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 ش گفتاریپ

ران یردستان و اکخ یتار های دورهترین 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 یشان از زبان خود آنها بسیشه ورز ایگاه اندیوجا، آنان در هامن عرصهای شهیبا اند

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

ن یخ نویدر تارها دورهترین از پرتالطم یکیه ک یعرص ، گر بوده استید یاز سو  کیمسلهای شکشاک

ی ثبات گذار را پشت رس نهاد و دوره یدوران ب، 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

 است. ش کن 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 یشه نگار ید اندیشا

 ...ات آن دوران باشدیواقع کر د یراه براترین آسان، معامران

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

 نده خواهد بود...یآ یاید ورود به دنیل، کگذشته یاپیاز تحوالت گوناگون و پ یآگاه، ن خاطریبه هم

  : مینکفراموش ن

 ...میشومی آن نگاشته ز دریخود ن م ویسینومی ه ماکاست  یتابکخ یتار

م خوانندگان یتقد، استخراج شده است 59 و 58 و 57 یهاران در سالیه 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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  .ر شدندیشور دستگکزبان در غرب یعوامل پال: فرمانده سپاه پاسداران

و نقطه  یموضع خط مش یمصاحبه مطبوعات یکروز در یفرمانده سپاه پاسداران انقالب بعدازظهر د

  .ردکان یران بیا ینونکن سپاه را در مورد اوضاع یا ینظرها

د منطقه یها در فقر شدیشه ناآرامیر : ردستان فرمانده سپاه پاسداران گفتکی هایشه نا آرامیدر مورد ر

داد از یخود قرار م یهابرنامهن منطقه را قاطعانه در صدر یاگر دولت رفع نواقص موجود در ا ، است

   .شدیم یر ین منطقه جلوگیدادها در ایرو یار یبس

 : رد فرمانده سپاه گفتیگیزبان صورت میه از جانب پالکرا عنوان شده یه اخک یهائدر مورد توطئه

ران است یست چه او در خارج از ایزبان نیاما خود پال ، ندیکشور توطئه مکزبان در منطقه غرب یپال

زبان را در غرب یما چند تن از عوامل پال کنندمی شور توطئهکه در غرب کزبان هستند یه عوامل پالکبل

شور ک یغرب یهاه در مرزک یهائز آنان به عمل آمد به توطئهه اک یقاتیم و در تحقیردکر یشور دستگک

م.  سئوال یدهیقرار م یگروه یهارسانهار یدر اخت ین مورد اطالعاتیه در اکردند کدهند اعرتاف یانجام م

ها در امور انقالب تهیمکست ؟ فرمانده سپاه پاسخ داد یها چتهیمکشد موضع سپاه پاسداران در برابر 

ن حافظ یباز هم بزرگرت یاز دست دادند ول یاما بعدها رسالت خود را تا حد  ، شتنددا ینقش مهم

   .شور هستندکت یامن

دوارم ید و امیر است امیمس یکار در کاف یاسیه از نظر سکم ید بگویها باتهیمکدر مورد رابطه سپاه با 

در مورد ارتش فرمانده سپاه   ل شود.یپارچه تبدیکها به تهیمک ینده با گسرتش سپاه دو گانگیه در آک

شور برقرار کامل در که آرامش یکم.  زمانیدار یکنزد یار کهم یما با ارتش بهنگام اختالفات مرز  : گفت

   .ردکت خواهد یفعال یسازنده و عمران یهانهیشد سپاه پاسداران در زم
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 ندیکمن یار کدولت با ما هم

ع دولت با یرس یار کخنان خود ضمن اشاره به عدم هماز س یفرمانده سپاه پاسداران انقالب در قسمت

ا گزارش ما را یه کم یدهیبه دولت م یمهم و فور  یهاه ما مطالب و گزارشکشود یم یگاه : سپاه گفت

رشفت یپ یندکل یاز دال یکیشد. کمی آن روزها طول یجوابگوئ کنندمیا اگر مطالعه یخوانند و  یمن

شود.  یم یار کن امر باعث عدم همیا است. ار دولت کدر  یراسکورو ت و بیمکت وجود حاکارها در مملک

  .ندیکم یاعتنائ یب یانقالبی از موارد به سازمانها یار یدولت در بس

 میردکر یرا ما دستگ یسعادت

ل مدافع کیاز جمله همرس و و  یاقوام سعادت : ردکاز خربنگاران سئوال  یکی یدر مورد بازداشت سعادت

