؤمن و مسلامن را دستگ، سنندج

قتل و ترور . ندەاجاد منودیمملو از وحشت و ترور ا یطیو مح. ەاندردکمختل  یلکت را به ینند و امنیکم



 
218 

شه به قدرت سالح و با ینان همیا. بوده است یر مردمیغ یافراط ین سازمانهایشربد ایشه اسلوب پیهم

ات یه هک ینند و به خصوص در لحظاتیکل میخود را به مردم تحم یطانیار شکد و ترور افیه به تهدکیت

و  یز همه سعیراه مساملتآم الت موجود ازکحل مش یردستان رفته است و براکت از تهران به یحسنن

ه به همه آزادمردان ک ینیامام خم یخیام تاریوشش خود را مبذول داشته است و بخصوص پس از پک

نند یکم یابانها شادمانیرد هزار هزار در خکو برادران  دهدیو نجات م یو برابر  یو برادر  یار کمژده هم

انجامد آنگاه مشاهده یست مکبه ش یز یجاد آشوب بلوا و خونریسم در ایالیشوم امپر ەهایو توطئ

ت مطلق خلق درصدد یرثکرد و برخالف خواست اکه مصالح مردم یعل یضد انقالب یه عدهاکم ینیکم

ر یرشمانه زیرا ب یو انسان یهنیو م یانقالب یارهایارا همه معکو آش ەاندبرآمد یز یو خونر یآتش افروز 

دهد یران به همه توطئهگران هشدار میا یاسالم یور ارتش جمه. نندیکت را مختل میگذارند و امنیپا م

ت مردم احرتام گذارند و یرثکنند و به حقوق اکگناهان را رها یانت بردارند و بیه دست از تجاوز و خک

و هر . ت نخواهند نشستکشوم و خامنان برانداز ملت و ارتش سا ەهایه در مقابل توطئکآگاه باشند 

 . مه قانون خواهند سپردکاران را به دست محکتیرد و جناک وب خواهندکرا به شدت رس  یتجاوز 

 (2/9/1358هانکی)

 

  .ردستان متوقف شدکدر  یات نظامیعمل

  :افتیر انتشار یبه رشح ز ایاطالعیه اسالمی ایران یارتش جمهور  کستاد مشرت  یشب از سو ید

 ەهایهن ما با توطئیه مک یطیدر رشا، ردستانکمردم رشافتمند ی، هموطنان گرام - تعالیبسمه

 یآوردهااز دست یشور و پاسدار ک یت ارضیگوناگون روبرو است حفظ استقالل و متام یستیالیامپر

ده یواگذار گرد اسالمی ایران یه به عهده جمهور . کباشدیم یخیرسالت تار یکران یملت ایانقالب اسالم

. افتیردستان را کنظم در  یت برقرار یه مأمورک یامل از هنگامکت یارتش با احساس مسوول. است

ن راه ید و در ایایرد وارد نکبه خواهران و برادران  یبیف محوله آسید تا ضمن انجام وظایوشکهمواره 
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جاد یبه منظور ا ینیام آرامش بخش امام خمیپ ینون در اجراکا. غ نشودیدر یار کچگونه فدایاز بذل ه

ت یه با حسننکرد ک یاسیو س یمذهب یهاتیا شخصیدولت  ویژەات یرات هکمذا یمناسب برا یطیمح

ز در یوه مساملتآمیها اتخاذ شیریان دادن به درگیه به خاطر پاک یباشد و با استقبال از اعالمیان میدر جر

 یروهایز به همه نین اسالمی ایران یارتش جمهور  کرد شده است ستاد مشرت کهنان یهمم یطرح خواستها

تا هنگام . رندیقرار نگ ییذایا یتهاکچگونه تهاجم و حر یهه مورد کدهد به رشط آنیمسلح دستور م

. ندین منطقه متوقف منایرا در ایات نظامیردستان ادامه دارد عملک یهایرات بخاطر حل دشوارکمذا

ردستان را به مخاطره اندازد کت مردم یه امنک یاست ارتش از هرگونه اقدام و تظاهر مسلحانها یهیبد

را در داخل و خارج  یانتظام یروهاین ەهایرد و بخصوص تجاوز به قرارگاکخواهد  یر یت جلوگیبا قاطع

 یبرا یران ضمن سپاس از آمادگیا یاسالم یارتش جمهور . ندینامیتحمل من یطیچ رشایشهرها تحت ه

ه هرگونه تهاجم کدهد ینان میان اطمیرانیبه همه ا، شورهاک یبه مرزها یدفاع در برابر تجاوز خارج

 . ستکامل در هم خواهد شکرا با قدرت  ییایو در ییـ هوا ینیزم

 اسالمی ایران یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (5/9/1358هانکی)

 

 روز در اطراف سنندجیوپرت هوانیکهل 3 یفرود اجبار 

  .ستندیل و لوازم قادر به پرواز نیاز وسا یدر بعض یار کوپرتها به علت دستیکهل

پنجاه ، ه گاوشانیدر ناح یه به علت نقض فنکروز یوپرت هوانکیسه فروند هل: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

نام فرمانده  یسنندج فرود آمده بودند در محارصه افراد مسلح قرار گرفتند رسهنگ سعد یلومرت کی

ن نقطه یدر ا یروز به علت نقص فنیوپرت ما دیکدو هل: ن مورد اظهار داشتیرمانشاه در اکروز یهوان

ن نشسته بود در محارصه افراد یوپرت به زمیکن دو هلیر ایتعم یه براکز یوم نوپرت سیکفرود آمدند و هل
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شب در هامن محل  یکروز یاران هوانکر یخلبانان و تعم، ن اقدامیبدنبال ا: افزود یو . مسلح قرار گرفت

از جانب  یهمچنن گفت ما در حال حارض منتظر پاسخ رسم یو . دندیبعداً آزاد گرد یبازداشت شدند ول

ت و آرامش وجود دارد اجازه پرواز یه اگر مساملت و حسننکم یردکم و اعالم یالن افراد مسلح هستمسوو 

ار است ما هم آماده مقابله کدر  یگر ین صورت اگر قصد دیر ایوپرتها را بدهند در غیکر هلیو تعم

شده  یار کستوپرتها دیکل و لوازم حساس هلیاز وسا یدر بعض: ان گفتیروز در پایفرمانده هوان. میهست

 . ستندیل قادر به پرواز نین وسایاست و آنها بدون ا

 (24/9/1358هانکی)

 

  .وپرت را به زور بترصف در آوردندیکن دو هلیمهاجم

روز یگاه هوانین خرب واصله و بنا به اظهارات فرمانده پایطبق آخری: اسالم یخربنگار جمهور  -رمانشاه ک

خ یرمانشاه در در تارکروز یوپرت هوانیکهل فروند یک یاجبار  رمانشاه به خربنگار ما در باره فرودک

اران اجبارا یامکن سنندج و یدر ب یوپرت بعلت نا مساعد بودن هوا و به علت نقص فنیکن هلیا 21/9/58

ر و یرات محارصه و خلبان آن دستگکومله و حزب دمکن و افراد حزب یله مهاجمیه به وسکفرود آمده 

وپرت یکن موضوع روز بعدهلیت از ایات حسن نیگاه و هیوند بعد از اطالع فرمانده پاشیبه مهاباد اعزام م

ن یمهاجم یرانداز یله تیوپرت مزبور در آنجا فرود آمده و مجددا به وسیکبه هل کمکبه منظور  یگر ید

د یآیب درآن محل فرود میرفع معا یه صبح براکوپرت یکهل رندیگیز گروگان میمحارصه و خلبانان آن را ن

رمانشاه کروز یگاه هوانیده با تالش فرمانده پاین خرب رسین قرار گرفته و طبق آخریار مهاجمیآنهم در اخت

وپرت آزاد شده وبه خاطر یکهل ت و فرمانده سپاه غرب خلبانانیات حسن نیوش فروهر عضو هیو دار

مزبور  یهاوپرتیکهل حمل یرات براکرات آنان با حزب دمکت و مذایات حسن نیاحرتام به برنامه ه

الزم را  یار کن مورد همیز در حال ایرات نکن در انجام است و حزب دمین طرفیب یز یاقدامات صلح آم

 یکافراد مهاجم به صورت  یار کمزبور به علت دست یهاوپرتیکه هلکست کین خرب حایانجام داده آخر
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ن یرا در ا یعهایگاه هر گونه شایپا باشد و فرماندهیرقابل استفاده میان درآمده و غکود ک یاسباب باز 

 . دیمنایب میذکمورد به شدت ت

 (26/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 رات مهابادکحزب دم یاز اعضا یکیگفتگو با 

با دفرت روزنامه  یمتاس تلفن یرات مهاباد طکحزب دم یاز اعضا ی: یکیاسالم یخربنگار جمهور  -تهران 

رات باز هم ادامه خواهد داشت کن مذایه ا: کاظهار داشت ژەویات یرات و طرح هکدر مورد ادامه مذا

ن طرج را ین جا ایرد هم در اکخلق  یندگیات منایه طرح را ارائه دادند و هکن مرحله بوده ین اولیوا

 یداشته و مورد قبول است و بعض یازاتین طرح امتیموارد ا یردند و در بعضکل یه و تحلیو تجزی بررس

سنده آن همه جوانب را در نظر نگرفته و یچون از طرح موجود معلوم است نو، م شودید تنظیگر باید

م و یجه برسیم به نتیخواهیت هر دو طرف میهست چون در نها یدوار یام یبحث دارد البته جا یجا

رات ما به کن جلسه مذایضمنا آخر ەانده به خودشان دادکن است یه به ما بدهند مثل اک یاز یهر امت

ل شده و قرار بوده روز دو شنبه یتعط سالت داشتندو به عنوان تنفسک یمک یسحاب یقاه آ کن یعلت ا

و افراد  یها فدائیکت چرکو مسئله رش  ەاندنون برنگشتکل دهند اما تا کیروز ( برگردند و جلسه تشی) د

 . باشدیره مطرح منکومله در جلسه مذاک

 (26/9/1358 یاسالم ی)جمهور 
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ردستان را کت مردم رشافتمند یه امنکهر نوع اقدام و تظاهرات مسلحانه : ردکردستان اعالم ک 28لشگر 

  .وب خواهد شدکت رس یبا قاطع، به مخاطره اندازد

شور در کاستقرار و دفاع از مرز : ردکردستان اعالم کخطاب به مردم  یه ایردستان در اطالعک 28لشگر 

ه کران یا یانقالب اسالم یدستاوردهان حفظ ین لشگر است و همچنیبه عهده ا یمنطقه استحفاظ

ه ین اطالعیدر ادامه ا». لشگر است یبرا یخیرسالت تار ، یکباشدیاز مثرات آن م یکیپاسداران انقالب 

رده است هر نوع اقدام کاعالم  یاذر ماه جار  5ران در یا یاسالم یه ارتش جمهور کهامنگونه : آمده است

وب و تجاوز کت رس یردستان را به خطر اندازد با قاطعکفتمند ت مردم رشایه امنکو تظاهرات مسلحانه 

 . «ردکرا تحمل نخواهد  یو شهر بانیمسلح اعم از پاسداران انقالب ژاندارمر یروهاین ەهایبه قرار گا

ت یا حامیلشگر قو یه برادران پاسدا ر در منطقه استحفاظیلکه از کدارد یردستان رسام اعالم مک 28لشگر 

سات سپاه پاسداران را در منطقه یردستان تاسک 28لشگر . ردکد و رشط نابود خواهد یق یبو مهاجامن را 

ردستان ک 28لشگر . ردکن آن خواهد یو در صورت لزوم راسا اقدام به تام یسات لشگر تلقیتاس یاستحفاظ

ا یاند و قودیمیو خارج از شهر را به عهده ژاندارمر ینظم را در شهر به عهده شهربان یت برقرار یمسئول

را  ەهاشهرها و را یت و آرامشعمومیه نظم و امنکرد و آنان کخواهد  یبانیرا پشت ینظام یروهاین نیا

رد کتحمل نخواهد  ەهاها و راو در شهر یت عمومیگر اخالل در نظم و امنیند لشگر دیمختل منا

 . «ردکوب خواهد کن را رس یومتخلف

 (27/9/1358 یاسالم ی)جمهور 
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  .ندک یقالب اهانت به پاسداران را تحمل منارتش ان

  .افته استیسازمان  یه طبق قانون اساسکانقالب است  یاز نهادها یکیسپاه پاسداران 

ه یه با پخش اعالمکضمن هشدار به ضدانقالب  ایاطالعیه یط، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

ن گونه تعرض به یارتش ا: اعالم داشته است، باشندیان پاسداران از منطقه خود میخواستار خروج سپاه

ه ستاد یتفاوت نخواهد ماند منت اطالع یب، ن موردیمنوده و در ا یسپاه پاسداران را تعرض به خود تلق

  :ن رشح استیران بایا یاسالم یارتش جمهور  کمشرت 

ه یاعالم یمل مذور اجنبنات عوایر تلقیناآگاه تحت تاث یشود افراد معدودیده میرا شنیاخ-یبسمه تعال

ه کنیان پاسدار عالوه بر ایسپاه. شوندیان پاسدار از منطقه خود مینند و خواستار خروج سپاهکیصادر م

ن سپاه را یو خوشبختانه ا ەاندافتیسازمان  یهستند طبق قانون اساس یانقالب یاصل یاز نهادها یکی

ه در مورد محبت و عالقه و کدهند یل مکیالب تشاز انق یدر راه پاسدار  یمومن و آماده جانباز  یافراد

ر یه در مسک یونابخردان یله به عموم افراد ضد انقالبین وسیبد. باشندیران میاحرتام قاطبه ملت ا

ان یهرگونه تعرض به سپاه یاسالم یه ارتش جمهور کدارد یاعالم م، دارندیگام بر م یاجنب ەهایخواست

 . تفاوت نخواهد بود یل اقدامات مدبوحانه بین قبید و در مقابل ایامنیم یپاسدار را تعرض به خود تلق

 رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (12/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 هیاطالع

به  یه قبلیرو اطالعیپ. افتیران انتشار یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یه از سو که ین اطالعیا

رانه یچون با مقاومت دل ەاندان پاسدار داشتیه و تعرض به سپاهه قصد حملکن یقرار اطالع مهاجم

له زده و قصد داشتند زنان و یت ارتش در دفاع از پاسداران مواجه شده دست به حیان و با قاطعیسپاه
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ه کد خود را یت پلیان معصوم نکود کگناه و یگناه را سپر بال قرار دهند و در پناه زنان بیان و مردم بکود ک

له به اطالع ینوسیران بدیا یاسالم یعمل بپوشاند ارتش جمهور  یبه پاسداران باشد جامه هامن حمله

را نخورند  ەهالین نوع حیب ایه فرکرساند یشهرستان سنندج م ویژەردستان بکمردم مسلامن و رشافتمند 

گناه یبتوانند در پناه مردم ب یند تا مهاجمیمنا یان پاسدار خوددار یشدن به محل سپاه یکو از نزد

مردم به  یکیاست در صورت نزد یهیسازند بد یشدن مردم مسلامن عمل یمقاصد شوم خود را با قربان

 . باشندیان پاسدار مؤظف به دفاع از خود میمحل پاسداران سپاه

 رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (13/10/1358)اطالعات 

 

 ردستانک یدادهایاخطار ستاد ارتش درمورد رو

  :ران منترش شدیا یاسالم یجمهور  کستاد مشرت  یر از سو یه زیاطالع

ت از یو حام یف قانونیلکبر ت یمبن یاسالم یارتش جمهور  یەهایپس از صدور اعالم-یبسمه تعال

، ونیضد انقالب -انقالب  ین دست آوردهاین راستین راه شهادت و محافظین مجاهدیا -ان پاسدار یسپاه

 ینکتا با دروغ پرا ەاندبه سنندج منود، از قراء اطراف و اعزام آنان یدوراناقدام به دعوت و استخدام مز 

شتار کا آمدن برادران پاسدار بداخل شهر برابر است با و یام و یله هواپیبوس یوار صوتیسنت دکمانند ش

ر یگناه و آرامش طلب سنندج و سایمبردم ب یرانداز یو ت یساختگ ەهایجاد صحنیو ا، ر مسلحیمردم غ

 یند تا خون گروهیر منایارتش را درگ، جهیان پاسدار را مورد حمله قرار دهند و بالنتیردستان سپاهکط نقا

خته شود و مجدداً مبادرت ین ریبه زم ەاندشان را مختل منودیار و زندگکسب و که کرد کز یهموطن عز

د یات پلیق از نیدقبا اطالع  یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت . ندیمنا یذائک یەهایبه صدور اعالم

انتظار ، ردستانکهنان بستوه آمده و آرامش طلب یاز همه هم م، م در شهرهایاز افراد مسلح مق یبعض
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در دست  یخارج یل پولهایتبد یه براک ین عامل اجنبیجاد وحشت این از ارعاب و ایش از ایب، دارد

ه کاجتامع را  ین انگلهایب ایو فر نهراسند، باشندیها مکخود به زحمت افتاده اند و در صدد غارت بان

نخورند و ، باشندیش مردم میبوده و سد راه رفاه و آسا یو مل یاقتصاد یاسیمانع رفع هر گونه ستم س

ان او را از یه طاغوت زمان و حامک ین است ملتیقیه روزان را رسوا سازند و یآن س، با خود راندن آنان

. دالله مع الجامعه، یردن خواهد بودکز قادر به لگدمال ینده را یگند ەهایشین ریا، خود رانده است

ه ک یا مردمیدارد چنانچه افراد مسلح و یگر اعالم میران بار دیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

ان یا سپاهیو  یانتظام یروهایاز ن یکبه هر یقصد هر نوع عمل تهاجم، ەاندر آنان قرار گرفتیتحت تأث

قاطعانه از آنان دفاع خواهد ، ران استیمردم ا یمتام یه ارتش حامکهامنطور ، دپاسدار را داشته باشن

 . ندیمنایم یکه مردم را تحرکاست  یسانکو  ەهابعهده گرو ی، ز یت هرگونه خونریرد و مسوولک

 رانیا یاسالم یستاد ارتش جمهور 

 (20/10/1358)اطالعات

 

 ه ستاد ارتشیاطالع

. منترش شد یه ایروز اطالعید، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کمشرت  ستاد یروز از سو ید، گرید یاز سو 

سم یالیامپر، هنان رشافتمندیهم م – یبسمه تعال: ر استیه به رشح زیمنت اعالم، پارس یبگزارش خربگزار 

، افتندید خود دست نیپل یه به خواستهاکخانه خدا در شهر م یز یع خونریه در وقاک یسم جهانیونیو صه

بام مسجد  ین در رو یو سنگ کسب یهاب خورده با قراردادن سالحیمزدور و افراد فر یادیله این بار وسیا

برادران آتش گشوده و  یبسو ، قصد دارند، باشدیان پاسدار میه محل استقرار سپاهکجامع شهر سنندج 

حرمت ، رانیا یاسالم یه پاسداران و ارتش جمهور کادبرارند یفر، ه پاسدار به آنان پاسخ دهندک یهنگام

عموم  یمراتب جهت آگاه کنیا. را مشوب سازند یار عمومکاف، ن راهیخانه خدا را نگاه نداشتند و از ا
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 یابیران در آرامش و دستیخواهند ملت ایه منک یسم جهانیونیسم و صهیالیامپر یهارنگیبردن به ن یو پ

  .گرددیم ماعال . ران هامهنگ و همصدا باشندیا یمقدس انقالب اسالم یهابه هدف

 رانیاسالم ا یجمهور  کستاد مشرت 

 (22/10/1358)اطالعات

 

 ه ارتشیاطالع

، ه در منطقه جوانرودک یخونبار  یهایریران در رابطه با درگیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 ستاد یروز از سو یه دین اطالعیا. ر انتشار داده استیبه رشح ز ایاطالعیهداده  یاران و پاوه رو یامک

ان کر مییهنان مبارز مسلامن! پس از تغیهم می. بسمه تعال: افتیران انتشار یا یاسالم یجمهور  کمشرت 

ت یدو نظم و امنین انجام گردیت مسوولیمردم و حسن ن یه با تقاضاکان پاسدار انقالب از سنندج یسپاه

ضد ، ردندکا رشوع ار خود ر ، کو آرامش یار یامل هوشکسپرده شد و مردم در  یانتظام یبه سازمانها

جاد فتنه و یافت و درصدد ایگاهش را از دست رفته یست خورده و پاکن منطقه خود را شیانقالب در ا

با حمله به ، ه در چند روز گذشتهک یبطور ، شور برآمدک یغرب یگر از استانهایآشوب در چند منطقه د

 یارتش حمهور . ردندکد و مجروح یهنفر را ش ەهاد، گناه محلیبرادران از جان گذشته پاسدار و مردم ب

له از مسلامنان متعهد و ینوسیبد، دانیران و خانواده داغدار شهیت به ملت ایران ضمن تسلیا یاسالم

ه کخواهد یاران میامکر سلحشور پاوه جوانرود و یور و عشایغ یاهال ویژەشور بک یغرب یآگاه شهرها

را  یار کامل همکعنارص ضد انقالب  ەهایردن توطئک یدر خنثی، ن انتظامیبا پاسداران انقالب و مامور

 یکه به تحرکرا  ەهاسینگونه دسیا، ه برادران رسبازشانکنان داشته باشند یمعمول دارند و اطم

.        بدون پاسخ نخواهند گذاشت، شودیجاد میمنطقه ا یاز ابادان یر یجلوگ یا و برایکسم امریالیامپر

 رانیا یاسالم یجمهور  کستاد مشرت 
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  :اسالمی ایران یارتش جمهور  که ستاد مشرت یاطالع

 رده استکمسجد جامع سنندج را اشغال ، ضد انقالب

  :افتیانتشار  اسالمی ایران یارتش جمهور  کستاد مشرت  یروز از سو یه دین اطالعیا

ه خان یز یع خون ریه در وقاک یسم جهانیونیسم و صهیالیامپر –هنان رشافتمند یهم م - یبسمه تعال

ب خورده یمزدور و افراد فر یادیلهاین بار وسیافتهاید خود دسته نیپلەهای ه به خواستکخدا در شهر م

ه مسلط به محل استقرار کبام مسجد جامع شهر سنندج  ین در رو یو سنگ کسب یبا قرار دادن سالحها

ان پاسدار ینانچه سپاهنند وچک یرانداز یبرادران پاسدار ما ت یقصد دارند به سو ، باشدیان پاسدار میسپاه

حرمت خانه خدا را نگاه  اسالمی ایران یاد بر آورند پاسدارن ارتش جمهور یفر، به آنان پاسخ دهند

 اینکه بهبردن  یعموم و پ یمراتب جهت آگاه کنیا. را مشوب سازندیار عمومکن راه افینداشتند و ازا

مقدس انقالب  یبه هدفها یابیش و دست ران در ارامیخواهند ملتایمن یسم جهانیونیسم و صهیالیامپر

 . گرددیاعالم م، هامهنگ و هم صدا باشند اسالمی ایران

 رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (22/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ار ضد انقالب استکردستان کعه حمله ارتش به یشا: ه ارتش انقالبیاطالع

  :ران منترش شدیا یاسالم یش جمهور ارت کروز از طرف ستاد مشرت یه دین اطالعیا

مشوب ساخنت ذهن  یش است ضد انقالب برایدر پیاسالم یه انتخابات مجلس شوراکن موقع یدر ا

ه ارتش کن یردستان را دارد ضمناکه ارتش قصد حمله به کرده است کع یشا یردستانکز یهموطنان عز

 یت است و نقل و انتقاالت آموزشقیاز حق یعات عار ین نوع شایباشد پخشایردستان مستقر مکدر 
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 اسالمی ایران یارتش جمهور  یانه واحدهایسال یآموزش ەهایواحدها طبق معمول و بر اساس برنام

 . باشدیم

 یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 

 هیاروم 64ه لشگر یاعالم

پارس گزارش  یلشگر توسط خربگزار  یآموزش ەهایه در اتباط با برنامیاروم 64ه لشگر یاعالم -ه یاروم

  شودیر مخابره شدن خرب به اهم آن اشاره میشد به علت د

رد و مبارزه از رشح کبه خواهران و برادران  یاسالم یه پس از درود و سالم ارتش جمهور ین اعالمیدر ا

  :ن آمده استیچن یونیلیست میجاد ارتش بیبه مردم جهتا 64لشگر ینظام یفرم آموزش

اشخاص در خارج از رسباز خانه  یاسیده سیقدر خود باایم عالیزع یمودهاه از رهنیاروم 64لشگر -1

  .ردیره با دولت انجام گکق مذاید از طریملت با یاجتامع ەهایه خواستکندارد و معتقد است  یار ک

چ فرد یچوجه با هیشام خدمتگذاران شام هستند و به ه یجان برادران ارتشیمردم وطنپرست اذربا-2

  ردکزه نخواهند مبار  یهن پرستیم

 گانییـ آموزش رزم3

  .ن شده اجرا گرددیید درر مناطق مورد نظر و تعیبا یارتش یها

الت ید تسهیز بایز نیامل انجام گرفته و هموطنان عزکن یبا تام ید در مناطق آموزشیان بایات نظامکحر  -4

  .نندکرا در منطقه خود فراهم یات نظامکحر 

خواهد بود  ین منطقه آموزشیبر تام یدیتهدینظام ەهایطقه اردوگاچون حضور افراد مسلح در من -5

  .نرتل خواهد شدک ین وجهیدتریلذا هرگونه تردد با اسلحه در مناطق مورد نظر به شد
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به دهات خود بوده و  کو کنرتل و تردد افراد مشکمواظف به  ەهامحرتم اطراف مناطق اردوگا یاهال-6

  در مقابل ارتش مسوول خواهند بود

ا در محل یرها و یه در مسک یارتش یگانهایاز  یو عنارص  ەهامستقر درمناطق اردوگاینظام یروهاین -7

رو نسبت به انهدام یبا متام ن، رندیو ماجرا جو قرار گ یهنیا هجوم عنارص ضد مید و یمورد تهد یآموزش

 . دییآیآنها اقدام خواهند منودو به وطن خودشان م

 (2/12/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردستان گم شده استکوپرت در یکهل ، یکرمانشاهکدر راه سنندج به 

د و از رسنوشت یناپد، رمانشاهکدر راه سنندج به ، امر بودیه حامل بکروز یوپرت هوانیکفروند هل یک

ه یاطالع، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت ، ن رابطهیدر ا. ستیدر دست ن ینان آن اطالعیرسنش

در ، باشدیامر میه حامل بکروز یوپرت هوانیکفروند هل یکچون ارتباط ی. بسمه تعال: رده استکصادر  یا

وهنورد که پرسنل متخصص و کنیضمن ا، ده استیمربوط قطع گرد ەهایگایبه پا، رمانشاهکراه سنندج به 

شود یتقاضا م زیرمانشاه نکن قراء اطراف جاده سنندج و کسا یاز اهال، باشندیافنت آن میارتش در تالش 

در اطراف قراء محل  یدهند و با گشت زن یار یران را یا یاسالم یارتش جمهور ی، نیو د ین امر ملیدر ا

ن پادگان یرتیکا نزدی ین پاسگاه ژاندارمر یبه اول، افتندیوپرت مفقود شده را ک یونت خود چنانچه هلکس

 .     ردکم خواهد یتقد یزه قابل مالحظه ایابنده جایبه  یضمن سپاسگزار ک، ستاد مشرت . اطالع دهند ینظام

 رانیا یاسالم یجمهور  کستاد مشرت 

 (9/11/1358)اطالعات
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  .مینیکن قطره خون خود از اسالم دفاع میتا آخر: هیاروم 64معاون فرمانده لشگر 

 روز پرسنل لشگریصبح د اسالمی ایرانبه مناسبت سالگرد انقالب ی: اسالم یخربنگار جمهور  –ه یاروم

 ەهایردند و با نثار شاخکه اجتامع یه در محل باغ رضوان ارومیاروم یو هنگ ژاندارمر  یپرسنل شهربان64

ه یاروم 64ن مراسم نخست معاون فرمانده لشگر یردند دراکلیه تجلیانقالب شهرستان اروم یگل از شهدا

ن یه از نهضت راستک ینین دین مجاهدیگفتندا اسالمی ایرانانقالب  یبا اشاره به جشنها یضمن سخنان

از آنان تا  یرو ید و زنده خواهد بود و ما به پیشه جاویالهام گرفته بودند نامشان هم ین بن علیحس

  .ردکم ین اسالم دفاع خواهیتب راستکن قطره خون خود از میآخر

ح رو  یشاد یوت براکقه سیدق یکنواخته شد و پس از  64لشگر  یکله گروه موزیآنگاه مارش عزا به وس

ه در یکنظام یروهایرده و از نکراد یاید در اسالم سخنانیدر باره مقام شه« یحجتاالسالم انزاب»شهدا 

 . منود یقدردان ەاندردک یلحظات حساس با ملت اعالم همبستگ

 (21/11/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 ردستانک 28ه لشگر یاطالع

ه یب اطالعیدر تعق. افتیردستان انتشار ک 28 روز از اطراف لشگریه دین اطالعیا: پارس یتهران ـ خربگزار 

و بخصوص  یردستانکهنان یردستان به اطالع هممک 28لشگر  اسالمی ایران یارتش جمهور  کستاد مشرت 

سلسله  یکانه ین لشگر در طول آموزش سالیاینظام یه واحدهاکرساند یمحرتم شهرستان سنندج م یاهال

عات ضد یر شایرساند تا تحت تاثیمراتب را به اطالع عموم مشود ینات لشگر در اسفند ماه انجام میمتر

  .رندیند قرار نگینامیاستفاده میاذهان عموم یکتخر یبرا یه از هر فرصتکون یانقالب

 ردستانک 28لشگر 

 (5/12/1358یاسالم ی)جمهور 
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 یاسالم یارتش جمهور  که ستاد مشرت یاطالع

ت فرمانده یدر مع یه فرماندار شهرستان خو یکهنگام 19/12/58روز  30/17در ساعت -یبسمه تعال

از همراهان پس از  یو و عدهاکما یمرزبان مسوول سپاه پاسداران و فرمانده هنگ ژاندارمر  پادگان ـ

نمودند در یقطور از ان محل مراجعت م یفرمانده هنگ گروهان ژاندارمر  یر یبه علت دستگ یدگیرس

ه منجر به شهادت رسهنگ کرند یگیضد انقالب قرار ماز عنارص  یده حبش مورد حمله عدهاکده یکینزد

و و کما یفرمانده هنگ ژاندارمر  ید جاللیرد ستاد سکرس  یخو  یکا مرزبان درجه یستاد محمود احمدن

  .گرددیم یپادگان خو  یجمع یفه ابوالقاسمیامنزاده و رسباز وظیم سلیکو گروهبان  یم قزلیکگروهبان 

 یر یو دستگ یمت منوده تا ضمن شناسائیز وصول خرب به محل عزپس ایاسالم یارتش جمهور  یواحدها

  .دیز خواهد رسیهنان عزیهم م یه مراتب معاقباً به آگاهکند یق منایع را تحقیوقاین چگونگیعامل

 

 یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 اسالمی ایران یجمهور  یه ژاندارمر یاطالع

رزبان منطقه و فرمانده پادگان و مسوول سپاه و م یه فرماندار خو کروز گذشته  30/17در ساعت 

شور کشامل غرب  یبه قطور منطقه مرز  یحل و فصل اختالفات محل یپاسداران و فرمانده هنگ برا

جه رسهنگ یر و محارصه شده و در نتیاز افراد مسلح غافلگ یله عدهایرفته بودند در مراجعت به وس

و کما یفرمانده هنگ ژاندارمر  ید جاللیرسگرد ستاد س و یخو  یا مرزبان ژاندارمر یستاد محمود احمد ن

پادگان به شهادت  یجمعیفه ابوالقاسمیامن زاده و رسباز وظیم سلیکو گروهبان  یم قزلیکو گروهبان 

ه همراهان ین برخود مجروح واز بقیگر درایفرمانده پادگان و سه نفر رسباز د یوسفیدند و رسگرد یرس

 . ستده ایحاصل نگرد یقیاطالع دق

 (22/12/1358یاسالم ی)جمهور         یاسالم یجمهور  یژاندارمر 
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 ارتش به آشوبگران در سنندج کهشدار ستاد مشرت 

به آشوبگران حوادث  ایاطالعیه یران طیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت : پارس یتهران ـ خربگزار 

م اعامل خود روبرو ی با عواقب وخخود باشند واال یه مراقب اعامل ضد انقالبکر سنندج هشدار داد یاخ

  :ن قرار استیه از این اطالعیمنت ا. خواهند شد

 

 تعالیبسمه

از افراد مسلح و آشوبگر در شهرستان  یه گروهکرساند یران میهنان مبارز و قهرمان ایبه اطالع همم

ا مورد شتم و ردن مردم مسلامن و متعهد منوده و آنان ر ک یو زندان یر یسنندج شبانه اقدام به دستگ

ن آشوبگران یا ەاندز بودین یاز برادران نظام یرشدگان تعدادین دستگیه در بک ەاندنجه قرار دادکش

امن شهر ین و با ایه در روز جمعه به هنگام اقامه مناز جامعت به مردم متدکهستند  یسانکهامن 

 یارتش جمهور . ەاندردکرا لگدمال  یضه اسالمین فریان مقدس و اکن میرده و حرمت اکسنندج حمله 

ش مردم مسلامن و یت و آساین لحظات حساس امنیه در اکران قاطعانه به افراد آشوبگر یا یاسالم

خواند یم یران را به داور یدار ایو ب یدهد و مردم انقالبیهشدار م ەاندهنامن را به خطر انداختیسلحشور م

ش یم اعامل خویعواقب وخ ید پاسخگو یخود با د خود برندارندین افراد دست از اقدامات پلیه چنانچه اک

                    .باشند

 رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (25/12/1358هانکی)
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  .ردکب یذکاً تین را قویردنشک یعه به توپ بسنت روستاهایشا، ارتش کس ستاد مشرت ییر

 یارتش یت واحدهاکر حر ین نقطه مسیه و انداشت یاز سپاه پاسداران دخالت یسکها مطلقاً یرین درگیدر ا

  .ز نبوده استین

و پاسداران و  یاز ژاندارمر  یبانیپشت یه ارتش براکن یر بر ایرد داکخلق  یندگیات منایاعالم ه یدر پ

رد و کب یذکداً تین مساله را عدیس ستاد ارتش اییر. ن را به توپ بسته استیردنشکمناطق  یروستاها

ضد انقالب به قلعه لر هجوم آورده و به  یده است عدهایه به من رسک یطالعاترد بر اساس اکاعالم 

ند و سپس در مقابل ماموران ژاندارم و ک کخواهد بجنگد قلعه را تر یمن یسکه اگر ک ەاندگفت یاهال

رسلشگر شادمهر . ن ماجرا نداشته استیدر ا یچگونه دخالتیو ارتش ه ەاندردکون رشوع به مقاومت یمل

ه کنیا یشه برایست همیسابقه نین اتهامات بیا: ن گفتیران همچنیا یاسالم یاد ارتش جمهور س ستییر

آنچه : س ستاد ارتش افزودییر، ن اخبار خالف واقع دارندیدر ساخنت ا ینند سعکذهن مردم را مشوب 

ت کر حر ین نقطه مسیدخالت نداشته و ا یسکاز سپاه پاسداران مطلقاً  یر ین درگیمحقق است در ا

  .ز نبوده استین یارتش یاحدها

مسلح  یرد فئودالهاکشمرگان مسلامن یا سازمان پیه آکن سئوال ین در پاسخ ایمسار شادمهر همچنیت

ست ین افراد چینظر ارتش در مورد ا یلکا نه به طور یمه هستند کات حایا هیشده از طرف شام و 

  :گفت

حفظ  یاز افراد برا ینند و اگر بعضیکرا مسلح من یسکن مورد مطلقاً ارتش با مردم متاس ندارند و یدر ا

  .شودیاقدام م یق ژاندارمر یاز طر، ندیاسلحه بنام یخود تقاضا یجان خود و دفاع از روستا

به  یه ژاندارمها و پاسداران و مزدوران معبودکرده است کاعالم  ایاطالعیهرد در کخلق  یندگیات منایه

تن  17شمرگ و یپ 3و  ەاندردکدفاع را قتلعام یمردم ب یانهایز وحشرده و به طر کده قلهتان حمله کده

از  یبانیارتش به پشت: ن آمده استیه همچنین اطالعیدر ا. ەاندشد ینفر زخم 20شته و کان ییاز روستا
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ن اظهارات یس ستاد ارتش اییر یه از سو . کپاسداران و مزدوران روستاها را به توپ بستهاست، ژاندارمها

 . ب شدیذکداً تیشد

 (10/1/1359هانکی)

 

  .ەاندن شام را سپر بال قرار دادیمهاجم: ردستانکهشدار ارتش به مردم 

  هیقالتان اروم یر یات درگیمسار شادمهر در موردجزئیاظهارات ت

  .ماند یر بار و خمپاره بجایت، توپ، انداز کل موشیاز قب ین سالحهائیاز مهاجم

 یهایریروز در مورد درگید، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کد مشرت س ستایرئ: پارس یخرب گزار  -تهران

 یه از ژاندارمر یاروم 64لشگر »: ه گفتین راه نقده به اشنویب« قره لر»گردنه  ین ماه جار یششم فرورد

ن ین راه تأمیت عبور و مرور مردم را در ایرااشغال و امن« قره لر»ه گردنه که خواسته بود یه ارومیناح

روز ی، ژاندارمر  یساز کن پایاز مامور یانقده باتفاق عده یهنگ ژاندارمر ، ن درخواستیل ابدنبا. ندک

د و یدر اواخر شب بعلت باران شد. ماندند یگردنه را اشغال و تااواخر شب در محل باق، نیپنجم فرورد

اشغال  یبراروند و روز بعد می ن ارتفاعاتین ساختامن پائیرتیکه و به نزدیمحل را تخل، نداشنت چادر

اشغال شده و ، ر مجازیشوند گردنه توسط افراد مسلح غیه متوجه مکنند کیمت میمجدد به محل عز

  .«رندیگید قرار میمورد تهد

« قره لر»ده کو ده« قره لر»حفظ گردنه ی، ت واحد ژاندارمر یچون مامور»: ردکمسار شادمهر اضافه یت

ه کبودند « قالتان»ه یر از عبور از قریناگز یافراد ژاندارمر ، تقرار داش یر واحد ژاندارمر یباقالتان در مس

متقابل  یر انداز یه مجبور به تکده و گردنه مورد تجاوز قرار گرفتند کاز داخل ده، مهاجامن یاز سو 

به  یشوند و سالحهائیون میساخنت ضد انقالب یموفق به متوار  یافراد ژاندارمر ی، ر ین درگیه در اکشدند 

  :آورندیآنهابدست مر از یرشح ز
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ام »ربار یدو قبضه ت –چند جعبه گلوله خمپاره  –از ەاندقبضه خمپار  یک – ینچیا 5/2انداز  کموش یک

 ی. قبضه اسلحه روس یکو  3 –سه تفنگ ژ  –قبضه برنو  یک – 57قبضه توپ  ، یک«3–ز  –

 (25/1/1359یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردکب یذکترات را کحزب دم یادعا، ارتش کس ستاد مشرت یرئ

روز در یظهر د، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت یرئ« شادمهر یهادمحمد»مسار رسلشگر یت

 یکبر رسنگون ساخنت  یردستان را مبنکرات کحزب دم یادعا، پارس یبا خرب نگار خربگزار  یگفتگوئ

رد و اظهار کب یذکت ه بشدتین حزب در اشنویتوسط افراد ا یوپرت نظامیکهل یکفانتوم و  یامیهواپ

پرواز  یجان غربیدر آسامن آذر با، وپرتیکام و هلیچگونه هواپیه، اجیروز گذشته بعلت عدم احت»: داشت

  .«ستیش نیب ییقت است و گزافه گویاز حق یعار ، راتکحزب دم یر ادعاهاین ادعا مانند سایرده و اکن

تن از  13، راتکافراد حزب دم»: ر داشتن اظهایهمچن، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت یرئ

ه برده یآنها را به اشنو، ران را بازداشت و بقرار اطالعیا یاسالم یجمهور  یژاندارمر  یساز کافراد واحد پا

  .«با شند نادرست استمی ن افراد از سپاه پاسدارانیه اکن ادعا یو ا ەاندردکد به مرگ یو تهد

روز گذشته افراد حزب »: ردستان گزارش داده بودکرات کحزب دم لکفرانسه به نقل از ستاد  یخرب گزار 

ران را رسنگون یا یوپرت نظامیکهل یکما فوق صوت فانتوم و  یامیهواپ یک ەاندرات موفق شدکدم

 . «سازند

 (28/1/1359یاسالم ی)جمهور 
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  .ام گرفتمسلح انج ەهایگرو  یکبه تحر یت ستون نظامکاز حر  یر یجلو گ: ردستانک 28فرمانده لشگر 

  .را گرفتند یت ستون نظامکاز دانش آموزان جلو حر  یگروه

ه به ک یاسالم یارتش جمهور  یاز واحدها یت ستونکحر  یدر پی: اسالم یخرب نگار جمهور  –رمانشاه ک

، ردستان صورت گرفتهکخدمت در مناطق  یض افراد منقضیو تعو یض و انجام امور آموزشیمنظور تعو

مسلح  ەهایگرو  یکه به تحرکاز دانش آموزان و معلامن سنندج  ەهاییرو روز گیصبح د 11ساعت 

ت کاز حر ، ستون ارتش به حالت تحصن نشسته و با شعار دادن یدر جلو ، منطقه صورت گرفته بود

نشان  یس العملکچ گونه عیه یبرادران ارتش، ن وضعیابا مشاهده. منودند یر یارتش جلوگ یخودروها

نون در فرودگاه شهر کگردند و هم ایبه فرودگاه سنندج باز م، ده ستون خودنداده و به دستور فرمان

  .مستقر هستند

  .شده است یل در آمده و نقاط مختلف و حساس آن سنگر بندیضمناً شهربه حالت تعط

شود یگفته م. «توطئه را دارند یک یمسلح چپ منا قصد اجرا ەهایگرو »: ستکیحا یگر یگزارش د

پارس گزارش  ین خربگزار یهمچن. ردک یمسلح را خنث ەهایروز گرو یتوطئه دی، ارتشبرادران  یار یهوش

پارس در  ی( به خرب گزار 27/1/59روز )یقه دیدق 50. 17در ساعت  28فرمانده لشگر  یداد رسهنگ صدر 

ن به افراد یزمان مع یکن لحظه در فرودگاه سنندج متوقف است و یدر ا یستون نظام»: تهران گفت

ن صورت یر اینند و در غکباز  یعبور ستون نظام یمسوول فرصت داده شده تا راه را برار یمسلح غ

 . از آن خواهند بود یمسوول عواقب ناش

 (28/1/1359یاسالم ی)جمهور 
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 در سنندج یستون ارتش یکت کاز حر  یر یه ارتش در مورد جلوگیاعالم

از  یگروه یر یدر رابطه با جلوگ، انر یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت : پارس  یخربگزار  –تهران 

  :ن رشح استیه به ایمنت اعالم. ردکصادر  یه ایاعالمی، ستون نظام یکت کدانش آموزان سنندج از حر 

انجام امور  یبرا ینظام یروهایه امور نکنیبر ا یه شده است مبنک یرر کدات مکیو تا ەهایبا وجود اعالم

معذ ، باشندیمربوطه م یر از نقل و انتقال واحدهایناگز یضض افراد دخدمت مــــنقیو تعو یآمــــوزش

درمـــــــدخل ، رمانشاه وارد سنندج شده است تا به پادگان برودکاز  یه ستون نظامکن موقع یدر ا کال

ده و آمبوالنس لشگر یمتوقف گرد، ەاندجاده نشست یه رو کب خورده یدانش آموز فر یاشهر توسط عده

آمبوالنس رادر ی، ر یاز درگ یر یجلوگ یرد و پرسنل آن برایگید قرار میون مورد تهدیز توسط ضد انقالبین

لذا از دانش ، خود را انجام دهد یتهایر است ماموریچون ارتش ناگز. دهندین قرار میارمزاحمیاخت

 رند و مانعیقرار نگ یغات سوء افراد رس سپرده خارجیر تبلیتحت تاثی، نیخواهد با واقع بیآموزان م

  .نشوند یارتش یرفت و آمد واحدها

چنانچه ، ن راه بندانیه در رابطه با اکرسانند یله به اطالع مردم رشافتمند سنندج مین وسیضمناً بد

عواقب آن ، ندیه قصد ورود به پادگان را دارد دور ننامکر راه ارتش یفرزندان خودرا از مستر هرچه زود

شود و توجه همو طنان را ین مزاحمت میون مسبب ایانقالب ب دانش آموزان و ضدین تخریمتوجه عامل

شور و کدر  یجاد نا بسامانیتالش در ا، ه دشمنکن برهه از زمان یه در اکد یمنایقت جلب مین حقیبه ا

ل ین قبیابرآمده ، شور و مقابله با دشمن باشندکت یو امن ید در راه سازندگیه باک ییروهایبرخورد ن

  .د نخواهد ساختیعا یگر یجه دیسم و عوامل رسسپرده او نتیالیامپر یوئجز سود ج، اقدامات
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 28مصاحبه با فرمانده لشگر 

به سواالت خربنگار ، شبید 20در ساعت  28فرمانده لشگر یرسهنگ صدر ی، متاس تلفن یک ین طیهمچن

  :پاسخ گفت یاسالم یجمهور 

ن یدر ا، مسلح ەهایا گرو یست و آیچ یممردم از ستون نظا یر یزه جلوگیه انگکن سوال یدر پاسخ ا یو 

  :شان اظهار داشتیا نه؟ ای ەاندعمل دخالت داشت

حزب ، وملهی، کفدائ یهایکچر یکل شد و به تحریمدارس تعط، روز (یاز ساعت ده صبح امروز ) د"

 یر یت ستون جلوگکن نشستند و از حر یدانش آموزان و معلامن در مقابل ستون ارتش به زم، راتکدم

  .ردندک

 یکه آنهاهم به تحرکنداشتند و تنها دانش آموزان بودند  ین عمل اعرتاضیخود مردم سنندج به ا

  .رفته استیمسلح انجام پذ ەهایگرو 

از  ین عمل بردارند و اال مسوول عواقب ناشیم تا دست از ایانندگان مهلت دادهک یر یضمناً ما به جلوگ

  .آن خواهند بود

ار کن عمل یو ا ەاندردک یز هامنند قبل در مناطق حساس سنگربندیلح نمس ەهایه گرو ک»: افزود یو 

  .آنان است یشگیهم

  :اظهار داشت، ستیچ یه علت بازگشت ستون نظامکن سوال یفرمانده لشگر در جواب ا

ننده آمده ک یکتحر ەهایان و گرو کود که حدود دو سه هزار نفر از جوانان و کن بود یعلت بازگشت ا»

ه کنند ک ینخواستند اقدام به عمل یردند اما برادران ارتشک یر یت جلوگکن و از حر یاشم یبودند جلو 

شوند و با دستور فرمانده ، ەاندمسلح گشت ەهایچه گرو یه بازکگناه  یب یاشته شدن عدهکمنجر به 

  .«به فرودگاه برگشتند یبرادران ارتش، ستون
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 یرقانونیمسلح غ ەهایعده گرو  یکت دست به شهر سنندج آل»: آنگاه در مورد وضع شهر افزود یو 

فرستند جلو ینند و شاگردان مدارس و جوانان مردم را مکیل میاراده خود را تحم، ه با زور اسلحهکاست 

به  یرات چند بار با من متاس گرفت و من جواب مقتضکس حزب دمیضمناً رئ. ستندیایو خود عقب م

  .«او دادم

ه حامل سه رسباز ک یآمبوالنس»: ن گفتیتوسط مزاحم یالنس ارتشدرباره گرفنت آمبو  یرسهنگ صدر 

رده و سپس آنها کمجروح بود توسط آنها گرفته شد و بعد از چند ساعت رسبازان مجروح را خلع سالح 

 . «ردندکرا آزاد 

 (29/1/1359هانکی)

 

  .شور استکت یحفظ استقالل و امن، ت ارتشیمامور

ران انتشار یا یاسالم یارتش جمهور  کشب از طرف ستاد مشرت ید، اتن اطالعیا: پارس یخربگزار  –تهران 

  :ن رشح استیه بدیمنت اطالع. افتی

 

 یبسمه تعال

سم جهان خوار و رس سپرد گانش آغاز یالیامان خود را با امپر یمبارزه ب، رانیه ملت قهرمان ایکدر حال

بار ، ضد انقالب، است یآماده جانباز  شگام ویپ، ن مبارزهیران درایا یاسالم یمنوده است و ارتش جمهور 

ردستان حادثه کص داده ودر یمناسب تشخ، رانیار رشافتمندانه ملت ایکرضبه زدن به پ یگر موقع رابراید

  .ده استیآفر
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استقرار  یه براک یدر حال، ارتش یستونها، میز رسانده بودیهنان عزیه قبالً به اطالع هم مک یهامن طور 

  :مسلح قرار گرفته اند ەهایرمورد هجوم گرو یدر مناطق ز، ت بودندکدر حر  یدر مناطق مرز 

بنا به ، ران و عراق بودهیرسدشت و استقرار در مرز ا یرمانشاه عازم منطقه مرز که از ک یستون – 1

ت ستون کسنندج نشسته واز حر  یابان ورودیدانش آموز در خ یتعداد، گانهیعوامل وابسته به ب یکتحر

  .ەاندت به عمل آوردبه طرف مرز مامنع

ر یمسلح درگ ەهایق دره قاسملو بوده با گرو یاز طر یه عازم منطقه مرز یه از ارومک یگر یستون د – 2

 یر ینون درگکگذاشته و هم ا یمجروح به جا 20ش از ید و بیتعداد شش شه، دهین خرب رسیو برابر آخر

  .ادامه دارد

له یبه وس، قطور بودند یعازم منطقه مرز ، هنراه آ  یه جهت حفاظت پلهاک یگر یستون د یبرا – 3

رراً در کم، ریران آگاه است ظرف چند روز اخیملت ا. دیآیبوجود م یر یشناخته شده درگ ەهایگرو 

ومت بعث کد حیدر برابر تهد ەانده آمادک ەانداعالم منود یاسیباصطالح س ەهایگرو ی، گروه ەهایرسان

 یگانهایحمله به ، شورکت یدفاع از متام یا معنیآ. نندکدفاع  اسالمی ایران یشور جمهور ک یعراق از متام

ت یت آنها و حامین سوء نیمب، ردستانکمسلح در منطقه  یات گروهایاست؟ عمل یاسالم یارتش جمهور 

ن یران در چنیا یاسالم یجمهور . ا استیکآمر، ومت بعث عراق و جهانخوار بزرگکم از حیر مستقیغ

ران با یا یاسالم یارتش جمهور . بخواند یرد را به داور کز یهنان عزیو هم مران یملت قهرمان ای، طیرشا

به عنارص ، باشدیران مین پهناور ایت در رسزمیشور و استقرار امنکه حفظ استقالل کت خود یمامور کدر 

 . ت قدس نخواهد بودین ماموریمانع از انجام ا یچ عاملید هیمنایاعالم م یوابسته به اجنب

 (29/1/1359هانکی)
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  .ندکیراهش را باز م یمتیبه هر ق یستون نظام: ردستانک 28فرمانده لشگر 

انتقال  یدر مورد چگونگ یتلفن یگفتگو  یکروز در یعرص د 28فرمانده لشگر  یرسهنگ صدر : سنندج

مسلامً  یان در فرودگاه است ولکامکن ستون یا» : ه در فرودگاه سنندج مستقراست گفتک یستون نظام

خربنگار ما در دنباله . «ندک یاده طین منطقه را پیا ەهایو کاگر  یحت، خودش ادامه خواهد دادبه راه 

 یشده و شهر حالت متشنج یسنگر بند، سنندج یرث نقاط حساس و ورودکا»: دیافزامی گزارش خود

 یعزاما یانتقال ستون نظام یروز در مورد چگونگید، پارس در سنندج ین خرب نگار خربگزار یهمچن. «دارد

ردستان متاس ک 28با فرمانده لشگر ، ن شهر مستقر استیدر فرودگاه ا، ه سه روز استکبــــــــه سنندج 

ل قوا کبه فرمان فرمانده ، ه باشدک یمت و به هر وضعین ستون به هر قیا»: اظهار داشت یو . گرفت

فرمانده ، خواهد گرفتچه وقت صورت ، ن فرمانیه اکنیدر مورد ا. «ردکرده و خواهد کراهش را باز 

  .«نمکتوانم ب یمن یفعالً اظهار نظر » : ردستان گفتکلشگر 

 یروز پنج شنبه در گفتگو با خربنگار خربگزار ، ردستانک یمسوول استاندار « یهمیم»، ن رابطهیدر هم

ن ینون در فرودگاه اکه هم اکبه سنندج  یاعزام یانتقال ستون نظام یپارس در سنندج در مورد چگونگ

نشود  یز یخونر، ن شهریه در اکن است یو مردم ا یاسیس ەهایتالش ما و گرو » : هر مستقراست گفتش

ازاقشار  28شنهاد لشگر یلذا ما به پ. ف خود را بتواند انجام دهدیز امور و ظایارتش ن، ن حالیو در ع

 یراتکآمده و مذا به پادگان سنندج، ن ستونیانتقال ا یه در باره چگونگکم یاردهکمختلف مرد م دعوت 

 28فرمانده لشگر « یرسهنگ صدر »، نهین زمیدرا. در ارسع وقت حل شود، ن مسئلهیانجام دهند تا ا

ن یاز معتمدی، له مسوول استاندار یمن به وس»: پارس گفت یبا خربگزار  ییدر گفتگو، ردستانکاده یپ

م و یان بگذاریرا در م امنین حرفهایم و آخریداشته باش کمشرت  یه جلسه اکرده ام کشهر دعوت 

 . «میندگان مردم برسانیرا به اطالع منا یاسالم یمرشوع ارتش جمهور  ەهایخواست

 (29/1/1359هانکی)
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  در خارج از سنندج یاسیس ەهایارتش و گرو  یروهاید نیزد و خورد شد

تش از ار  یاعزام یو ستونها یاسیس ەهاین گرو یه جنگ بکنیبا توجه به ا: خربنگار اطالعات –سنندج 

توپ و  ەهایرگبار گلول، ض آباد ادامه داردیو ف« ن آبادیحس»ن یرمانشاه و پادگان سنندج در فاصله بک

 یفانتومها، شبیقه دیدق 15و 9ن ساعت یهمچن. روز بطور مرتب ادامه داردیخمپاره به داخل شهر از د

ز یستند صبح امروز نکرا ش یوار صوتیدر آسامن شهر سنندج ظاهر شدند و چند بار د ییهوا یرو ین

  .ردندکفانتومها مجدداً بر فراز شهر پرواز 

 یزخم یچند خانه خراب شد و عده ا، شب ەهایمیخمپاره به داخل شهر در ن ەهایدر اثر پرتاب گلول

 . ەاندشته شدکنفر  5، شبید یهایراندازیشود در اثر تیگفته م. شدند

 (2/2/1359)اطالعات

 

. ب شدیذکارتش با مردم سقز ت یر یدر گی، اسالم یارتش جمهور  کشرت ن فرمانده ستاد میجانش یاز سو 

  .د شدیرسباز شه یکرسباز مجروح و  6، گان ارتشین در سقز به یدر اثر حمله مهاجم

خربنگار ، روز آغاز شده استیه از بامداد دکشهر سقز  یهایریدر ارتباط با درگ: پارس یخربگزار  –سنندج 

 یتلفن 28فرمانده لشگر  یبا رسهنگ صدر ، روزیقه دیدق یاعت دوازده وسس، پارس در سنندج یخربگزار 

  .«شته شده استکرسباز  یکشش رسباز مجروح و »: در سقز گفت یر ید درگیضمن تائ یو . متاس گرفت

در سنندج  یاسیس ەهایگرو » : پارس گزارش داد یخربگزار . «ها همچنان ادامه داردیریدرگ»: گفت یو 

شته کها یرین درگیان ایدر جر، سقز یروز سه تاچهار نفر از اهالیم صبح دیاعت نه و نتا س ەاندردکاعالم 

  .«ەاندشد

پارس  یران در متاس با خرب گزار یا یاسالم ین فرمانده ستاد ارتش جمهور یجانش« ین دار یام»مسار یت

  :ردستان گفتک 28د اظهارات فرمانده لشگر یضمن تائ
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گان ارتش حمله یبه ، مهاجامن مسلح در اطراف سقز»: ردکو اضافه « منکیب میذکبا مردم را ت یر یدرگ»

  .«وپرت اصالً وجود نداردیکست و هلیو مسئله مردم اصالً مطرح ن ەاندردک

وپرت به شهر سقز یکه چهار هلکافت شده بود ادعا شده بود یه از سقزدرک یگر یقبالً بر اساس خرب د

  .ەاندردکحمله 

ان در سقز ین مردم و نظامیب یر یروز در مورد درگید 40/19سنندج ساعت  28ن فرمانده لشگر یهمچن

د و چند یشه ینظام ه بامداد رشوع شده همچنان ادامه دارد و دویه از ساعات اولک یر ین درگیا»: گفت

 . «ەاندگر مجروح شدید ینظام

 (2/2/1359هانکی)

 

 ردستانکع یدرباره وقا که ستاد مشرت یاطالع

از سنندج به  یت ستون اعزامکدر مورد حر  یه ایدر اطالع، رانیا یاسالم یور ارتش جمه کستاد مشرت 

، برابر اطالع واصله: رساندمی زیهنان عزیباطالع هم م، ردستانکر یع اخیدر رابطه با وقا»: ردکسقز اعالم 

ر یواقع در مس یهایه در آبادکون نشان دادند یضد انقالب، از سنندج به سقز یگان اعزامیت کدر حر 

مبادرت ی، ستون نظام یبا انواع جنگ افزارها بر رو  ەهان گایمکجاد منوده و از یموانع ای، ستون اعزام

ر کله متذ ین وسیبد، ر راهیمس یر مسلح از روستاهایبدنبال اعالم خروج افراد غ. نندکیم یرانداز یبه ت

 یر خود را حتیدر مس ت محوله ناچار است موانع موجودیجهت انجام مامور یگان اعزامیه کشود یم

 . ان برداردیاز داخل روستاها باشد با آتش متقابل از م یرانداز یاگر ت

 رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (2/2/1359)اطالعات
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 ینیزم یرو یه نیاطالع

: ن رشح انتشار دادیبا یه ایاطالع، سنندج یهایریدر رابطه با درگی، اسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو ین

ن یردند و اکن شهر حمله یمهاجامن به باشگاه سنندج واقع در داخل ا، بهشت ماهیم اردیکبح روز از ص»

ن ینون ادامه دارد و پرسنل مستقل در اکهفت تا هم ای. جی. و آرپ 106تفنگ ، با خمپاره، حمالت

مهاجامن به . دەانردکآب و برق و تلفن باشگاه را قطع ، ونیضد انقالب. نندیکسات دفاع میاز تاس، باشگاه

، ه واصلهیردند و برابر اطالعکحمله ، ه حفاظت آن به ارتش واگذار شده بودکون یزیو و تلویز رادکمرا

در حال دفاع ، زکدر داخل مر ی، پرسنل نظام. ردندکمنهدم « هفتی. جی. آرپ»ژنراتور فرستنده را با 

ش کنند چون تر ک کخود را تر  هایەه خانکاطراف باشگاه اعالم شده است  ەهاینان خانکبه سا. هستند

. به ساختامنها وارد آورد یهائبین است آسکارتش مم یون و دفاع واحدهایتوپ ضد انقالب ەهایگلول

 . «ن باشدکسا یسکمزبور  یهااطراف ساختامن ەهایه در خانکد یرسیضمناً به نظر م

 (3/2/1359 )اطالعات

 

 ردستانکشته شدگان حوادث کاز  یگروهیاسام

، انتقال جنازه دو رسباز به پل سقز رفته بود یه براک یآمبوالنس: ردکاعالم ، شورکغرب  ینظام یدهفرمان

پادگان  کراننده آن و ستوان سوم فروزنده تنها پزش، جهین قرار گرفت و در نتیمهاجم یر انداز یمورد ت

 یکبا دردست گرفنت  ،ه قصد مقابله با ارتش را ندارندک یسانکم یردکما از مردم دعوت . مجروح شدند

رون انتقال داده شدند یاز آنان از شهر به ب یه تعدادکند یاید)بعالمت صلح( بطرف پادگان بیدستامل سف

ن لحظه مقاومت یارتش تا ا، ربندیدر شهر بس م یاسیوابسته س ەهایتنها افراد گرو ، و در حال حارض

نفر از  300روز(حدود یگذشته )تا دروز  8 یط، شته شدگانک یاسام. نداشته است یرده و تهاجمک

م رسول صادق پور اهل یکستوان : عبارتند از یارتش و ژاندارمر  ینفر از افراد نظام 21ن و یمهاجم

عباس -زیاهل ترب یفه صابر زمان زمانیرسباز وظ-اهل سنندج یل منصور یستوان دوم اسامع -رمانشاهک
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رب جواد کا یعل-زیفه اهل ممقان تربیاده رسباز وظز  یحسن عباسقل-لیفه اهل اردبیان رسباز وظیمیابراه

فه اهل یبهروز چاله چاله رسباز وظ -صفاپور اهل ساوه یمصطف-هیفه اهل ارومیارت رسباز وظیآغاز

فه یگروهبان سوم وظ -زیپور رسباز اهل ترب یوض فتحیع –فه یم زاده رسباز وظیجواد ابراه –رمانشاه ک

رسباز اهل  یبیحسن حاج خط -فه اهل خلخالیرسباز وظ یمحرممصلحت -اهل شهسوار یغالمرضا توسل

گروهبان  یرضا حسن تهران-رسباز اهل اهر یار ی یبهمن عل -زید فتح الله زاده رسباز اهل تربیحم -زیترب

 یگروهباندوم عل -رسباز اهل تهران یصابر توبر  -رسباز اهل تهران یمحمد خوش بوئ -سوم اهل تهران

ه کشته شدگان کاز  یگروهیاسام. فهیپوررسباز وظ ینیحس یپور و موس یوسف حاج، یزاده یعل

رسباز ی، اصغر جوز محمد یرسباز عل: ن رشح اعالم شدیافت به ایرمانشاه انتقال کآنها به  ەهایجنار 

رسباز ی، غالم ابوالفضل یرسباز تقی، ردکو  یه ملبس به لباس نظامینفر مجهول الهو3ی، خزاع یرشفعل

رسباز ی، فرج الله قره ن ینظامی، گیپاسدار محسن حسن بی، ور پاسدار ابوالفضل زندنارص رمضان پ

رسباز محمود ی، سیرویتالله پیپاسدار عنآی، عباس یرسباز حسنعلی، نیم عابدیرکرسباز ی، مروت باقر 

، گروهبان دوم فرزانه مردانهی، قاسم یرنظامیرضا میرسباز علیی، پاسدار محمد اشنوی، نیحس

ور یپاسدار نارص شهر یندر کزالله اسیم عزیکگروهبان ، پور یرسباز علی، اشاءالله زارع جوشقانپاسدارم

ن یهستند به ا یرمانشاه بسرت کامرستان یه در بکز ینفر از مجروحان ن 15 یاسامی. و پاسدار رضا خالق

رسباز ی، قرضا اجاید علیرسباز سی، د احمد رضوانیرسباز سی، فخر  یرسباز مجتب: دیرشح اعالم گرد

، وشاک یرسباز عل، رسباز عسگر زارعی، در یرسباز رجب حی، نیل حسیرسباز اسامعی، هاشمدیجمش

ی، رسباز بهروز خانجان، دانیرطاهر سیرسباز می، معصوم یاستوار دوم صفرعلی، اظمکم یرکپاسدار 

  .«یو استوار دوم رضا صادق یرسباز خسو وفا منوچهر ، د ستار پوریرسباز حم

 !ینین حسیعزالدفرار 

امنگر از شهر کق یو صد ینین حسیعزالد، ده استیمبا اطالع رس»: ان گفتندیفرماندهان پادگان سقز در پا

و  یکد بیمحمد رش یرده و در خانه دو نفر به نامهاکوان فرار یاز توابع مر« املانادر»ه یمهاباد به قر



 
246 

ت به یپادگان مراغه ضمن عرض تسل، ارسپ ین به گزارش خربگزار یهمچن. ربندیبس م یامنیسل یمصطف

 . ندیرد به پادگان مراغه مراجعه مناکدان دعوت ین شهیدان سقز از بازماندگان ایشه ەهایخانواد

 (3/2/1359)اطالعات

 

 ینیزم یرو یه نیاطالع

بهشت یع سنندج سوم اردیران در رابطه با وقایا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو ین یه از سو ین اطالعیا

  :افتیانتشار  یجار  ماه

ن یبر اساس قرارداد منعقده ب، دیه استحضار دارکران! هامنطور یف و مبارز ایملت رش - یبسمه تعال

ه و به پادگان اعزام یشهر سنندج را تخل، مقرر شد پاسداران، ت و مردم رشافتمند سنندجیات حسن نیه

 ەهایسنندج به عهده ارتش واگذار و گرو ون یزیو و تلویگردند و حفاظت فرودگاه باشگاه افسان و راد

ن یکل. واگذار گردد یت شهر به شهربانیمنوده و امن یخوددار  یز از حمل اسلحه بطور علنیمسلح ن

ون یزیو وتلویباشگاه افسان و راد، فرودگاه یبسو  یرقانونیمسلح غ ەهاین تعهدات گرو یرغم ایعل

، شگاه افسان حمله و ضمن قطع برق تلفن و آبو سپس بطرف با یرانداز یشهرستان سنندج اقدام به ت

 یات برایه تنها منبع حکامنده حوض باشگاه یآب باق کاند . دهندین را منیه مجروحیاجازه تخل یحت

 یت تشنگیدر نها، نون پرسنلکد و هم ایر بامتام رسیظرف دو روز اخ، نان باشگاه بوده استکسا

ون و فرودگاه یزیبا باشگاه و تلو ینیه علت عدم ارتباط زمارتش بی، ن اوضاع و احوالیدرچن. ربندیبسم

 یر از سو یت یب خطایل رضیسات موصوف را با آتش حفاظت منوده است و به دلیاجباراً تاس، سنندج

ه یخود را تخل ەهایعاً خانیه رسکد یبالفصل باشگاه ابالغ گرد ەهاینان خانکبه سا، ارتش یوپرتهایکهل

ن به یکل، رده استکن یرانداز یمردم ت ەهایگلوله بطرف شهر و خان یک یداً حتتعم ینیزم یرو ین. ندیمنا

ر یو خمپاره ز 106تفنگ ، 7یج یه مهاجامن از داخل آن باشگاه را با آرپکمجاور باشگاه  یساختامنها

تعداد ، ل روشن بودن هجوم مهاجامن به باشگاه افسانیدل. ده استیگرد یرانداز یت، آتش گرفته بودند
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در حال . ەانددیه نگردیتخل، نون بعلت مامنعت مهاجامنکه هم اکمجروح است  یر پرسنل نظامنف12

حفظ نظم از لشگر دعوت  یه مردم سنندج برایکامالً به اوضاع مسلط است و درصورتکلشگر ، حارض

را شهر ی، رقانونیمسلح غ ەهایه گرو کنیت شهر را مرشوط بر ایرفته و امنیامنه دعوت را پذیند صمیمنا

 . رفتیند خواهد پذیمنا کتر 

 یپ فالحیرست-ینیزم یرو یفرمانده ن

 (6/2/1359)اطالعات

 

 دادگاه زمان جنگ

  :افتیه انتشار یاده ارومیپ 64لشگر  یه از سو ین اطالعیا

بنا به فرمان مورخ »: رساندیم یجان غربیاستان آذربا یله به اطالع عموم اهالینوسیبد - یبسمه تعال

ماده -زمان جنگ یدادگاه نظام 2/2/59خ یاز تار، ل قواکفرمانده  یاست جمهور یر یمقام عال 30/1/59

و  یاب پرسنل نظامکل و به جرائم ارتکیه تشیدر قرارگاه لشگر اروم -ارتش یفر کیو  یقانون دادرس 58

ام صادره از دادگاه کمنوده و اح یدگیرس، ارتش مستقر است یفر کیو  یه در قانون دادرسک یرنظامیغ

د یر قابل تجدیبوده و غ یمبدت شش ماه قطع 2/2/59خ یزمان جنگ به استناد فرمان فوق از تار یعال

 . است ینظر خواه

 (6/2/1359)اطالعات
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 ردستانکل کراه حل مش

 ینیزم یرو یفرمانده نی، پ فالحیرست

ارتش . اندەه صلح و آرامش در منطقه را به هم زدکد یبپرس یسانکست از یباین سئوال را میا، بنام خدا

ق یاز طر کیوچک یروهایاقدام به اعزام ن، خود یگانهایض یحضور در مرز و تعو یه براکرد کرر اعالم کم

 یارتش یه راه را به ستوانهاکبودند  یر قانونیمسلح غ ەهاین گرو یا. ردکمبرز خواهد ، سنندج –رمانشاه ک

ران و عراق شدند و یدر مرز ا، رتشا یردند و مانع حضورنظامکد ین جوانان ما را شهیبستند و بهرت

 یاز سو . ردندکهجوم هموار  یرا برا یمرز  ەهایردند و راکومت بعث عراق خدمت کامً به حیمستق

سنندج ، ه سپاه پاسدارانکمقرر شد ، ت و مردم سنندجیات حسن نین هیماب یمبوجب قرارداد ف، گرید

ز ین یند و شهربانکون و باشگاه را اداره یزیتلو، هفرودگا، ارتش، ه و به پادگان بروند و در مقابلیرا تخل

ن یرغم ایعل، ندیاکاقادام به حمل اسلحه در شهر نن یز بطور علنیمسلح ن ەهاید و گرو یشهر را اداره منا

ون یزیو و تلویستگاه رادیهم مسلحانه در شهر ظاهر شدند و هم ای، ر قانونیمسلح غ ەهایتعهدات گرو 

گر تعهد یبعبارت د، ردندکان حمله یار انداختند و هم بفرودگاه و باشگاه نظامکن از یسنگ یرا با سالحها

 یسات نظامیه از تاسکند یکارتش اعالم م. ر پا گذاشتند و مبردم سنندج احرتام نگذاشتندیمردم سنندج را ز

انات کبا همه ام، ندکا متوقف یند و کرا  یات نظامکه حر ک یرد و هر مانع و عاملکاً دفاع خواهد یقو

اقدامات ارتش قبالً به ، ندکدا یها و شهرها اگر رضورت پیالبته در مورد آباد، ارتش منهدم خواهد شد

مسلح  ەهاین گرو یا، رده استکت را مختل یه امنکست ین ارتش نیا، دیران خواهد رسیمردم ا یآگاه

و  ەاندردکطقه را مختل ت منیامن، جهانخواران یاسید سیال پلیاستقرار ام یه براکهستند  یر قانونیغ

را سال  59ه سال کبه فرمان امام ، مسلح ەهایاگر دور . را به آنها نخواهد داد یار کن یارتش اجازه چن

ارتش اقدام ، نندکتوجه ن، ران استینده ملت ایه مناک یس جمهور یو بدستور رئ ەاندت اعالم فرمودیامن

را در منطقه بوجود خواهند آورد  یت نسبیمنرد و اکخواهد  یر قانونیمسلح غ ەهایبه خلع سالح گرو 

 یامل اجراک یارتش توانائ، هموار گردد یو اقتصاد یاجتامعی، عمران ەهایبرنام یاجرا یتا راه را برا
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، تینه خلع سالح و استقرار امنیدر زم. ران را داردیو ملت ا یس جمهور یرئ یآقا یفرمان امام و دستورها

در پناه ، ستندید مردم هم نییه مورد تاک یر قانونیمسلح غ ەهایو ه گر کن است یل عمده ارتش اکمش

گناه یزنند و ارتش بخاطر مفظ جان و مال مردم بیارانه دست مکات خرابیاختفاء به عمل یمردم و با نوع

 یطوالن یت مدتیجه برنامه استقرار امنیدر نت، معمول دارد یشرت یب یهااطیر است احتیردستان ناگزک

وهستانها آماده رزم کو  ەهادر را، ه از شهرها خارج شدندکمسلح  ەهاین گرو یاگر ا یول، خواهد شد

 . ردکدا خواهد یردستان استقرار پکت در یمرت از چند روز امنک یوتاهکار یدر زمان بس، باشند

 (7/2/1359 )اطالعات

 

 28ه لشگر یاطالع

ن یه چنینندج انتشار داد منت اطالعس یهایریدر رابطه با درگ ایاطالعیهردستان روز گذشته ک 28لشگر 

  :است

 

 میبسم الله الرحمن الرح

ها را به ارتش و سپاه یبه بار آورده و خراب یرانیدارد و یران!ضدانقالب در سنندج سعیمردم مبارز ا

  .پاسداران نسبت دهد

ه است و هر دیشکشهر را به آتش  یون را نابود و تعدادیزیستگاه تلویو ا یدر چند روز گذشته ژاندارمر 

. سازدیانت خود آن را منفجر مین بردن اسناد خیاز ب یند و برایکه میه در شهر هست تخلکرا  یز یچ

ه خود از وجود کنیضدانقالب با وجود ا، ەاندمنود کمک یاز مردم به پادگان پناهنده و تقاضا یتعداد

د یرتاب منوده است ضدانقالب باخمپاره به طرف پادگان پ ەهانون دکپناهندگان در پادگان اطالع دارد تا
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است یران و ریملت ا یز است و از سو یران عزیت ایضامن استقالل و متام یاسالم ید ارتش جمهور یبدان

 . ندکدفاع یز و انقالب اسالمیران عزین قطره خون خود از ایت دارد تا آخریمامور، منتخب شام یجمهور 

 . 28فرمانده لشگر

 (8/2/1359هانکی)

 

 هیاطالع

ار یران در اختیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یاز سو ، ن رشحیروز بایردستان دک 28ه لشگر یاطالع

  .پارس قرار گرفت یخرب گزار 

به بار آورد و  یرانیدارد و یضد انقالب در سنندج سع، رانیمردم مبارز ا -م یبسم الله الرحمن الرح

 یونیزیستگاه تلویو ا یژاندارمر ، چند روز گذشتهدر . ها را به ارتش و سپاه پاسداران نسبت دهدیخراب

ده است و هر یشکشهر را به آتش  یهانیرده و پمپ بنزکران یمردم را و ەهایخان یرا نابود و تعداد

 آن محل را منفجر، انت خودین بردن اسناد خیاز ب یند و برایکه میتخل، ه در شهر هستکرا  یز یچ

خود ، هکنیضد انقالب باوجود ا. ەاندمنود کمک یپناهنده و تقاضااز مردم به پادگان  یتعداد. سازدمی

ضد . خمپاره بطرف پادگان پرتاب منوده است ەهانون دکتا، از وجود پناهندگان در پادگان اطالع دارد

ملت  یز است و از سو یران عزیت ایضامن استقالل و متامی، اسالم یارتش جمهور ، د بداندیانقالب با

ز و انقالب یران عزیازا، ن قطره خونیه تا آخرکت دارد یمنتخب شام مامور یور است جمهیران و ریا

 . دیآن دفاع منا یمقدس اسالم

 (8/2/1359)اطالعات
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 هیاطالع

مستقر در سنندج به  یردستان و سپاه پاسداران انقالب اسالمک 28لشگر  کیه مشرت ین حال اطالعیدر هم

  :افتیر انتشار یرشح ز

 

 یبسمه تعال

ن شهر سنندج به یه در حال حارض مهاجمکرساند یران میردستان و همه ملت اکف یرش یاهال به اطالع

 یو فرع یاصل ەهاینرتل جادکو  ەاندشد یساز کپا یآتش و سپاه پاسداران انقالب اسالم یروهایله نیوس

ن یبنز. است یانتظام یروهاینرتل نکارتش و سپاه پاسداران است و عبور و مرور در  ەهایرو یدر دست ن

ده و یدر قسمت اعظم شهر مستقر گرد یانتظام یروهاینون نکده و هم ایو مهامت دشمن به امتام رس

  .متام مواضع ضدانقالب به ترصف درآمده است

د و یشد یهایریدر دو روز گذشته درگ: هان داشت گفتکیه امروز صبح با ک یهان در متاسکیخربنگار 

در . شته شدندک یادین عده زیه از طرفکان داشت یشمرگان جریپن ارتش و سپاه پاسداران و یب ینیخون

  .ده شدیشکآتشزا به آتش  ەهایز چند مغازه با گلولیم سنندج نیابان شاهپور قدیخ

 یکه نزدکفآباد یارتش و سپاه پاسداران در محله رش یروهایه نکهان همچنان گزارش داد کیخربنگار 

  .ون است مستقر هستندیزیو و تلویراد

ه در باشگاه افسان ک ییروز از بلندگوهاید: هان در شهر گفتندکیردم در سنندج در گفتگو با خربنگار م

ه کرا ید ماست زین مساله مورد اعرتاض شدیشوند و اینصب شده بود مرتب مردم به اسالم فرا خوانده م

مسجد است  250 یرام و در حال حارض شهر سنندج دایز هستینون نکم و ایما از اول هم مسلامن بودها

 یمتأسفانه عدها ین شهر مسلامن هستند ولیت مردم ایرثکه اکنیتواند باشد جر ایم یز ین نشانه چه چیا
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ن یه ما ضد انقالب هستند اکند یگویران میسجمهور و مردم ایینند و به امام و ریکم یفار معرفکما را 

  .خودشان هستند یبرا یها دارودستهااز ما جدا است آن یاسیس ەهایه حساب گرو کادآور شدند یعده 

ه کرد و گفت ک یاطالعیسنندج اظهار ب یرهایان گزارش خود از تعداد تلفات درگیهان در پاکیخربنگار 

امرستانها یگر بید یند و از سو کق تلفات را مشخص یامرستانها دارد تعداد دقیه بک یتواند با وضعیمن یسک

  .غه هستندیدر مض یزات درمانیل و تجهیادر و وساکاز جهت 

ردستان کبه  یو بهداشت ییه مواد داروکردند کدرخواست  ایاطالعیه یز طکم مر یمق یردهاکت یجمع

 . ردندکز استمداد یان و جراحان نکارسال شود و از پزش

(12/2/1359) 

 

  .ردستان مسلط هستندک یلکارتش و پاسداران به اوضاع : هیاروم 64ه لشگر یاعالم

و  یجان غربیعات و وضع منطقه آذربایروز در ارتباط با شاید، هین اطالعیا: پارس یار خربگز  –ه یاروم

  :افتیه انتشار یاروم 64لشگر  یاز سو ، ردستانک

رسنوشت  ی! در روزهایجان غربیز! برادران و خواهران مسلامن استان آذربای؛هموطنان عزیبسمه تعال

ق یه و تشویب روحیمبنظور تخر یعاتیر منطقه شاخود د یت ذاتیضد انقالب بنا به خاصی، نونکساز 

 یوه جنگهایه از شک یامن ما با توجه به شناختیار و با ایه مردم هوشکد یمنایپخش م یاذهان عموم

ت آنها برده و یبه ماه یپ، دارند یهن در مواقع بحرانیعنارص مزبور و خائن به اسالم و م یروانی، اسیس

  .آنها بر خواهند آمد یطانیش ەهایمنودن توطئ یدر صدد خنث

  :میر معطوف داریشرت به رشح زیهرچه ب یرا در جهت روشنگر  یار عمومکنجا الزم است افیدر ا
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بر ، ردکمردم مسلامن  یار یپرودگار جهان و هم یار یارتش و سپاه پاسداران به ، در منطقه سنندج-1

گذاشنت تعداد قابل مالحظه  یبا بجابوده و ضد انقالب  یساز کشهر مسلط و شهردر حال پا یلکاوضاع 

  .است ینیدر حال عقب نش، خودرو و جنگ افزار یا

  .باشندیبر اوضاع شهر مسلط م یارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالم، در رسدشت-2

رانه خود با یامالً مسلط و در ادامه مبارزات دلکو سپاه پاسداران شام بر شهر  یبرادران ارتش، در بانه -3

 یل ارتش جمهور کمردم مسلامن بانه و ستاد  یبانیت و پشتیاز هر لحاظ مورد حام، رص ضد انقالبعنا

ن یب یپارچگیکه لزوم حفظ وحدت و کشورمان کخ ین برهه از تاریهموطنان! در ا. باشندیم یاسالم

 یانات مادکه با متام قدرت و امکم یانتظار دار، گر رضورت داردیش از هر زمان دیران بیا یامت اسالم

م یزیآنها برخ یو داخل یخارج یادیجهانخوار و عوامل و ا یایکآمر، طان بزرگیبه مقابله با شی، و معنو 

 ەهایگایت پایرد آنها در جهت تقوکعمل، میر مستقیا غیم یبطور مستق، ه ناآگاهک یه افرادیلکو از 

ار و کن فرصت در افیر اولد، ه با تامل و دقتکم یخواهیم، است یمل یروهایف نیو تضع یاستعامر 

ران و مام یو قهرمان ا ید نظر به عمل آورده و به آغوش پر مهر و محبت امت اسالمیاعامل خود تجد

 . هن بازگردندیم

 هیاروم 64لشگر  – یمن التبع الهد یوالسالم عل

 (14/2/1359)اطالعات

 

  ارتش به مردم سنندج که ستاد مشرت یاعالم

  .ندج آتش بس دادامروز در سن 16ارتش تا ساعت 

، زیهموطنان عز– یبسمه تعال. افتیران انتشار یا یاسالم یجمهور  کستاد مشرت  یه از سو ین اعالمیا

ت و یهمواره از حسن ن یر قانونیه افراد مسلح غکنشان داده است  ەهاگذشت. مردم رشافتمند سنندج
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قرار  یت ضعف و ناتوانیر موقعو هر گاه د ەاندران سوء استفاده منودیا یاسالم یارفاق دولت جمهور 

گردند تا یم یانه بدنبال فرصتکر یو ز شور دراز منودهکه یمقامات عال یدست توسل به سو ، ەاندگرفت

  :دانندیه خود مکند و هامنگونه یرا آغاز منا یمجدد یهارده مزاحمتکت یخود را تقو یرو ین

و و سنندج خارج شوند یراد، از باشگاه افساندولت قول دادند چنانچه سپاه پاسداران  ویژەات یـ به ه1

ه مسلح در شهر رفت و آمد کنند کیآنها تعهد م. ارتش واگذار شود ین به واحدهاکن امایا یو نگهدار 

ه کم یدیس محول شود و دیو ماموران پل یت شهر به شهربانیه امنکن خواستار شدند یند و همچنیننام

فه یرفت و آمد مسلحانه آنها در شهر آغاز و عمالً مانع انجام وظ ان پاسداریبالفاصله پس از خروج سپاه

  .دندیگرد یماموران شهربان

خود جلب و آنها  ەهایطرف را به دادگا یمردم آرامش طلب و بی، ل به اصطالح دادگاه خلقکیـ با تش2

  .نمودندیمه میا جری یرا زندان

  .منودند یالشکو  یذهمه روزه اخا، مردم ەهایسبه و خانکـ با مراجعه به 3

  .ردندکیچند روز محبوس م یف و برایتوق، ونت دارندکه در شهر سکرا  یـ پرسنل نظام4

آن واحد ارتش مامور در باشگاه افسان  یرده و به رو کـ آب و برق و تلفن باشگاه افسان را قطع 5

به ، رفتمی فسانن به باشگاه ایحمل شهدا و مجروح یه آمبوالنس براک یارتش گشودند و موقع

مستقر در باشگاه  یبه پرسنل نظام یرسان کمکن آنرا جلب و مانع یرده و رسنشک یرانداز یآمبوالنس ت

  .افسان شدند

عازم  یه ستون نظامک یهنگام، ارتش نشوند یه مانع رفت و آمد واحدهاکرده بودند که تعهد کنیـ با ا6

د و استقرار دانش یبود با تهد یمرز  یروهایت نیو تقو یخدمت منقض یض واحدهایه مامور تعوکمرز 

ن یه به اکنیا یارتش برا یعمالً مانع عبور آن شدند و واحدها، ت ستونکر حر یگناه در مس یآموزان ب
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ز مرتباً به یر نیه در آن مس، کمیدیر داد و دییراه خود را به خارج شهر تغ، ب نرسدیفرزندان وطن آس

  .را وارد ساختند یردند و تلفاتک یرانداز یارتش ت یافراد و خودروها یسو 

سم یالیران امپرکمانده نو  یده و باقیگند ەهایشینها ریه اکنیران با علم به ایا یاسالم یارتش جمهور -7

را در  یلین جنگ تحمیا، خواهند به ناچار و با تاسفیم یشکشوب و برادر ه منطقه را در آکهستند 

ر یدر سا یر قانونیمسلح غ ەهایگرو  یهایراندازیابل تجاوز و تن مبنظور دفاع در مقیسنندج و همچن

 28به لشگر ، مسلح یروهاین یو فرمانده یاست جمهور یامر ر یز در اجراین بار نیرفت و ایشهرها پذ

  :سنندج دستور داده شد

وها و رفته و با استفاده از خودر یر مسلح و آرامش طلب شهر سنندج را با آغوش باز پذیه افراد غیلکـ 8

  .ندیل باشند منتقل منایه ماکجا کر وسائل موجود آنها را به هر یسا

ن توپها و یسنگ یه از آتش سالحهاک ید در محل مناسبیر و خورشیش یامرستان صحرائیـبا استقرار ب9 

ون یاعم از مردم شهر و ضد انقالب، امرانین بیه مجروحیل، کون در امان باشدیضد انقالب یازهاەاندخمپار 

  .ندیرفته و در امان منایا پذر 

 10از ساعت ، دستور داده شد ەاندابانها ماندیه در خک یر محلیغ ەهایشتکاجساد  یجمع آور  یـ برا10

شهر را  یساز کپا، لشگر سنندج و سپاه پاسداران 14/2/1359شنبه یکصبح تا چهار بعد از ظهر روز 

 ەهاشتکاجساد ، باشندید رسخ میر و خورشیرچم شپ یه داراک یهائند تا آمبوالنسیمتوقف و آتش بس منا

شود فقط آمبوالنسها اجازه رفت و آمد در شهر را یون توجه داده میند و به ضد انقالبیمنا یرا جمع آور 

، نندکت مواضع خود سوءاستفاده یو تقو کحمل مهامت و تدار  ین فرصت برایدارند و چنانچه آنها از ا

  .وب خواهند شدکت رس به وسائل مختلف و با متام قدر 

ت خود را دنبال یمامور، ان پاسدار مستقر در منطقهیارتش و سپاه یواحدها، ان آتش بسیـ پس از پا11

همچنان به تالش مذبوحانه خود ادامه ی، ر قانونیه افراد مسلح غک ین است درصورتیقیخواهند منود و 
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ده یب دید تا مردم آسیخواهد گرد یاز س کوب خواهند شد و شهر از وجود آنان پاکرس  یبه سخت، دهند

 . خود بازگردند و در آرامش بس برند ەهایبتوانند به خان، شهر سنندج

 رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 (16/2/1359)اطالعات

 

  .نرتل سنندج را به عهده گرفتکارتش 

با  یاختصاص یگفتگو  یکران بامداد امروز در یا یاسالم یجمهور  ینیزم یرو یفرمانده ن یمسار فالحیت

ه نقاط حساس را در دست یلکبر قرار است و ارتش  یدر سنندج آرامش نسب: ردکهان اعالم کیخربنگار 

  .دارد

  .از سه روز همچنان ادامه دارد یر یدر بانه درگ یز وضع مانند سنندج است ولیه در سقز نکافزود  یو 

 یرانداز یپادگان ت یداً رو یان بانه و از شهر بانه شداز ارتفاعات اطراف پادگ: همچنان گفت یمسار فالحیت

  .ان داشته استیمجروح از نظام ین حوادث تعدادیه اکنند یکم

تهران  ەهایدانشگا یدانشجو  50رامون شهر سنندج گفت حدود ین خرب پیدر مورد آخر یمسار فالحیت

، از آنان ادامه دارد ییو بازجور شدند یردند دستگیکه از سنندج از گردنه صلواتآباد به قروه فرار مک

  .رسدیجه متعاقباً به اطالع ملت مینت

 . ەاندارتش به منطقه اعزام شد یمتخصص از سو  یمهایه تکرد کان اعالم یدر پا یمسار فالحیت

 (17/2/1359هان کی)
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  ینیزم یرو یه نیاطالع

ه به یمنت اطالع. منترش شد ایاطالعیهران روز چهارشنبه یا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو ین یاز سو 

ن ید بر اساس قرار داد منعقده بیه استحضار دارکران هامن طور یف و مبارز ایملت رش: ر استیرشح ز

ه و به پادگان اعزام گردند یت و مردم رشافتمند سنندج قرار شد پاسداران شهر سنندج را تخلیات حسننیه

 ەهایون شهر سنندج به عهده ارتش واگذار و گرو یزیو و تلویباشگاه افسان و راد، و حفاظت فرودگاه

رغم ین علیکواگذار شده ول یت شهر به شهربانیخود منوده و امن یز از حمل اسلحه به طور علنیمسلح ن

ون شهرستان یزیو و تلویباشگاه افسان و راد، فرودگاه یبه سو  یرقانونیمسلح غ ەهاین تعهدات گرو یا

 یبه طرف باشگاه افسان حمله و ضمن قطع برق و تلفن و آب و حتو سپس  یرانداز یسنندج اقدام به ت

نان کسا یاط برایه تنها منبع حکمانده حوض باشگاه  یآب باق کاند . دهندین را منیه مجروحیاجازه تخل

ربند یبه رس م یت تشنگینون پرسنل در نهاکد و هم ایر به امتام رسیباشگاه بوده است ظرف دو روز اخ

ون و فرودگاه سنندج اجباراً یزیبا باشگاه و تلو ینیارتش به علت عدم ارتباط زم یاحوالن اوضاع و یو چن

 یوپرتهایکهل یر از سو یت یب خطایرض یلیسات موصوف را به آتش حفاظت منوده است و به دلیتاس

 ینیمز  یروهاید نینکه یخود را تخل ەهایعاً خانیه رسکد یبالفصل باشگاه ابالغ گرد ەهاینان خانکارتش سا

مجاور باشگاه  ین به ساختامنهاکرده است لکن یرانداز یمرد ت ەهایگلوله به طرف شهر و خان یک یحت

ر آتش گرفته بودند یو خمپاره ز 106هفت و تفنگ ی، چی، پ، ه مهاجامن از داخل آن باشگاه را با آرک

 ینفر پرسنل نظام 12 هجوم به مهاجامن باشگاه افسان تعداد یل روشن برایدل. ده استیگرد یراندز یت

امالً به کدر حال حارض لشگر . ەانددیه نگردینون به علت مامنعت مهاجامن تخلکه هامکمجروح است 

امنه دعوت را یند صمیحفظ نظم از لشگر دعوت منا یه مردم سنندج براک یاوضاع مسلط و در صورت

 . رفتیند خواهد پذیمنا کشهر را تر  یرقانونیمسلح غ ەهایه گرو کنیرفته و مرشوط بر ایپذ

 یپ فالحیرست ینیزم یرو یفرمانده ن

 (17/2/1359هانکی)
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  .ارتش و پاسداران بر اوضاع شهر سنندج مسلط هستند: ارتش و پاسداران یاتیعمل کستاد مشرت 

مستقر در سنندج در ، ات سپاه پاسداران غربیفرمانده عمل یبروجرد: پارس یخربگزار  -رمانشاهک

در مورد اعزام  یو . ردکح یآنرا ترش یامدهایردستان و پکر یع اخیوقا یچگونگ، با خربنگاران یگفتگوئ

ر مسوول یمسلح غ یروهاین، سال گذشتهیکرات دولت در کبدنبال مذا»: مجدد پاسداران به سنندج گفت

رسدشت ، ق سنندجیحفظ مرزها از طر یه دولت برایکهنگام. پرداخته بودند یدر منطقه به سازمانده

ه کم یدیعمالً د، ا را داشتیکمقابله با بعث عراق و توطئه آمر یبرا یارتش یهااعزام ستونو بانه قصد 

 یروهایچگاه در صدد خلع سالح نیه ما هکن مقطع از زمان یستادند و در ایا یاعزام یمقابل ستونها

با بعث  روهاراین نیا یهامهنگ، ن خودیردند و اکل یرا تحم یجنگ داخل، میر مسوول در منطقه نبودیغ

باشگاه افسان و فرودگاه ، سنندج 28پادگان لشگر ، نیه مهاجمیکمادام»: افزود یو . «دهدیعراق نشان م

ق هوا یلذا از طر، میرو به منطقه اعزام دارین، ت ارتشیتقو یمبا ابالغ شد برا، را در محارصه داشتند

ن یم ایرسانجام توانست، اشگاه افسانت بیپاسداران انقالب وارد فرودگاه و پادگان سنندج شدند و با تقو

آن  یرده و از سقوط حتمکت یمستقر در باشگاه را تقو یروهایم و نیباشگاه را از محارصه نجات ده

نده در کبصورت پرا، د و از آن ببعدیاد دیدشمن صدمه ز، اتین عملیان ایدر جر. میبعمل آور یر یجلوگ

موجب ، ن مسالهیسنندج را سنگر خود قرار داد و همن یدرجه داران ارتش و افراد متد ەهایشهر خان

سپاه و  یدر مورد رابطه فعل یدر پاسخ به پرسش یو . «و خلع سالح شده است یساز کات پایعمل یندک

ه با کل شده کیتشک، ستاد مشرت  ، یکنونکهم ا»: روها در منطقه گفتین نیا یارتش و هامهنگ

ات یعمل، سپاه پاسداران یروهایرد و نیگینجام ما یلکات ارتش در مواضع یعمل کمشرت  یفرمانده

حزب »: درمورد آتش بس چند روز قبل گفت یو . «دهندیضد انقالب را ادامه م یر یو دستگ یساز کپا

ره کق مذایه مساله از طرکنیا یلکردند و بطور کت نیآتش بس را رعا، انیومله و فدائکرات و شاخه کدم

ان یچه در جر، ردیدولت قرار گ یلکد نظر یار بر تجدکد اساس یست و بایبنظر من درست ن، ابدیصله یف

سالح وارد شد و مردم را  یر یردند و مقادکه چگونه از فرصت استفاده کمشاهده شد  یرات قبلکمذا

، ن مدتیدر ا. نندکل بیرا به دولت تحم یلیتحم یخواستها یرس  یکتحت فشار و اختناق قرار دادند تا 
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ان پاسدار یاخراج سپاه یه تقاضاکاز مردم را واداشتند  یاعدهی، لیصن تحمه بدنبال تحکمشاهده شد 

ط یلذا ما در رشا. ردندکرا از منطقه وادار به خروج  یمؤمنان به انقالب اسالم، از منطقه بشود و همزمان

 رده و با خلع سالحکخود را در منطقه مستقر  یروهایح نیه با برخورد صحکنیم جز ایندار یز یگر یفعل

دولت ، ده منیبعق. مینکرا در منطقه مستقر  یاسالم یت جمهور یمکحا، ر مسوولیغ ەهایهمه گرو 

ه مجدداً اسلحه را بدست کند و به ضد انقالب فرصت ندهد کت یرا تقو یو ژاندارمر  ید شهربانیبا

متحمل  ،اتین عملیان ایما در جر یحت. باشدیمن یست و منطقیچوجه مطرح نینجا بهیا، رهکمذا. ردیبگ

ن هدف ما استقرار نظام عدل است ودر جهت آن یا، با وجود یول، دندیم و مردم صدمه دیشد یتلفات

نند از کیرند و در جهت ضد انقالب عمل میگیم کمکه از ابرقدرت ک یروهائید تا نیوشکم یخواه

نده در شهر کروها بصورت پراین»: ر مسوول گفتیغ یروهایدر مورد مواضع ن یو . «منطقه رانده شوند

از  یاسته شده و مقدار کن آنها یسنگ یقدرت سالحها یلکر منظم است و بطور یات آنها غیدرآمده عمل

ل کبه آنها بسته شده و مش یرسان کمک یبرا ەهارا. ارتش و پاسداران افتاده است یروهایبدست ن، آن

را یز، مینکل برخورد کمشن یه چگونه با اکن مساله ما است یآنها در شهر است و ا یندگکپرا، عمده

ات سپاه پاسداران در یفرمانده عمل. «مردم در تنگنا هستند کنیرده و اکمردم را نگران  یفشار اقتصاد

ه مواضع کباشند یرد مکشمرگ مسلامن یبرادران پی، ار کرشفت همیاز موجبات پ یکی»: سنندج افزود

نجا تعداد یدر ا یو . «دهندیم یار ی امنهیات صمیرشفت عملیشناسند و ما را در پیدشمن را خوب م

رد و کر کنفر ذ  یصد و سیکرا چهل نفر و آمار مجروحان سپاه را  یتلفات سپاه پاسداران انقالب اسالم

مساله  ین است ولیآمار سنگ، میگر غرب بحساب آوریاگر همه تلفات را در منطقه و مناطق د»: گفت

وشند و اگر یکم« الله»ومت کهمه در جهت استقرار ح ەاندنجا آمدیه داوطلبانه اک یست برادرانین یا

از ما نخواهد  یکچ یه هیدر روح یر یمستقر شده تاث یومت اسالمکم و حید دهین هم شهین برابر ایچند

ردستان کخطاب به مردم  یامیپ، انیدر پا یو . «نجا با هدف شهادت در راه خداستیوجود ما در ا. داشت

ن منطقه یه اکضد انقالب را از خود برانند و بگذارند  یروهایه نکخواست ران فرستاد و از آنان یو ملت ا

نظرات خود ، دملت آزاد باشندیبگذار»: گفت یاسیس ەهایخطاب به گرو  یو . برخوردار شود یاز آزاد
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چگونه مردم ، د بعد از استقرار نظام در منطقهینند خواهند دکبه آنها فشار وارد ن، را آزادانه ابراز دارند

  .«دیشان خواهند رسیخواستها به

 

 تسلط بر اوضاع

ن رشح انتشار یبد یه ایاطالع، و پاسداران مستقر در سنندج یاسالم یارتش جمهور  یاتیعمل کستاد مشرت 

مردم مسلامن و . میرکقرآن  -شوندیر ورو میه چگونه زکاران خواهند دانست کستم یبزود»: دادند

اماًل به اوضاع ک یو سپاه پاسداران انقالب اسالم یاسالم یهور ارتش جم، ل به خداکور سنندج! با تو یغ

 ەهایرا. شوندیسته مکدر هم ش یگر یپس از د یکیشهر مسلط بوده و مواضع دشمنان خدا و خلق 

خود را از دست  یتوانائ، ن به ملتیباشد و خائنیاماًل بسته مک یانقالب یروهایفار توسط نک یاتکتدار 

  – .شودیم کگر شهرسنندج از لوث وجودش پایچند روز د خدا تا یار یو ب ەاندداد

 . با پاسداران مستقر در سنندجیاسالم یارتش جمهور  یاتیعمل کستاد مشرت 

 (18/2/1359)اطالعات

 

 هیاعالم

  :افتیران انتشار یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یه شب گذشته از سو ین اعالمیا

ه افراد مسلح کنشان داده است  ەهاافتمند سنندج گذشتز ـ مردم رش یهموطنان عز - یبسمه تعال

و هرگاه در  ەاندران سوءاستفاده منودیا یاسالم یت و ارفاق دولت جمهور یهمواره از حسنن یرقانونیغ

انه کر یشور دراز منوده و زکه یمقامات عال یدست توسل به سو  ەاندقرار گرفت یت ضعف و ناتوانیموقع
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د و هامنگونه یرا آغاز منا یمجدد یرده و مزاحمتهاکت یخود را تقو یروهاینگردد تا یم یبه دنبال فرصت

  :دیدانیه خود مک

ون و یزیو و تلویه چنانچه سپاه پاسداران از باشگاه افسان و رادک ەانددولت قول داد ویژەات یـ به ه1

ه کند یکا تعهد مارتش واگذار شود آنه ین به واحدهاکن امایا یفرودگاه سنندج خارج شوند به نگهدار 

س یو به ماموران پل یت شهر به شهربانیه امنکن خواستار شدند یند و همچنیمسلح در شهر رفت آمد منا

آغاز و عمالً  مسلحانه آنها در شهر ه بالفاصله پس از خروج سپاه پاسدار رفت و آمدکدم یمحول شود و د

  .دندیگرد یفه ماموران شهربانیمانع انجام وظ

خود جلب و آنها  ەهایطرف را به دادگا یمردم آرامش طلب و ب یبه اصطالح دادگاه خلق لکیـ با تش2 

  .نمودندیمه میا جریو  یرا زندان

  .نمودندیم یالشکو  یمردم همه روزه اخاذ ەهایسبه و خانکـ با مراجعه به 3

  .ردندیکچند روز محبوس م یف و برایونت دارند توقکه در شهر سک یـ پرسنل نظام4

واحد ارتش مامور در باشگاه افسان آتش  یرده و به رو کآب و برق و تلفن باشگاه افسان را قطع  ـ5

رفت به آمبوالنس ین به باشگاه افسان میحمل شهدا و مجروح یه آمبوالنس براک یگشودند و موقع

افسان  مستقر در باشگاه یبه پرسنل نظام یرسان کمکن آن را جلب و مانع یرده و رسنشک یرانداز یت

  .شدند

ه ستون ارتش عازم ک یارتش نشوند هنگام یواحدها ه مانع رفت و آمدکرده بودند که تعهد کنیـ با ا6

د و استقرار یبود با تهد یمرز  یروهایت نیو تقو یخدمت منقض یض واحدهایه مامور تعوکمرز 

ن یه با اکنیا یارتش برا یت ستون عماًل مانع عبور آن شدند و واحدهاکر حر یگناه در مسیدانشآموزان ب

ز مرتباً به یر نیه در آن مسکم یدیر دادند و دییب نرسد راه خود را به خارج شهر تغیفرزندان وطن آس

ران یا یاسالم یرا وارد ساختند ارتش جمهور  یردند و تلفاتک یرانداز یارتش ت یاطراف و خودروها یسو 
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ه منطقه را در آشوب و کسم هستند یالیران امپرکنو  امندهیده و باقیگند ەهایشینها ریه اکنیبا علم به ا

ن به منظور دفاع در یرا در سنندج و همچن یلین جنگ تحمیخواهند به ناچار و با تاسف ایم یشکبرادر 

امر  یز در اجراین بار نیرفت ایر شهرها پذیدر سا یرقانونیمسلح غ ەهایگرو  یهایراندازیمقابل تجاوز ت

  .سنندج دستور داده شد 28مسلح به لشگر  یروهاین یو فرمانده یاست جمهور یر

رفته و با استفاده از خودروها و یر مسلح و آرامش طلب شهر سنندج را به آغوش باز پذیه افراد غیلک .1

  .ندیل باشند منتقل منایه ماکجا کل موجود آنها را به هر یر وسایسا

ن توپها و یسنگ یه از آتش سالحهاک یبد در محل مناسیروخورشیش ییامرستان صحرایبا استقرار ب .2

ون یامران اعم از مردم شهر و ضدانقالبین و بیه مجروحیلکون در امان باشد یضدانقالب ەهایاز ەاندخمپار 

  .ندیرفته و درمان منایرا پذ

 10دستور داده شد از ساعت  ەاندابانها ماندیه در خک یرمحلیغ ەهایشتکاجساد  یجمعآور  یبرا .3

شهر را متوقف و  یساز کلشگر سنندج و سپاه پاسداران پا 14/2/59شنبه یکزظهر روز بعدا 4صبح و 

 یرا جمعآور  ەهاشتکباشند اجساد ید رسخ میروخورشیپرچم ش یه داراک ییند تا آمبوالنسهایآتشبس منا

نچه در شهر را دارند و چنا شود فقط آمبوالنسها اجازه رفت و آمدیون توجه داده میند و به ضدانقالبیمنا

ل مختلف یند به وساکت مواضع خود سوءاستفاده یو تقو کحل مهامت و تدار  ین فرصت برایآنها از ا

  .وب خواهد شدکو با متام قدرت رس 

ت خود را دنبال خواهند یان مستقر در منطقه ماموریارتش و سپاه یان آتشبس واحدهایپس از پا .5

همچنان تالش مضبوحانه خود ادامه دهند به  ینرقانو یه افراد مسلح غک ین است در صورتیقیمنود و 

ده شهر سنندج یبدید تا مردم آسیخواهد گرد یساز کوب خواهند شد و شهر از وجود آنها پاکرس  یسخت

  .خود بازگردند و در آرامش به رس برند ەهایبتوانند به خان

  رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 



 
263 

 هیاروم 64ه لشگر یاطالع

ه ین اطالعیانتشار داد در ا ایاطالعیهردستان کو  یجان غربیه در ارتباط با اوضاع آذربایمارو  64لشگر 

  :آمده است

 

 !ز و برادران و خواهران مسلامنیهموطنان عز-یبسمه تعال

خود در منطقه  یت ذاتیضدانقالب بنا به خاص ینونکرسنوشت ساز  یدر روزها یجان غربیاستان اذربا

امن یار و با ایه با مردم هوشکد ینامیپخش م یق اذهان عمومیه و تشویب روحیبه منظور تخر یعاتیشا

هن در یعنارص مزدور و خائن به اسالم و م یو روان یاسیس یوه جنگهایه از شک یما با توجه به شناخت

آنها بر خواهد  یطانیش ەهایمنودند توطئ یت آنها برده و درصدد خنثیبه ماه یدارند پ یمواقع بحران

  .آمد

  .میر معطوف داریشرت به رشح زیهر چه ب یرا در جهت روشنگر  یار عمومکن جا الزم است افیدر ا

رد بر کمردم مسلامن  یار یپروردگار جهان و هم یار ین منطقه سنندج ارتش و سپاه پاسداران به یـ در ا1

داد قابل گذاشنت تع یبود و ضدانقالب با به جا یساز که شهر مسلط و شهر در حال پایلکاوضاع 

  .است ینیجنگافزار در حال عقبنش یخودرو و تعداد یمالحظها

  .باشندیبر اوضاع شهر مسلط م یـ در رسدشت ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالم2

رانه خود با یامالً مسلط و در ادامه مبارزات دلکو سپاه پاسداران شام بر شهر  یـ در بانه برادران ارتش3

 یل ارتش جمهور کمردم مسلامن بانه و ستاد  یبانیت و پشتیر لحاظ مورد حامعنارص ضدانقالب از ه

  .باشدیم یاسالم
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ران یا ین امت اسالمیب یپارچگیکه لزوم حفظ وحدت و کشورمان کخ ین برهه از تاریـ هموطنان در ا4

به مقابله  یو معنو  یانات مادکه با متام قدرت و امکم یگر رضورت دارد انتظار داریش از هر زمان دیب

ه ک یه افرادیلکد و از یزیآنها برخ یو داخل یخارج یادیجهانخوار و عوامل و ا یایکطان بزرگ آمریبا ش

و  یاستعامر  ەهایگایت پایآنها در جهت تقو یردهاکم عملیرمستقیا غیم و یناآگاه به طور مستق

دنظر به عمل یخود تجدن فرصت درر اعامل یه با تامل و دقت در اولکم یخواهیم، است یمل یروهاین

  .هن بازگردندیران و امام میو قهرمان ا یآورده و به آغوش پر مهر و محبت امت اسالم

  هیاروم 64ـ لشگر  یمن التبع والهد یوالسالم وعل

 

  :ن رشح انتشار دادیدر مورد عبور از دره قاسملو بد ایاطالعیهن یه همچنیاروم 64لشگر 

 به نام خدا

 !سالم یجانغربیز آذرباین عزبرادران و خواهرا

خود را در  ییه توانایاده ارومیپ 64گر لشگر یبار د یکد یردکه در روز گذشته مشاهده ک یهامنطور  

خ یه در تارکقهرمان خود  یض گروه رزمید لشگر به منظور تعوین رهرب انقالب به اثبات رسانیفرام یاجرا

ضدانقالب دژ  یطانیو ضمن بر هم زدن نقشه شت شجاعانه و عبور از دره قاسملکحر  یکبا  5/2/59

ن دره عبور منوده و در ابالغ مستقر یاز ا یگر ید یگر با گروه رزمیخته بود بار دیم او را فرو رکمستح

ض شونده به یتعو یمتام شد و گروه رزم 14/2/59بعدازظهر  2گان در ساعت ین دو یض ایشد تعو

ت یه در راه متامک ییدرود ما بر روان شهدا. دیالنچ( رسبه )با 14/2/59بعدازظهر  5سالمت در ساعت 

 یار یت خود یمامور یه ما را در اجراک یانین مرز و بوم جان باختند و سالم ما به متام همشهریا یارض

  .دادند
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به  یابیشربد انقالب و دست یگر هموطنان در راه پیند و بار دیه گمراه شدگان به خود آکد آنیبه ام

 . ران همگام گردندیا یاسالم یاهداف جمهور 

 (20/2/1359هانکی)

 

 ارتش در مورد بانه ینیزم یرو یه نیاطالع

  :افتیران انتشار یا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو ین یشب از سو یه دین اطالعیا

ون و عوامل یه ضدانقالبکنون کردستان و آرامشطلب شهرستان بانه اکهموطنان مسلامن -یبسمه تعال

رمسلح را مورد حمله یه روستاها و مردم غکپاسداران  ارتش و سپاه یاتین روش عملیاز ا ینبوابسته به اج

ن یو در ب ین خود و در محل زندگیسنگ یردن سالحاکنند و با مستقر یکدهند سوءاستفاده میقرار من

از خود  شود آنان رایند از شام تقاضا مینامیم یرانداز یمستقر در پادگان بانه ت یواحدها یشام بر رو 

ن درخواست یر آتش قرار دهند و چنانچه در انجام اید در پناه شام پادگان را زید و اجازه ندهیبران

 یمستقر در پادگان برا یواحدها. دیرون نرانیون را از روستا و شهر بانه بید و ضدانقالبییننام یار کهم

ن کد ممینکن کمحل خود را تر  ه چنانچه شامکمتقابل خواهند شد  یرانداز یر از تیدفاع از خود ناگز

 . دیریاست مورد اثابت گلوله قرار گ

 (20/2/1359 هانکی)
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 ردستانک 28ارتش و لشگر  ینیزم یرو ین یەهایاطالع

  :افتیران انتشار یا یاسالم یجمهور  ینیزم یرو ین یشب از سو یه دین اطالعیا

شتار و مقاومت خود کآخر  یارمجاز روزهیون و افراد مسلح غیه ضدانقالبکن موقع یدر ا-یبسمه تعال

ردستان کان خواستار سالمت و رفاه مردم ییرد و فداکان خدمت به خلق ین مدعیا، گذرانندیرا در سنندج م

و در پناه ارتش  ەاندگریخته از آنها ک یمردم ەهایو مغاز  ەهاه خانیبه غارت اموال و اثاث ەاندرشوع منود

  .باشندیم

با حضور در سنندج  یگروه ەهایران و رسانیا یاسالم یجمهور  یامیمردم شهر تقاضا دارند صدا و س

  .آنها شوند یرباران مردم مسلامن و غارتگر یناظر ت

  :افتیردستان انتشار ک 28لشگر  یروز از سو یه دین اطالعیا-

 !محرتم سنندج یاهال-یبسمه تعال

ش را یعمر خو ەهایحظن لیو واپس ەاندمذبوحانه خود زد ین تالشهایون دست به آخریضدانقالب 

د و یل دهیپاسدار و ارتش تحو یروهایرده و به نکر یآنها را دستگ. دیبه آنها اجازه فرار نده. گذرانندیم

د یشام شده و شا ین گروها باعث بدبختیا. دیابانها برداریشهر پرداخته و موانع را از خ یساز کخود به پا

ه بار کد ینکزند به آنها رحم نیال قصاص و عدالت بگرست از چنگیسزاوار ن. ەانددیشک یرانیآن را به و

  اذا جاءنرصالله والفتح. ردکگر شام را نابود خواهند ید

شوند ین خدا وارد میه مردم دستهدسته در دکد ینیبیان گردد میع یروز ید و پیخدا فرا رس یارایه ک یوقت

  .استر یه خداوند توبهپذکد و از گذشته خود استغفار ینکر کو خدا را ش

  :ر انتشار دادین رابطه به رشح زیدر هم یگر یه دیردستان اطالعک 28لشگر -
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س روشن شده و از عمر کد ضدانقالب بر همه یه چهره پلکنون کمحرتم سنندج ا یاهال -یبسمه تعال

  :میر را به اطالع شام مردم رشافتمند سنندج برسانیم مراتب زیدانیمنانده الزم م یباق یز یآنها چ

  .ەاندمنود یساز کده مردم در شهر خودشان رشوع به پایبق اخبار رسـ ط1

شده از فرار آنها  یمتیز هستند به هر قیمختلف در حال گر یاز محلها یرقانونیمسلح غ ەهایـ گرو 2

  .دینک یر یجلوگ

 . ده استیمبارز ارتش و پاسداران منهدم گرد یروهایون توسط نیضدانقالب یل ارتباطیستم وسایـ س3

 (20/2/1359 هانکی)

 

 اظهارات فرمانده پادگان سنندج

هان در مورد حوادث شهر سنندج کی یبا خربنگار اعزام یفرماندار پادگان سنندج در گفتگو  یرسهنگ صدر 

مسلح در  ەهایگرو  یبه علت سنگربند یشده و ل یساز کچهار قسمت از شهر توسط پاسداران پا: گفت

د ین نقطه بایا یساز کپا یرا برایم زینک یرشو ین محل پیم در ایتوانیم و منیخواهیمسجد جامع شهر ما من

 ەهان گرو یه اکن است یمن ا یده شخصیعق: سپس افزود یست و یار درست نکن یه اکم یوبکمسجد با ب

ل یردستان با مساکدر  ییهایریرند و همزمان بودن گسرتش درگیگیم کمکالهام و  یقدرت خارج یکاز 

ن نظر است فرمانده پادگان سنندج ید ایامالً موکشور ما ک کا در خایکمرآ  یات نظامیدانشگاها و عمل

مسلح راه انداختند و من همچنان  ەهایعه را گرو ین شایا: شتهشدن خود گفتکب خرب یذکسپس با ت

ره و آتشبس هستم در کو مخالفت با هرگونه مذا ەهاه معتقد به خلع سالح گرو کرسباز  یکبه عنوان 

 یت ملیمکه و نقض استقالل و حایفقط تجز ەهان گرو یه اکنم یکن را اضافه میم استادهایموضع خود ا

ردستان ک کشور را در خاکه یه تجزیند پاکآنها موافقت  یمادها 9ه دولت با طرح ک یرا دارند در صورت

ارتش  یرد و گفت فانتومهاکب یذکز تیعه مببارن شهر سنندج را نیشا یخته است رسهنگ صدر یر
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دشمن در اطراف شهر سنندج  یانهدام از سنگرها یران فقط به در خواست من و برایا یماسال  یجمهور 

ح یه شهر سنندج مبباران شده است ابداً صحکن موضوع یوارد عمل شدند و اعالم ا ەهاو کتپه و  یو باال 

ت از این عملیما در ا: پاسداران دانست و ضمناً گفت یبرا یتیشهر سنندج را مامور یساز کپا یست و ین

ه از کمسلح  ەهایو تا بال گرو  مینکآنها را فراهم  یرشو ینه پیه زمکم یوشیکم و مینیکم یبانیآنها پشت

سنندج  یربومیاز افراد شهر غ یادیز ەهایها و گرو کو خلق ساوا ییفدا یهایکومله و چرکرات ما کدم

م یم به آنها جواب بدهیواستخیه اگر ما مکردند کگلوله خمپاره به داخل پادگان پرتاپ  300هستند حدود 

 . ران شده بودیشهر و

 (20/2/1359هانکی)

 

 هیه لشگر ارومیاطالع

ه انتشار یاروم 64لشگر  یاز سو  یه ایاعالم، اطراف یدر ارتباط با حوادث منطقه دره قاسملو و روستاها

ه یل، کساعت 24در مدت ، گرددیر ابالغ میز یهاین آبادینکبه سا»: ه آمده استین اطالعیدر ا. افتی

( را تا ساعت شانزده روز دوشنبه )امروز( ی)ضد انقالبکو کو پرسنل مش یموجود را جمع آور  یسالحها

ر شده کاز نقاط ذ  یکن مدت در هر یچنانچه ظرف ا. ندیل منایتحو« باالنج»د به اردوگاه یدر مقابل رس

، تومرت: ر خواهد بودیز یهایتها متوجه آبادیمسوول، مشاهده شوند یر قانونیو مسلح غ کو کاشخاص مش

آق بالغ و اسب ، طان آبادیش، آباد کمبار ، محمود آباد، النیس، بربران، باالنج، قاسم لو، اکیو ، کمیمام ابراه

 . حصار

 (22/2/1359 )اطالعات
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  .مینکیل میتبد یضد انقالب را به آبادان یهایرانیو: ردستان خطاب به مردم سنندجک 28ه لشگر یاطالع

  .دیر منائیضد انقالب را خود دستگ ەهایپس ماند

گر نهراسند و از یه دکاز آنان خواست ، خطاب به مردم سنندج ایاعالمیهردستان در ک 28لشگر 

  :ر استیه به رشح زین اعالمیمنت ا. و مرمت شهر بپردازند یساز کند و به پایها بدرآنیرزمیز

 یبسمه تعال

ه ک یبیبهر ترت، ەاندد شدیاز همه طرف ناام یوقت، رانیا یرضت این به متامیون و خائنیضد انقالب -1

ها در از آن یادیتعداد ز، خداوند متعال یار یخوشبختانه با . زندیخواهند از شهر سنندج بگریشده م

ور یران و پاسداران غیا یاسالم یرزمنده ارتش جمهور  یروهایله نیو جاده سقز بوس« دریآب»ارتفاعات 

 یرشو یارتش و برادران پاسدار به پ یروهاین-2. ەاندع سالح به پادگان منتقل شدر و پس از خلیدستگ

امرستان شهدا به یب -3. آورند یدهند و مواضع اطراف شهر را از چهارچوب به ترصف درمیخود ادامه م

 یار یب یروز یفتح و پ، گر نهراسندید، مردم رشافتمند سنندج -4. ترصف پاسداران انقالب درآمده است

 به استقبال شام یو سپاه یبرادران ارتش. دیها بدرآئنیر زمیاز ز. شام آمده است یبزرگ به سو  یخدا

ون را خود یضد انقالب ەهایپس ماند. ەاندر شدیدستگی، ون فرار یاز ضد انقالب یادیتعداد ز، ندیآمی

ر برادران یسا کمکد و با ینک یساز  کهر چه زودتر شهر را پا، ده سنندجیمردم رنجد -5. دیر منائیدستگ

 کبه پا، شید در آرامش و آسایل منائیتبد یضد انقالب را به آبادان یهایرانیو، و خواهران هموطنتان

مختلف به سنندج  یه دخرتان شام از شهرهاک یپدران و مادران یو شام ا. دیو مرمت شهر بپرداز یساز 

نان ازآنها که یه دخرتان مسلح شام گرکیها در حالآن، نندک یار کون همیه با ضد انقالبکرفته بودند 

ه کنند و آنها را تنها نگذارند ارتش و سپاه پاسداران به آنها اعالم منود که فرار نکنند کیدرخواست م

  .آنها را پناه خواهند دادی، اسالم یروهاین

 (23/2/1359)اطالعات          ردستانک 28لشگر 
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  .خواهان صلح و آرامش هستند درصد مردم سنندج 90: سنندج 28فرمانده لشگر 

 یسنندج در گفتگو با حجت االسالم پرتو  28فرمانده لشگر  یرسهنگ صدر : خرب نگار اطالعات -رمانشاهک

وضع ارتش و »: سنندج گفت یدر مورد اوضاع فعل، رمانشاهکسپاه پاسداران در  یمسوول روابط عموم

ان پاسدار هم با یم و سپاهکار محیبس، هستند رانیا یاسالم یالً مؤمن به جمهور که کن لشگر یپرسنل ا

ی، سکو با چه  کیآتش بس با ، دانمیفهمم و من یمن مفهوم آتش بس را من. دارند یکنزد یار کما هم

  .است یاسیبا مقامات س، م آتش بسیتصم. نمکه آتش بس اعالم کستم ین یطیمن در رشا

 

 عه ضد انقالبیشا

مسلح  ەهایگرو ، ش هستندیو خواهان آرامش و آسا، ج مسلامننود درصد مردم سنند »: ردکاضافه  یو 

. ەاندل منودین شهر تحمیرده و خود را مبردم مسلامن اکجاد یان مردم ترس و وحشت ایدر م یر قانونیغ

را  یقی( نامشخص است و رقم دقی)مردم عادەهاشتکتعداد ، میم وارد شهر شویستیچون ما قادر ن

نند و ارقام کیم یعه ساز یشا ەهاشته شدکدر مورد  یر قانونیمسلح غ یەهاگرو . توان عنوان منودیمن

قطعه قطعه  یانفر به طور زننده 20تعداد ، سنندج یلو یراً در پشت سیاخ. دهندیرا انتشار م ینادرست

  .شدند یه شناسائکرد مسلامن بودند کشمرگان یپ ەهایو از خانواد کود کرثاً زن و که اک ەاندشد

 

 دگانهاپا یتهایموقع

رد کشمرگ یه خود را پک یاردستان عدهکدر »: از سخنان خود گفت یگر یدر قسمت د یرسهنگ صدر 

ه خون کن است یو هدف ارتش و پاسداران ا ەاندسنگر گرفت، گناهیو مردم ب کود کدر پناه زن و ، دانندیم

ار سهل و یار بسک ،ارتش و پاسداران یشهر سنندج برا یساز کنصورت پایر ایدر غ، خته نشودیر یگناهیب

 ەهایبه گرو ، میشویرت میکهرچه به مرز نزد یردستان خوب است ولک یهاه پادگانیلکوضع . است یآسان
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ه به پادگانها فشار وارد کشود یها باعث مکمکن یشود و ایم کمکومت بعث عراق کمسلح توسط ح

 یضد انقالب و عوامل بعثد یه تحت فشار شدکراً پادگان رسدشت یاز جمله پادگان بانه و اخ، دیآ

  .«هستند

 

 امیدو پ

ردستان که خودشان به کنیاول ا، فرستمیام میدو پ، رانیف ایمن به ملت رش»: افزود یرسهنگ صدر 

، ن اخباریرده و اکران یرا و ەهاا ارتش دست به مبباران مناطق زده و خانینند آیبب یکند و از نزدیایب

ن لحظات ین و واپسیه آخرکن عنارص ضد انقالب یبه ا هکنیدوم ا، ضد انقالب است یعه ساز یشا

نند و که به آغوش ملت بازگردند و از گناهان خود توبه کنم یکحت مینص، نندکیم یشان را طیزندگ

نار خود جا کنندگان را در پناه خود و در کو گذشت دارد و توبه  یران بزرگوار یه ملت اکشوم یادآور می

 . «دهندیم

 (21/2/1359 )اطالعات

 

 واندرهین به افراد مسلح دیقزو 16اخطار لشگر 

  :ردکن رشح منترش یبد یه ایواندره اطالعین در مورد خلع سالح در شهر دیقزو 16لشگر 

امل ارتش و کدر محارصه ، شهر. واندره استین اخطار به افراد مسلح حارض در شهر دیا - یبسمه تعال

در امان  یب قانونید و از تعقیل دهیح خود را تحونم سال کیاز شام خواهش م. ان پاسدار استیسپاه

د یگناه شهر را بر هم نزنیش و آرامش مردم بیآسا، د شدیر خواهیا اسیشته و که کد ینکمقاومت ن، دیباش

ه ید و از ساینک ید زندگیائیب، شام روشن است یاربر که رسانجام کنون کا، دیو آنها را سپر خود نساز

مبدت ، بهشت ماهیارد 23به شام از ظهر روز سه شنبه . دیبهره مند گرد یماسال  یو جمهور  یرحمت اله
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ه ما کد ینک یر یجلوگ یز ید و از خون ریشیندیه به رسانجام سنندج بکشود یساعت فرصت داده م 24

به آن  یه رغبتک یز ین برنامه برخورد و خونریم و اگر ما را در ایدانیشام را برادران و خواهران خود م

اگر نگاه . ردکم یبا شهامت و شدت عمل خواه یرفت ولیم پذیراه خواهکما با ا، دینکمجبور م یندار

ر جان خود هستند و از کچگونه به ف، ەاندوند بستیپ یه به اجنبکد آنها ینیبمی دید و دقت منائینک

م شام یهخوایاز خداوند م. دیاغراض آنها نشو یفدا، ب خوردهیهموطن فر یزند و شام ایگریم ەهاکمهل

 . ق امور سازدینا و واقف به حقایرا ب

 (22/2/1359)اطالعات

 

 هیاخطار لشگر اروم

ه ک 21/2/59ه مورخ یرو اطالعیپی. بسمه تعال: افتیه انتشار یاروم 64لشگر  یروز از سو یه دین اطالعیا

، باروژ، سنجر، النیس، بربران، میمام ابراه، قاسملو، ایوچکتومرت  یهاین محرتم آبادینکو سا یبه اهال

ه سالح و مهامت خود را تا ساعت یلکه کد یآباد و حصارآق بالغ ابالغ گرد کمبار ، طان آبادیش، محمودآباد

 یار کادشده با همی یهاین آبادینکاز سا یتعداد، ندید اخذ منایل و رسیتحو 22/2/59بعدازظهر روز  4

ه کل دادند یا به مقامات مسوول تحواسلحه و مهامت خود ر ، رانیا یاسالم یامنه با ارتش جمهور یصم

. دینامیر مکو تش یآنان سپاسگزار  یار یو هم یار کران از همیا یاسالم یارتش جمهور ، ن علتیبه هم

 یبرا ەاندل ندادیآنان مشخص است و اسلحه و مهامت خود را تحو یه اسامک یآن تعداد از افراد یبرا

بدون  یند و ارتش جمهور یل آن اقدام منایسبت به تحون 24/2/59خ یه تا تارکگردد ین بار ابالغ میآخر

با متام یاسالم یارتش جمهور ، ن صورتیر ایدر غ. ردکرفتار خواهد  یبا اهال یب قانونیچگونه تعقیه

، در خامته. اسلحه و مهامت در مناطق مورد نظر خواهد بود یمشغول جمع آور ، قدرت و شدت عمل

 یاسالم یبا ارتش جمهور ، ن امر مهمیرتم منطقه انتظار دارد و در امح ین اهالینکه از سایاروم 64لشگر 

 (23/2/1359)اطالعات . دیمنای میار کهم
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 گفتگو

مخالفت : هان گفتکی یخود با خربنگاران اعزام ین گفتگو یفرمانده پادگان سنندج در آخر یرسهنگ صدر 

ه چرا مردم به کن سوال یبه ا ن در پاسخیهمچن یو . شودیشرت میمسلح روز به روز ب ەهایمردم با گرو 

 ەاندتن به پادگان سنندج پناه آورد 300نون حدود کشوند گفت تایبه پادگان پناهنده من یطور دستهجمع

رون آمدن از یو جرأت ب ەاندشد یخود زندان ەهایمسلح در خان ەهایشرت مردم با زور تفنگ گرو یاما ب

  .خانه را ندارند

 یست گفت ما در مرزهایه چرا ارتش قادر به بسنت مرز نکل ن سوایدر پاسخ به ا یرسهنگ صدر 

وان در موضع یما در بانه و مر یپادگانها. مینکنرتل کم مرزها را یه بتوانکم یستین یقدرت یردستان داراک

در  یو . ردستان خلع سالح شده استک یز در متام نوار مرز یها نیربند و ژاندارمریدفاع از خود به رس م

مرز بود گفت به رشف  یبه سو  یستون نظام یکه اعزام کردستان کدر  یر یدرگ یصلزه ایمورد انگ

ض آن با ستون مستقر در مرز بوده و یمرز و تعو یه قصد ما از اعزام ستون به سو کقسم  یحرفها

  .رشوع جنگ بوده است یبرا ین موضوع فقط بهانهایم و اینداشت یوبکچگونه قصد رس یه

 

 شودیردستان مکه یه تجزمسلح منجر ب ەهایوجود گرو 

ندارند چرا  یگر یخواهند و قصد دیم یاگر واقعاً مردم خودمختار : فرمانده پادگان سنندج سپس افزود

نقل و  یاست جلو  یز کت دولت مر یشور در صالحک یحقظ مرزها یه ارتش براکردند کقبول  یوقت

استقرار ارتش در مرزها را قبول  خود یخودمختار  یآنها در طرحها. رندیگیرا م ینظام یانتقاالت ستونها

  .شودیدارد پس چرا مانع اعزام ما م

س کچ یه: سان دانست و گفتیکران یهمه مردم ا یرا برا یاصول قانون اساس یاجرا یرسهنگ صدر 

ر یل من با هرگونه طرح مغاین دلیداشته باشد و به هم ید تقاضاینبا یران و قانون اساسیجدا از مردم ا
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ردستان انجام کدر  یاسیس ەهایردستان مخالفم و معتقدم اگر خلع سالح گرو ک یبرا یبا قانون اساس

  .شودیه میردستان تجزکنشود 

شان ابتدا در صحنه یا: ردستان پاسخ دادکپ لشگر یشته شدن رسهنگ نرصتزاده فرمانده تکدر مورد  یو 

شد فرمانده  یش خالبه مغز  یه مجروح بود گلولهاک یرخورد و سپس در حالیسنندج ت یجنگ داخل

ردستان با ارتش و پاسداران در حال جنگ هستند کدر  یحداقل ده سازمان چپ: پادگان سنندج سپس گفت

  .میم و به تهران اعزام داشتیردهاکر یز دستگیفرد مسلح عربزبان را ن یک یو ما حت

ابد احتامالً ین ادامه یطرف یه جنگ خانه به خانه در مواضع فعلک یه در صورتکرد کد ییان تایدر پا یو 

 ین جنگیشرت هم به طول انجامد و بحران از راه چنید بیا شایها در متام مناطق شش ماه و یرین درگیا

 . افتیان نخواهد یپا یبه زود

 (23/2/1359هانکی)

 

 هیاطالع

ر یبه رشح ز ایاطالعیهز یردستان سپاه پاسدارن مستقر در سنندج نک 28لشگر  کمشرت  یروابط عموم

  :تشار دادان

 

 یبسمه تعال

افته و ضدانقالب ناچار یان یامه مسلح در شهر شام پاکخود  ەهایه سلطه گرو ک کنیف سنندج ایمردم رش

و امداد ارتش و  یم و ستاد هامهنگیه به اطالع شام برسانکم یفرا گشته است خوشحال یرش رسوایبه پذ
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به چهارصد  یینون مواد غذاکآغاز منوده و تا ش رایت خویفعال 24/2/59روز( یسپاه پاسداران از امروز )د

  .همچنان ادامه دارد یرسانکمکن ید و ایخانواده رسان

امران جنب یه بیلکرش یصبح درمانگاه امداد جهت پذ 9پنجشنبه از ساعت  25/2/59ن از صبح یهمچن

 . ندیکار خود را رشوع مکباشگاه افسان 

 (23/2/1359هانکی)

 

 گزارش

: هان گفتکی یردستان و پاسداران سنندج به خربنگار اعزامک 28ل ستاد امداد لشگر رسگرد دانشمند مسوو 

ار خود را کر یبرنامه به رشح ز 5با  ەانده وارد شهر شدکگروه امداد ارتش و پاسداران از روز نخست 

  :ەاندردکرشوع 

 ییع مواد غذایته توزیمکـ 1

  یکدئولوژیا یاسیته سیمکـ 2

  نته امداد و درمایمکـ 3

 شهر یته ضد عفونیمکـ 4

  .انفجار در داخل شهر ەهاین و تلیم یته جمعآور یمکـ 5

ته یمکنه مشغول است ین زمیار خود در اکته به یمکن برنامه گفت هر یا یدر ادامه مورد نحوه اجرا یو 

 ار مردمیره است در اختیو غ یشامل برنج و روغن و چات ییبسته مواد غذا 1620نون کتا ییمواد غذا

تحت مداوا قرار  ەهاو امداد در داخل درمانگا یته درمانیمکن مجروحان توسط یهمچن ەاندقرار داد

  .ەاندگرفت
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 . نندیکز در داخل شهر با مردم بحث مین یکدئولوژیو ا یاسیته سیم: کردکرسگرد دانشمند اضافه 

 (24/2/1359 هانکی)

 

 ردستانک 28ه لشگر یاطالع

  :ردکن رشح منترش یبد یه ایاطالع، شهر سنندج یساز کپاردستان در ارتباط با ک 28لشگر 

ر یب خوردگان مسلح غیشهر سنندج از عنارص ضد انقالب و فر یساز که پاکن موقع یدر ا -یبسمه تعال 

ی، دادگسرت ، آموزش و پرورش، تلگراف، پست ەهایشود وزارتخانیتقاضا م، ان استیدر رشف پای، قانون

مردم  یهایازمندیار و رفع نکرشوع به  یخود را برا یآموزش و فنی، ادار  پرسنل، ت مخابراتکشور و رش ک

ی، داروئی، شهر از نظر مواد غذائ یچون اهال. ده سنندج اعالم دارندیش رسیده و رو به آسایرنج د

 یهاکمکمسوول  یهاسازمان، در زحمت هستند یالیر یهاو پرداخت کیوامور بان کیخدمات پزش

  .ندیقروه به سنندج حمل منا -از راه همدان، باشدیم یور ه فکخواسته شده را 

 . سنندج 28لشگر 

 (24/2/1359)اطالعات
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 ردستانک 28ه لشگر یاطالع

  :ن استیه شب گذشته در رابطه با حوادث سنندج منترش شد چنکردستان ک 28ه لشگر یمنت اطالع

 

 یبسمه تعال

  :زدیگریضدانقالب م

ه شده ک یبیبه هر ترت ەاندد شدیاز همه طرف ناام یران وقتیا یت ارضیامن و متیون و خائنیـ ضدانقالب1

از آنها در ارتفاعات  یادیخداوند متعال تعداد ز یار یخوشبختانه با . زندیخواهند از شهر سنندج بگریم

ر و یور دستگیران و پاسداران غیا یاسالم یرزمنده ارتش جمهور  یروهایله نیدر و جاده سقز به وسیآب

  .خلع سالح به پادگان منتقل شدند پس از

دهند و مواضع اطراف شهر را از چهار طرف یخود ادامه م یرشو یارتش و برادران پاسدار به پ یروهایـ ن2

  .آورندیبه ترصف درم

  .امرستان شهدا به ترصف پاسداران انقالب درآمده استیـ ب3

شام آمده است از  یبزرگ به سو  یخدا یار یبه  یروز ید فتح و پیگر نهراسیـ مردم رشافتمند سنندج د4

 یون فرار یاز ضدانقالب یادیتعداد ز. ندیآیو سپاه به استقبال شام م یبرادران ارتش. دیینها به درآیرزمیز

  .دییر منایون را خود دستگیضدانقالب ەهایپسامند. ەاندر شدیدستگ

ر برادران و خواهران یسا کمکد و با ینک یساز کده سنندج هر چه زودتر شهر را پایمردم رنج د =5

و مرمت  یساز کش به پایدر آرامش و آسا. دییل منایتبد یضدانقالب را به آبادان یهایرانیهموطنتان و

ه کمختلف به سنندج رفته بودند  یه دخرتان شام از شهرهاک یپدران و مادران یبه شام ا. دیشهر بپرداز

نان از آنها در کهیه دخرتان مسلح شام گرک یر حالنند آنها در حال فرارند دک یار کون همیبا ضدانقالب
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ه کارتش و سپاه پاسداران به آنها اعالم منودند . نند و آنها را تنها نگذارندکه فرار نکنند یکخواست م

 . آنها را پناه خواهند داد یاسالم یروهاین

 (25/2/1359هانکی)

 

 سنندج 28ه لشگر یاطالع

  :انتشار داد ریبه رشح ز ایاعالمیهسنندج  28لشگر 

 یرقانونیبخوردگان مسلح غیشهر سنندج از عنارص ضدانقالب و فر یساز که پاکن موقع یدر ا-یبسمه تعال

  :شودیباشد تقاضا میان میدر شهر در رشف پا

 یت مخابرات و پرسنل ادار کشور رش ک یپست و تلگراف و آموزش و پرورش و دادگسرت  ەهایـ وزارتخان1

ش سنندج اعزام یده رو به آسایمردم رنجد یهایازمندیار و رفع نکرشوع به  یخود برا یو فن یآموزش

  .دارند

در  یالیر یو پرداختها کیو امور بان کیو خدمات پزش ییو دارو ییشهر از نظر مواد غذا یـ چون اهال2

باشد از راه همدان ـ قروه به یم یه فور کخواسته شده را  یهاکمکباشند سازمانها مسوول یزحمت م

  .ندیندج حمل مناسن

 

 نیه لشگر قزویاطالع

 یواندره خواست سالحهایانتشار داد و از مردم د ایاعالمیهن در رابطه با حوادث سنندج یقزو 16لشگر 

  :ل دهندیخود را تحو
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امل ارتش و کواندره است شهر در محارصه ین اخطار به افراد مسلح حارض در شهر دیا -یبسمه تعال

در امان  یب قانونید و از تعقیل دهینم سالح خود را تحویکاز شام خواهش م. دباشیان پاسدار میسپاه

د یگناه شهر را برهم نزنیش و آرامش مردم بید شد و آسایر خواهیا اسیشته و که کد ینکمقاومت ن. دیباش

مت ه رحید و در ساینک ید زندگییایشام روشن است ب یه رسانجام براکنون کا. دیو آنها را سپر خود نساز

 24بهشت ماه به مدت یارد 23به شام از ظهر روز سهشنبه . دیبهرمند گرد یاسالم یو جمهور  یاله

ه ما با شام کد ینک یر یجلوگ یز ید و از خونریشیندیه به رسانجام سنندج بکشود یساعت فرصت داده م

م مجبور ین نداربهآ  یه رغبتک یز ین برخورد و خونریم و اگر ما را در ایدانیخواهران و برادران خود م

د یید و دقت مناینکاگر نگاه . ردکم یبا شهامت و شدت عمل خواه یول. رفتیم پذیراه خواهکما با ا، دینک

زند و شام یگریم ەهاکر جان خود هستند و از مهلکچگونه به ف ەاندوند بستیپ یه با اجنبکد آنها ینیبیم

ق ینا و واقف بر حقایم شام را بیخواهیماز خداوند . دیاغراض آنها نشو یبخورده فدایهموطن فر یا

 .امور سازد

 . انشاء الله 

 نیقزو 16لشگر 

 (25/2/1359هانکی)

 

 

 ارتش در مورد بانه ینیزم یرو یه نیاطالع

به  یپ زرهیدر مورد اعزام ت ایاطالعیهران یا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو ین یشب گذشته از سو 

  .افتیبانه انتشار 
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  :ر استیز ه به رشحیمنت اطالع

. باشندیت مکبه مدافعان قهرمان بانه در حر  کمک یبرا یپ زرهیت یک ینیزم یرو یدستور ن یدر اجرا

 کمکپ به یباً تیو مقاومت ادامه داده و قر یدار یه به پاکگردد یله به مدافعان بانه اعالم مین وسیبد

  .آنها خواهد شتافت

مناطق  یجانغربید حقگو استاندار آذربایرات جمشز بر اساس اظهاین نیردنشکگر ید یدر مورد شهرها

  .ن استان آرام استیا

 

 واندرهین در مورد دیقزو 16ه لشگر یاطالع

ه افراد ارتش و پاسداران منطقه کرد که روز گذشته انتشار داد اعالم ک ایاطالعیهن در یقزو 16لشگر 

  .ردکخواهند  کواندره را تر ید

 

  :ن استیه چنیمنت اطالع

بخورده یرمجاز و فریون و افراد مسلح غیه خود ضدانقالبکوارندره ین دیرمتند و واقعبیاز مردم غ رکبا تش

ب خورده بودند و یه فرکو مودت به آنها  ین با اعالم برادر یو همچن ەاندرا از جامعه و شهر خود راند

 ەاندوستیندره پوایو به مردم آرامشطلب د ەاندشد یاسالم یقت امر و اهداف جمهور ینون متوجه حقکا

 ینظام یه چون واحدهاکرساند یواندره میاطراف د یواندره و روستاهاین دینکبه استحضار شام سا

باشد یشور مک یت ارضیه مقابله با دشمن و دفاع از مرز و متامکت خود را یبروند و مامور یستیبا

جاد آشوب و یوز قصد اه هنک ینم از نفوذ مجدد افراد معدودیکبرادرانه خواهش م. عهدهدار گردند

د با خروج ارتش و سپاه پاسداران و از منطقه ید و اجازه ندهییمنا یر یدر منطقه را دارند جلوگ یناامن

ه رسانجام آثار و کت موجود را به خطراندازند یفراهم آورند و امن یمجدد یآنها باز گردند و مزاحمتها
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امد آنها متاسف یه ارتش از پکب شام خواهد شد ینصات و مقابله مجدد ارتش با آنها یاز عمل یناش یخراب

 . ت خود را از رس خواهند گرفتیگردند و ماموریباز م یژاندارمر  ەهایه پاسگاکاست  یهیاست و بد

 (25/2/1359هانکی)

 

 هایبازگشت به خانه و مرمت خراب یدعوت از مردم سنندج برا

 کنیا یبسمه تعال: افتیران انتشار یا یالماس یارتش جمهور  ینیزم یرو یه امروز از طرف نین اطالعیا

ران یا یاسالم یشده و ارتش جمهور  کون پایخداوند متعال شهر سنندج از وجود ضد انقالب یار یه به ک

، شودین سنندج دعوت مکهنان سایاز هم م، باشندیامالً بر اوضاع مسلط م، کو سپاه پاسداران انقالب

بوجود  یهایخرابی، مسووالن دولت یار کو هم کمکگردند تا با ش باز یخو ەهایآسوده به خان یبا خاطر 

 . رندیش را از رس گیخو یعاد یند و زندگیون را مرمت منایات ضد انقالبیجه عملیآمده در نت

 (26/2/1359)اطالعات

 

 هیاطالع

 از شهر سنندج به طرف سقز انتشار یارتش یروهایدرباره عبور ن ایاطالعیهردستان ک 28فرمانده لشگر 

  .داد

  :آمده است هین اطالعیدر ا

ه ضدانقالب کن بود یر اید و علت تاخیمسلح در فرودگاه سنندج مطلع گرد یروهایه نکچهار روز بود 

رر هدف کم یەهایاطالع یه طکرد پس ازآنک یر یتآن جلوگکبا سپر قرار دادن دانشآموزان خرد سال از حر 

 یر جاده فرعیدفاع از مسیب ین رفنت اهالیاز ب یر یوگد ستون به منظور جلیاعالم گرد یگان نظامین یا
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ن عنارص ضدانقالب با استفاده از مناطق درختزار با وجود یت در آمد با وجود اکخارج از شهر به حر 

ن یدتریاز رش یران سوءاستفاده منودند و تعدایا یاسالم یت ارتش جمهور ین جاده از حسننیاطراف ا

م یخواهیور سنندج میما قاطعانه از مردم غ ەانددیا به شهادت رسانیو فرزندان اسالم را مجروح منوده 

ت عمل منوده و هرگونه ین صورت ما با قاطعیرایرند و در غین افراد خود فروخته را بگیا یخود جلو 

 . مینیکن عمل را به خود مردم واگذار میاز ا یعواقب ناش

 (27/2/1359هانکی)

 

 ارتش که ستاد مشرت یاطالع

  :افتیران انتشار یا یاسالم یارتش جمهور  کروز از طرف ستاد مشرت یه دین اطالعیا

رساند برابر اطالع واصله در یز میهنان عزیر سنندج به اطالع هممیع اخیدر رابطه با وقا-یبسمه تعال

ستون  یرهایواقع در مس یهایون نشان دادند در آبادیاز سنندج به سقز ضدانقالب یگان اعزامیت کحر 

 یرانداز یمبادرت به ت یستون نظام یبا انواع جنگافزارها بر رو  ەهانگایمکجاد منوده و از یا یعموان ینظام

گان یه کشود یر مکله متذ ین وسیر راه بدیمس یرمسلح از روستاهایبه دنبال اعالم خروج افراد غ. نندیکم

از  یرانداز یاگر ت یر خود را حتیمحموله ناچار است موانع موجود در مس، تیجهت انجام مامور یاعزام

  .ان برداردیداخل روستا باشد با آتش متقابل از م

 یاختصاص یگفتگو  یکران امروز در یا یاسالم یجمهور  یل ژاندارمر کرنژاد فرمانده یپ ظهیمسار رستیت

  .ردکنفر اعالم  3سقز را  یهایریدر درگ یهان تعداد تلفات ژاندارمر کیبا خربنگار 

 یها اعزایرین درگیه عامالن اکدهام یجه رسین نتیمن به ا: ن مورد گفتیدر ا یل ژاندارمر کفرمانده 

 یخارج یاستهاینها ملهم از سیه همه اکبل، دهندیرفاه مردم نغمه رس م یه براکستند یرات نکحزب دم

  .ندیکد میین مطالب را تایا یارتش و ژاندارمر  یگانهایاست و سوابق موجود در  یغرب
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 یروهایه به نکدارند  یران با ابرقدرتها رودررو قرار گرفته است سعیه اک یطیرشا ن افراد دریا: افزود یو 

ران یون نفر ملت ایلیم 36ه کستند بلیه با ارتش طرف نکد بدانند ینند و باکران رضبه وارد یا یدفاع

  .جه خواهد ماندینتیشه بیهم یآنان برا یه خنجرهاکار است کرنو آشیطرف هستند از ا

رد و در کم ین نفس دفاع خواهیجنگند اما ما تا آخریرند و میگیارتش را م ینها جلو یا :سپس گفت یو 

  .ستادیم ایت خواهیبرابر آنها با قاطع

ن گونه یب اید فریرد ما نباکبرادران : رد گفتکن گفتگو خطاب به برادران یرنژاد در ادامه ایمسار ظهیت

  .پوستان را بخورند یاجنب

 یت ملیون امنیسیمکروز جلسه یه دکرد کد ییان تایران در پایا یاسالم یجمهور  یل ژاندارمر کفرمانده 

 یدگیرس یران برایا یاسالم یروها مسلح ارتش جمهور یسجمهور و فرماندهان نییصدر ریرت بنکبا حضور د 

  .ل شده استکیشور تشکر یاخ یهایریو درگ ەهاشور از جمله مساله دانشگاک یلکبه اوضاع 

 

 خواست کمکردن راه کگروگانها و باز  یآزاد ی)قطور( براارتش از مردم 

  :افتیه انتشار یاروم 64ه از طرف لشگر ین اعالمیا: هانکیه ـ خربنگار یاروم

  ز! برادران منطقه قطور!سالمیهموطنان عز

 یاز اهال یشنت تعدادکو  یخرب با راهزنیاز خدا ب یرقانونیافراد مسلح غ ید تعدایدانیه مک یهامن طور 

ت منطقه را در یامن یاز پرسنل ژاندارمر  یتعداد یر یگانه منطقه و افس و درجهدار و رسباز گروگانگیب

به  یر یبهآمننطقه را قطع و از عبور و مرور جلوگ یو برابر شواهد موجود تنها راه وصول ەاندخطر انداخت

ه ک یشامست هامنطور  یدامها یمردم و علوفه برا یبرا ییمبود مواد غذاکجهآنیه نتکآورند یعمل م

ه و یتغذ یطیخود را در هر رشا یگانهایتواند یار دارد میه در اختک یاناتکد ارتش با امینیکمشاهده م

محرتم و  یدادها به اهالین رویق خود نسبت به این نظر ضمن ابالغ تاسف و تامل عمید از ایض منایتعو
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ل مقامات ین آن تحویود و گروگانها و مسببه راه قطور باز شک یدارد همزمانیوطنپرست قطور اعالم م

دن به شام مدت یرس ینون در پشت ارتفاعات براکه هم اک یاناتکه امیلکرند یقرار گ یو قانون ییقضا

د تا ینک یامل زندگکد با آرامش ییایف آن ارسال خواهد شد بیمردم رش یمعطل مانده است برا یادیز

 . دیجاد منایل ما رخنه اکوطنان در صفوف متشین بیدست ا تواند بایه منکا بداند یکسم آمریالیامپر

 (27/2/1359هانکی)

 

  .ت استکسقز در حال حر  یبه سو  یستون نظام

 یتلفن یگفتگو  یکران صبح امروز در یا یاسالم یجمهور  کس ستاد مشرت یین ریجانش یندار یمسار امیت

در نوسود همچنان  ینیزم یرو یرسنل نچند تن از پ یر یه مساله گروگانگکهان اظهار داشت کیبا خربنگار 

 یهایریدر مورد درگ یندار یمسار امین منطقه رخ نداده است تیدر ا یر یچگونه درگیادامه دارد و ه

ارتش  یدر سنندج وجود دارد و ستون نظام یر ین منطقه گفت درگیاز ا یت ستون نظامکسنندج و حر 

ق از یدر مورد آمار دق یت است و کال حر سقز در ح یبه سو  یلکچ مشیران بدون هیا یاسالم یجمهور 

 . ده استیبه دست ما نرس یر ین درگیتلفات ا

 (27/2/1359هانکی)

 

 ها یر یخرب درگ

با خربنگار  ییروز با گفتگویقه دیدق 50/11ردستان در ساعت ک 28فرمانده لشگر  یرسهنگ صدر 

و  یافس عضو ستون نظام 1 یر یعه دستگین ستون و شایشمرگان را با ایپ یر یپارس خرب درگ یخربگزار 

ن گفتگو یمن قبل از انجام ا: گفت یو . ردکب یذکرا ت یرسباز نظام یکا مجروح شدن یشته شدن و کز ین

شمرگان و ستون رنج نداده ین پیب یر یر نظر داشتم تا متلقاً درگیت ستون را زکحر  یوپرت چگونگیکبا هل
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ت بودند ابتدا به کنار سنندج در حر کاز  یمروز صبح( به آراینون )دکه اکن ستون یا: افزود یاست و 

: در مورد اوضاع سقز گفت یرود رسهنگ صدر یسقز رفته و از آنجا به رسدشت و بانه و سپس به مرز م

ز در یرات نکحزب دم یگر سخنگو ید یآرامش برقرار است و از سو  یادین شهر تا حدود زیفعالً در ا

ا یچ افس و یرد و گفت هکب یذکع شده بود تیشا ه در شهرکم فرمانده ستون را یسنندج خرب تسل

  .مینار شهر بودهاکن ستون از یامده است و ما از هامن موقع معتقد به رفنت اینزد ما ن یرسباز 

 20/12ه در ساعت کپارس  یبا خربگزار  یر یدرگ یردستان در گفتگو ک 28فرمانده لشگر  یرسهنگ صدر 

ن ستون هم یا: گفت یشمرگان مسلح و ستون اعزامین پیب یروز انجام شد در مورد چگونگیقه دیدق

  .دهدینون به راه خودش ادامه مکا

: شده است گفت یا زخمیشته ک یرسباز  یروز از ستون نظامید یهایریا درگیه آکن سوال یدر پاسخ ا یو 

اه نده است و ستون به ر کپرا یر یدرگ یده است ولیبه من نرس یقین مورد گزارش دقین ساعت در ایتا ا

 . دهدیخود ادامه م

 (27/2/1359هانکی)

 

 ، نیقزو 16لشگر  یەهایاطالع

  .ار خود بازگردندکواندره خواسته شد به رس ید یهاکارمندان ادارات و بانکاز 

  :افتیانتشار ، ریه به رشح زیدو اطالع، نیقزو 16لشگر  یاز سو ، واندرهیبازگشت آرامش به شهر د یدر پ

ر یون و افراد مسلح غیه خود ضد انقالبکواندره ین دیرمتند و واقع بیم غر از مردکبا تش یبسمه تعال

ه کو مودت با آنها  ین با اعالم برادر یو همچن ەاندب خورده را از جامعه و شهر خود راندیمجاز و فر

و به مردم آرامش  ەاندشدیاسالم یقت امر و اهداف جمهور ینون متوجه حقکب خورده بودند و ایفر

ه چون کرساند می اطراف یواندره و روستاهاین دینکبه استحضار شام سا ەاندوستیه پواندر یطلب د
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 یت ارضیه مقابله با دشمن و دفاع از مرز و متامکت خود را یبروند و مامور یستیباینظام یواحدها

ه هنوز قصد ک ینم از نفوذ مجدد افراد متعددکیبرادرانه خواهش م، باشد عهده دار گردندیشور مک

د با خروج ارتش و سپاه پاسداران ید و اجازه ندهیمنائ یر یجلوگ، در منطقه دارند یجاد آشوب و نا امنیا

ه کت موجود را به خطر اندازند یفراهم آورند و امن یمجدد یهااز منطقه آنها بازگردند و مزاحمت

ه ارتش از کاهد شد ب شام خو یات و مقابله مجدد ارتش با آنها نصیاز عمل یناش یرسانجام آثار و خراب

ت خود را از رس یگردند و ماموریباز م یژاندارمر  ەهایه پاسگاکاست  یهیامد آن متاسف است و بدیپ

  .خواهند گرفت

 

 هین اطالعیدوم

خود را از  یعاد یزندگ، املکت یآرام و در امن یطیواندره در محیه مردم شهر دکنون کای. بسمه تعال

 یشود برایتقاضا م، ەاندمنود کخود را تر  یه محل خدمتکها کرات و بانادا، ارمندانکاز ، ەاندرس گرفت

 یه اهالکخود بازگردند  یارهاکبه رس ، واندرهیرمتند دیبه مراجعات مردم غ یدگیت و رسید فعالیتجد

 . گر نشوندید یر از مراجعه به شهرهایخود ناگز کیبان یازهایو رفع ن یادار  یارهاکانجام  یشهر برا

 نیوقز  16لشگر 

 (28/2/1359)اطالعات

 

  ارتش ینیزم یرو یه نیاطالع

ردند و کن شهر حمله یبهشت ما مهاجامن به باشگاه لشگر سنندج واقع در داخل ایم اردیکاز صبح روز 

ن ینون ادامه دارد و پرسنل مستقر در اکتا هم ا 7ی، جی، پ، و آر 106ن حمالت با خمپاره و تفنگ یا

  .ندنیکسات دفاع میباشگاه از تاس
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ه حفاظت کون یزیو و تلویز رادکمهاجامن به مر . ەاندردکون آب و برق و تلفن باشگاه را قطع یضدانقالب

منهدم  7ی، جی، پ، ردن و برابر اطالع واصله ژنراتور فرستنده را با آرکحمله . آن به ارتش واگذار شده بود

  .ردندک

: اطراف باشگاه اعالم شده است ەهایان خاننکبه سا. ز در حال دفاع هستندکدر داخل مر  یپرسنل نظام

ن است کارتش مم یون و دفاع واحدهایتوپ ضدانقالب ەهایش گلولکنند چون تر ک کخود را تر  ەهایخان

مذبور  یاطراف ساختامنها ەهایه در خانکرسد یضمناً به نظر م. را به ساختامنها وارد آورد ییبهایآس

  .ن باشدکسا یسک

 

 شارت که ستاد مشرت یاعالم

ارزش یب ەهایاز چهره مهر  یافنت مردم وطن ما نقاب مزدور ی یجه آگاهیه نتکام ین ایدر ا-یبسمه تعال

ت یردستان به ماهکسم برداشته شده است و مردم رشافتمند و وطنپرست یالیا و امپریس ییایکسازمان آمر

اراده یب ەهاین مهر یا یدهاین پس از تهدیو از ا ەاندبرد یردهگان افراد مسلح پکف و خائنانه رس یثک

ت یو افراد مسلح جنا ەاندن گروه برتافتیاز ا یآنها رو  یت ضدملیماه کنند و با در یکاحساس من یوحشت

آتشبس ارائه  یل مختلف تقاضایبا توسل به وسا کنیا. ەاندنده مردم روبرو شدیار سنندج با تنفر فزاک

  .ەاندگر خواستار آتشبس شدیدهند و بار دیم

ه سپاه کردند کتقاضا  ین مزدوران خارجیقبل هم یه چندکآگاه است  یران به خوبیاملت قهرمان 

چ فرد یه هکن یمرشوط بر ا، رفته شدین درخواست پذیپاسداران انقالب از سنندج خارج شود و اول

ان پاسدار ینند و سپاهکت نکه مسلحانه در شهر حر کردند کآنها تقبل . ندکدر شهر رفت و آمد ن یمسلح

ان یگانه پس از خروج سپاهیدام ارباب بکه چرا و بنا به دستور کد ید دیحال با. ندیرا طرد گو سنندج

خته و به اصطالح یر پا گذاشته و به فاصله چند روز به شهر رین مزدوران قول و تعهد خود را زیپاسدار ا
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شهوران و یاز پ ییو زورگو ین مختلف با قلدر یل دادند و همه روزه تحت عناوکیتش یخود دادگاه خلق

  .منودند یو اخاذ یالشکب شهر یمردم نج

ندارد و مجبورند  یمیار و تصیاراده از خود اختیب ەهاین مهر یه اکست یقت نین حقید این عمل مؤیا ایآ

د یند باکآنها اراده  یه هر وقت اربابان خارجکن است یا جز اینند؟ آک یها مزدور یطبق دستورات خارج

ن گروه یدهند ایشود و جرباً و قهراً انجام میته میکنها دیبدهند و هر چه به اخواسته او را انجام 

 یت از خواست او واحدهاین بار ملت به طبعیه ملت آنها را شناخته است و اکد بدانند یخودفروخته با

ه افراد مسلح یلکه کآتشبس اعالم خواهد شد  یب نخواهند خورد و هنگامیان پاسدار فریارتش و سپاه

 . ندیننام آمد شهر خارج شوند و هرگز با اسلحه به شهر رفت واز 

 (28/2/1359هانکی)

 

 مصاحبه با فرمانده لشگر

ردستان مالقات و مصاحبه ک 28روز توانسته بود با فرمانده لشگر یه عرص دکما به سنندج  یخربنگار اعزام

روز : اظهار داشت یوئسنندج در گفتگ 28فرمانده لشگر  یرسهنگ صدر »: انجام دهد گزارش داد یا

مسلح قرار گرفته  ەهایدر محارصه گرو ، ه در باشگاه افسانک یردن رسبازانکآزاد  یما برای، ر یاول درگ

نفر مجروح 89ر باشگاه افسان یلومرت فاصله در مسکی یکم و در مسافت حدود ید دادینفر شه 16بودند 

 یون سنگ و مصالح ساختامنیامکپانصد ،  ردستانکدر  یسنگربند یبرا یاسیس ەهایگرو . میبجا گذاشت

ردستان حدود پانصد کر یاخ یر یرد در درگکردستان اضافه ک 28فرمانده لشگر . رده بودندکبه شهر حمل 

ه قبالً گمشده اعالم کجسد  47روز یپر»: گفت یرسهنگ صدر . «شته و مجروح شدندکنفر از افراد لشگر 

رده کدفن ، سنندج یکیخته و در نزدیهم ر یجسد را رو  47، گودال یکه در کد یشف گرد، کشده بود

ه از جنازه ک یناتیز جزو آنها بود و در معایسنندج ن یکپ یپ نرصت زاده فرمانده تیه جنازه رستکبودند 

ش یچشمها، ر و وطنپرستین افس دلیدن ایه دشمنان قبل از بشهادت رسانکمعلوم شد ، به عمل آمد یو 
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پ نرصت زاد را یبلوز رست، و پس از آن ەانددینجه به شهادت رسانکپس از ش رون آورده ویرا از حدقه ب

ه مردم را یشهر به گردش درآوردند تا بزعم خود روح یابانهایرده و در خکزان یآو یچوبدست یبر رو 

  .«نندکت یتقو

 

 انیبازداشت نظام

به  یتوسط مقامات نظام هکان یاز نظام یاو بازداشت عده یر یردستان درباره دستگک 28فرمانده لشگر 

، در پادگان، باشدینفر م 450و تعدادشان  ەاندر شدیه دستگکان ین نظامیا»: عمل آمده اظهار داشت

ارخانه برق کدر ، باشندیم یه بومکن عده یا. ل داده بودندکیترور و رضبت تش، بیتخر ەهایگرو 

فه یافراد متعهد و وظ یار یاثر هش ه برکار گذاشته بودند کتابخانه مبب ک یکو  کپادگان و چند تان

در ی، رسهنگ صدر . «شدند یخنث یو خسارات مال یجاد تلفات جانیشف و قبل از انفجار و ا، کشناس

نفر از  120من ، دیسنندج بوجود آ یر یه درگکنیقبل از ا»: ردکمصاحبه خود با خربنگار اطالعات اضافه 

 یگذاشتم و شصت نفر هم زندان ینیزم یرو یار نیختگر را در ایفرستادم و صد نفر د یافراد را مبرخص

  .«است یب و مبب گذار یاقدام به تخر، انیه اتهام زندانکشدند 

بودند  ییفدا یکه چرکدار و دو نفر رسباز درجه یکچند روز قبل »: ردستان گفتک 28فرمانده لشگر 

» : ردکسئوال  یما از رسهنگ صدر خربنگار . باشندیم یرده و حاال متوار کبا اسلحه از رسبازخانه فرار 

ن یه چرا در اکد ید از فرماندهان من پرسیبا»: پاسخ داد یو « ه پادگاه سنندج چرا قبالً انجام نشده؟یتصف

دو فروند ، ر سنندجیان جنگ اخیدر جر، بنا به اظهار فرمانده لشگر. «ردندک یوتاهکار تعلل و ک

گر موفق یخلبان د ید ولیوپرتهابه شهادت رسکیاز هل کییه خلبان کرد کروز سقوط یوپرت از هوا نکیهل

ه زنده بود یکام در حالید پس از سقوط هواپیه به شهادت رسک یخلبان. شد خود را به پادگان برساند

 . «اورازنده به گور سپردند، راتکراتهاو افراد دمو کبچنگ دمو 

 (29/2/1359)اطالعات
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د و رشط یقیب، خلع سالح شدگان در نوسود: هانکیا ب یارتش در مصاحبه اختصاص کس ستاد مشرت ییر

  .شوندیارتش م ویژەم دادگاه یتسل

  .عمل خواهد شد یگر یبا آنها نوع د ەاندر شدیدستگ یرده ولکه مقاومت ک یپرسنل

ح اوضاع یهان ضمن ترشکیبا  یاختصاص یگفتگو  یکران در یا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر

ه در نوسود ک ییروهاین: ردکردستان اعالم کارتش در مناطق  یستقرار واحدهاا یردستان و چگونگک

  .شوندیارتش م ویژەم دادگاه ید و رشط تسلیقیب ەاندبدون مقاومت خلع سالح شد

ه با توجه به کن سوال یران در جواب ایا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییرسلرش شادمهر ر

  :رد اظهار داشتکد یردستان چه خواهکصدر در مورد ینر امام و امتام حجت بیاخ یحرفها

ردن اقدامات ک یت با خنثیامن یده برقرار یت اعالم گردیسال امن 59ه سال کدستور رهرب انقالب  یدر اجرا

 یچ اقدام اصالحیدر منطقه برقرار نشود ه یت نسبیه امنک یس است و تا زمانیمسلحانه ضدانقالب م

عنارص  یردستان اقدام به جداساز کلذا ارتش در منطقه . نخواهد گرفت صورت یو اجتامع یو عمران

له پاسداران ینرتل و عبور در مدخل و مخرج شهرها منوده و شهر به وسک یپستها یضدانقالب و برقرار 

شدن اوضاع  یاست پس از عاد یعیطب. سپرده خواهد شد یمسوول دولت یو به سازمانها یساز کانقالب پا

ه در کن است یالبته متام تالش ارتش برابر ا. ف خود خواهند پرداختیز به وظاین یارمر و ژاند یشهربان

  .وارد نشود یو جان یردستان خسارت مالکرمسلح و آرامشطلب یچ وجه به افراد غیبه ه یساز کن پایا

و  ید چه اصالحاتیگذاریرات را به اصالحات به مورد اجرا مکحزب دم یا طرح شش مادهایسوال شد آ

  :؟ رسلشگر شاد مهر در جواب اظهار داشتیخیز چه تارا

  .و اظهارنظر به ارتش داده نشده است یبررس ین طرح برایهنوز ا

نند؟ رسلشگر یکنون در آن منطقه چه مکه ارتش و پاسداران هم اکارتش سوال شد  کس ستاد مشرت ییاز ر

  :شاد مهر اظهار داشت
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خود مستقر بوده در  یوان و رسدشت و بانه در پادگانهایو مر زرانشهر و پاوه و مهاباد و سقیارتش در پ

نند البته در همه یکاز خود دفاع م، ور حمله شود بر اساس اصل فلسفه دفاعکمذ  یه به پادگانهاک یصورت

نرتل کنرتل ارتفاعات مرشف به شهر و کدر سنندج ارتش اقدام به . ن دفاع مرشوط بوده استیموارد ا

ا از آن خارج یه اسلحه و مهامت وارد شهر نشده و کن نظر منوده است یاز ا یوجو خر  یورودەهای را

به  یه تجار یل نقلیه رانندگان وساکست بلین یمحارصه اقتصاد ینرتل عبور و مرور به معناکن یا. نشده

ستند یردستان نک یان محموالت از شهر مجاور به شهرهاکر مییحارض به تغ ەهادر را یعلت احساس ناامن

ود و کدر مورد دارو و غذا و سوخت و بذر و  ویژەبه عمل نخواهد آمد به  یاال از طرف ارتش مخالفتو 

  .رهیغ

رد؟ رسلشگر اظهار کد یره خواهکمذا یسانکن طرف به بعد با چه یبا توجه به سخنان امام جمعه از ا

  :داشت

 یخاددم مردم است و خدا دولت. ندکن یمردم را تام یازهایلف است نکه دولت مکارتش معتقد است 

ران یاز ا یردستان پارهاکنند کره که با هم مذاکستند یردستان گروه متخاصم نکرده دولت و مردم کنا

ش از همه مورد ین مردم و مردم بلوچستان بیه اکست و ارتش معتقد است ین یاست و ملت جداگانها

  .دارند یشرت یب یافت حقوق اقتصادیو استحقاق در ەاندبود یو اقتصاد یاسیستم س

را  ەهاه اسلحک ینفر  40ه با توجه به سخنان امام جمعه تعداد کن سوال یرسلشگر شادمهر در جواب ا

  :گفت ەاندل دشمن دادیتحو

اخبار واصله . ت دولت در نوسود بودیمکهوابرد به منظور اعامل حا ویژە یروهایپ نیاز پرسنل ت یگروه

 یاسیمسلح س ەهایله گرو یسالح و اسلحه و مهامت آنها به وس ن گروه در نوسود خلعیه اکاست  کیحا

به  یاملرت کز در گروگان هستند به علت قطع ارتباط پاوه و نوسود اطالع یبه غارت برده شده و آنها ن

و  یله پرسنل خودیردن گروگانها به وسکرد پس از آزاد که بتوان قاطعانه قضاوت کامده است یدست ن

ن پرسنل یه خلع سالح اک یقت واقع شد در صورتیتوان به حقیاملرت مکق یو تحقا پس از فرار پرسنل ی
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ده و به یانقالب ارتش گرد ویژەم دادگاه ید و رشط تسلیقیبدون مقاومت صورت گرفته باشد قطعاً ب

 یگر یبا آنها نوع د ەاندر شدیدستگ یرده ولکه مقاومت ک یید و آنهایانت خود خواهد رسیمجازات خ

 . شدعمل خواهد 

 (30/2/1359هانکی)

 

 و سپاه پاسداران سنندج 28لشگر  6ه شامره یاطالع

 6ه شامره یروز اطالعید، ن شهریسنندج و سپاه پاسداران مستقر درا 28لشگر  کمشرت  یروابط عموم

  .ن رشح انتشار دادندیخود را بد

د هرچه یبا، گشتهآرامش به شهر باز ، بزرگ یه به لطف خداک کنیف سنندج! ایمردم رشی. بسمه تعال

ل به یلذا مراتب ذ. دیع به عمل آیوشش رسکمبودها که پاسخ داده شود و در رفع یاول یازهایزودتر به ن

  :رسدیم یآگاه

رث تا کارگران مؤظفند حداکارمندان و که یل، کت نفت سنندجکان افتادن انبار رش یـ به منظور به جر1

ر یو در غ یمعرف یدان آزادیت نفت واقع در مکرش بهشت)امروز( خود را به انبار یارد 29دوشنبه 

امن سنندج و یتحت پ یشهاکه نفت یلکضمناً . گردندیب و جزو ضد انقالب محسوب میغا، نصورتیا

ن ین عاملیهمچن. ندیمنا یت نفت معرفکعاًخود را به رش یرس یستیز باین یر محلیو غ یحومه اعم از محل

ت نفت ارائه کخود را به انبار رش  یهارده و درخواستک خود را مرتب ەهایموظفندمغاز  یفروش شهر 

  .دهند

خ دوشنبه یرث تا تارکه حداکشود یسنندج و اداره غله اعالم م یلو یارمندان سکه یلکله به ین وسیـ بد2

ها داده ر قسمتیلو و سایب اعزام آنها به سینند تا ترتک یخود را به اداره غله معرف، بهشتیارد 29

  .شود
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در  یگروه رضبت مبارزه با گرانفروش ، یکانیبه درخواست مردم سنندج جهت مبارزه با سود جو ـ بنا3

، ردندکمشاهده  ینم هر جا خالفکیاز مردم مسلامن سنندج تقاضا م. ده استیل گردکیستاد امداد تش

 . ندیمنا ین را به ستاد امداد معرفیمتخلف

 ران مستقر در سنندجسنندج و سپاه پاسدا 28لشگر  کمشرت  یروابط عموم

 (31/2/1359)اطالعات

 

د و رشط یقیخلع سالح شدگان در نوسود ب: هانکیبای ارتش در مصاحبه اختصاص کس ستاد مشرت ییر

  .شوندیارتش م ویژەم دادگاه یتسل

  .عمل خواهد شد یگر یبا آنها انواع د، ەاندر شدیدستگ یرده ولکه مقاومت ک یپرسنل

ح اوضاع یضمن ترش، هانکیبا  یاختصاص یگفتگو  یکران در یا یماسال  یچمهور  کس ستاد مشرت ییر

ه در نوسود بدون ک ییروهایرد نکردستان اعالم کارتش در مناطق  یاستقرار واحدها یردستان و چگونگک

  .شوندیانقالب ارتش م یویژەم دادگاه ید و رشط تسلیقیب، ەاندمقاومت خلع سالح شد

ه با توجه به کن سوال یران در جواب ایا یاسالم یجمهور  شارت کس ستاد مشرت ییرسلشگر شادمهر ر

  :ردکرد ظهار کد یردستان چه خواهکصدر در مورد یر امام و امتام حجت بنیاخ یحرفها

ردن اقدامات ک یت با خنثیامن یت اعالم شد برقرار یسال امن59ه سالکدستور رهرب انقالب  یدر اجرا

 یچ اقدام اصالحیدر منطقه برقرار نشود ه یت نسبیه امنیکس است و تا زمانیمسلحانه ضدانقالب م

عنارص ضد  یردستان اقدام به جدا ساز کصورت نخواهد گرفت لذا ارتش در منطقه  یو اجتامع یوعمران

له پاسداران یبه وسها نرتل عبوردر مدخل و مخرج شهرها منود و شهرهای کپست یانقالب و برقرار 

 یاست پس از عاد یعیسپرده خواهد شد طب یمسئول دولت یازمانهاشوند و به سی میساز کانقالب پا

ن یف خود خواهند پرداخت البته متام تالش ارتش بر ایز به وظاین یو ژاندارمر  یشدن اوضاع شهربان
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 یو جان یردستان خسارت مالکر مسلح و آرامش طلب یچ وجه به افراد غیبه ه یساز که در پاکاست 

د؟ چه یگذارمی رات را با اصالحات به مورد اجراکحزب دم یماده ا 6رح ا طیآ: سوال شد. وارد نشود

و  یبررس ین طرح برایهنوز ا: ؟ رس لشگر شادمهر در جواب اظهار داشتیخیو از چه تار یاصالحات

ه ارتش و پاسداران هم کارتش سوال شد  کس ستاد مشرت ییاز ر. اظهار نظر به ارتش داده نشده است

، سقز، مهاباد، پسوه، رانشهریارتش در پ: نند؟ رس لشگر شادمهر اظهار داشتکمی هنون درآن منطقه چکا

ور حمله شد براساس اصل فلسفه دفاع مرشوط هم بوده است کمذ  یرسدشت و بانه وپادگانها، وان یمر

ن نظر یاز ا یو خروج یورود ەهاینرتل راکنرتل ارتفاعات مرشف به شهر و کدر سنندج ارتش اقدام به 

 ینرتل عبور و مرور به معناکن یا از آن خارج نشودایه اسلحه و مهامت وارد شهر نشده و که است منود

حارض به  ەهادر را یبه علت احساس نا امن یه تجار یه رانندگان وسائط نقلکست بلین یمحارصه اقتصاد

به عمل  یالفتو اال از طرف ارتش مخ. ستدیردستان نک یمجاور به شهرها یان محموالت از شهر کر مییتغ

با توجه به سخنان امام : سوال شد. . . . ره یوغ، ودکبذر ، سوخت، غذا، در مورد دارو ویژەنخواهد آمد ب

ارتش معتقد : رد؟ رس لشگر شادمهر اظهار داشتکد یره خواهکمذا یسانکن به بعد با چه یجمعه از ا

رده دولت کنا یرد م است و خداند دولت خادم مکن یمردم را تامهای ازیلف است نکه دولت مکاست 

رد کمردم . ران استیاز ا یردستان پاره ا. کنندکره که با هم مذاکستند یردستان گروه متخاصم نکو مردم 

رسلشگر شادمهر در جواب . را دارند یشرت یب یو اقتصاد یاسیش از همه مورد ستم سیو مردم بلوچستان ب

ل دشمن داده اند چه یرا تحو ەهاه اسلحک ینفر  40داد با توجه به سخنان امام جمعه تع: هکن سوال یا

ت دولت نوسود یهوابرد به منظور اعامل حام ویژەروگاه یپ نیپرسنل ت یگروه: بودند؟ گفت یسانک

ن گروه در نوسود خلع سالح شده واسلحه و مهامت آنها به یه اکاست  کیبوده اند اخبار واصله حا

به علت قطع ارتباط پاوه و نوسود . ز در گروگان هستندیآنها نمصادره و  یاسیمسلح سەهای له گرو یوس

له یردن گروگانها به وسکرد پس از آزاد که بتوان قطعا قضاوت کامده است یبه دست ن یامل تر کاطالعات 

ه خلع ک یقت واقف شد در صورتیتوان به حقی میامل تر کق یا پس از فرار پرسنل تحقیو  یپرسنل خود

انقالب  ویژەم دادگاه یدو رشط تسلیق یونه مقاومت صورت گرفته شده است قطعنا بن پرسنل بدیسالح ا
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ر شده یدستگ یرده ولکه مقاومت ک ید و آنهایانت خود خواهند رسیده و به مجازات و خیارتش گرد

 . عمل خواهد شد یگر ید یاندبا آنها نوع

 (31/2/1359هانکی)

 

  .ار روزانه بازدارندکسنندج را از  خواهند مردمیون میعه حمله ضد انقالبیباپخش شا

ه ضد کاطالعات اعالم داشت  یبا خربنگار اعزام یردستان در گفتگوئک 28فرمانده لشگر  یرسهنگ صدر  

. روزانه بازدارد یارهاکمردم را از ، عهیخواهد با شایانقالب هنوز در سنندج رسگرم توطئه است و م

ار روزانه کردند و به کخود را باز  ەهایوز قبل مغاز از چند ر ، مردم شهرستان»: گفت یرسهنگ صدر 

د ضد یروز مغازه داران سنندج مورد تهدیاز د، دهیطبق گزارش رس»: افزود یو . «خود مشغول هستند

رات کقرار است حزب دم -پنج شنبه-ه فردا: کەاندآنها به مغازه داران مراجعه و گفت، ون قرار گرفتندیانقالب

، دیرا باز نگهدار ەهانند و چنانچه شامها مغاز کبه سنندج حمله ی، ست خارجدولت دو  کمکومله با کو 

 یگر از وابستگیه دستش رو شده دکضد انقالب »: ردکردستان اضافه کفرمانده لشگر . «د شدیشته خواهک

مردم سنندج »: ان گفتیدر پا یرسهنگ صدر . «رده استکندارد و آنرا رو  یهراس یشور خارجکبه سگ 

گانه هستند و یب یشورهاکوابسته به ، ن اشخاصیه اک ەاندحاال متوجه شد، ردستانک یرهاگر شهیو د

 . «بخود راه ندهند ید با قدرت با آنها بجنگند و ترس و هراسیمردم با

 (1/3/1359)اطالعات

 

 ه لشگریاطالع

 کیو کمش یئیه اگر شکروز انتشار داد از مردم سنندج خواست یه دک ایاطالعیهردستان در ک 28لشگر 

  .ان را مطلع سازندیدند پاسداران و نظامیرا د
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  :ن استیه چنیمنت اطالع

 یا فرار از شهر در بعضیم و یون قبل از تصمیشود چون ضد انقالبیرمتند سنندج درخواست میغ یاهال

برخورد منودند  کو کمش یئیچنانچه با ش ەاندمنود ین گذار یاقدام به م ین عمومکاز نقاط حساس و اما

ان پاسدار اطالع یا سپاهیو  ین پاسگاه نظامیرتیکند ومراتب را به نزدیمنا یدست زدن به آن خوددار از 

  .ندیاثر منودن اقدام منایه نسبت به بکدهند 

ه منت کانتشار داد  ایاطالعیهردستان ک ین لشگر بسو یستون از ا یکت کحر  یز در پین نیقزو 16لشگر 

  :ن رشح استیآن به ا

 یامندهیردستان را از وجود باقکرفت تا منطقه ین میقزو یزره 16از لشگر  یگر یه ستون دکروز گذشته 

ن از یسازد مردم مسلامن و رشافتمند قزو کپا یزم و عامل رس سپرده اجنبیالیده امپریگند ەهایشیر

 ینیرینقل و ش یهیان و نثار گل و هدیر گویبکن و تیتا ظهر با ابراز احساسات غرورآفر 30/9ساعت 

مردم  یو اسالم یمل ین همبستگیاز ا یه لشگر ضمن سپاسگذار کخود را بدرقه منودند  یبرادران نظام

 . داردیران اعالم میا یشربد اهداف انقالب اسالمیپ یخود را برا یگر آمادگین بار دیقزو

 (1/3/1359هانکی)

 

  .ردستان اعزام شدکن به یقزو یزره16ستون از لشگر  یک

ه یمنت اطالع. افتین لشگر انتشار یا یاز سو  ایاطالعیه، ردستانکن به یقزو 16ر ت لشگکبه دنبال حر 

  :ن رشح استیبه ا

ردستان را از وخود ک یرفت تا منطقهین میقزو یزره16از لشگر  یگر یه ستون دکروز گذشته 

افتمند مردم مسلامن و رش ، سازد کپا یزم و عامل رسسپرده اجنبیالیده امپریگند ەهایشیر یامندهیباق

ه نقل و یبا نثار گل و هد، انیر گویبکت، نیتا ظهر با ابراز احساسات غرورآفر 30/9از ساعت ، نیقزو
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، نیمردم قزو یاسالم یلشگر ضمن سپاس از همبستگ. ردندکآنها را بدرقه ی به برادران نظام ینیریش

 . داردیران اعالم میا یشربد اهداف انقالب اسالمیخود را جهت پ یآمادگ

 (1/3/1359اطالعات)

 

 ارتش یەهایاطالع

  :ه را انتشار دادین اطالعیل سالح ایران در مورد تحویا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو ین

ت دارند یان پاسدار ماموریردستان ارتش و سپاهکن یچون بنا به خواست هموطنان رشافتمند و واقعب

تقاضا  یردستانکند از شام برادر و خواهر یمنا کر مجاز پایهر چه زودتر منطقه را از وجود افراد مسلح غ

نند و از یکردستان مقاومت مکه در مقابل خواسته مردم کرا  یسانکن مقصود یوصول به ا یشود برایم

گاه خود خارج یال خود در شب از مخفیه به خکند ینامیم یار دارند خوددار یه در اختک یل سالحیتحو

ا پاسدار یا سپاه ارتش ی یارتش یهدف قرار دهند و به واحدها پاسدار را یکا یهموطن ارتش  یکشده 

ر و خلع سالح یبخورده دستگین هموطن گمراه و فریخته شود ایر یه خونکنید تا قبل از اییمنا یمعرف

  .شود

رد در کز یهموطنان عز: ردکر صادر ین مورد به رشح زیدر هم ایاطالعیهز ین نیقزو یزره 16لشگر -

ردستان کده یبدیدهند تا آرامش را در منطقه آسیخود ادامه م یرشو یبه پ یارتش یونهاه ستکن موقع یا

جار تا یقروه تا سنندج و از ب ەهایر جادیاطراف مس یروستاها و شهرها یاهال یهیلکبرقرار سازند از 

ارند افت دید دریل دهند و رسیتحو یارتش یباشند به ستونهایاسلحه م یشود چنانچه دارایبانه تقاضا م

م یر و تسلیند دستگیمنا یچین درخواست برادران رسباز خود رسپیو توجه داشته باشند چنانچه از انجام ا

  .انقالب خواهند شد ەهایدادگا
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 یر سنندج به سقز از سو یران با ضد انقالب در مسیا یاسالم یه درباره برخورد ارتش جمهور ین اطالعیا

  :منترش شدران یا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 

 تعالیبسمه

واندره یر دیدر مس 1/3/59خ یت بود در تارکبه سمت سقز در حر  نیقزو یزره 16ه از لشگر ک یستون

  .ون برخورد منودیرانشاه با ضد انقالبیبه سقز و در گردنه ا

. دندیگرد یز متوار ین یر و تعدادیشته و نه نفر دستگکون یتعداد شش نفر از ضد انقالب یر ین درگیدر ا

 ینظام یروهاین برخورد به نیا. به دستآمد یسم یاسلحه و مهامت و گازها یون مقدار یاز ضد انقالب

  .ده استینرس یبیآس

دولت خواست  یو آموزش یارمندان ادار کاز  ایاطالعیه ین پس از ورود به سقز طیقزو یزره 16لشگر -

  .خود بازگردند یارهاکبه رس 

  :ر استیه به رشح زیمنت اطالع

ون یضد انقالب یوبکن راه و رس ین پس از برداشنت موانع بیقزو یزره 16از لشگر  یه ستون اعزامکنون کا

ارمندان که یلکباشند از یبر اوضاع شهر مسلط م یبعدازظهر روز جار  6به شهر سقز وارد و از ساعت 

ن از افراد مسلح یخود بازگردند و همچن یارهاکشود هر چه زودتر به رس یدرخواست م یو آموزش یادار 

خود بازگردند و  یارهاکشود هر چه زودتر به رس یخواسته م ەاندشد یه در شهر مخفکبخورده یفر

ل سالح خود یه با تحوکشود یخواسته م ەاندشد یه در شهر مخفکبخورده ین از افراد مسلح فریهمچن

ل دهند در یخود را تحو ه سالحک یسانکاست  یهیرند و بدین خود را از رس بگیو در تأم یعاد یزندگ

م دادگاه انقالب یتسل یر ینند پس از دستگک یچین درخواست رسپیه از اکامان خواهند بود و آنها 

 (2/3/1359هانکی)            . خواهند شد
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 دار خربنگاران از زندان پادگان سنندجید

آنها  یساز کپا، ارتش و پاسداران. قبل باز بودند یمانند روزها ەهاز آرام بود و مغاز یروز نیشهر سنندج د

ز ین یماموران شهردار . شد یجمع آور ، ن درست شده بودیله مهاجمیه وسک یرده و سنگرهائکرا رشوع 

ه یکسانکبا  یکردند و از نزدکدن یروز خربنگاران از زندان پادگان دید. ەاندابانها شدیردن خکز یمشغول مت

نفر  70 یال 60حدود ، انین زندانیاد اتعد. ردندکگفتگو ، ر شده بودندیر دستگیدر جنگ چند روزه اخ

فرمانده لشگر سنندج به  یرسهنگ صدر . شوندیده میز دیدخرت ن یزندان 20 یال15ن آنها یه در بکاست 

رسهنگ . «ەاندردکر یدستگ ەهاکن دخرتان را در سنگرها و بنیا، رسبازان و پاسداران»: خربنگاران گفت

  :ردکن اضافه یهمچن یصدر 

دام از کچیاما ه، نه شوندیمعا کله پزشیوس، ن دخرتان به زندان منتقل شوندیه اکنیاز اقرار شد قبل  »

اهواز و شامل ، اصفهان، فارس یه از شهرهاکر شده ینفر از دخرتان دستگ 4. ار نشدندکنیآنها حارض به ا

شده قرار  ریدخرتان دستگ. ەاندن شهر آمدیدن دوستانشان به اید یه براکبه سنندج آمده بودند گفتند 

خربنگار ما در دنباله گزارش . «ا به تهران اعزام گردندیمه شوند و کله دادگاه رشع سنندج محایا وسیاست 

 یامهایر و تخم مرغ توسط هواپکش، قند، گوشت، ل خوارباریاز قب یجنس یهاکمک»: دیافزایخود م

، اران به سنندجیامک ینیاده زمبگزارش خربنگار ما ج. «شودیرمانشاه به سنندج حمل مکاز  130 – یس

ان را به گروگان یتن از ارتش 4، اران وسنندجیامکن جاده ین مسلح بیروز گذشته مهاجم. هنوز نا امن است

 . گرفتند

 (3/3/1359 )اطالعات
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 ینیزم یرو یهان با فرمانده نکی یاختصاص یگفتوگو 

  .روندیجنگ به پاوه من یبرا یاسالم یانجمنها یاعضای: فالح

  .ه در ارتش هنوز متام نشده استیتصفی: ر فالحمسایت

  .شود وجود نداردیه گفته مک یلکانت به شیدرپادگان سنندج خ

  .نگاه داشت یرا مخف یانیکت کشود حر یه منکاست  یوضع طور 

هان ضمن اشاره به حوادث کی یاسیبا خربنگارس ییدر گفتوگو ینیزم یرو یفرمانده ن یپ فالحیرست

  .ه در سطوح مختلف ارتش هنوز متام نشده استیه تصفکرد کردستان خاطرنشان ک

: بانه گفت یبه سو  ینیزم یرو ین یانجمن اسالم یت اعضاکبر حر  یر خود مبنیدر مورد دستور اخ یو 

چوجه هدف از اعزام یروند و به هیغ به بانه میز تبلیرسبازان و ن یهیت روحیتقو ین افراد تنها برایا

  .ستیضد انقالب نردستان جنگ با کآنان به 

  :دیخوانیرا م یپ فالحیهان رستکین قسمت ازمصاحبه خربنگار یا

ز شده یتجه که آماده باشند تا با سالح سبکنیبر ا یمبن یاسالم یر شام به انجمنهایمسار دستور اخیـ ت

ه به کرا  یاسالم یخواهند انجمنهایرده مکنا یند خداکه نکآورد یش مین شبهه را پیو به بانه بروند ا

 یافراد ینه براین بربند تا زمیاز ب، د هستندییامن مورد تایو ا یار کت و فدایقول خود شام از نظر صالح

ه یعل یات نظامیا خواست عملیکفراهم شود و اگر آمر ەانده نشدیه هنوز در ارتش تصفکضد انقالب 

  .دیح دهیضرا تو  ین دستور یلطفاً علت صدور چن. ش نباشدیبرا یران انجام دهد مانعیا

ت در ارتش یفعال یل و مدتکین انجمنها پس از تشیه اکم ید بگویبا یاسالم یـ در مورد انجمنها یفالح

د امام هم ییه مورد تاکل شد کیدر ارتش تش یولوژ یدیـ ا یاسیسازمان س یکه شدند و به دنبال آن یتجز

ن انجمنها پس از ینل منتخب ااز پزرس یند تعدادک یتبکرا م یه ارتشکلف است کن سازمان میا. هست
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جذب ، ستیار من هم نیه در اختک یگر یسازمان د یکو  یاسیس یولوژ یدیه به سازمان ایپس از تجز

دهند یه آنها برنامه مکن است ینحوه ارتباطشان هم با ما ا. س آن استییر ییه حجتاالسالم صفاکشدند 

ند دو ساعت درس قرآن بگذار یگویمثالً م. نندکآنها را اجرا  ەهاه برنامکنم یکم ابالغ میمن به واحدها

 یاسیآن سازمان س. دیم دو ساعت درس قرآن را در برنامه خودتان بگذاریگویمن هم به واحد م

 یانجمن اسالم . یکنم یکهم به آنها م یادیز کمکمورد اعتقاد من است و قبول دارم و  یکولوژیدیا

ار کبعدازظهرها خارج از خدمت ب یتعداد یکاست ل آن کر یدب یزجیرسهنگ د یه آقاکهست  یگر ید

شان را انجام یار خدمتکبعدازظهر  2ستندصبح تا یس هم نکچیمزاحم ه ەاندغ پرداختیارشاد و تبل

  .دهندیم

 هستند؟ ینها واحد رزمیا ایـ آ

بعدازظهرها دور هم . دهندیخودشان را انجام م یفه خدمتیواحد هستند وظ یک یدام تو کـ هر  یفالح

نندآنها یکع میگران توزین دیسندو بینویم یادداشتیا ی ینندو مطلبیکگر را ارشاد میدیکشوند و یمع مج

  .ه هستندیاول یاسالم یانجمنها یایاما از بقا. هم مورد اعتقاد من هستند

 ه است؟یاول یاسالم یدام انجمنهاکـ منظورتان 

ن انجمن سه قسمت یه گفتم اکادند هامنطور ل دکیتش یانقالب انجمن اسالم یروز یه بعد ار پک یسانکـ 

 ، یکبود یزجین انجمن دیقسمت هم هم ، یکل دادندکیرا تش یولوژ یدیـ ا یاسیعده بخش س . یکشد

  .رفتینپذ یکولوژیدیا یاسیگر را بخش سیقسمت د

 ـ علتش چه بود؟

 یاسیسازمان س هستند نه واقعاً عضو یق خدمتیحالت تعل یکن گروه در یا، ـ به علل مختلف یفالح

ن یا. نندکار که کخودشان  یار سازمانکروند رس یانجام دهند و نه عمالً م یه خدمتکهستند  یکولوژیدیا

پادگانها را نگه  یروز یه بعد از پکنیاد است به رصف ایز یلین گروه تعدادشان هم خیچرند و ایوسط م
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 یستند برگردندرسمشاغل اصلین نها و حارضیا یشده است برا ینجا حقیا ەانددیشک یداشته و زحمت

اد ین گروه در ارتش زیا. مینیکم و ارشاد هم میدهیارمان را انجام مکند ما یگویخودشان و ظاهراً م

ت یارشاد و ترب ینهیردند و در زمکار ک یدر انجمن اسالم یدارند مدت یهستند و چون سوابق و تجربها

 یلینند خکت کآماده باشند تا حر ، «آماده باشند»ان یان آقیه اکم یردکم ابالغ یدانند آمدیم ییزهایچ یک

 ید براینک ینیشبیپ کجنگافروز سب. دینکد حارضشان یسیآنها را بنو یاسام یعنیآماده باشند . فرق دارد

م ینها گذاشتیا یم دست رو یه آمدکنیحاال علت ا. م به طرف بانهیت بدهکنها را حر یم ایخواهیه ما مکنیا

ان ین مدعیند اولکسقوط  یپادگان یرده روز کنا یه اگر خداکنیم دوم ایانجام بده یار ک هکنیاوالًا، بود یچ

م و چرا ما را به یم و شوق شهادت داشتینجا بودیه ما اکن گروه خواهند بود و خواهند گفت یما هم

اد یب شیپ یگفتار  یکد؟ پس اژگر یسقوط بود نفرستاد یه در آستانهک یگر یا هر پادگان دیپادگان بانه و 

م به یآنان ندار یبرا یم ما جوابینک کمکم به برادرامنان ید تا برویردکند چرا از ما دعوت نینها بگویو ا

ه پدگانش در آستانه سقوط است تا کم برادر بلند شو و برو بانه یم و گفتیردکل امروز دعوت ین دلیهم

رسبازان ما را  یهیه بتوانند روحکاست ن یهدف ما از فرستادن آنها به بانه ا. نباشد یگلهگذار  یفردا جا

 یکغ است چرا ید اگر هدف تبلیه گفتکنیو اما در مورد ا. نندکت یف است تقویضع یلینون خکه اک

ه در کا پنج ماه است یه رسبازان در بانه چهار کم ید بگویم بایردهاکرا دعوت ن یروحان یک یروحان

پادگان  یکپادگان بانه . ندیایرون بیتوانند بیان مننها از داخل مواضع خودشیگودال هستند ا یکداخل 

ن یه در داخل اکنها سه چهار ماه است یه شده است و ایتعب یه در اطراف آن مواضعکاست  کیوچک

نند و شبها به ندرت و آن یکم یخورند هامنجا زخمبندیخوابند هامنجا غذا میمواضع هستند و هامنجا م

. سنگر یگردند تو یرندو دوباره برمیگیرهشان را میند و جیآیرون میب از سنگرها یکیهم اواخر شب در تار

ن ین صاف است و ارتفاعات مرشف به ایزم یکه پادگان بانه در کنیل ایبه دل. ندیآیرون منیدر متام روز ب

آنها را جمع یه همهکم یهم ندار یزنند خوب سالنیرون آنها را میند بیایپادگاندست مهاجامن است اگر ب

د یایخمپاره ب یکرا اگر یست زیار صالح نکن یهم ا یتیم از نظر امنینکدر آنجا جمع  یسخرنان یبرام ینک

 یکم داخل یدام از آنها را بفرستکند تا هر یایب یشرت یم تعداد بیجه گفتیشد در نتیکنفر را م 700ا ی 600
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نند و با او یساعت بنش 24 یکرسباز  یاست و بروند پهلو  640تعداد سنگرها در اطراف پادگان ، سنگر

تو  یستیاوالً دفاع است تو مهاجم ن ینیکه تو مک یار کنند کم ینند به او تفهک یغذا بخورند با او زندگ

ار در مرصف کن یه بدهند با ایدر راه خدا است و به او روح ینیکه تو مک یار کو  یداخل سنگر هست

  .شودیم ییرصفهجو یادیغذا و مهامت به تعداد ز

 ست؟یچ، با خودشان داشته باشند کن افراد جنگافزار سبید ایه گفتکنیـ علت ا

است  یارش فقط رانندگکه کراننده  یکوجود دارد به عنوان مثال  یـ در ارتش مشاغل مختلف یفالح

 ینیزم یرو یفرمانده ن یپ فالحیبنده رست 3-راننده مجهز به ژ ینوشته شده فالن یدر جدول سازمان یول

حفاظت  یلت فقط براکن یا. دیجنگ یر یثکشود با گروه یه منکلت کن یبا ا یوللت ک یمر کاسلحه 

نوشته  یدر جدول سازمان کوچک یجنگافزار سازمان یکت برود یآشپز اگر مامور یحت، من است یشخص

. جنگافزار دارد یکات یدر عمل یو هر نظام دفاع از خودش ید برد برایه آشپز با خودش باکشده است 

د با ضد ین جنگافزار بایه آنها با اکنیحفاظت خود شخص است نه ا ید برایبرب کنگافزار سبم جیاگر گفت

، ربدم مراغهیا میربدم سنندج ینجا میام از ایمن آنها را با هواپ، رفتندیجنگ من ینها برایا. انقالب بجنگند

  .داخل فالن سنگر یبررو  دیبا رسعت با یاده شدیربدم بانه و داخل پادگان بانه پیوپرت میکاز آنجا با هل

ش داخل سنگر است یه از چهار ماه پک ین افراد بروند در آنجا و به رسباز یه اکنیا یا بهرت نبود بجایـ آ

، داوطلب هستند یه حتک یتازهنفسرت  یروهاید و نیگردیض میخود آن رسبازها را تعو، ه بدهندیروح

 د؟ینکبه آنجا اعزام 

م عوض یش را با واحد قدیه جاکم یبرد یدیواحد جد. ش در بانه استیپاز حدود چهار ماه  یـ واحد فعل

به  یم به داخل پادگان بانه ولین واحد بردهایش از صد نفر را از ایب. ن واحد االن در سقز استیند اک

د یوپرت بایکهل، از داردەاندن دارد خمپار ید سالح سنگیه واحد جدیم بقیها نتوانستهایراندازیعلت شدت ت

ن یند و در اکه یرا تخل ییلوکی 70ـ  60 یازهاەاندن خمپار ینند تا بتوانند این بنشیزم یرو  یمدت دیایب

د در یآیوپرت میکهل، تفنگ دارد یکه ک یسک یکردن کاده یاما در موقع پ. زنندیوپرتها را میکفاصله هل
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ن یزم یا دو مرت ی یمرت  یکه از کرا دارد  یدگین ورزین و آن شخص باالخره رسباز است و ایزم یدو مرت 

وپرت هم بسعت بلند شود تا یکن و برود داخل موضع هلییوپرت هنوز ننشسته بپرد پایکه هلیکو موقع

درصد است و پنجاه  50احتاملش  ید هم بشود ولیت شهکن حر ین است در همکالبته مم. گلوله نخورد

  .ن است گلوله به او نخورد و برود داخل موضعکگر ممیدرصد د

 د؟یرده بودکهم مشورت  یگر یا با فرماندهان دیم خود شام بود و ین گروه به بانه تصمیاعزام اا یـ آ

جه مشورت را یو نت ردمکهم مشورت  کبا ستاد مشرت  ینه خود من هستم ولین زمیرنده در ایم گیـ تصم

م را ین تصمیه من اکد یاطالع داشته باش مسار فقطیدم گفتم تیهم به اطالع رسلشگر شادمهر رسان

م را من گرفتم و یتصم یس من هستند ولییشان ریا یخواهم انجام دهم چون از نظر ادار یگرفتهام و م

وقت  . یکدادمیت مکندآنوقت تازه من دستور حر ینند و به ما بگوکدستور دادم آمار بدهند تا جمع 

ده نفر ، نندکت کن ده نفر حر یه اکم یگرفتیم منیمسلم تصم، شدند ده نفریم و در مجموع میآمد

گفتم یشد تازه مین میاز من است اگر تأمیه مورد نکآن تعداد . ده تا سنگر  یرفتند تو یخواهم ده نفر میمن

ه کنم یبب، نمیآنها را بب یش رزم انفرادیبار آزمایکنم یکش میه من آنها را آزماک کد در لشگر یاوریآنها را ب

بلد است . ندکحت یبلد است نص. رت بلد است بپردوپیکاز هل. ندک یرانداز یاصالً با تفنگ بلد است ت

دستور فقط . بفرستند ینطور یه همکست ینجور نیدر ارتش ا. فرستادمیه رسباز را بربد باال و بعد میروح

  .میت بدهکآماده باشند تا بعد دستور حر ، دیه آمار به من بدهکن بوده است یا

ه در مورد کنیاول ا. نمکمطرح  یگر یل دیرد مساخواستم سواالتم را در مو یرم حاال من مکمتش یلیـ خ

ردستان هستند ک یاسیه طرفدار احزاب سکدر ارتش  یع است افرادینطور شایخلع سالح شدگان نوسود ا

ر یت و مقدار جنگافزارها مسکدر مورد ساعت حر  یقیت ستون ارتش به نوسود اطالعات دقکدر موقع حر 

به  یل ستون ارتشین دلیرات دادند و به همکه حزب دمب، ساعت ورود ستون به نوسود یت و حتکحر 

 د؟ینیکد میین مساله را تایشام تا چه اندازه ا. محض ورود به آن جا خلع سالح شد
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، ومله، کراتکا حزب دمو یه آکم ینیم ببیریجه بگیم نتینوسود بپرداز یه به مسالهکنیـ قبل از ا یفالح 

ه یرد به قضکشود مربوط یم. ردستان در ارتباط هستندکخلق شاخه  ییفدا یهایکار و سازمان چریکپ

اتشان هامهنگ یعمل. دارند کستاد مشرت . ەانددین چهار گروه در سنندج در مقابل ارتش جنگیا. نوسود

نفر از حزب  21سند ینویاست مثالً م کدهند مشرت یخودشان م ەهایشتک یه براکرا  یآمار . شده است

ن آمارها یه اکرساند یپس م. ەاندشته شدک ییفدا یهایکنفر از چر 6ومله و کنفر از حزب  14رات کدمو 

ش هم یدهند در روزنامه پنج شش روز پیرا مها آن ەهایشتکشده است در سنندج آمار یجا جمع م یک

جنگند پس در ارتباط با هم ین چهار گروه با هم میا ەانده در سنندج دادک یەهاییهست بر اساس اعالم

در مورد دادن اطالعات  یاست ول یگر یدر صف آخر مساله د کیبوده و  یصف اولدر  کیحاال ، بودند

ه متام ین تصفیه اکم یآن را نداری هنوز ادعا یامل شده است ولکه یبار تصفیکه در ارتش کم ید بگویبا

  .شده باشد

 یرد رسباز که یشود تصفیه منکنه رسباز یدر زم شده است اما املکه ینه افسان و درجهداران تصفیدر زم

و از هر گروه  یاز هر قرش  یهر فرد یعنیداند یم یو مل یه اسالمیفرض یک« ران یا یاسالم یجمهور »را 

. مختلف وجود دارند ەهایاز گرو  ینیزم یرو ین رسبازان نیند پس در بکب یدخدمت رسباز یبا یاسیس

. نل آن رسباز استند باالخره قسمت اعظم پرسیکت مکحر  یواحد یک یت است! ما وقتیواقع یکن یا

د گروهان برپا! یگویه منکند و باالخره دفعتاً یکت مکند رسبازش هم حر یکت مکحر  یگانی یک یوقت

ات را هم بردار بار یاتیعمل یرهیج. ات را برداریولهپشتکند یگویقدمرو! باالخره دو سه ساعت جلوتر م

ن دو یهست و ظرف ا یساعت آمادگالاقل دو . . . ن و ک کتفنگت را هم پا، ریمهامت را هم بگ یمبنا

دوم یکی. ن یا. ردکار را کنیتوان ایمساعت هم میظرف ن ین است مبادله شود حتکساعت اطالعات مم

، ردک یشود مخفیه منکن واحد را یند برود به نوسود اکت کخواهد از پاوه حر یه مثالً مک یه واحدکنیا

ب خرب ین ترتینند و به ایبین نقل و انتقاالت را میم اند و مردیکابان عبور می! از داخل خەانده نزدکتونل 

  .نگهداشت یامالً مخفکرا  یگانیت که بشود حر کست ین یشود و تازه وضع طور یمنترش م



 
306 

شود متهم یه گفته مکان ینفر از نظام 20ه حدود کنیرا در مورد ا یمطالب ەهااز روزنام یـ چند روز برخ

د ین مورد داریدر ا یحیا توضیآ. ەاندر شدیند در سنندج دستگوپرت هستیکت در مساله سقوط هلکبه رش 

 د؟یار ما بگذارید در اختیتوانیم یشرت یا اطالعات بیو آ

، ندیکخورد سقوط منیه مک یه با هر گلولهاکاست  یبات خاصش طور کیوپرت به علت تر یکج ـ بدنه هل

امند یشود و باز منیخود جمع م گلوله خود به یه اگر گلوله بخورد جاکاست  یوپرت طور یکساختامن هل

  .رساندیب منیوپرت آسیکبه هل یه هر گلولهاکاست  یلکز به شیوپرت نیکهل یر بدنهیو ز

وپرت یکهل. نشسته است یگاهیرفته در پا یده تا پانزده گلوله خورده ول یوپرت یکه هلکم یدار ەهاییمنون

گاهش یوپرت آن را سامل به پایکان هلخلب ید شد ولیخلبانش گلوله خورده و در فضا شه کمکه کهست 

ش یبا زانوها یرون آمده است ولیتفش فرو رفته و از پشت گردنش بکه گلوله از کم یخلبان دار. رساند

ست ین یس. کوپرت را به مقصد رسانده استیکردن مجروحان هلکرده و ضمن سوار کت ین را هدایفرام

ملخش از  یده شود صدایه به چشم دکنیپرت قبل از اویکخود هل. دیآیم کیوپرت یکه هلکه اطالع بدهد ک

وپرت یکه هلکنیقبل از ا یقهید پنج دقیشا یعن، یوهستانکشود بخصوص در یده میلومرتها دورتر شنکی

پس ، ص دادیشود تشخیدسمتش را هم میآیوپرت میکه هلکشود یص داده میش تشخیت بشود از صدایرو

د یآیوپرت از فالن سمت و در فالن ارتفاع دارد میکهل یکه کگان د از داخل پاد یبگو یکیه کاج ندارد یاحت

 یما به افراد یوجود ندارد البته گاه، شودیه گفته مک یلکانت به آن شیه در داخل پادگان خکنیو در ا

 یلیخ. م یدهیم یمرخص کو کم به شخص مشیا مضنون شدیو  کو کمش یم و وقتیشویم کو کمش

  .مینیکم بازداشت منیهم نداشته باش یافکل یه دالیکمحرتمانه تا موقع

د و به یبرو یده روز به مرخص یم جنابعالییگویم میدهیم یمرخص. در اسالم محرتم است یمقام آدم

 . دینکخدمت  یگر یم مثالًشام رسشغل دییگویه مکنیا ا، یدیتان بپردازیهایگرفتار

 (3/3/1359هانکی)
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 م؟یروز شدیچگونه درجنگ سنندج پ: ردک حیخربنگاران ترش یردستان براک 28فرمانده لشگر 

ن مسلح و جنگ یستون ارتش با مهاجم یر یدرگ یچگونگ ەاطالعات به سنندج دربار  یخربنگاران اعزام

  .به عمل آوردند یاردستان مصاحبهک 28لشگر  ەفرماند یر سنندج با رسهنگ صدر یاخ

  :ابتدا سؤال شد

  .دیران رشح دهیروشن شدن ذهن مردم ا یبرا، ندجبه مرز را در سن یستون اعزام یر یدرگ یچگونگ-

ن نشستند و یزم یدو سه هزار دانشآموز رو ، در مدخل شهر یمرز  یگانهایض یتعو یآمد برا یستون -

مانع عبور ارتش شدند و آنها به ناچار به فرودگاه سنندج بازگشتند و پس از سه روز ناچار راه خارج از 

ر یجاده وارد مس یکم از یقصد داشت. هم نبود ین رو درست حسابیماشه ک یراه، ردندکشهر را انتخاب 

ناگاه به ستون حمله شد و چند نفر از « ض آبادیف» یم به بانه و مرز در منطقهیم و برویبشو« سقز»

د یگر شهیپ و چند رسباز دیت یفرمانده« پ نرصت بختیرست»از جمله ، ارتش یافراد ستون اعزام

نفر به گروگان گرفته  15 یال 10 یکن نزدیهمچن. نفر بودند 14-15د شهدا نم تعداکیر مکف. شدند

رسگرد و  یکأت یبه ه ین لباس رسباز یدند و درایپوش یلباس رسباز  یعنک، یلکآن هم با حقه و ، شدند

ه هنوز هم در گروگان آنها کردند کر یاز افراد ستون را دستگ یستوان و نه رسباز درآمدند و تعداد یک

 « .هستند

 

 یحمله به ستون ارتش

ما . نندکد از خود دفاع یناچاراً با، ردیگیه مورد حمله قرار مک یستون نظام یک»: گفت یرسهنگ صدر 

و ، ندکدا یه ستون راه نجات پکم یوسط ستون را آزاد گذاشت. میوباندکستون را  ەهایبا توپخانه شان

ه حامل مواد ک یبزرگ یخودروها. ر سوختخودرو حامل خواروبا 25به  یکرد و نزدکدا یستون نجات پ

ان ین جریز به دست آنها افتاد البته درایمهامت ن یماه ستون بود را از ما گرفتند و مقدار  3 ییغذا
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ز یبالفاصله به باشگاه افسان ن، ن حملهیا یآنها در پ. رده بودک یم توجهک یستون هم مقدار  ەفرماند

 کشان را تر یهاخانه، مجاور باشگاه هستند ەهایه در خانک یافراد میردکو اعالم یما از راد. ردندکحمله 

ن یخمپاره انداختند و ا، ن به داخل پادگانیمهاجم، ن هنگامیدر هم، رندینند تا هدف گلوله قرار نگک

 یمتام شهر را با سنگرها، ها قبلآنها از مدت . شدیم یکض آباد شلیدر و فیاز ارتفاعات آب ەهاخمپار 

ده بودند تا بتوانند پادگان یشکن سنگرها زحمت یا یسال رو  یکماه تا  8رده و ک یه سنگربندبتون آرم

رسبازان و  یار کار با فداکن یاما در ا، نها ترصف پادگان واعالم استقالل بودیا یهدف اصل. نندکرا ترصف 

  .«درجه داران و افسان موفق نشدند

 ؟ەاندچه آتش زد یها را برانیشود ایده میددر حال سوخنت  یارتش یلیدر داخل شهر سه تر-

 یجیز با آرپیه را نیلرها را در سطح شهر سوزانده و موتور بقین تریدستگاه از ا 6مسلح  ەهایگرو -

ن قبالً متام یاما مهاجم، میارده و به پادگان آوردهکآنها را از شهر جمع  ەهایما الش. ەاندن بردیهفت از ب

  .«ردندکا را مصادره لرهین تریا یل داخلیوسا

 ا توانست به سقز برود؟یآ، جا رفتکبه ، ه مورد حمله قرار گرفتک یباالخره ستون-

خودش بود( به  یص شخصیه تشخکص فرمانده ستون )یسنندج به تشخ یلومرت کی 40در، نتوانست برود-

  .او بدون اجازه ستون را برگرداند و در پادگان مستقر شد. پادگان بازگشت

 د شدند؟یاطراف و داخل باشگاه افسان چند نفر از رسبازان و پاسداران شه یهایر یگدر در -

ن یا. میبرسان کمکم به آنها یه ناچار بودکم ینفر پرسنل در داخل باشگاه افسان داشت 120ما تعداد -

، مبوالنسه آ کم یردکاعالم ، میآمبوالنس فرستاد، نفر آنها مجروح شدند 16ه کز دژبان بودند یرسبازان ن

، نیاما مهاجم، ندکه ین را تخلیخواهد مجروحیبرد و مین داخل باشگاه میمجروح یآب و دارو برا

راه ، نجات پرسنل یم برایناچار شد. ردند و بردندکر یارها را دستگکیف و پزشیآمبوالنس و دارو را توق

 8در مدت ، رسباز 250نها و آ  کمکبا ، دندیرس کمک یز برایم و صد نقر از برادران پاسدار نینکباز 
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 17م و یداشت یزخم 105ما در روز اول . میم خودمان را به باشگاه افسان برسانیساعت جنگ توانست

 یرهایمتام ت. ن راه بوخود آورده بودندیب یآنها موانع بزرگ. لومرت راه استکی ، یکن مسافتید و اینفرشه

ون سنگ آورده یامک 600حدود، نده بودندکابان را یوسط خ. ابان جوش داده بودندین خیآهن را در طرف

 ەهایشتکن و یجمع مجروح. دینید ببیتوانیها در داخل شهر هنوز هم وخود دارند و من سنگیا، بودند

ما گم  یه براکجسد را  47م یروز توانستیاز جمله ما پر. به پانصد نفر رسند، ما و سپاه در جنگ سنندج

، ر خورده بودیش تیه پاک« پ نرصت زادیرست»د یاز جمله جنازه شه، مینکا دیشهر پ یکدر نزد، شده بود

، ز ناشناخته ماندندین یشناخته شدند و تعدا ەهان جناز یاز ا یتعداد. اما آنها چشمش را درارده بودند

  .«بشان نبودیز در جیتشان نیاز هو کیچ مدر یه

 

 ها در داخل پادگانینکار شک

  :ردکاز خربنگاران سؤال  یکی

داخل  یاز افراد بوم یر بومیداران غم رسبازان و درجهین پادگان آمده بودیه به اکقبالً در جنگ اول 

ست چه تعداد از ینند و حاال معلوم نکیم ینکارشکارشان که آنها در کگفتند یبودند و م کیپادگان شا

  ؟ەاندر شدین افراد دستگیا

شف شده و عواملش را هم کها ه مببکرده بودند ک یار گذمبب کافسان پادگان در چند تان یبرخ -ج

داران را به از درجه یادیم و تعداد زیل دادگاه انقالب دادیم و آنها را تحویردکر یظرف دو ساعت دستگ

  .میفرستاد یاجبار  یمرخص

  :ردکاز خربنگاران سؤال  یکینجا یدر ا

ال راحت در صفوف ینها با خیو گفت اها اعرتاض داشت دادن ین نحو مرخصیاز افسان به ا یکی 

  .جنگندیه ما میشوند و علیدشمن جذب م
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ه کردم ک ینیزم یرو ینفر را منتصب به ن 100، دادم یاجبار  ینفرشان را مرخص 120من تعداد  -ج

ب سازمان آن سه گروه ین ترتیردم و به اک ینفر را زندان 60به  یکنند و نزدکن بییفشان را آنها تعیلکت

  .م و موفق نشدندیردک یمتالش را

  :ردکاز خربنگاران سؤال  یکی

رد تا در زمان جنگ دست کار نبود و صرب کن یر اکچرا ارتش بف، ده شودیچ ەهان توطئیه اکنیقبل از ا 

 ارشود؟کب

  :گفت یرسهنگ صدر 

 یهایکچر، دهن عین ایدر ب. ردهامکرا  ید! چون من اقدامات قانونینکن سؤال را از فرماندهان من بیا»

  .«ردندکبا اسلحه فرار ، ر شدند و دو رسباز اهل شاملیدستگ، بودند یر بومیه غک یفدائ

ه ک یهامنطور . ن بودندیرسبازان اصوالً حامسه آفر، ن مواردیرصفنظر از ا» : ردکاضافه  یرسهنگ صدر 

  .«دندن رسبازان بو یا، ردندکن یران را تضمیه استقالل ایکسان، کبه عرض امام رساندم

  .وپرت در داخل پادگان منفجر شده استیکه دو هلکنوشته شده بود  ەهااز روزنام یکیدر -

خلبان نجات  یکه کرد کر خورد و سقوط یضد انقالب در داخل شهر ت ەلیوپرتها بوسیکدوتا از هل -ج

  .د شدندیهوپرت شیکگر هم در داخل هلیردند و دو خلبان دکدش یگر را بردند و شهید یکیرد و کدا یپ

  :در مورد نقش پرسنل پادگان سقز گفت یرسهنگ صدر 

له من داده یبوس یر یقبل از درگ، ه داده شدک یپ از لشگر سنندج است و دستوراتیت یکپادگان سقز 

سقز و  یهافرماندهان پادگان. ر استیدام از آنها قابل تقدکهر  یار کمنتها شجاعت و فدا، شده بود

  .ردندکلشگر را اجرا  یدند و عملشان درست بود و طرحهار کوان قاطعانه عمل یمر
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 یادیه تعداد زکبه وجود آمد  یر یدرگ یکز یواندره نیدر اطراف د»: ردکردستان اضافه کلشگر  یفرمانده

نون در زندان پادگان کز این یتعدا. شان مسلح بودنده همهکر شدند یدستگ یر ین درگیازمهاجامن در ا

گرآمده ید یاز شهرستانها یتعداد. نندکیالبته بجرم خودشان اعرتاف من، ستنده یفدائ یکهستند و چر

به  یند تجاوز ینگو یوقت یکه فردا کنیا یر شدند و برایدخرت هم در داخل سنگر دستگ یاعده، بودند

 یکینه نشدند و از داخل یدام حارض به معاکچیاما ه، دینکنه یه آنها را معاکرت گفتم کآنها شده من به د 

تابخانه پادگان کد در یتوانیه مکو مواد مخدر بدست آمده  یسکس یسهاکلم و عینها فیا کەهایاز شب

بودند و تا به حال  یله خوشگذرانیشان وسیمردم برا یدخرتها، ەاندردکار کد با دخرتها چینید ببیبرو

  .«دینکف ما را روشن یلکم و تیه ما حامله هستکرده و گفتند کدوتا مراجعه  یکی

اما من تصور ، مینداشت یما به شهر دسرتس»: گفت یرسهنگ صدر ، ر سنندجیاخ یدر مورد تلفات روزها

ر کاما ف، نفر بود 300ن یمهاجم ەهایشتکه در حمله به ستون ارتش تعداد کنم در روزنامه نوشتند کیم

افتد با توجه به یلحظه م یکه در کتوپ  یگلوله 450 یوقت، باال رفته باشد 600ن رقم از ینم اکیم

نندگان کنم از حمله کیمن تصور من، ا چهارصد مرت استیست یتوپ دو یش هر گلولهکه شعاع تر کنیا

  .«مانده باشد یباق یاجنبندهی، به ستون ارتش

  ست؟یاران به سنندج امن نیامکهنوز راه -

  .ردکم یخواه یساز کرا پا ەهاگر متام راید یهفته یک یکج ـ تا 

 یچه اقدامات، نندکیم ینیرده و به طرف مرز عقبنشکه از شهر فرار ک یمهاجامن یر یدستگ یبرا-

 د؟یاردهک

آنها  یق هم از محل تجمع همهیم و اطالع دقینکب ینها را تعقیم روستا به روستا ایم گرفتیج ـ تصم

شهر از طرف  یز ساکپا یبرا. میدانیز میآنها را ن یبیتعداد تقر یحت. دام روستاها هستندکه در کم یدار

، میاسلحه بدست آور یکاگر . جستجو خواهد شد ەهاون به مردم گفته شده متام خانیزیو و تلویراد

  .میدهیل میر و بدادگاه انقالب تحویصاحبخانه را دستگ
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د و چند مجروح بوده است و یسه شه، روز در سنندجیو هوان ییهوا یرو یدر جنگ سنندج هم تلفات ن

د یشه 11، روز در بانهین دیهم. میاد دارید هم زیدر بانه شه، میمجروح دار یادیزدر بانه هم تعداد 

قباًل در ، ن ارتفاعیه مرشف بر پادگان است و اکارتفاع است  یکاست و  کوچکدر بانه پادگان . میداشت

ه کدوارم ین ارتفاع است و امیز همیو متام دردرس ن ەاندن آنرا گرفتیاما مهاجم، ار افراد پادگان بودیاخت

 . «نده شودکز یبانه ن کلکا فردا یظرف امروز 

 (4/3/1359 )اطالعات

 

  .ردستان شدکع یخواستار عمران رس، «شادمهر»

ع یعمران رس ەدربار  ایاطالعیه یط، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییرسلشگر شادمهر ر»

  :رشح استن یه به ایمنت اطالع. به مسووالن امور هشدار داد، ردستانک

ان و جوانان پاسدار انقالب رس یبا خون نظام یگلگون بهار  ەهایفته و اللکنوش یه گلهاکن موقع یدر ا»

زم یالیبه مقابله با امپر، ثار خونیپاسدار با ا یارتش و برادران سپاه یو واحدها ەاندبرارد کاز خا

 ینظام یروهایطرف عموم پرسنل ن از، ندیمنایم یردستان جانفشانکاو در  ەجهانخوار و عامل رسسپرد

 یازخواست ملت قهرمان وانقالب یرو یدرامتثال فرمان حرضت امام وبه پ. میگویو سپاه پاسدار سخن م

را  کن آب و خایده و دشمنان ایگند ەهایشیت ریامنده فعالیباق یان پاسدار بزودیارتش وسپاه، رانیا

د یش از پانصد شهینون بکه تا کهمچنان، ن مقصودیوصول به ا یاما برا، متوقف و معدوم خواهند منود

ت در یامن یبرقرار  یبرا، است م داشتهیو هزار و چهارصد مجروح و معلول به محرض امام و امت تقد

  :هکد بدانند یبا ەهاخانن وزارتین ملت و مسوولیکل. است یار کباز هم آماده شهادت و فدا، منطقه

ن یدهند و ایل مکیتش یاسالم یمعتقد به انقالب و جمهور آرامش طلب و  یردستان را مردمکـ 1

  .میاد باور داریق زیات و تحقیه بعد از تجربکاست  یقتیحق
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ده است و ید یستم فراان، م گذشتهیه در رژکباشد یشور مک ین استانهایاز محرومرت یکیردستان کـ 2

نم یبیه مک یستان نشده و موقعن ایبه ا یتین عنایمرت، کت غارت شده استکه ذخائر مملیکبا وخود

ار روا یستم بس، ستیاز عمران و صنعت ن یا آثار یشود و یده منید یاارخانهکش کدود ، ن استانیدر ا

  .مینیبین هموطنان را میشده به ا

، منودند در طول پانزده ماه گذشته یتها سعین محرومیبا اطالع از ا، زم و عوامل وابسته به آنیالیـ امپر3

 یت عمرانیمامنعت از فعال، گناهیشتار مردم بکدات وقتل و یتهدی، دروغ پرداز ی، ز یانگه با فتنههموار 

 یو باالخره مقابله با واحدها ین دولت و جهاد سازندگیمنودن مأمور یر و زندانیدستگی، جهاد سازندگ

ر یپول نفت و سا روز یکاعتبار ، آگاه است یران به خوبیف ایه ملت رشک یئەهاجاد صحنیو ا یارتش

ن تالشها یو بدنبال ا دهیبه مرصف نرس، ردستان اختصاص داده شده بودکه به استان ک یاعتبارات عمران

  .ردکنخواهد  یار کردستان کرد و ک یز مانند گذشته برایه دولت بعد از انقالب نکع ساختند یشا

ازمند توجه ین، ردستانک یو منطقه ینردستاکه برادران کت ین واقعید بر اکیح مراتب فوق و با تأیبا توض

ه در آن ک یهائان وزراء و سازمانیاز عموم آقا، باشندیجربان گذشته م یها براتیامل و مستحق اولوک

 ەمنطقه راآماد، ه ارتش و سپاه پاسدارانک کنیشود ایتقاضا م، ت دارندیت و مأموریمنطقه مسوول

چه خوب است قبل ، استیمه یو اسالم یهنینه خدمات مهر گو  یط برایو مح ەاندمنود یت عمرانیفعال

ن استان یعمالً به ا، دیمجدد در منطقه منا یدیجاد ناامیب و ایاذکه ضد انقالب رشوع به پخش اکاز آن

ا غافل از اقدامات عاجل و یفتند و یر بکر به فینند و اگر دکتوجه ، التیمحروم و دور از همه نوع تسه

جان خود را از دست ، ن عمرین سنیه در بهرتک یدانیاد شهیفر. ر باشدید شوند چه بسا فردا یرضبت

تواند یسازمان شام م ەطلبند و اقدامات عاجالنه و سازندیرسد و شام را میردستان بگوش مکدر ، ەاندداد

     .«آنان را آرامش بخشد

  .رانیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر -شادمهر یهادرس لشگر محمد 

 (6/3/1359)اطالعات
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  :ردکعات اعالم یب شایذکن ضمن تیقزو 16لشگر 

  .لشگر وارد نشده است یبه خودروها یبیچگونه آسیه

ن در یقزو 16لشگر  کبه بانه و انهدام چند تان یبر خلع سالح ستون اعزام یمبن یعاتیپخش شا یدر پ

  .ردکب یذکانتشار داد و آن را ت ایاطالعیهن رابطه یا

  :ن استیه چنیطالعمنت ا

د خود یال پلیبر ام ەاندده و نتوانستینرس ییون به جایمذبوحانه ضد انقالب یه تالشهاک کنیا-بنام خدا

ع یشا یبر واژگون جلوه دادن اوضاع دارند از جمله خرب  یاساس سع یعات بیابند با پخش شایدست 

بدست آنان افتاده است  کتان 6و منهدم  کتان 5ن ین با مهاجمیقزو 16لشگر  یر یه در درگکساختند 

نفر مجروح  8د و یون دو نفر شهیخان عبور منوده و در برخورد با ضد انقالب از گردنه 16ه لشگر یکدر حال

  .لشگر وارد نشده است یبه خودروها یبیچگونه آسیداشته است و ه

ر هستند ین بانه درگداخل پادگا یرئهایرات با نکشمرگان حزب دمیه پکست کید نشده حاییتا یگزارشها

 . ده استین منطقه نرسین هنوز به ایقزو 16از لشگر  یو ستون اعزام

 (6/3/1359هانکی)

 

  .ردستان شدک یبرا یعمران یتهایس ستاد ارتش خواستار فعالییر

 یتهایدر رابطه با آغاز فعال ایاطالعیه یروز طیران دیا یاسالم یس ستاد جمهور ییرسلشگر شادمهر ر

ه ضد انقالب بتواند مجدداً رشوع به که قبل از آنکردستان به مسئوالن امور هشدار داد کدر  یعمران

  .و به مورد اجرا گذارند یو عمران یند هر چه زودتر اقدامات به رضبتکب در منطقه یاذکپخش ا

 



 
315 

  :ن رشح استیه به ایمنت اطالع

ان و جوانان پاسدار انقالب رس یمبا خون نظا یگلگون بهار  ەهایفته و اللکنوش یه گلهاکن موقع یدر ا

سم یالیثار خون به مقابله با امپریپاسدار با ا یارتش و برادران سپاه یواحدها ەاندبرآورد کاز خا

و  ینظام یروهایاز طرف عموم پرسنل ن. ندینامیم یردستان جان فشانکجهانخوار و اعامل رسسپرده در 

ران یا یاز خواست ملت قهرمان و انقالب ییرویمام و به ندر انتقال فرمان ا. مییگویسپاه پاسداران سخن م

را متوقف و  کن آب و خایو دشمنان ا ەهایشیرتیفعال یامندهیباق یان پاسدار به زودیارتش و سپاه

د و هزار و یشه 500ش از ینون بکه تاکن مقصود همچنان یوصول به ا یاما برا. معدوم خواهند منود

ت در منطقه باز یامن یبرقرار  یم داشته است برای امام و امت تقدچهارصدا مجروح و معلول به محرض

  :هکد بدانند یبا ەهان وزارتخانین ملت و مسئولیکل. است یار کهم آمده شهادت و فدا

 یقتین حقیدهند و ایل مکیتش یاسالم یارامش طلب و معتقد به انقالب و جمهور  یردستان مردمکـ 1

  .میاد باور داریق زیات و تحقیه بعد از تجربکاست 

ده است و با ید یم گذشته ستم فراوانیه در رژکباشد یشور مک ین استانهایاز محرومرت یکیردستان کـ 2

نم در یبیه مک ین استان نشده و موقعیبه ا یتین عنایمرتکت وارد شده است کر مملیه ذخاک یوجود

ار روا شده به یست ستم بسیصنعت ناز عمران و  یا آثار یشود و یده منید یارخانهاکش کن استان دود یا

  .مینیبین هموطنان را میا

ماه گذشته  15منودند در طول  یتها سعین محرومیسم و عوامل وابسته به او با اطالع از ایالیـ امپر3

 یعمران یتهایگناه مامنعت از فعالیشتار مردم بکدات و قتل و یتهدی، دروغپرداز ی، ز یهموراه با فتنهانگ

 یو باالخره مقابله با واحدها ین دولت و جهادسازندگیمنودن مأمور یر و زندانیدستگ یجهاد سازندگ

  .آگاه هستند یران به خوبیف ایه ملت رشک ەهاییجاد صحنیا یارتش

ردستان اختصاص داده شده بود به که به استان ک یر اعتبارات عمرانیروز پول نفت و سا یکاعتبار 

رد ک یز مانند گذشته برایه دولت بعد از انقالب نکع ساختند یها شان تالشیده و به دنبال ایمرصف نرس
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و  یردستانکه برادران کن واقعه ید بر اکیح مراتب فوق و با تأیرد با توضکنخواهد  یار ک یردستانکو 

وزرا ، انیباشد از عموم آقایجربان گذشته م یتها برایامل و مستحق الوکازمند به توجه یردستان نکمنطقه 

ه سپاه پاساران و ارتش ک کنیشود ایت دارند تقاضا میت و مأموریه در آن منطقه مسئولک ییانهاو سازم

است چه یمه یو اسالم یهنیخدمات م یط برایو مح ەاندآماده منود یت عمرانیفعال یمنطقه را آماده

د عمالً یمجدد در منطقه منا یدیجاد ناامیب و ایاذکه ضد انقالب رشوع به پخش اکخوب است قبل از آن

شوند  یا غافل از اقدامات عاجل و رضبتیافتند و یر بکر به فینند و اگر دکن استان محروم توجه یبه ا

در  ەاندن عمر و جان خود را از دست دادین سنیه در بهرتک یدانیباد شهیر باشد فریچه بسا فردا د

تواند آنان را یسازمان شام م یطلبند و اقدامات عاجالنه و سازندهیرسد و شام را میردستان به گوش مک

 . آرامش بخشد

 (9/3/1359هانکی)

 

  :ترگور یمنطقه یساز کپا ەه دربار یاروم 64ه لشگر یاطالع

  .ردندکونت در سلامس کس یتقاضا یصنار مامد یکاقوام نزد

، ونیاز ضد اتقالب« ترگور» یمنطقه یساز که پاکاعالم داشت  ایاطالعیهه با انتشار یاروم 64ه ـلشگر یاروم

  .استآغاز شده یو انتظام ینظام یروهاین یلهیبوس

ه اسلحه و مهامت خود را به واحد ارتش واقع کخواسته شد « ترگور» یه از مردم منطقهین اطالعیدر ا

  .ل دهندیتحو« راژان» یدر سه راه

 یدهار کردگان کنفر از رس 11» : اعالم داشت یجان غربیاستاندار آذربا« د حقگویجمش»گر ید یاز سو 

پ دو و فرماندار یه به فرمانده تک ەهایینام یط، ن شهرستان سلامسیردنشکو مناطق « سوما»منطقه 
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ه ک ەاندردستان اعالم داشتکرات کضمن ابراز تنفر از حزب دم، ەاندسلامس نوشت یانقالب اسالم ەتیمکو 

  .«ن هستندو یه ضد انقالبیبر عل یاسالم یدر راه جمهور  یار کت و فدایهرگونه فعال ەآماد

ر محمد یجهانگ، جاملصالح، نیالدظلامت تاج، ن عدهیاز ا» : ن گفتیهمچن یجان غربیاستاندار آذربا

د یو مج یوش قنرب یداری، قنرب  یسیع، زادهیو جامل عل یبرادر و برادرزادگان صنار مامد یو فرهادمامد

ونت در سلامس کمحل س نییتع یه تقاضاکن سلامس هستند یردنشک یردگان منطقهکزاده از رس یعل

 . «ەاندردک

 (12/3/1359 )اطالعات

 

 جانیآذربا یهایرین گزارشها از تحوالت و درگیآخر

 یسجمهور خواستار اجراییصدر ریرت بنکبه د  یه با ارسال تلگرامیاروم 64لشگر : هانکیه ـ خربنگار یاروم

  :ر استیمنت تلگرام به رشح ز. در منطقه شد یم اراضیتقس یرضبت

 

  .مهور محرتماست جیر

رد مسلامن دست کبرادران  کمکن لشگر با یور این مرز و بوم و رسبازان غینهاد ا کگر فرزندان پایبار د

نون کرون راندند و هم ایب یجان غربیضد انقالب را از دشت مرگور از محال آذربا یروهایدر دست هم ن

اده ضمن یپ 64لشگر . باشدیقر ممست« نایبزس»ده یشک کرسبه فل یوهستانهاکان یگاه ارتش در میپا

استدعا دارد به  یاست جمهور یون بود از ریار ضد انقالبیماه در اخت 5ب یه قرکن منطقه یا یساز کپا

منطقهاوامر  یشاورزان واقعکن یب یم اراضیو به خصوص تقس یار یو مساعدت در امر مردم کمکمنظور 

و به صورت  یطقه رادر خارج از مقررات ادار ن منیدر ا یم اراضیمربوطه صادر و تقس یبه مباد یعاجر 

  .ندیاجرا فرما یرضبت
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 هیاده ارومیپ 64لشگر 

  :ن استیه منت آن چنکرد کخطاب به مردم منطقه صادر  یگر ید یهیه اطالعیاروم 64لشگر 

  .رد منطقه مرگور سالمکهموطنانـ برادران و خواهران 

 یان شام هستم و برایدر م یمقدس مل یز هدفهاا یبانینون برادران رسباز شام به منظور پشتکهام

  .وشاکش با متام وجود ین آسایتأم

ات یعمل. ردکم یجاد خواهیه اک ینیم جنگافزا تأمیم با تصمیخواهیما از شام مردم محرتم منطقه م

  .مییمنطقه را جربان منا یمبودهاکجاد منوده و یرا در منطقه ا یابیمردم

ان خود یم و ضد انقالب را از میوبکان بیاوهگویرده بر دهان کگره  یتد دست در دست هم با مشییایب

 ەهایپاسگا. مینک یآسوده زندگ یطیدر مح ینیامام خم یران به رهرب یا یندگیو با هدف الله و پا. میبران

 . منطقه یو ژاندارمر  ینظام یه پادگانهایلکراژان و ، انکافت جنگافزا عبارتند از اغبالق ملیدر

 (13/3/1359 هانکی)

 

  .اساس است یبک، عه انهدام چند تانیشا: نیلشگر قزو

ن یقزو 16لشگر  یستون اعزام یکبر خلع سالح  یردستان مبنک یدر شهرها ییه هایبدنبال پخش اعالم

  .اساس خواند ین موضوع را بیا ایاطالعیهن با انتشار یقزو 16لشگر ، «خان»در گردنه 

 ەدر گردن، به بانه نیقزو 16لشگر  یه ستون اعزامکرده بودند کردستان اعالم کمسلح در  ەهایگرو 

ه پرسنل یلکو  کتان 9منهدم و  کتان 5ی، ر یساعت درگ 18رشدند و پس یشمرگان مسلح درگیبا پ« خان»

ان مجروح جهت مداوا به محل ینفر از نظام 5آنها با مهامت و آذوقه خلع سالح شده و  یو خودروها

  .ەاندفرستاده شد یامن
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 ه لشگریاطالع

و از دست  کتان 5ه موضوع انهدام کآن اعالم داشت  یانتشار داد و ط ایاطالعیهروز ین دیقزو 16لشگر 

  :ن رشح استین به ایقزو 16ه لشگر یمنت اطالع. اساس است یگر بید کتان 9رفنت 

 

 بنام خدا

، ابندید خود دست یال پلیامبر  ەاندده و نتوانستینرس ییون بجایمذبوحانه ضد انقالب یهاه تالشک کنیا

ه کع ساختند یشا یاز جمله خرب . بر واژگون جلوه دادن اوضاع دارند یسع، اساس یعات بیبا پخش شا

از  16ه لشگر یکبدست آنان افتاده است در حال کتان 9منهدم و  کتان 5، لشگر با مهاجامن یر یدر درگ

چگونه ینفر مجروح داشته و ه 8د و ینفر شه 2 ،ونیعبور منوده و در برخورد با ضد انقالب« خان»گردنه 

 . لشگر وارد نشده است یبه خودروها یبیآس

 (14/3/1359)اطالعات

 

  .ل دهندیرد خواست سالح و مهامت خود را تحوکردستان از هموطنان ک 28لشگر 

رد اسلحه و مهامت خود را به کرد درخواست کز یاز هموطنان عز ایاطالعیهردستان در ک 28لشگر »

  :ر استیه به رشح زیمنت اطالع. ل دهندیمستقر در منطقه تحو یو انتظام ین پاسگاه نظامیرتیکنزد

ت در یآرامش و امن، شام مردم رشافتنمند یار کخدواند بزرگ و هم یار یه بک کنیا، ردکز یهموطنان عز»

و مهامت موخود ه سالح کشود یمحرتم درخواست م یاز شام اهال، سقز و بانه برقرار شده است یشهرها

  .دیافت دارید دریل و رسیمستقر در منطقه تحو یو انتظام ین پاسگاه نظامیرتیکخود را به نزد
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ران یا یاسالم یدر پناه دولت جمهور ، ندیل منایه سالح و مهامت خود را تحوک یسانکاست  یهیبد

 . «خواهند بود

 ردستانک 28لشگر 

 (19/3/1359 )اطالعات

 

  .شد یساز کواندره از وجود عنارص ضدانقالب پایبانه و د، سقز یشهرها: ردستانک 28ه لشگر یاطالع

 یشهرها یساز کپا، ایاطالعیهردستان در ک 28لشگر ، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کبه گزارش ستاد مشرت »

هرچه زودتر با اعزام  و موسسات مربوطه خواست ەهارد و از وزارتخانکواندره را اعالم یبانه و د، سقز

  .ن مناطق پاسخ دهندیبه مراجعات مردم ا، خود به محل یل ادار پرسن

  :ن رشح استیسنندج با 28ه لشگر یمنت اطالع

 

 یبسمه تعال

امل کدر آرامش ، شده است و مردم کواندره از وخود عنارص ضدانقالب پایبانه و د، سقز یچون شهرها

روسا و پرسنل ادارات و ، شودیاضا مو موسسات مربوطه تق ەهاه وزارتخانیلکلذا از ، برندیبه رس م

به مراجعات مردم ، ف محولهیرا هرچه زودتر به محل اعزام دارند تا ضمن انجام وظا یشهر  یسازمانها

و  یخدمات مردم، توانند با حضور در محلیامداد و عمران م ین سازمانهایشهر پاسخ دهند و همچن

 . ندیخود را دنبال منا یار کمدد 

 (26/3/1359 )اطالعات
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 با فرمانده لشگر سنندج ییگفتگو

وپرت و آتش گرفنت یکهل یکاران ـ سنندج اتفاق افتاد منجر به سقوط یامکن راه یه در بک یر یپس از درگ

ا یآن را جو یم و چگونگیفرمانده لشگر سنندج به گفتگو نشست یرسهنگ صدر  یبا آقا. خودرو شد 5

  .گذردین مصاحبه از نظرتان میامل اکمنت . میشد

ه با گروه مسلح داشت منجر به ک یت بود با برخوردکاران به سنندج در حر یامکه از راه کستون  : یکس

 وست؟ین اتفاق چگونه به وقوع پیا. شد یخودرو ارتش 5وپرت و آتش گرفنت یکهل یکسقوط 

 یبرام یخودروها را خودمان آتش زد یرد ولکه داشت متأسفانه سقوط ک یوپرت به علت نقص فنیکهل: ج

  .ندکه ضد انقالب نتواند از آنها استفاده کنیا

ن راه یمسلح در ب ەهایه گرو کم یدهایم دیاران به سندج انجام دادهایامکه شام از ک یساز کدر پا: س

  .دیح دهینند توضیکم یرا بازرس ینهایماش

ن خواهد یرا از ب ن مسالهیدر مناطق ا ەهااستقرار پاسگا، ستون بود یکت کنبود حر  یساز کار پاکن یا: ج

  .ردکم یرا ما خواه یقطع یساز کبرد و پا

 د؟یردهاکم خسارت یدر جهت ترم یچه اقدام: س

  .م خسارت بشودیترم ەهابا روشها و برنام یق استاندار یه از طرکان هست یدر جر یقدامات: ج

 د؟یردهاک یسپرست چه اقدامیدر باره افراد ب: س

را به ها را به عهده گرفته است تا آن کود کصد  یستاده و رسپرستفر  یندهایامام منا یته صنفیم: کج

 یرسپرست در آنجا نگهدار  یب ەهایم و خانوادیب دادهایسانس برساند و در دو مدرسه هم ترتیحد ل

 . آنها گرفته شود یبرا یمیم تا بعداً تصمینیکم

 (15/3/1359هانکی)
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 خلع سالح یمهلت برا

غرب  یروستاها یخطاب به اهال ایاعالمیهروز یرمانشاه دکانقالب و دادگاه  یزره 81لشگر  یاز سو 

  .افتیل سالح انتشار یتحو یبرا

، رمانشاهکن یب یمنطقه غرب خصوصاً روستاها یله به اطالع اهالین وسیبد: ن استیه چنیمنت اعالم

خود را به  سالح 23/3/59تا  9/3/59خ یروز از تار 5رساند چنانچه ظرف مدت یاران تا سنندج میامک

ت یبا قاطع یزره 81نصورت لشگر یر اید و در امان خواهد بود در غیل منایتحو ین پادگان نظامیرتیکنزد

 . ردکخواهد  یمعرف ین را به دادگاه انقالب اسالمینسبت به خلع سالح آنها اقدام و متخلف

 (6/3/1359 )اطالعات

 

 هیاطالع

  :ن رشح استیه به ایاشنودر رابطه با اشغال  64ه لشگر ین اعالمیمنت دوم

 یاسیس ەهایه طبق اطالع واصله گرو یاشنو یهایده بخش و آبادیرمتند و ستمدین غینکمحرتم و سا یاهال

. دینامیمسلح در منطقه شام را به اجبار وادار و به دادن غذا و خوارو بار و گوشت م یر قانونیفشار غ

نجات خود و  یبرا. دینامیو اعدام را اجرا موم به اعدام منوده کمح یا خوددار یدر صورت مخالفت 

ارتش در  یگانهاین هر چه زودتر اسلحه و مهامت خود را به یان و متجاوزیاز اعامل زورگو ەهاخانواد

ه کس را کنصورت لشگر با متام قدرت هر یر اید در غیریت لشگر قرار گید تا در حامیل دهیمنطقه تحو

مسلح  ەهایضمناً لشگر از متام گرو . ر و مجازات خواهد منودیستگد دیمنا یار کهم یر قانونیبا افراد غ

ل یگاه مستقر در منطقه تحویم شده اسلحه و مهامت خود را به پایخواهد چنانچه هر چه زودتر تسلیم

 . ن لشگر قرار خواهد گرفتید در تأمیمنا

 (28/3/1359هانکی)
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  .م شدشهادت سه گروگان ارتش اعال  یچگونگک: ه ستاد مشرت یدر اطالع

  :افتیانتشار  یاسالم یجمهور  کستاد مشرت  یروز از سو یه دین اطالعیا

 ین انقالب اسالمیو شهادت سه نفر از قهرمانان راست یر یز از خرب گروگانگیهموطنان عز - تعالیبسمه

س پاسگاه ییدل رکم محمد زاده پایکاستوار ، وکما یفرماندار هنگ ژاندارمر  یگیران رسگرد سلطانبیا

نون گزارشات کا. دیردهاکفرمانده سپاه پاسداران آن شهرستان قبالً اطالع حاصل  یو جواد قنرب  یز کمر 

هن را ضمن ین جانبازان میامل رساندند و اکرا به حد  یگر یون وحشیه ضد انقالبکست کیحا یلیمکت

 یبه رو  یگیرسگرد سلطان ب یخربان با بسنت دستهاین از خدا بیا. د منودندیرحامنه شهیبس ب ینجهاکش

لباسش  یه از رو کنند یکرا چنان له م ینند و صورت و یکخته و سپس پوست رسش را میآبجوش ر یو 

زنند و پس از یرا آتش م یش و یرا بسته سپس ر ین دستان برادر پاسدار جواد قنرب یهمچن. شناخته شده

چپش را از زانو و  یاپ، نندیکش را خرد میدندانها، آورندیش را درمیخنت آب جوش بر بدن او چشمهایر

 یمسلح جمهور  یرو یان راه اسالم را از نین قربانیپروردگارا ا. نندکشیم یکی یکیانگشتان دستش را 

دان انقالب با ین شهیدن ایبه چگونگ به شهادت رس یملت قهرمان با آگاه یر و تو ایران بپذیا یاسالم

 . دیآشنا شدش یش از پیون بیضد انقالبی، ر اسالمیو غ یر مردمیت غیماه

 (29/3/1359هانکی)
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 هیاعالم

لشگر  ین رشح از سو یبه ا 4و  3شامره  یهیه اعالمیدر اطراف اشنو یارتش یدر رابطه با تسلط ستونها

  :ه صادر شده استیاروم 64

 تعالیبسمه

 ینون در ارتفاعات مرشف به منطقه براکه برادران رسباز شام هامین منطقه اشنوینکمحرتم و سا یاهال

ن یرتیکخود را به نزد یه سالحهاکشود یمحرتم خواسته م یدارند از شام اهال یاز شام آمادگ یبانیپشت

ن افراد تحت پناه یا یهیلکل سالح یند و پس از تحویافت مناید دریل و رسیگاه موجود در منطقه تحویپا

در  یالش مذبوحانهافشار در منطقه ت ەهایضمناً برابر اطالع حاصله گرو . خواهد بود 64اسالم و لشگر 

افت پول و خواربار مراجعه و در یگذراند و جهت دریه میخود را در اشنو یق زندگین دقاین آخریا

 یه تعداک یبه طور . نندیکه از خود مقاومت نشان دهد ناجوامنردانه آنها را ترور مک یصورت شخص

وطن ین گونه افراد بیبه ا. بردند ت یاکمستقر در منطقه ش یگانهایه به یاشنو یوهستانهاکافراد ی ازاهال

  .شودیمه و مجازات مکمحا یدر داگاه انقالب یر یه پس از دستگکگردد یاخطار م

 

 هیمنطقه اشنو 4ه شامره یاعالم

 تعالیبسمه

ران در راه یا یاسالم یه ارتش جمهور کرساند یه و اطراف میور منطقه اشنویمحرتم و غ یبه اطالع اهال

منطقه از عنارص خائن و وطنفروش در  یساز کت و پایامن یو برقرار  یالمشربد اهداف انقالب اسیپ

د یبه منظور متد یاهال ینرتل منطقه را در دست دارد و بنا به تقاضاکن شده مستقر و ییتع یهدفها

د یرا متد یمهلت داده شده قبل 1359خرداد  29بعدازظهر  6تا ساعت  64مدت اسلحه و مهامت لشگر 

ور کمستقر تا ساعت مذ  یگانهایخود را به  یه مردم سالحهایکد در صورتینامیاخطار م منطقه یو به اهال
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را نقداً در  یلیاز پول اسلحه تحو یخواهد بود قسمت یاسالم یه در پناه جمهور کنیضمن ا، ندیل منایتحو

ن اقدام خواهد یمتخلف یوبکامل قدرت نسبت به رس کنصورت در یر ایدر غ. ردکافت خواهد یمحل در

 . شد

 (29/3/1359 هانکی)

 

 هیاطالع

  :ردکر صادر یبه رشح ز ایاعالمیهه یاروم 64ه لشگر یبه اشنو یدر رابطه با ورود واحد ارتش

امنه رسبازان به شام یه سالم گرم و صمیبرادران و خواهران منطقه اشنو -م یبساملله الرحمن الرح

سم یالیران امپرکپرستان و نو یطنفروشان و اجنبر دست و یاد زیه با تحمل زکور یوطندوستان و مرزداران غ

 یسالم به متام خواهران و برادران. ومت بعث عراق بودندکچون ح یا و مزدورانیکآمر یردگکبه رس  یجهان

ردند و ثابت کن افتخار یرا شدند در مدخل شهر با استقبال خود ما را قریه با آغوش باز و گرم ما را پذک

تحمل ، در اثر فشار یاست و عنارص مزدور متعفن را اگر چه مدت یرانیا یدر هر زمان یرانیمنودند ا

وطنفروش ەهای گرو  یچشم متام یور کدر آخر امر او را در زبالهدانها خواهند منود به  یند ولینامیم

ران در یا یاسالم یجمهور  یبا شام همرزمان و در پناه الله از مرزها 64ت و ملت لشگر کخائن به ممل

ن قطره یا و بعث عراق تا آخریکمتجاوز و بخصوص در حال حارض ارشار و رسسپردگان آمرمقابل هر 

بند بوده و در یه تعهدات خود پایلکبه  64ه لشگر کشود یادآور میضمناً . ردکخون خود دفاع خواهند 

 . ه قدام منودیاز و آسفالت جاده نقده به اشنویمقدمه ارسال سوخت مورد ن

 (31/3/1359هانکی)
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  .وان شدندیشمرگان وارد مریپاسداران و پ، ارتش ینظام ستون

و  یساز کد پایشه یکوان با دادن یمر -ه جاده سنندجکرد کران اعالم یا یاسالم یستاد ارتش جمهور 

  :ر استیارتش به رشح ز که ستاد مشرت یمنت اطالع. وان شده استیوارد شهر مری، ستون نظام

برداران پاسدار و ی، نیزم یرو یردستان از نک 28سنل لشگر ل از پر کمتش یستون نظام -یبسمه تعال

وان و یمر–ت و راه سنندج کوان حر یاز سنندج بطرف مر 1/4/59از صبح روز ، رد مسلامنکشمرگان یپ

رد کشمرگان ید از پیشه یکبا دادن  2/4/59روز یو بعد از ظهر د یساز کن آنرا پایمحور جاده و طرف

  .وان شدیوارد شهر مر، پاسدار 2و رسباز  2مسلامن و مجروح شدن 

م منطقه یرد مقکر برادران و خواهران مسلامن یدر طول مس، نون ادامه داردکشهر آغاز و هم ا یساز کپا

مردم  ین تقاضایاول. منودند یاعالم همبستگ، ضمن استقبال گرم از ستون، وانیاطراف شهر مر یهایو آباد

ن و آرد یل نفت و بنزیه مردم از قبیحتاج اولیارگزاردن مایاخت ه و دریته، تین امنیمنطقه عالوه بر تأم

  .باشدیر مکو ش

. ندینها اقدام منایازمندین نیه هر چه زودتر در رفع اکگردد ین مربوطه اعالم میله به مسوولین وسیبد

 . باشدیم یار کران آماده هر نوع همیا یاسالم یارتش جمهور 

 رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

 

 هیاسلحه در اشنو یه درباره جمع آور یاروم 64ه لشگر یاطالع

  .ل دهندیخود را تحو یه خواست سالحهایازمردم اشنو ایاطالعیهه با انتشار یاروم 64لشگر  -هیاروم»

ه یکهامنطوری: قبل یەهایرو اطالعیپ، هیبرادران و خواهران بخش اشنو»: ه آمده استین اطالعیدر ا

برق  یهالکن شده و د یتأم کیل و مواد خورایگازوئ، گاز، نون نفتکهم ا، ده بودر کتعهد  64لشگر 
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از مردم محرتم بخش . ه در حال آسفالت استیاشنو -و جاده نقده یبردار ر و برق شهر آماده بهرهیتعم

گاه ارتش مستقر در ین پایرده و سالح و مهامت خود را به اولکه انتظار دارد به قول خود عمل یاشنو

  .ندیافت مناید دریل دهند و رسیتحو 1359ر ماه ینطقه تا ساعت دوازده روز سوم تم

 ەهاین دادگاین برابر قوانیبا متخلف، ه پس از امتام زمان داده شدهکر شده است کن متذ یهچن 64لشگر 

 «. انقالب رفتار خواهد شد

 (3/4/1359هانکی)

 

 ارتش به بانه یسالما یهاانجمن یدر مورد اعزام اعضا یپ فالحیح رستیتوض

 یاسالم یهادر مورد انجمن ین انقالب اسالمیتحت عنوان هشدارسازمان مجاهد یبدنبال چاپ مطلب

  :ردیر مورد توجه قرارگیح زیالزم است توض، ارتش

روز در محارصه  20مدت ، ه پرسنل مسلامن ارتش در پادگان بانهکنیل ایبدل، «یپ فالحیرست»، من

ن افراد به یه ایت روحیجهت تقو، و مسلامن یدم از پرسنل انقالبیصالح د، بودندن قرار گرفته یمهاجم

امن آنان یه در صداقت و اکها پادگان یاسالم یهااز پرسنل انجمن، ن جهتیمحل اعزام شوند و به هم

نجا الزم به یآنان را به منطقه فرستادم و در اک، سب یرده و با جنگ افزارهاکاستفاده ، ستین کیش

  :ەاندم شدیسابق ارتش به سه گروه تقس یاسالمه انجمنکح است یضتو 

ان یارتش یگر بنام انجمن اسالمید یگروه، ەاندارتش شد یکدئولوژیو ا یاسیه جذب سازمان سک یگروه

ه کهستند  یو گروه سوم گروه ەاندردکاعالم  یخود را جهت جانباز  یه همواره آمادگکت دارند یفعال

  .نندکیفه منیخدمت خود انجام وظ یدر محلها یده و بطور جدجذب دو گروه فوق نش

ی سخرنان یکیدئولوژیل ایجا جمع و در مورد مسا یکشد پرسنل را در یه منکنیل ایبدل، در پادگان بانه

 ین افرادیه پرسنل بود و ایت روحیجهت تقو ینیاج به مبلغین جهت به تعداد سنگرها احتیبه هم، ردک
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ت ارشاد را یه در سنگرها مسوولکبل، فه جنگ ندارندیوظ، ەاندبه محل اعزام شد یمه بنام انجمن اسال ک

  .داده شده است که به آنان جنگ افزار سبکبه عهده داشتند ورصفاً جهت دفاع از خود بوده 

 یادیرده است و تعداد زکت کهمگام با امام و امت در جهت انقالب حر ، بعد از انقالب ینیزم یرو ین

م گذشته سه بار به زندان یه در رژکم ید بگویداشته است و در مورد خودم با یوح و زخممجر ، دیشه

 یمجارستانی، لهستان یهااتیتنام به هیتنام به عنوان نظارت برآتش بس ویمن در و یار کام و همافتاده

 . «هستم یآماده خدمت به انقالب اسالم، بوده است و همواره در هر سنگر یو اندونز 

 (3/4/1359)اطالعات

 

 ونیل ضد انقالبیتحو

  :ن رشح منترش شدیبد یه ایاطالع، شورکغرب  کات مشرت یستاد عمل یاز سو  –رمانشاه ک

، از بانه یه ستون اعزامکنیبا توجه به ا، رسدشت و توابع یقابل توجه اهال -ن یبسم الله القاسم الجبار

دهات و  یالزم است اهال، ت استکدر حال حر ، مناطق آلوده و استقرار در رسدشت یساز کجهت پا

ون یخود و ضد انقالب ەهایهرچه زودتر اسلح، دن خربیبه محض شن، «رسدشت»و « بانه»ر یقصبات مس

 یرانداز یتی، اسالم یجمهور  یروهایه از آن به طرف نک یانکاز هر م، نصورتیر ایدر غ. ل دهندیرا تحو

ن و یآن منطقه با شدت هرچه متامرت از زم، ندل ندهیخود را تحو ەهایاسلح، آلوده یا محلهایو ، شود

خود را  ەهایا اسلحیو  یه ضد انقالب را معرفک یر است به افرادکالزم به تذ . هوا منهدم خواهد گشت

 . امان نامه داده خواهد شد، ل دهندیتحو

 شورکغرب  کات مشرت یستاد عمل یروابط عموم

 (6/4/1359 )اطالعات
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 رضبه به دشمن

با خربنگار  یمصاحبه تلفن یکروز در ید، رمانشاهک یه ژاندارمر یفرمانده ناح« یمیرکرسهنگ » -رمانشاهک

خزر و  ین، ریانج، نیریش، شور ەهاین پاسگایب، روزیپر 13ساعت »: رمانشاه گفتکپارس در  یخربگزار 

 یماسال  ین ارتش جمهور یسنگ یسالحها یبانیه با پشتکآغاز شد  یر یدرگ، بعث عراق ەهایهالله با پاسگا

تن از افراد  ی، یکر ین درگیدر ا. دیمنهدم گرد، مزدور بعث عراق یروهاین کدستگاه تان ، یکرانیا

قه یدق 20/8ساعت ، بعث عراق یروهاین»: افزود یو . «امرستان منتقل شدیمجروح و به ب یژاندارمر 

د توپخانه یتش شدر آ یسانوپا و نفت شهر را ز، شتهکسلامن ، رگهیچقاش، سه تپان ەهایز پاسگایروز نیپر

 یروهایبه ن یبیچگونه آسیه یول، وارد آمد یخسارات، ها به پاسگاه سه تپانیرین درگیدر ا. قرار دادند

، ان پاسداریارتش و سپاه کمکبا  یها افراد ژاندارمر یرین درگیدر ا. ران وارد نشدیا یاسالم یجمهور 

روز یپر، ارتش بعث عراق، ن باریدوم ین گزارش برایمبوجب هم. ردندکبه دشمن وارد  یادیخسارات ز

، گاهیه پرسنل پاکو گروهان دهلران را داشت « چالت»قصد ترصف پاسگاه ، توپخانه یزره یبا واحدها

توانستند ضمن دفع  یشهامت و از خودگذشتگ، ان پاسدار و فرمانده گروهان با شجاعتیسپاه کمکبا 

وارد آورند و  ین و انبار مهامت آنها خساراتگاه دشمیو پا« سورته»حمله دشمن بساختامن پاسگاه 

ن به نقل از یهمچن، پارس یخربنگار خربگزار . «نندکن را منهدم ینفت و بنز یرهاکن آالت و تانیماش

 ەهایه پاسگایلکدر  16ه از ساعت ک یمجدد یر یدرگ» : رمانشاه گزارش دادک یه ژاندارمر یفرمانده ناح

فرمانده . «ردندکبه دشمن وارد  یتلفات، ران با شجاعتیا یماسال  یجمهور  یروهاین. همدان آغاز شد

نده کبصورت پرا یر یصبح درگ 9هنوز ساعت ، المین و ایریدر قرص ش»: رمانشاه گفتک یه ژاندارمر یناح

 . «نندکیم یحمالت دشمن را خنثی، ر ینظ یبا رشادت و استقامت ب یادامه دارد و افراد ژاندارمر 

 (6/4/1359)اطالعات
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رات و سازمان کحزب دم که مشرت یانیه به بیاروم 64لشگر  یاسیس -یکدئولوژیا یاسیره سیه دایجواب

 (تیرثکخلق )ا ییفدا یهایکچر

  .ندکیفاسد تنگرت م یهاکهر روز صحنه را بر گروه، ردکمردم  یآزاد

حزب  نوانبع یه ایاطالع، هیاروم64لشگر  یکدئولوژیا یاسیره سیه ـ خربنگار اطالعات از طرف دایاروم

: ه آمده استین اطالعیاز ا یدر قسمت. ت ( منترش شدیرثکخلق)ا ییفدا یهایکرات و سازمان چرکدم

، شیداخل یرهاکا و نو یکردستان در دست ابر قدرتها و خصوصاً آمرک یهاه رسنخ آشوبکقت ین حقیا»

م و یدانستیناً میقیا ش ما آنر یه مدتها پکاست  یمطالب، است کیو ساوا یاز جمله عراق و افسان فرار 

آنان ، هین اعالمیه خوشبختانه در اکم یم از زبان خود رفقا بشنویخواستیاما م، میر شده اکبارها متذ 

ات یشاه خائن و رهرب عمل یو فرار  یافس طاغوت، «یرسگرد عباس»املش کمنونه . ەاندحاً اعرتاف منودیرص

ه آمده یدر دنباله اطالع. «دیگرد یاعدام انقالبر ما یه بدست برادران دل، کرات استکحزب دم ینظام

« یتالله منتظر یآ»متعهد ما چون  یه علامکه ک یهنگامی، نین حسیچون عزالد یفاسد یروحان»: است

، د بودندیدر تبع، ه شاه در شهر مهابادیم اسالم و مبارزه بر علیبخاطر دفاع از حر« یطاهر »و « یربان»و 

ف محوله از طرف طاغوت در امر اقامه جمعه بودند و در یل انجام وظامشغو ، ال و با فراغ بالیخ یب

و پس از ، ردک یاالمر و واجباالمئه معرف یطاغوت را اول، اعظم مرص یه همچون مفتکهامن مراسم بود 

ه یبر عل، ر منودیفکرد و تکام ین قیاسالم و نجات مستضعف یایاح یه براکرا  یمردی، نیامام خم، انقالب

اعظم مرص صورت  یمشهور مفت یهمزمان با فتوا، ن جهادیه اکجالب توجه است . دیمنایجهاد م او اعالم

ران شده یا یاسالم یردستان در چهارچوب جمهور ک یخواستار خودمختار ، هین اعالمیشام در ا. ردیگیم

، نرایا یبرا یراسکدم، ردستانک یبرا یه با شعار خودمختار کد یمگر شام نبود، جالب است. دیا

را  یاسالم ید و جمهور یدانستیقابل تحقق م یکراتکدم یومت جمهور کح یکرا فقط در  یخودمختار 

ن هدف را هم فقط یدن به اید و تنها راه رسیدانستیران میا یحقوق خلقها یو ناتوان از اعطا یارتجاع

  .«دیدر جنگ مسلحانه جست
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 ەهاع روزنامیاز توز یر یجلوگ

مرجع ترین و مهمترین لین اصیای، اسالم یشام به مجلس شورا»: ه استه آمدین اطالعیان ایدر پا

، ه چرا بدون مطالعهکد یردکحمله ، ون به آن دوخته استید همه انقالبیه امک یشور اسالمکن یا یقانون

د یگذراندن وقت و تجد یره را براکه شام مذاکوخود دارد  کین مساله شیمگر در ا. دیردکره را رد کمذا

تا ، ت تن در دهدیأت سوء نیرسو ته ه یرات بکمجلس به مذا، د دو مرتبهیخواهیا میآ، دیخواهیقوا م

رد را به جرم کد و مردم مسلامن یا را ادامه دهیپرولتار یکراتکومت دمکدوباره ح، ال راحتیشام با خ

زنده زنده د و یبرب ینیگوش و ب، دیچشم درار، دینکنجه کش یاسالم یاز جمهور  یو طرفدار  یمسلامن

، هان و اطالعاتکی ەهایر از روزنامیچرا غ، دیشور ناراحتکمطبوعات در  یه از نبودن آزادکشام . دیبسوزان

ه کن است یر از ایا غیآ، دینکیم یر یان جلوگکبه مهاباد و بو  یات اسالمیو نرش ەهااز ورود روزنام

و  ین مرتقیام و قوانکردم از احمردم استوار است و اگر م ەهایتود یت شام به جهل و نادانیمکحا

ه زوال خود را کفاسد نخواهند رفت؟ حال  یهاکر بار شام گروهیهرگز ز، اسالم آگاه شوند ینوران

 یکار خود را نزدکان یند و پاکیهر روز صحنه را بر شام تنگ م، ردکمردم  یاسالم ید و آگاهینیبیم

د و به دست و پا افتاده و یردکه یتشب« یبارزان یمالمصطف»رسنوشت خود را به ، د و چه خوبینیبیم

گر انداخته و با التامس از یگناه را به گردن گروه د یکهر، تیت و اقلیرثکو مواضع ا یبا انشعابات قالب

و  یاسالم یردستان به همت ارتش جمهور کشرت مناطق یه بک کنیاما ا، ردیاز بگیخواهد امتیم، دولت

ه کهمچنان ، ەاندو آزاد شد کاز وخود ضد انقالب پا، ردکرگان مسلامن شمیسپاه پاسداران انقالب و پ

، باشندیم بر منطقه مکحا ەهایره با گرو کز خواهان رد مذاین یاسالم یندگان محرتم مجلس شورایمنا

ر مناطق آزاد نشده یدشمن در سا یوبکمناطق و رس  یساز کاست پایه سکم یم و از دولت خواهیهست

است ین سیه با تداوم اکد آنیبه ام، ندیمنا یر یگ یره پین هامنند رسدشت و مهاباد و غجایردستان و آذرباک

آرام  یمزدور و چپنام آزاد شوند و زندگ یهاکرد از سلطه ضد انقالب و گروهکملت محروم ، در منطقه

 یر مسلح جمهو  یروهاینده باد نیزنده و پا. رندیش گیدر پ یاسالم یه نظام جمهور یرا در سا یو مرفه
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ران یا یاسالم یانگذار جمهور یدرود بر رهرب امت اسالم و بن -رانیا یاسالم ینده باد جمهور یپا – یاسالم

  .ینیحرضت امام خم

 هیاروم 64لشگر  یکدئولوژیا یاسیره سیدا

 (7/4/1359)اطالعات

 

 شورکغرب  که ستاد مشرت یاطالع

بانه و رسدشت  یخطاب به اهال، شورکغرب  کاز طرف ستاد مشرت : رمانشاه ـ خربنگار اطالعاتک

بانه و  یستون اعزام، ردکمردم مسلامن »: ه آمده استین اطالعیاز ا یدر قسمت. صادر شد ایاطالعیه

از هوا  یرقانونیستون را از طرف افراد مسلح غ یبه سو  یرانداز یت، تیامل رشادت و قاطعکبا ، رسدشت

ستون  یبسو  یا حمله ایو  یرانداز یچگونه تیه هیکرد و فقط در صورتکن قلع و قمع خواهند یو زم

 ین نشان نخواهند داد و شام اهالیق هوا و زمیاز طر یس العملکع، مسلح یروهاین، ردیصورت نگ

و  یدلسوز ، ەاندردکن شام نفوذ یبنده بیفر ه با القابکون یا راندن ضد انقالبی یر با معرفیمناطق درگ

بر  یت خود مبنیبا اثبات حسن ن، و سپاه پاسداران یاسالم ید و ارتش جمهور یخود را نشان ده یبرادر 

 . خود را ادامه خواهد داد یرشو یپ یت اسالمکت و حفظ حدود و ثغور مملیجاد امنیا

 (11/4/1359 )اطالعات

 

 جانیآذربا یهایرین گزارشها از تحوالت و درگیآخر

 یسجمهور خواستار اجراییصدر ریبنرت کبه د  یه با ارسال تلگرامیاروم 64لشگر : هانکیه ـ خربنگار یاروم

  :ر استیمنت تلگرام به رشح ز. در منطقه شد یم اراضیتقس یرضبت
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  .است جمهور محرتمیر

رد مسلامن دست کبرادران  کمکن لشگر با یور این مرز و بوم و رسبازان غینهاد ا کگر فرزندان پایبار د

نون کرون راندند و هم ایب یجان غربیآذرباضد انقالب را از دشت مرگور از محال  یروهایدر دست هم ن

اده ضمن یپ 64لشگر . باشدیمستقر م« نایبزس»ده یشک کرسبه فل یوهستانهاکان یگاه ارتش در میپا

استدعا دارد به  یاست جمهور یون بود از ریار ضد انقالبیماه در اخت 5ب یه قرکن منطقه یا یساز کپا

منطقهاوامر  یشاورزان واقعکن یب یم اراضیخصوص تقسو به  یار یو مساعدت در امر مردم کمکمنظور 

و به صورت  ین منطقه رادر خارج از مقررات ادار یدر ا یم اراضیمربوطه صادر و تقس یبه مباد یعاجر 

 هیاده ارومیپ 64لشگر     .ندیاجرا فرما یرضبت

 

  :ن استیه منت آن چنکرد کخطاب به مردم منطقه صادر  یگر ید یهیه اطالعیاروم 64لشگر 

  .رد منطقه مرگور سالمکهموطنانـ برادران و خواهران 

 یان شام هستم و برایدر م یمقدس مل یاز هدفها یبانینون برادران رسباز شام به منظور پشتکهام

  .وشاکش با متام وجود ین آسایتأم

ات یعمل. ردکم یجاد خواهیه اک ینیم جنگافزا تأمیم با تصمیخواهیما از شام مردم محرتم منطقه م

  .مییمنطقه را جربان منا یمبودهاکجاد منوده و یرا در منطقه ا یابیمردم

ان خود یم و ضد انقالب را از میوبکان بیاوهگویرده بر دهان کگره  ید دست در دست هم با مشتییایب

 ەهایپاسگا. مینک یآسوده زندگ یطیدر مح ینیامام خم یران به رهرب یا یندگیو با هدف الله و پا. میبران

 . منطقه یو ژاندارمر  ینظام یه پادگانهایلکراژان و ، انکافت جنگافزا عبارتند از اغبالق ملیدر

 (13/4/1359هانکی)
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 هیه لشگر ارومیاطالع

  :ر انتشار دادیبه رشح ز« هیاشنو»خود راخطاب به مردم  10ه شامره یه اطالعیاروم 64لشگر 

به شام  یبرداران ارتش یه سالم! سالم از سو ه و حومیور بخش اشنویمحرتم و غ یاهال -یبسمه تعال

ندگان ینون بنا به خواسته مناکن بار تایچند 64لشگر، وریامن و مرزداران غیبرادران و خواهران شجاع و با ا

، ده بودیان رسیه به پاک ین مهلتید منوده و با آخریخلع سالح را متد یداده شده برا یهامهلت، هایآباد

ندگان آن یدان و معتمدان و منایش سفیاز ر یتعداد مجدداً  یت را رشوع سازد ولایست عملیبایناچار م

ه هدف ارتش یکازآنجائ. ردیانجام گ یز ین منطقه بدون خونریدر ا یساز که پاکسامان درخواست منودند 

ت یحام، ندگان راه اسالمیباشد و از پویق میت دقیو انجام مأمور یاصول اسالم یبرمبنا یاسالم یجمهور 

افراد مسلح ی، ز یاز هرگونه خونر یر یجلوگ یه براکن شد یقرار بر ا ندگان شامیرات با مناکند درمذایمنایم

افت یل و پول اسلحه را دریه تحویمستقر در اشنو یگان ژاندارمر یآن منطقه اسلحه و مهامت خود را به 

ه خلع سالح بدون کمنوده  یار کمستقر در منطقه هم یژاندارمر  یهاگانیانتظار دارد با 64لشگر . ندیمنا

 یو سازندگ یاقتصاد ەهایبرنام یاجرا یبزود یحق تعال یار یانجام شود تا به  یر یهر گونه برخورد و درگ

 . الت موجود منطقه انشاءالله برطرف گرددکس گردد و مشیت میجاد امنیبا آرامش خاطرو ا

 (18/4/1359)اطالعات

 

 هیاطالع

ن ین منطقه بدیا یخود را خطاب به اهال 11ه شامره یه اطالعیاروم 64لشگر ، ن موضوعیدررابطه با ا

  :ردکرشح منترش 

ران یای، اسالم یجمهور  یه ارتش و ژاندارمر کنون کا، ه و حومهیور اشنویمحرتم و غ یاهال -یبسمه تعال

قه برقرار ران را در منطیا یاسالم یت دولت جمهور یمکتوانسته است حا، ات پروردگار توانایه عنایدر سا
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. دیت را دررسارس منطقه برقرار منایور منطقه امنیرشافتمند و غ یاهال یار کد و در صدد است با همیمنا

شه و همواره یهم یاسالم یجمهور  یشرت با ژاندارمر یب یار که برادران انتظار دارد ضمن همیلکلذا از 

ضد انقالب  ەهایه در اثر توطئک ینو از متام خواهران و برادرا. ندیخود را حفظ منا یانقالب یار یهوش

ه به زور کم یدانیه به دهات خود بازگردند و مکم یخواهیم، ەاندخود شد یهایآباد کمجبور به تر 

خود را در  ەهایگایه پاکد و آنان یخود را جمع منائ یاه چادرهاید سیاون نتوانستهیاسلحه و ضدانقالب

آورند یخود را بدست من یو غذا یازمندیشند و نکیم آخر را یو نفسها ەاندشهر و دهات از دست داد

و به  کخود را تر  یشود هر چه زودتر منطقه فعلید اخطار میمنائیم کمکناخودآگاه و به زور به آنان 

ز مورد هدف یون شام نیب ضد انقالبیرده در موقع تعقکن یان دارد خداکام، دیدهات خود مراجعه منائ

 . دیریقرار بگ

 (18/4/1359)اطالعات

 

  .شوندیوچ داده مکها یخلع سالح به آباد ینان قطوروالند برایچادرنش، ل ندادن اسلحهیدر صورت تحو

منطقه  یبه اهال ایاطالعیهبا انتشار  یات مستقر در خو یفرمانده ستون عمل: هانکیه ـ خربنگار یاروم

گاه یار دارند به پایر اخته دکل مخابرات را یو مهامت و وسا ەهااسلح یهیلکرد کقطوروالند اخطار 

ه چنانچه در مدت مقرر که اخطار شده است ین اطالعیدر ا. ل دهندیمستقر در قطور تحو یاتیعمل

همراه با احشام خود به  یاهال یهیلکنند کخود اقدام ن یل اسلحهیمنطقه نسبت به تحو یشده اهال

ستاد  یه از سو ک ایاطالعیهمنت . دوچ داده خواهند شد تا نسبت به خلعسالح آنان اقدام شو کروستاها 

. ن رشح استیافت به ایمنطقه قطوروالند انتشار  یخطاب به اهال یمستقر در خو  یات ژاندارمر یعمل

تا  16/4/59خ یه از تارکگردد یمنطقه قطوروالند ابالغ م یله به اطالع اهالینوسیتا بدیکبه نام خداوند 

 یزات نظامیر تجهیر مجاز و سایه اسلحه و مهامت غیلکفرصت دارند  22/4/59شنبه مورخ یکعرص روز 

، چگونه ترسیار دارند بدون هیه قبالً غارت شده و در اختکرا  یو ارتش یژاندارمر  یل مخابراتیو وسا
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قطور  یاتیگاه عملید به فرمانده پایل مخابرات را در قبال اخذ رسیزات و وسایسالح و مهامت و تجه

ل نشود یور تحوکان وقت مقرر سالح و مهامت مذ یچنانچه تا پا. ندیل منایقطور تحو یمستقر در روستا

 یالقات با احشام مربوطه به داخل آبادییو  ەهاپناهگا، نان منطقه از ارتفاعات و غارهایچادرنش یهیلک

ن تحت یاقدام و متهم یزات نظامیر تجهیسالح و مهامت و سا یوچ و طبق مقررات نسبت به جمعآور ک

ه در کقرار خواهد گرفت لذا از برادران و خواهران مسلامن منطقه قطوروالند انتظار دارد  یگرد قانونیپ

بردارند و  یو چوب دامدار  یشاورز کل یآن ب یرون انداخته و به جاین بین مارها را از آستیارسع وقت ا

مته از درگاه در خا. بت به بار خواهد آوردکآنها ن ین داشته باشد داشنت اسلحه به عوض نعمت برایقی

  .ت را دارمیت توأم با امنیسالمت و موفق ین منطقه آرزو ینکسا یهمه یتا برایکزد یا

 ی. مستقر در خو  یاتیفرمانده ستون عمل

 ینیرسهنگ دوم تاجالد

 (18/4/1359هانکی)

 

 64ه لشگر یاطالع

داخل بخش  در یخود را در رابطه با استقرار ژاندارمر  10ه شامره یه اطالعیاروم 64ن لشگر یهمچن

  :ردکن شهر صادر یل سالح به مأموران به ایه و تحویاشنو

به شام برادران و . به شام یبرادران ارتش یاز سو . سالم. ه و حومهیور شهرستان اشنویمحرتم و غ یاهال

  .وریامن و مرزداران غیخواهران شجاع و با ا

خلع سالح را  یداده شده برا ییمهلتها یهایندگان آبادیمنا ینون بنابه خواستهکنبار تایچند 64لشگر 

مجدداً  یات را رشوع سازد ولیست عملیباید ناچار میان رسیه به پاک ین مهلتید منوده و با آخریمتد

ن منطقه یدر ا یساز که پاکندگان آن سامان درخواست منودند یدان و معتمدان و منایشسفیاز ر یتعداد
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منوده  یار کمستقر در منطقه هم یژاندارمر  یگانهایدارد با انتظار  64لشگر . ردیانجام گ یز یبدون خونر

 ەهایبرنام یاجرا یبه زود یحقتعال یار یانجام شود تا به  یر یه خلع سالح بدون هر گونه برخورد و درگک

الت موجود منطقه انشاءالله کس گردد و مشیت میجاد امنیبا آرامش خاطر و ا یو سازندگ یاقتصاد

 . برطرف گردد

 هیمارو 64لشگر

 (18/4/1359هانکی)

 

 که مشرت یاطالع

ردستان و فرمانده پاسداران انقالب ک 28و لشگر  یم رشع دادگاه انقالب اسالمکحا ین ازسو یهمچن

  : افتیانتشار  یه ایمستقر در سنندج اطالع یاسالم

نند خدا کجه تو  ەانده ناآگاهانه انجام دادکد خود یبد و پل یارهاکاورند واز یامن بیه اکآنان -یبسمه تعال

ه ناآگاهانه دنبالرو ک یسانکردستان کمحرتم و مسلامن  ید(اهالی)قرآن مج. گذردیو رسول از آنان م

د یاشانه خود آواره شدهاکد و از خانه و یام منوده بودین قیه اسالم و مسلمیمنحرف و بر عل ەهایگرو 

  .دینکر کد فینامیم ه شام را دعوت به بازگشت به دامن اسالمکحق  ین ندایگر به ایبار د

ن یردستان اکران و سپاه پاسداران یا یاسالم یردستان و ارتش جمهور ک یله دادگاه انقالب اسالمینوسیبد

خود را  یو سالحها م نداشتهیت مستقکها و قتل رش یریه در درگیکدهند در صورتیفرصت را به شام م

خود  یران به زندگیا یاسالم یو دولت جمهور اشانه خود برگشته ودر پناه اسالم کد به خانه و یل منایتحو

 . باشدیمنطقه م یساز کن فرصت تا قبل از پایاست ا یهیبد. دیادامه ده

 (19/4/59هان کی)
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 هیاطالع

ن یعرص از قول ا ەهایاز روزنام یکیروز در یه پرک ایاطالعیهانتشار  یردستان در پک 28سنندج ـ لشگر 

  :پارس قرار داد یار خربگزار یر اخته را دین اطالعیلشگر منترش شده بود ا

عرص  ەهایاز روزنام یکیدر  یرساند خرب یز سنندج میان عزیله به اطالع همشهرینوسیبد -تعالیبسمه

ون و فرودگاه و باشگاه افسان سنندج یزین اطراف تلوینکبه سا 28بر اخطار لشگر  یمبن 22/4/59مورخ 

 یدقتیه متأسفانه به علت بکاست  یبهشت سال جار یاردل یع اواین خرب مربوط به وقایا. درج شده است

ده یه درج گردیروز( نرشیروز)پرین خرب در شامره دیا ەهان روزنامین ایت مسوولیو عدم احساس مسوول

 یچگونه نگرانیه یمردم مسلامن سنندج جا یبرا: گرددین خرب اعالم مید ایب شدیذکلذا ضمن ت، است

  .ن روزنامه اعالم جرم شودین ایه مسوولیاست تا عل یرسگر مراتب تحت بر یستو از طرف دین

ن یدر دوم: ردکپارس اعالم  یبا خربگزار  ییدر گفتگو یسپاه پاسداران انقالب اسالم یز کستاد مر  یسخنگو 

، «وریدر»، «ران»، «ومهدرهک» یروستاها، به طرف نوسود یانتظام یروهاین یرشو یو پ یساز کات پایعمل

شنه ادامه یکبعدازظهر  5بعدازظهر شنبه تا  11ه از ساعت کد چند ساعته یشد یر یپس از درگ« دوآب»

  .نندک کن مناطق را از وجود وابستگان ان پایداشت توانستند ا

. ل آمدیبه درجه شهادت نا یاز پاسداران به نام احمد فتاح یکی یر ین درگیرد در اکن سخنگو اضافه یا

 یروهایشمرگ مسلامن و نیخدا و همت برادران پ یار یبه  همچنان ادامه دارد و یساز کپا: افزود یو 

  .م گرفتیمنطقه را از دست دشمنان خواه یاسالم یمسلح جمهور 

 یساز کات پایعمل یدر ادامه. دیپارس رس یروز از پاوه به خربگزار یه دک یگزارش یهیرمانشاه ـ بر پاک

رد و کشمرگان مسلامن یپی، سالمپاسداران انقالب ا یاسالم یارتش جمهور  یروهاین، منطقه نوسود

ن ارتفاعات یات در ایعمل یادامه یبرا کنیارتفاعات پشت دوآب را به ترصف درآوردند و ای، ژاندارمر 

 (24/4/1359   هانکی)   . مستقر هستند
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 یو ژاندارمر  ینیزم یرو یهان با فرمانده نکی یاختصاص یگفت و گو 

  .داردیبرم را از رس راه انقالب یارتش هرگونه مانع: رنژادیظه

  .ردستان مشغول توطئه هستندکا در یکران با پول آمریدشمنان انقالب ا

 یکشور در کل ک یو رسپرست ژاندارمر  ینیزم یرو یرنژاد فرمانده نیمسار ظهیت: هانکی یاسیس سیرسو

هان ضمن اعالم اقدامات متقابل ارتش در مورد حمالت ارتش کی یاسیبا خربنگار س یاختصاص یمصاحبه

 یل مربوط به ارتش جمهور یر مسایسا یشورمان نظرات خود را دربارهک یمرز  یوران عراق به شهرهامزد

ش حمالت ارتش عراق به یبا توجه به افزا: هکن سئوال یدر پاسخ به ا یو . ردکح یران ترشیا یاسالم

ن یدر ا: دهد؟ گفتین حمالت منیبه ا یران جوابیا یاسالم یشورمان چرا ارتش جمهور ک یمرز  یشهرها

به  یه بصورت تجاوز نظامک ینون ارتش عراق حملهاکز برسانم تاید به اطالع هموطنان عزیمورد اوالً با

بوده  ینون بصورت حمالت آتشکحمالت ارتش عراق تا. ت ما باشد انجام نداده استکداخل مرز ممل

 ەهایگایسات و پایه تأسین حمالت علیب هم پاسخ ایام صورت گرفته و به هامن ترتیه با توپخانه و هواپک

متقابل در  یحمله یکش در عراق در یه در حمله چند روز پک یبطور . ارتش عراق داده شده است

 یران قصد توسعهیا یه بارها اعالم شده انقالب اسالمک یده شد هامنطور یشکعراق به آتش  یپاسگاه مرز 

ستمگر  یاستعامر  یدر حال حارض ما با دولتهااً یثان، افتادین بود انقالب از ارزش میندارد چون اگر ا یارض

پروردگار  یخودش و فقط با توسل به ندا یران به اراده و مشت خالیم و آنها را ملت ایار دارکجهان رسو 

ن انقالب یه ایر علیسا یقدرت در خارج از مرزها یکه بصورت ک یسان. کرون رانده و خواهند راندیب

ن دولتها در یا. جهان هستند یاستعامر  یطانیش ین قدرتهایان ار کد نو یو بدون ترد کتازد بدون شیم

صدام  یم به خاطر حملهیتوانیما من. ندارند یگاهیعراق پا یبخصوص ملت اسالم یاسالم یداخل ملتها

عدها از برادران مسلاممنان در عراق را  یخانه و زندگ، ت ماکن و چند نفر از مزدورانشان به مملیحس

ه آنجا ملت مسلامن عراق کم یرا مورد حمله و آتش قرار بده ییم آنجاینیکتالش م ما. میبه آتش بگشان

م یسات خودمان جواب بدهیه تأسیعراق را عل یآتش یه هر حملهکنیدستور داده شد من بعد از ا. نباشد
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به  کمکجز  یز ین حمالت چیه هدف ارتش عراق از اکشرت واضح است یار بید با حجم بسیمنتها شا

ن یات ننگیح یملت مسلامن و ادامه یکتسلط دوباره بر جان و مال و ناموس  یخود برااربابان 

مرز بساط ظلم و  یسو  یکدر  یان ندارد ملتکچون ام. ستیم مزدور بعث عراق نین و رژیصدامحس

خربان یب یمنان و از خدایر تسلط اهریاز ملت مسلامن همچنان ز یرهایگر تید یند و در سو یجور رابرچ

  .اشته باشدقرار د

ن یصدامحس یبرا ییافت مسلامً جایه خواهد کابد یران انشاءالله تحقق یران اگر در ایا یانقالب اسالم

ن یانقالب و همچن یروز یدر پ یط و نقش رهرب یسپس رشا ینیزم یرو یفرمانده ن. نخواهد گذاشت یباق

به : رد و گفتکما اشاره  یالمسنت انقالب اسکنه شیا در زمیکزم آمریالیتوطئه ضد انقالب بخصوص امپر

د یه رهرب باکنیباشد اول ا یرمشخصات رهرب یعالوه بر سا یاصل یسهمشخصه ید داراینظر من رهرب با

است از  ین منونهایه اکند و مردم معتقد شود که یم بر مردم اراکت با دستگاه حایضد یخودش منونه

م یم تعظین رژیا یه صدها بار براکو امثال او  اریشود وگرنه بختیافت میمرت که مخالفرت از او ک یعنرص 

ه سنگ قانون ک یسانکتوانستند رهرب مردم باشد و با آن یرده بودند و قسم خورده بودند چگونه مک

ه ک ید رهرب را زمانیمردم با. رشط دوم مورد اعتامد بودن رهرب است. زدندینه میگذشته رابه س یاساس

  .ردیمردم قرار گ یبانین شخص مورد پشتید بداند و ابدنبال او راه افتادند مورد اعتام

تواند ادعا یاالن م یسکدهند و چه یشته منکون مردم اعتقاد نداشته باشند هفتادهزار یلیو شش میاگر س

انات کداشنت ام یقسمت سوم رشط رهرب . مورد اعتامد مردم هستم ینیامام خم یه من به اندازهکند ک

منبع  یکه صورت گرفته از ک ید هر انقالبینیبیا میخ انقالبات دنیدر تارمرور ساده  یکبا ، است یماد

 یو اسم آن را گذاشتند انقالب ول ەاندردکودتا کشورها کاز  یار یالبته بس. شده است کتدار  یبزرگ مال

د یمن است و شا یدهین عقیالبته ا. ردندکن یطاهره تأم یران را اموال امئهیانقالب ا یانات مادکام

نذورات خود را  ینیتحت نظر امام خم یران بنا به اعتقادات مذهبیمردم ا ین را نپسندند ولیا اهیلیخ

ار کانقالب به  یماد یازهایردن نکبرطرف  ین اموال را برایرساندند همیم یه به مرصف امور مذهبک
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درصد آنها از 98ه کر انقالبات جهان یران است و با ساین تنها وجه مشخص و ممتاز انقالب ایگرفتند و ا

ابرقدرتها  یرنژاد آنگاه به نقش ضد انقالب و توطئهیمسار ظهیت. شدندیم یماد یبانیگران پشتیجانب د

ن یومت نوکدن حیرس یما برا: رد و گفتکف انقالب اشاره یآنها در جهت تضع یداخل یادیا یار کبا هم

ف انقالب همسو و همجهت مردم در جهت اهدا ین مراحل همهیه در اکم یرا پشتس گذاشت یمراحل

 یاملکر تیانقالب در خط انقالب بودند و بعد از مس یروز یتا زمان پ یان عدهاین میدر ا یبودند ول

 یولوژ یدین از نظر ایا. با انقالب نداشتند یار کگر ید یل مختلف خارج شدند و به عبارتیانقالب بنا به دال

ن انقالب قرار یر انقالب خارج شدند ودر مقابل ایمساز  یاما دستها. ردیکجاد منیانقالب ا یبرا یلکمش

ه در روز انتخابات در ک یسانکمثالً . مییم بگویتوانیجز ضد انقالب من یچ عنوانینها هیگرفتند و ما به ا

خواهند انقالب یام مسلحانه میا با قینند و کا اخالل یشند و کستند و صندوقها را به آتش بیمقابل آن با

ا؟ یکا آمریس یانگل. ر انقالب برداردیتواند از مسیم یسانکنها را چه یشانند حاال اکحطاط برا به ان یاسالم

و  یران و ژاندارمر یا یاسالم یه ارتش جمهور ک ییروین. دان برداردید از میانقالب با یرو ینها را نیخرب ا

 یانقالب یروهایند متام یش آیپ ین وضعیه چنک یزمان، ه جزء آن هستندک یمسلح قانون یروهایر نیسا

نند در واقع به انقالب کن نیت مردم بردارند و اگر چنکحر  ین سنگ را از جلو یو ارتش مؤظف هستندا

ند ارتش یگویه مک یسکن آن یبنابرا. ەاندرا به هدر داد یرانید ایو خون هفتادهزار شه ەاندردکانت یخ

و بدان جهت ما بنا به قانون  یا انقالبب یمرز ضد انقالب. نجاستیمرزها ا کد بداند یبرود به مرزها با

عامالنش را  یوبکم و رس یدانیرد آن را مانع ضد انقالب میت انقالب قرار گکحر  یه در جلو ک یهر مانع

: سپس ادامه داد یو . میآوریبه حساب م یانقالب یروهایف مرشوع نیدر آن قطعه بخصوص از وظا

ز یدشمن ن یخارج یروهایه نکد یآیخودش درم یهیبصورت گر یزمان یدشمنان داخل یت ضد انقالبکحر 

ن انقالب یفرد فرد مخالف یافهیدر ق یتواندیدشمن را م یخارج یروهایت نیشام حام. ندکت یآن را حام

ه ک ییسالحها. ەاندجا آوردکن همه سالح را از یضد انقالب ا یروهاین نید اینها بپرسیشام از ا. دینیبب

 یمکه در مدت کاست  یسکدام کست یرتل دولتهاست و تجارتش مجاز ننکد و فروش آنها متاماً در یخر

ن سالحها را به یه اکدام ابرقدرتهاست کند و آن کران یف وارد اکنیالشکتوانسته است پنجاههزار مسلسل 
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ه هدف او من و شام کرده کهدفش را مشخص  یرده و حتکن یحقوقش را تأم، دست ضد انقالب داده

 یماشه و س یگذارد رو یمرتبه دست میکه کبخورده یفر کا تر یا بلوچ و یمن کا تر یرد کآن برادر . میهست

ردستان به که هر تعداد آن در ک یفشنگ. آوردیجا مکد پولش را از ینیبب. ندیکم یکف شلکنیالشکفشنگ 

سه  یالاقل هفتها یه با چاپ افست رنگک یەهاین اطالعیشود با همید و فروش میتومان خر 20مبلغ 

ه کن یر از ایند غیکن میتأم یسکرسسامآور را چه  ینهین هزیا، شودیبار در سطح منطقه چاپ مچهار 

. ردیگیضد انقالب قرار م یروهایار نیر ابرقدرتها در اختیا سایل و یا ارسایا یکل از طرف آمریسالحها و وسا

ستاد صددرصد یایمران یت انقالب مردم اکحر  یه در جلو ک یا هر محفلیس کنم هر یباز هم مناعالم م

ران در جهت یسنت انقالب اکش یشود و فقط برایت میحام یف خارجیثک یرو ین یکه از جانب کد یبدان

رون یران بیخود متام ابرقدرتها را از ا یپروردگار  یرو یا نشان داد با نیه واقعاً به دنکران یانت به ملت ایخ

ست ین یمل یاست ول ین انقالب اسالمیند ایگویند و میآیعده م یکحاال . شده است یسازمانده. راند

رد کت یرا هدا ینهضت مل یک 1332رت مصدق در سال کد بدانند ملت ما در زمان مرحوم د یان باین بنیا

ن نهضت یخود من بخاطر اعتقاد به ا یم و حتیندار یدیچگونه تردیآن شخص ه کیو ما در اصالت و پا

ن نهضت به یتب و اکن مید اینیکر مکا شام فیآ. زندان بودمنجا نرفته بود در یه طاغوت از اک یتا زمان

ست نخورد کمرداد ش 25رده بود چرا در ک یهگذار یردن آن رسماکبدنام  یسال برا 25ه طاغوت کی کآن پا

صد نفر از یا سیست یدو یلهیان هم بوس. اوردیسته شد و نتوانست دوام بکچند روز بعد از آن ش یول

 ر شده؟یاوباش اج

ر هر دو یدر انقالب اخ یف بود ولیش ضعەهاجب یه در آن نهضت اسالمکنم یبین میرا در ا نیمن ا

ه ک یا با متام تالشیکنبار آمریداد و ا یخته شد و طاغوت را فرار یت به هم آمیهم اسالم و هم مل یعنی

و دشمنان ضد انقالب : افزود یو . ست مواجه شدکبا ش یدرپیند و پکنتوانست انقالب را در هم بش، ردک

 یر یردستان مشغول توطئه و درگکستمگر اسلحه گرفته و با پول آنها در  یا و از متام دولتهایکران از آمریا

در آنجا  ینظام یرو یرده بودند ما نکحمله  یعراق یامهایه هواپکش ین چند روز پیهمچن. شدنند

ن در آن منطقه تسلط یصدام حس و جاسوسان ییایکن ددمنشانه آمریه اکنیا یبرا. نندکم تا دفاع ینداشت
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نها از دشمن یه اکد گفت یبا ەاندرسدشت را در دست خود گرفت، ردستان ک یاز مرزها یدارند و مقدار 

افت یزه دریرسانند جایه به قتل مک یو در مقابل هر مسلامن هن شوندیم کنند تا وارد خایکدعوت م

به آن  یمان آنچنان درس یو انقالب اسالم امن به پروردگاریملت و ا یرو یانشاءالله با ن. نندیکم

شور ما کاران کتین جناینها بزرگرتیا. افتندیانت نیر خکگر به فیه تا عمر دارند دکم یوطنفروشان بده

از جمله  یانقالب یروهایر نیارتش با سا یار که رابطه و همکن مورد یدر ا ینیزم یرو یهستند و فرمانده ن

. امل باشدکجز تفاهم  یز یتواند چیسپاه پاسداران باارتش من یرابطه: سپاه پاسداران چه بوده است گفت

ن وجود یامً از انقالب منشاء گرفته است بنابرایه مستقکست یمسلح یرو یه سپاه پاسداران نکم یما معتقد

ستند یه با انقالب موافق نک یین جهت آنهایار الزم و احرتامش بر متام اقشار واجب است و بدیار بسیبس

هامنطور ، ن جوانان ما هستندیرتکه در سپاه پاسداران هستند اغلب پاک ینند جوانانیکآنها حمله م و به

روند و دسته یش میمرگ پ یتا پا یحفظ انقالب اسالم یندارند و برا ید آنها از مرگ هراسینیبیه مک

قتاً یحق یستیبا گذارند مایبه عقب من ەاندش آمدیه در پکرا  یاز راه یقدم یشوند و حتید میدسته شه

 ییمنتها تقاضا، هستند ینها شب و روز در راه خدمت به انقالب اسالمیم اینکافتخار  ین حوانانیبه چن

ت یر از واقعیچوقت نخواستم غیمن البته چون ه. آن وجود دارد یو فرمانده یادار  ەهایهم در دستگا

توانند یه با شورا مکنیسداران به ترصف ان برادران پایاز ا یه تعدادکم یگویم ن مطلب راینم اکان یرا ب

ه بعداً ک ەانده انجام دادکرا  ییارهاکه کده شده است ینند اغلب دکجاد یت ایخودشان مأمور یبرا

ن نقص ین بزرگرتینقاط به چشم خورده است و ا ین در بعضیشده است البته ا یالتکموجب بروز مش

ن برادران پس از یه اکن است یبه عهده دارد و آن ا در سپاه یگر ید یفهیه شورا وظک یدر حال. آنهاست

توانند با یت محوله را میه چگونه مأمورکنند کنند و مشورت یبنش یفرمانده یافت دستور از ردهیدر

 یه در همه جا وجود دارد و من در بعضین نقصیه اکم ییگویباز هم م. نه به انجام برسانندین هزیمرتک

انجام  یه شورا را براکنند کن مساله را حل ید برادران پاسدار ایبا. مردهاکاز شهرستانها آن را حس 

ها یت و در مجموع ناهامهنگیجاد مأموریا یرند نه برایار گکب یفرمانده یمحوله از رده یتهایمأمور

ه کمن است  یدر جلو  یاالن روزنامها. ستیر هم نکاست و قابل ذ  کوچکار یص بسین نقایه اکدم ید
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گردد به آن ین موضوع برمیامده و ایما ن کمکروز به موقع به یه هوانکرده است کله گ یدر آن برادر 

رده کاده نیشورا پ یلهیرا بوس یقبل ین برادر برنامهیاگر مسلامً ا. تیشورا و بوجود آوردن مأمور یمساله

ه موقع ب یبانین بود متام مراحل پشتکصادر شده بود مم یه از طرف فرماندهکبود  یتیبودند و مأمور

ان گذاشنت یبدون در م یافکبه علت عدم تجربه  یامن دارد ولین برادر گرچه ایا. گرفتمی صورت

شان یبرا یر شده است و چارهایه درگک یرود و درست زمانیم یتیسب اطالعات به مأمورکموضوع و 

. الزم داردوقت  یوپرت هم مدتیکمسلامً ارسال هل، ندیکوپرت میکهل کمک یمناند آنوقت تقاضا یباق

ر اسلم یقاعده و فقط در مس یکمسلح را تحت  یروهاین نقص رفع شود و متام نیه اکم یدواریام

 یه توطئهاکش یپ ین چندیهمچن، ت شده استین موضوع در حال حارض رعاینم اکمی رکو ف. میاوریدرب

سداران قرار داشتند و ار سپاه پایمتاماً در اخت یژاندارمر  یروهایت در حال وقوع بود نکدر منطقه ممل

فرمانده . دندیمال کان احمق را ه خایاوهگویپوزه  کردند کن لحظه و نفس آخر آنچنان عمل یتا آخر

: ارتش گفت یکولوژیدیا یاسیس یاداره یتهایشور در مورد فعالک یو رسپرست ژاندارمر  ینیزم یرو ین

 یاسیس یو گردانندگان اداره یاسالمت انقالب یج و هدایدانم در جهت ترویم ین اراده را اردهایمن ا

ار را در کبا و قاطع افیز یان منطقیه بتواند با زبان و بکد توانا باشد یبایارتش آنچنان م یولوژ یدیو ا

گر از ید. ندکگانگان در آنها اثر نیغات سوء بیه تبلک یسوسق دهد به طور  یت انقالب اسالمکجهت حر 

ت انقالب کار را در جهت حر که افکن یه عالوه بر اکست ن ایا یولوژ یدیای، اسیس یاداره یهدفها

  . . .ندکران را دنبال یا یومت اسالمکاهداف ح یانکدهد در هر زمان و هر میقرار م یاسالم

ت یهدا ینظام یتهایرا در جهت مأمور یر کم و جهت فیتوانا باش یستیم بایهس یچون نظام، سوم 

ند و کشور و انقالب را به حال خودشان رها کد داخل یبا د ارتشیبگو یسک ه فالنکنشود  یطور ، مینک

ق ید از طریه باکاست  یپرسنل نظام، ن مردمیدر ب یج شعار مذهبیگر تروید یمساله. به مرزها برود

ه کنیا یرؤسا گفتهام برا ین جهت من به آقایند و در همکدا یاشاعه پ ینظام ەهاینین اداره در متام زمیا

 ین اسالمیاوامر و قوان ەهام در رسبازخانیمطابقت ده یرا با شئون اسالم ینظام یتهایم متام فعایما بتوان

ه مخالف دستورات اسالم است محو کوا به پرسنل آموزش دهند و آنچه را یان شیا بیاغذ ک یرا بر رو 
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: ران گفتیا یاسالم یم طاغوت در ارتش جمهور یرنژاد در مورد محو آثار و عالیمسار ظهیت. نندک

ه در کبود  یر اسالم از اقداماتین مغاین زدودن قوانیو همچن یت اصول اسالمیه گفتم رعاک ینطور هام

ه با نشان طاغوت و ارتش کاغذ و فرمها بود ک یل هم مقدار یارتش صورت گرفتند و در مورد مسا

در  یاسناده کر دهم کد تذ یته را باکن یک یم ولین بردینها را ما از بیه اکمنقوش شده بود  یشاهنشاه

ه شاه مخلوع ک ین برد و به فرض دستور ید از بین را نبایت دارد و ایسند یه جنبهکارتش وجود دارد 

  . . .نهاین برده شود و امثال این برود و از بید از بیرده نباکافس صادر  یکدادن درجه به  یبرا

الت شام که مشکن پرسش یبه اان در پاسخ یشور در پاکل ک یو رسپرست ژاندارمر  ینیزم یرو یفرمانده ن

ل کن شیشور خود را با همکت یمن موجود: ست گفتیران چیا یاسالم یدر حال حارض در ارتش جمهور 

ن یدر ا یلکن مشیبنابرا، نمکفه ین وضع انجام وظیه در همکن است یردهام و قرارم اکو صورت قبول 

 . ما وجود ندارد یرابطه برا

 (26/4/1359 هانکی)

 

  .دندیپاسدار به شهادت رس14ه یمارو  یر یدر درگ

  .شته شدندکمهاجم  6، هیاروم«بند » یهایر یدر درگ

در منطقهبند : ردکمنطقه قطور اعالم  یاتیقرمانده ستون عمل ینیرسهنگ تاج الد: هانکیخربنگار –ه یاروم

تا یرمرستون ژاندا. همچنان ادامه دارد یر قانونیغ یاسیس ەهایاز گرو  ەهایاسلح یو قطور جمع آور 

با اقدامات : افزود ین گرفته است و یمختلف با چهار هزار فشنگ از مهاجم ەهایبحال نهصد قبضه اسلح

اطراف  یو به روستاها کو همراهانش ناچار شدند منطقه را تر  یسنار مامدی، ژاندارمر  یهاقاطع ستون

 طبق قانون با آنها هکر شدند ین دستگیازمهاجم یات در منطقه قطور تعدادیعمل یط. شدند یمتوار 

» منطقه قطور و یروستا یاهال کمکنون به کما هم ا» : افزود ینیرسهنگ تاج الد. رفتار خواهد شد
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امداد استان همچنان  ەهایم و گرو یشتافتها یخو  یو فرمانده یجانغربیآذربا یق استاندار یاز طر« الند

منطقه قطور روز بروز بر  یعتامد اهالامن و ایا، ه شدک ییهستند و با رهنمودها یدر حال امداد رسان

آنها ارمغان آورده  یبرا یبتکه افراد مزدور چه نک ەاندبرد یشوند و حاالپیمتر شرت راسخیامام امت ب

نه ین زمین خرب در ایآخر. بر رسشان خواهند آمد ییت بار چه بالهاکن وضع فال یاست ودر صورت ادامه ا

اسلحه در بازرگان به دست مأموران  60ه و یلحه در اشنوقبضه اس 6، ریدر دو روز اخ است کیحا

  .افتاده استیژاندارمر

ن سپاه پاسداران یه بک یر یه در درگکرد که اعالم یسپاه پاسداران اروم یگر سخنگو ید یاز سو  -

نفر از پاسداران شد  14رخ داد و منجر به به شهادت  59، 4، 27ون در روز جمعه یه بر ضد انقالبیاروم

 . ەاندشد ینفر زخم 7شته و کر ازمهاجامن نف 6

 (1/5/1359هانکی)

 

  .شد یساز کپا، ونیه از وجود ضد انقالبیاروم« برازان» یروستا

 یساز کپا یر قانونیون مسلح غیه از وجود ارشار و ضد انقالبیاز توابع اروم« برازان» یروستا -هیاروم»

  .شد

  :ن رشح انتشار دادیبه ا ایاطالعیهه یاروم 64لشگر  یساز کن پایبدنبال ا

ی، نظام یگانهای یبانیبا پشت« مرگور»رد مسلامن منطقه کت برادران یبراثر تالش و فعال -یبسمه تعال

محارصه و ، بود یر قانونیمهاجامن مسلح غ ش در دستیه از مدتها پکمنطقه مرگور « برازان یآباد»

خود  یگانهایافراد به ، اتین عملیبعد از اشد و  یساز کعات خلع سالح و پایچگونه تلفات و ضایبدون ه

 . ردندکمراجعه 

 (4/5/1359)اطالعات
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 در منطقه قطور و الند یساز کادامه پا

ن یدوم« الند»و « قطور» منطقه یساز کدر رابطه با پا یمستقر در خو یات ژاندارمریستاد ستون عمل

  :ن رشح انتشار دادیه خود را به ایاطالع

ن ینکو سا یت اهالیرثکا یار کت خداوند قادر و متعال با همیبا عنا« الند»و « قطور»منطقه  یاهال

و  یر فشنگ جمع آور یت 4255ر مجاز و یجنگ افزار غ قطعه 914،  4/5/59بخش قطور و الند تا روز 

ر یدستگ یساز کات پاین عملیون در حیو ضد انقالب یاز ارشار و مزدوران اجنب ین تعدادیهمچن. ضبط شد

ه و یو تجز یرات و مباحثات حضور کمذا یانات اهالیقرار گرفتند از آنچه از مراجعات و ب گردیو تحت پ

چ یت با هیرثکه اکجه گرفته شد ینت. دیو استنتاج گرد یقطور و الند بهرهربدار  یدهیل مردم ستمدیتحل

مزدوران با  ل اسلحهیو تحو یترس و ناچار  یاز رو  یول ەاندن ارشار را نداشتیبا ا یار کهم یعنوان آمادگ

ران یا یاسالم یجمهور ین ژاندارمریه به لطف پروردگار مأمورکنون کردند اکیم یار کراه تظاهر به همکا

 ەهایوطن و وعد ین افراد بیگر گول اینده دیباشد انتظار دارد اوالًدر آیمفرما مکت حیمستقر و امن

اموال خود با آنها به مبارزه برخاسته حفظ ناموس و  یت شهامت برایمحتوا را نخورند و در نها یپوچ و ب

رده است و ک یار کهمین ژاندارمریاًبا ماموریثان. ل اشخاص را ندهندین قبیبه ا یتجاوز و تعد یو اجازه

 یر و قلع و قمع شوند ثالثاً هنوز تعدادینشان دهد تا دستگەانده پنهان شدکن ارشار را یا یمحل اختفا

 یهامانده است آنها را درارسع وقت به واحد یباقر مجاز در دست اشخاص یجنگ افزار غ

 یهاجاد شده به روستایت ایتوانند در پر تو امنینان میو چادر نش یه اهالیلکل دهند رابعاً یتحویژاندارمر

برادران و  یروز یخود برسند در خامته پ یو دامدار  یشاورز کال راحت به امور یخود برگشته و با خ

مسئلت  یران از حرضت قادر تعالیا یاسالم یات امام امت جمهور یمناو یز را در اجرایخواهران عز

 . مییمنایم

 (7/5/1359هانکی)
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ارتش با  یستون نظام یر یات حمله و درگیجزئ: ارتش اعالم شد کستاد مشرت  یاز سو  ایاطالعیه یط

  وانیمهاجامن در مر

 یک یر یان درگیدر رابطه با جر یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یاز سو : پارس یخربگزار  –تهران 

ون یردند با ضد انقالنکیوان حمل میمردم مر یبرا ییه با خود سوخت وموادغذاک یستون نظام

ن ماجرا یا یچگونگ ایاطالعیه یو پاسدار و تلفات دشمن ط ینظام 11شهادت  ین چگونگیوهمچن

 یجمهور  یل از پرسنل نظامکشمت یستون نظام یک یبسمه تعال» : ن استیه چنیمنت اطالع. اعالم شد

دستگاه  14ت داشت یمأمور 8/5/1359رد مسلامن در روز کشمرگان یسپاه پاسداران وپیژاندارمری، اسالم

ردستان از کون حامل خواروبار را بنا به درخواست استاندار یامکل و ده دستگاه ین و گازوئیر بنزکتان

  .دیوان اعزام منایمردم مر یسنندج برا

وطن  یون ومزودران بیوان با ضد انقالبیمر« گاران» روز نهم درگردنه 10، 30در ساعت  یمستون اعزا

  :میرسانیران میف و بزرگوارایملت رش یرا مرشوحاً به آگاه یر یدرگ یه چگونگکشود یر میدرگ

لذا روز قبل با مواضع دشمن از وجود  ص داده شدیتشخ کو کش مشیر اعزام ستون از پیچون مس-1

ت کت از حر کمهاجامن با استقرار در دهات اطراف گاران و اطالع از حر  یشده بود ول کن پایمهاجم

  .ده بودندیخود را به مواضع گاران رسان 5/9صبح روز  30، 10ستون در ساعت

ت کوان حر یبه طرف مر 9/5صبح روز  30، 10شب را در گردنه گاران ماند و ساعت  یستون اعزام-2

قصد  مهاجامن ابتدا. شود یرمیون درگین و رد انقالبیگردنه گاران با مهاجم یمرت لو کی 5ه در کد یمنایم

ح وبه موقع فرمانده ستون یع وصحیورسعت عمل و بازتاب رس یار یه با هوشکمحارصه ستون را داشته 

ان ستون ازمحارصه نجات و خود مهاجامن یامنه برادران پاسدار و نظامیصم یامل و هامهنگک یار کو هم

ماند و یم یجسد از مهاجامن بجا 35جه تعداد یو درنت گردندیان و پاسداران محارصه میه ارتشلیبوس

  .گردندیم یاز آنها زنده مانده بودند متوار  یه تعداد معدودکه یبق
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د ییمنایم یر انداز یستون ت ین خودرو یهفت به اول یج یله آر پیبوس یر یدرگ ین در ابتدایمهاجم -3

  .گرددیاز برادران پاسدار و رسباز م یتعداده منجر به شهادت ک

 36وپاسدار و  ین برادران نظامید از بهرتیشه 11با دادن  یر یپس از هفت ساعت درگ یستون اعزام -4

ه کد و محموله خود را یوان گردیبعداز ظهر هامن روز وارو مر 5، 30شود در ساعت یمجروح موفق م

  وان برساندیون خواروبار بوده و سامل به مقصد مریامکو ده ل ین وگازوئیر سوخته حامل بنزکتان 14

ه کدان به خون خفته اسالم را ین شهیا یو جانباز  یار کران فدایا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

ر برادران مسلامن هم وطن خود بوده به امام امت ملت به پاخاسته یده آذوقه به سایهدفشان رسان

 . دیگویم یکترب اندیزشهیران و خانواده عزیا

 (11/5/1359هانکی)

 

 هیاروم 64ه لشگر یاطالع

منت . ردکاز آن ابراز تنفر  وم وکنافرجام را مح یودتاک, توطئه ایاطالعیهه با انتشار یاروم 64لشگر 

  :ن رشح استیه بدیاطالع

 

 میالرحالرحمناللهبسم

را بنت  یه متأسفانه لباس مقدس رسباز ک یران مزدور داخلکن نو یا از آستیکار آمرکتیدست جنا، گریبار د

ه دست کور خواندند کنها یزند اما ایرا درهم ر یومت اسالمکال خود اساس حیآمد تا به خداشتند در

  .ن انقالب ورهرب آن استیخدا با ا
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 ندیکوم و از آن ابراز تنفر مکن توطئه شوم را محیه, ایاروم 64امن لشگر یله پرسنل متعهد و با اینوسیبد

ر نظر داشته و به اشد مجازات یات آنان را زکه حر یلکه کند یکو خائن اخطار م کو که عنارص مشیلکو ب

و امام  یمقدس اسالم یدر راه آرمانها یار کشه آماده فداین لشگر همیپرسنل ا. وم خواهند شدکمح

 . باشدی مینیخم

 (11/5/1359 )اطالعات

 

 که ستاد مشرت یاطالع

با ضد  یستون نظام یک یر یان درگیحری، ه مرشوحیران در اطالعیا یسالما یارتش جمهور  کستاد مشرت 

  .ردکو پاسدار و تلفات دشمن را اعالم  ینظام 11شهادت  یون و چگونگیانقالب

  :ن رشح استیه به ایمنت اطالع

سپاه پاسدارن و ی، ژاندارمر ، رانیا یل از پرسنل ارتش جمهور کمتش یستون نظام یک -یبسمه تعال

نفر از ی ر ین درگین مسلح قرار گرفتند ودر ایمورد تهاجم مهاجم 8/5/59رد در روز کان مسلامن شمرگیپ

  .دندیاسالم به شهادت رس یروهاین

 

 ینیزم یرو یسفر فرمانده ن

به منظور  یران و رسپرست ژاندارمر یا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو یر نژاد فرمانده نیمسار ظهیت

روز یرمانشاه شد و صتح دکوارد  یزره 81د سپاه و لشگر یفرماندهان جد یوضع منطقه و معرف یبررس

  .الم شدیوپرت رهسپار استان ایکبا هل، رمانشاهک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یمیرکبه اتفاق رسهنگ 
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 64ه لشگر یاطالع

ح در ن رش یه را به ایاروم 64لشگر  16ه شامره یران اطالعیا یاسالم یارتش ارتش جمهور  کستاد مشرت 

  :پارس قرار داد یار خربگزار یاخت

 یجمهور  یو انتظام ینظام یهاگانیه کنون کا، هیرشافتمند و مسلامن منطقه اشنو یاهال -یبسمه تعال

ده ین منطقه مستقر گردینان از جان گذشته در ایور و مرزنشیغ یران بنا به درخواست شام اهالیا یاسالم

. دین محرتم منطقه برقرار مناینکش ساین رفاه و آسایه منظور تأمامل شام را بکت یت دارد امنیو مسوول

  :داردیر معطوف میات زکت نیه و حومه را به رعایز شهر اشنویلذا توجه خواهران و برادران عز

نقده و  -هیاشنو یصبح روز بعد از محورها 5 یبعد از ظهر ال 30/9هرگونه رفت و آمد از ساعت -1

د با ین باین عابریتأم یه به منظور برقرار یبه اشنو یمنته یر محورهایملو و ساقاسدره -انیجلد -هیاشنو

  .باشد یو نظام یاجازه مقامات انتظام

  .باشدیممنوع م یلکبطور  یر قانونیهرگونه رفت و آمد افراد مسلح غ-2

م یتسل بالفاصله توقف و خود را، ست مأموران مواجه شوندیر شده با فرمان اکه درساعات ذ کچنان-3

 . نصورت با آتش مأموران روبرو خواهند شدیر ایند در غیمنا

 (13/5/1359 )اطالعات

 

ن مجازات یبا مهاجم یار که در صورت همیرانشهر و اشنویپ، مردم مهاباد: هیاروم 64اخطار لشگر 

  .شوندیم

رانشهر و یپ، مهاباد یشهرها یخود را خطاب به اهال 19ه شامره یه اعالمیاروم 64ه ـ اخطار لشگر یاروم

  :ه آمده استین اطالعیه انتشار داد در ایاشنو
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 یبسمه تعال

ز به یه قباًل نک یاطراف تابعه به طور  یه و روستاهایرانشهر و اشنویمحرتم شهرستان مهاباد و پ یاهال 

به هر  یر قانونیمسلح غ یا سازمانهایفرد ، ده است چنانچه مشاهده شود از طرف هر گروهیاطالع رس

 یو انتظام یزات پرسنل نظامیل و تجهیوسا یو راهزن یر یب و گروگانگیو تخر یاقدام به مببگذار  ینحو 

ن آنها را بالفاصله به یبکمرت یر یرا مورد تهاجم قرار دهند ضمن دستگ یر انتظامیا افراد غیند و یمنا

به محل حادثه  یکنزدنان که ساکن یضمناً ا. ن خود برسندیاعامل ننگ یل و تا به جزایتحو یدادگاه نظام

 یر قانونیمسلح غ ەهایون و گرو یه ضد انقالبیلکران جوابگو خواهند بود و لذا به یدر مقابل ملت ا

 یانتظام یروهایگان نین یرتیکاست به نزد یو مهامت خود را تا وقت باق ەهاه اسلح: کشودیاخطار م

منطقه به هر  یضمناً چنانچه اهال. وب خواهند شدکن صورت تا مرحله انهدام رس یر ایدر غ. ل دهدیتحو

ل داده یتحو یون بوده و به دادگاه اسالمیز جزو ضد انقالبیند آنان نیمنا یار کون همیق با ضد انقالبیطر

جاد یو ا یر ید و گروگانگیمحرتم و رشافتمند منطقه از تهد یاهال. دیاعامل خود خواهند رس یو به جزا

  .میرکرد متشکبرادران  یار کد قبالً از همیملت نهراست و کن خودفروختگان مملیرعب و وحشت ا

ون را با قدرت و یه ضد انقالبیلکزال خداوند متعال یاء به قدرت الکارتش اسالم با ات. روز استیاسالم پ 

ن شهر به یا یخود را خطاب به اهال 2ه شامره یز اطالعیپادگان مهاباد ن. ردکوب خواهند کت رس یقاطع

  :ر انتشار دادیرشح ز

 کر مسوول شهر مهاباد را تر یغ یاسیس ەهایه گرو کن لحظه یدر ا، محرتم و رشافتمند مهاباد یاهال 

 ەهاو جاد ین عمومکدر اما ینگذار یفرصتطلب و ضد انقالب مبادرت به م یاحتامل دارد افراد. ەاندردک

آن را به عهده  تیبه بار آورند و مسوول یو جان ید و خسارت مالیجاد رعب و وحشت منایمنوده و ا

ه آنها کنند یکن وامنود میمنوده و چن یدولت یگر ارگانهایا دیا سپاه پاسداران و یو  یانتظام یروهاین

ت ینها، منطقه انتظار دارد یاهال یکایکلذا پادگان مهاباد از . ەاندن منودیت شهر را تامیه امنک ەاندبود

 یرمسوول وقحیغات شوم غیبه عمل آورند و به تبل یانقالب اسالم یرو یبرادران پاسدار و ن را با یار کهم
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ن قطره یرد بوده و تا آخرک یبان شام اهالیارتش پشت. ندیمنودن آنها منا ینگذارند و خود مبادرت به خنث

آنها خواهد  یحام یه برادران ارتشکبدانند  ەهاو خانواد. ردکملت خواهد  یملت و آرمانها یخون را فدا

 . بود

 (25/5/1359 هانکی)

 

  .شوندیوب مکن و هوا رس یردستان از زمکافراد مسلح در 

به افراد مسلح  یدر پ یه پیشور در سه اطالعکغرب  کات مشرت یستاد عمل: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

خود را  ەهایه هرچه زودتر اسلحکرد کداً اخطار یاران و نوسود و نومثه شدیامکدر منطقه  یرقانونیغ

  .ردکوب خواهد کن مناطق آلوده به ضد انقالب را رس یصورت از راه هوا و زمنیراین بگذارند در غیزم

ار ستاد یتحت اخت یقدم به قدم اما قاطع واحدها یرشو یبا پ رمانشاهکهان از کیبه گزارش خربنگار 

ن یدر ا یشرت یت بیمناطق آلوده به ضد انقالب روز به روز امن یجیتدر یساز کشور و پاکغرب  یاتیعمل

 ینیو زم یید هوایات شدیه عمل: کهان گزارش شده استکی یدر گزارش خربنگار . آوردیوجود م مناطق به

را به  یردستان و نوار مرز کمسلح و وابستگان و مزدوران منطقه  ەهایشور گرو کستاد غرب  یواحدها

ن یدر ارتباط با ا یافت شده از مسووالن نوار مرز ین اطالعات دریده است آخریشانکمرز عراق  یسو 

گاه بزرگ ین منطقه به صورت پاینوسود ا یمسلح در نوار مرز  یروهایه تجمع نکست کیحا ینیعقبنش

افسان : شور آمده استکغرب  کمشرت  یاتیه ستاد عملیاز اطالع یدر قسمت. در آمده است ەهان گرو یا

قصد دارند عات یرده و با گسرتش شاکمسلح نفوذ  ەهاین گرو یان ایو خود فروختگان ارتش در م یفرار 

 ەهایخواهد خانیه ارتش مکن بهانه یرمله را به اک یاطراف نودشه و هان ین مناطق و روستاهایمردم ا

ف ین ستاد خطاب به مسلامنان رشیا یەهایاز اطالع یکیند در کخود جلب  یند به سو کآنها را مبباران 

  :درداس آمده است یرمله و بک یته هانیمکمناطق 
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 یه هر روز به نحو ک یعراق و خود فروختگان داخل یفشار ظاملانه مزدوران بعثزان! ما شاهد یعز یا

ن مزدوران خود یزان در مقابل با این شاهد تظاهراًت شام عزیهمچن. میشاند هستیکشام را به ستم م

بان یم پشتیه باشکجا کم و هر یز هستین کو امثال و ذال یرستگار ، راتکدمو ، وملهی: کعنیفروخته 

ن مزدوران ینون رسان اکد ایدهیخود را نشان م یرت اسالمیغ ەهان گرو یام با مخالفتتان با اش. مییشام

شان را هرچه زودتر یادید و آنها و اییاربابان خود هستند شام مقاومت منا یدر حال فرار از مرز به سو 

قبول درگاه حق ن راه قابل یه زحامت شام در اکد ید و بدانیو سپاه پاسداران ده یانتظام یل قوایتحو

ست کیاران حایامک یساز کات پایده از عملیرس یگزارشها. ار شامستکار و مدد یز یرد و دولت نیگیقرار م

ن یاده به حمالت مهاجمیپ یروهایربا و نک یوپرتهایکهل کمکران با یا یاسالم یارتش جمهور  یه از سو ک

 یده تن از آنها از جمله دو دخرت زخمشته و کن یها صد تن از مهاجمیرین درگیشود و در ایپاسخ داده م

م یکستوان ی، م مطاعیکستوان ی: ن سه افس درجهدار ارتش به اسامیها همچنیرین درگیدر ا. شدند

 ین زخمیز به علت انفجار میگر نید یچهار ارتش. دندیبه شهادت رس یز یزاده و استوار دوم عزیخداورد

شور کغرب  کات مشرت یستاد عمل یافتند روابط عمومیتقال رمانشاه انکامرستان یمداوا به ب یو برا. شدند

ز و یتوبر ەهایجادی، گازرخان، ارانیامکمحور  یساز کدر ادامه پا: گزارش داد ایاطالعیه ین طیهمچن

به  ینیدر آمد و تلفات سنگ یو سپاه پاسداران انقالب اسالم یاسالم یوله در به ترصف ارتش جمهور ک

، 50رب یالک یضد انقالب به سالحها یر ین درگیدر ا. رات وارد شدکق و دمو ان خلیفدا، وملهک ەهایگرو 

مخابرات : ردکاعالم  ییگفتگو یوان طیفرماندار مر. و خمپاره مجهز بود 7ی، جی، پ، آر، 3ژ ـ ، رباریت

گر ید یار افتاده بود به علت عدم ارتباط با شهرهاکون از یر ضد انقالبیان حمالت اخیه در جرکوان یمر

ار کوان روز گذشته به ینان مخابرات مرکار کت یبر اثر فعال. رده بودکجاد یشهر ا یاهال یبرا یالتکشم

ن به علت نبودن مواد یهمچن: افزود یو . ران برقرار شدیگر نقاط ایبا سنندج و د یافتاد و ارتباط تلفن

ت کن توسط رش یو بنز لیگازوئ، ز با فروش نفتین مورد نیربند در ایقه به رس میمردم در مضی، سوخت

دا یدر سطح شهر توسعه پ یعمران یارها: کوان افزودیفرماندار مر. ز رفع شدیل مردم نکن مشینفت ا

 یعاد یوان آرام و مردم زندگیار هستند و در حال حارض مرکارگر مشغول به کصد نفر یب سیرده و قرک
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در مورد  یو . نندیکالزم را م یار کهم یبانقال  یبا نهادها یدوار ین مردم با امیهمچن. گذرانندیخود را م

 یمورد بهرهربدار  یامرستان اضافه شد و به زودین بیگر به ایتخت د 32حدود : ن شهر گفتیامرستان ایب

ن مسلح پاسگاه خانلر از یست مهاجمکیشور همچنان حاکده از منطقه غرب یرس یگزارشها. ردیگیقرار م

د افراد مستقر یه بر اثر مقاومت شدکمورد حمله قرار دادند  60و خمپاره  57ه را با تفنگ یتوابع اشنو

  .امدیبه پاسگاه وارد ن یچگونه خسارتین حمله هیشدند در ا ین پاسگاه متوار یدر ا

 

 ن در نقدهیم 3انفجار 

رانشهر یه و نقده ـ پیر نقده ـ اشنوین در دو مسیم 3ه بر اثر انفجار کست کیه حایده از ارومیگزارش رس

انفجار . وارد شد ین خسارتیمباک یکو  یو مسافربر  یه نظامیله نقلیروح شدند و به دو وسنفر مج 7

س ییر. دیب دین آسیمباک یکه در اثر آن کداد  یه رو یقاالتان از توابع اشنو یروستا یکیاول در نزد

از عازم محل رسب یکه پس از اطالع از ماجرا به اتفاق دو نفر جوامنرد و یاز توابع اشنو« بچنلو»پاسگاه 

ن حادثه یه در اکند یبیب مین آسیب حامل آنها بر اثر برخورد با میحادثه ج یه در ده مرت کحادثه شد 

« دوآب»رانشهر و در گردنه یگر در جاده نقده ـ پین دیانفجار م. شدندیم یرسباز زخم یکدو جوامنرد و 

. نان آن مجروح شدندیر از رسنشوارد و چهار نف یخسارت یل مسافربر یاتومب یکآن به  یرخ داد و ط

ه و نقده یگر به ارومیمعالجه شد و سه تن د ییبودن جراحت رسپا یشدگان به علت سطحیاز زخم یکی

 یل حامل گروهیست بر اثر انفجار سه اتومبکیشور همچنان حاکده از غرب یرس یگزارشها. منتقل شدند

ن یا. گر مجروح شدندیتن د 30حدود شته و کن حزب یعضو ا 20ردستان کرات کحزب دمو  یاز اعضا

ارتش و  یروهایوان با نیبودند در جاده مر« یندک یبن»ه جهت آموزش با مواد منفجره عازم کافراد 

شور با انتشار کغرب  کات مشرت یستاد عمل ین خرب را روابط عمومیا. ردندکدا یپاسداران برخورد پ

  :ردکاعالم  ایاطالعیه
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 یژاندارمر  یاتیسپاه پاسداران سلامس و ستون عمل، ردکشمرگان مسلامن یل از پکمسلح متش یروهاین

تلفات  یندکقزل یون مسلح در روستایبا ضدانقالب یر یدر چند روز گذشته در درگ یمستقر در خو 

ی، پ، ر آرید از سه تیساعت به طول انجام 4ه ک یر ین درگیردند در اکمسلح وارد  یروهایرا به ن ینیسنگ

 یندژ تعدادین به مقر سپاه پاسداران شاهیدر حمله مهاجم. مت گرفته شدیبه غن یو ساخت شور  7ی، ج

 ایاطالعیه یط یسپاه پاسداران انقالب اسالم یز کستاد مر  یروابط عموم. ران شدیمحل و ەهایاز خان

 نیه در اکندژ با خمپاره حمله بردند یمهاجم به مقر پاسداران در شاه یعدها: ردکن مورد اعالم یدر ا

ان یز ادامه دارد و در جریاب نکدر اطراف ت یساز کات پایعمل. شدند یمحل زخم یاز اهال یحمله عدها

خربنگار . شد یساز کزه و دوزخ دره از عوامل ضد انقالب پایهر، کبدرآباد، ره سونیق یات روستاهاین عملیا

ومله قصد کافراد  تن از 30ه کع شده است ین شهر به شدت شایه در اکپارس از سنندج گزارش داد 

واقع در « انیافر» یروستا یلو مرت کی یکنند در ک یمعرف یاسالم یجمهور  یروهایخود را به ن ەاندداشت

ومله از پشت به کاز گردانندگان معلوم  یکیامنگر کق یصد یادیله عوامل و ایاران به وسیامکمنطقه 

رد شاخه کشمرگان مسلامن یفرمانده پ یم احمدیرح کاکد یین خرب مورد تایا. ەاندرگبار مسلسل بسته شد

نده شده کن مردم پرایه خرب قوپا در بکاست  کین گزارش همچنان حایا. ز قرار گرفته استیسنندج ن

ر خود را به یدر سه روز اخ ەهاگر گرو یومله و د، کراتکمسلح حزب دمو  یاز اعضا یه تعدادکاست 

 .ەاندردکم یتسل یانقالب یروهاین

 (6/6/1359هانکی) 

 

  .ردکار کردستان رشوع به کان در ینظام ویژەدادگاه 

ـ خربگزار  ن دادگاه ینده ایمنا یردستان افس کان در استان ینظام ویژەل دادگاه کیتش یدر پ: پارس یسنندج 

ضمن اشاره به صداقت و  یرد و کح یارتش را ترش ویژەف دادگاه انقالب ین گفتگو هدف و وظایضمن ا

خدمت به  یت به طور داوطلب برایرثکا کنیو ا یاه پاسداران و ژاندارمر سپ یارتش یروهایت نیحسنن
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را  یدیان جدیتوطئهگر و شناخته شده جر، ه افراد فاسدکار دارد یان بسکام: گفت ەاندردستان آمدک

 یر یجلوگ ینند لذا براکه هامن راه اسالم است منحرف کر آنها را ین برادران به وجود آورند و مسیان ایم

رد کت خود را آغاز یردستان از چهارشنبه گذشته فعالکان در استان ینظام ویژەانات دادگاه یجر نیاز ا

د یجد یروهایردن نکن یگز یجذب و جا، سابق یه دادگاه نظامین دادگاه تصفیف ایافزود وظا یو 

وطئهگران ت ەهایبه پروند یدگیو رس یژاندارمر ی، شهربان، نده ارتش سپاه پاسدارانیاعم از منا یانقالب

ن باشد یم سنگیدارند و چنانچه جرا یه مفاسد اخالقک یسانکه و ینندگان اعالمکافراد ضدانقالب و پخش 

 یبا دادگاه انقالب ین دادگاه ارتباطیا ایه آکدر پاسخ به سوال  یافس . ز ارسال خواهد شدکپرونده به مر 

در استان  یم پرسنل نظامیه جراب یدگین دادگاه رصفاً مخصوص رسیر ایخ: ا نه گفتیسنندج دارد 

 . ل شده استکیردستان تشک

 (6/6/1359 هانکی)

 

به رسدشت را  یحمله به ستون اعزام، ردستانکنان یرهرب فاجعه آفر: شورکغرب  که ستاد مشرت یانیب

 !داندی میفه رشعیوظ

 یهایریرگشور در رابطه با دکغرب  کات مشرت یستاد عمل یروابط عموم: رمانشاه ـ خربنگار اطالعاتک

نده کپرا یهایریدر درگ»: ردکن رشح صادر یبه ا یه ایروز اطالعیقه دیدق 30و  9ساعت ، روز منطقهیپر

نفر 6عراق، سومار و نفت شهر در مقابله با تهاجامت ارتش مزدور بعث یروز( در مناطق مرز یروز )پرید

 ، یکیا عوامل مسلح در سقزب یر ین درگیهمچن. د شدندیشه یاسالم یو ارتش جمهور  یاز برادران سپاه

 . «شدند یزخم یشته و تعدادکن ید شد و در مقابل چند تن از مهاجمیاز پاسداران شه

 (13/6/1359 )اطالعات
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 شورکغرب  کات مشرت یه ستاد عملیانیب

ه یات منطقه رسدشت اطالعیشور در رابطه با عملکغرب  کات مشرت یستاد عمل یروابط عموم یاز سو 

  : شدن رشح منترشیبه ا یا

قتل یل الله فیسب یف قاتلیا باالخره و من یوه الدنیشرتون الحین یل الله الذیسب یقاتل فیفل -یبسمه تعال

 (سوره نساء 74ه یامً )آیه اجر عظیغلب فسوف نوتیاو 

س در جهاد کنند و هر کجهاد ، ەانددیا را بر آخرت گزیدن یات مادیه حکد در راه خدا با آنانیمؤمنان با»

با متام ، به رسدشت یستون اعزام. «میم دهیعظ یزود باشداو را اجر ، دیا فاتح گرد، یشته شدکا براه خد

ه راه کهمچنان به راه خود ، با سالح خون و شهادت، دیمنایجاد میه ضد انقالب بر رس راه آن اک یموانع

ه ضد کنیبا ا، تانردسک ەهایو کف در کرسبازان جان بر . دهدیادامه م، ن استیقیو صد خدا و راه شهدا

آنها همچنان با قامت استوار در مقابلشان ، ازدیدست  ین است تا به فاجعه ایمکانقالب هر لحظه در 

ت از ابرقدرتها دست برنداشته و به ننگ ین حامیرتکوچکاز ، ردستانکنان در یفاجعه آفر. ەاندستادیا

ف یحمله به ستون را جزو وظا، ردمن ضد خدا و ضد میا، ه رهربشانک یتا جائ ەاندتن در داد یر کنو 

دانند یشان م« یال اسالمیسوس»به اصطالح  یف اصلیردن سپاه خدا را از وظاکداند و تارو مار یم یرشع

نند و از کیزه میقرآن بر رس ن، دارند و عجبیش بر میایارانه در مقابل مردم دست به دعا و نکایو ر

ن یراشد یراه خلفا یخدا و شهدا یمردمان را به غلط شهداه استخراج منوده و ضد خدا و ضد یآ، قرآن

انت یرده و خکفرو گذار ن یله ایچ وسیدشان از هیدن به اهداف پلیرس یبرا، وردالنکن یا. دانندیم

ه ماندند کردستان کارمان در یبه ملت و مردم هوش. ندکیمن یفرق، ا قرآن باشدیحال خدا باشد . نندکیم

چه ، ه قرآنیه طبق آکم یدهید مینو. نندکیدر سنگر خدا دفاع م، حق یستوار ای ه براکانها و همه

 یاست و برا یروز یما به منزله پ یند و هر دو براکیمن یما فرق یبرا، میروز گردیم و چه پیشته شوک

 یگروها یه اکم یدهیردستان هشدار مکو مردم مسلامن  یر قانونیمسلح غ ەهایامتام حجت به گرو 

ن به خطر یش از این منطقه بید و جان برادران و خواهران ما را در ایبردار یشکت از آدم دس، مسلح
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ن عوامل مزدور را یا، ردستانکمردم مسلامن  یا. است که به خدا عذاب شام سخت دردناکد یاندازین

زاران ش از هیشگاه خدا در برابر خون بین خود را در در پید و دیل دهین امر تحوید و به مسوولیریبگ

 . «دیید ادا منایشه

 (13/6/1359)اطالعات

 

 هیانتشار اطالع

  :افتیه انتشار یاروم 64لشگر  یکدئولوژیو ا یاسیاداره س یصبح امروز از سو ، هین اطالعیا

همچون  ییهاه با سالحیرده و به پادگان ارومکشب استفاده  یاهیاز س، گر ضد انقالبیبارد -تعالیبسمه

خوشبختانه لطف . م تا صبح ادامه داشتیو ن یکاز ساعت  یر ین درگیود و اره حمله منیخمپاره و غ

چگونه یهک، اند  یر از خسارت مالیبغ، د محوطه پادگانین حفاظت شدیو تام یقبل یهاینیش بیخدا و پ

 یرهاین و تیسنگ یهان با سالحیوارد نشد و بالفاصله از داخل پادگان به حمله مهاجم یتلفات جان

 . آتش ضد انقالب گشت یه موجب خاموشکاملرت پاسخ داده شد کدت هرچه با ش یمنحن

 (26/6/1359 )اطالعات

 

 هایریو درگ یاتیعمل یهاهیاطالع

  :ن رشح منترش شدیبد یه ایاطالع، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت  یاز طرف روابط عموم

 یتعالبسمه

و  یاتیعمل یەهایاطالع، خین تاریاز ا، حمسل یروهایل نک یو فرمانده یاست جمهور یبه فرمان ر

ران به استحضار یا یاسالم یمسلح ارتش جمهور  یروهاین یو برون مرز ی، دورن مرز  یاتیعمل یهایر یدرگ
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د ییمورد تأ، گرددیر سازمانها اعالم میق سایه از طرکگر ید یهاهیاخبار و اطالع. رسدیران میف ایملت رش

 . ستین کستاد مشرت 

 رانیا یاسالم یتش جمهور ار  کستاد مشرت 

 

 هایریخسارت و درگ

ن مزدوران یو همچن یون داخلیضد انقالب یر یدر رباطه با درگ رانیا یاسالم یارتش حمهور  کستاد مشرت 

ملت  یبه آگاه -یبسمه تعال: ن رشح اتشار دادیبا ه خود راین اطالعیپنجم، ارتش بعث عراق میرژ

مسلح  یر قوایو سپاه پاسداران و سا یارتش و ژاندارمر  یروهاید نرسانیران مین و اسالم پناه ایانقالب آفر

  .ندیار منایکهن پیبا دشمنان اسالم و م، هدف یکسنگر و با  یکهمگان در ، رانیا یسالم یجمهور  یمحل

با مسدود ، نفر بود 100ه تعداد آنها حدود ک یر قانونیعنارص مسلح غ، ور ماهیشهر 27الف ـ در روز 

 یدو دستگاه خودرو ، اشخاص یجاد مزاحمت و متوقف ساخنت خودروهایو ـ بازرگان اکردن جاده ماک

 کسب یون با سالحهایضد انقالب یماه از سو ، وریشهر 27دند ـ در بعدازظهر روز یشکرا به آتش  کگمر 

 ینظام یروهاید نیه با مقاومت شدکد یگرد یرانداز یت، ه عازم نقده بودک یستون نظام ین بسو یو سنگ

  .دیرو گردروب

ون مستقر در سقز به طرف پادگان سقز یاز طرف ضد انقالب، ور ماهیشهر 28بامداد روز  4ـ درساعت 

ده یوبکون منهدم و در هم یمواضع ضد انقالب، پادگان یروهایآتش متقابل ن یه با اجراکد یگرد یرانداز یت

  .شد

، رانیا یاسالم یارتش جمهور  یامیپفروند هوا یکب یور ماه با تعقیشهر 28روز  30/14ب ـ در ساعت 

 . دیگرد یمتوار  یمتجاوز عراق یامیهواپ

 (29/6/1359)اطالعات