  .ستیرده است نظر شام چکا او را بازداشت یکته مستقر در سفارت آمریمکه کند یگومی شانیا

 یسعادت یه به سپاه پاسداران انقالب ابالغ شده است ما آقاکل کم دادستان کبنابر ح : فرمانده سپاه گفت

 است. نداشته  ین مورد نقشیا در ایکته مستقر در پشت سفارت آمریمکم. یردکرا بازداشت 

 (25/2/1358هانکی)

 

 . ابدییت سپاه پاسداران گسرتش میفعال:  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یسخنگو 

 .ر بودیار چشمگیجاد آرامش در گنبد ـ نقده و خرمشهر بسینقش پاسداران درا

 یه در دست بررسک یرد بر اساس برنامهاکاعالم  ییران در گفتگویایسپاه پاسداران انقالب اسالم یسخنگو 

  .ابدییران گسرتش میا یسپاه پاسداران انقالب اسالم یتهایاست فعال
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ه استقالل سپاه پاسداران کاست  ین سپاه ارتباطامن با دولت به نحو یگفت بر اساس اساسنامه ا یو 

ن که ممکم ینکاحساس  یبه دولت محدود نشود چنانچه زمان یعال یبه سبب وابستگ یانقالب اسالم

 .ردکم یخود را با دولت قطع خواهن استقالل محدود شود ارتباط یاست ا

 

 هدف سپاه پاسداران

جاد سپاه پاسداران بر ینم رضورتایکر مکجاد سپاه پاسداران انقالب گفت فیفروتن در مورد رضورتا یآقا

ه به کن است یش ایداست هدف اصلیه از اسم آن پکهمه روشن باشد. سپاه پاسدار انقالب هامنطور 

ند ک یده از انقالب پاسدار یل گردکیب شده و تشیه تصوکانقالب  ید شوراییامام و با نظارت و تا یرهرب 

ه بعد کن است یم احتامل ایدیخ ما روشن شده و ما دیخ بخصوص در تاریه در همه دورانها از تارکچرا 

ن یه اکده شده یاز انقالب است و د یه انقالب صورت گرفت مرحله دوم نگهدار کانقالب  یکجاد یاز ا

ن انحراف گرفته شود. به دستور امام و با یا یه جلو کن یا یشانده شده است براکانحراف انقالب به 

ن هدف به خواست خدا به همت همه یم و با ایدواریل شده و ما امکیانقالب سپاه تش ینظارت شورا

 .مینکانقالب  یانشاءالله پاسدار  کنندمین سپاه خدمت یه در اکبرادران و خواهران 

 

 البحفاظت از انق

ت پاسداران انقالب عمدتاً در یت پاسداران انقالب گفت فعالیسپاه پاسداران در نظردارد فعال یسخنگو 

و حفاظت  ین نگهدار یند و ایکدا میهم گسرتش پ یاسیو س یکیولوژیدینه ایاست اما زم ینه نظامیزم

م حد نظارت بر یبدهامن را گسرتش یهابرنامهم یه بتوانکم یدواریانقالب در همه سطوح است و ما ام

 .شودیانجام م یه در جامعه اسالمک ییارهاکهمه 
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 ارتباط دولت و پاسداران

ردم نظارت بر سپاه از که عرض کرامون ارتباط سپاه با دولت گفت هامنطور یسپاه پاسداران پ یسخنگو 

م یوره دارنهها مشایما با دولت در همه زم یح امام است ولین دستور رصیانقالب است و ا یطرف شورا

 یباُ درحد مشاوره است با دولت ولیم تقریریگیم کمکا یم و ینیکم کمکه الزم باشد ک یدر صورت یعنی

 است. انقالب  یق شورایامل از طرکنظارت 

ن سپاه یه بک یبر اساس قرارداد یسپاه پاسداران گفت منابع مال یع مالین صنایفروتن در مورد تام یآقا

 .باشدیق دولت میطرو دولت بسته شده است از 

در راه ما نباشد و هر  یسد یمال ین وابستگیه اکم یرویش میپ یم ما طور یه دارک یطبق اساسنامها

  .م گرفتیآن را خواه یدر سازمان باشد بالفاصله جلو  یوقت بخواهد سد و مانع

 یبه عبارت نیر است و این سپاه چشمگین سپاه گفت خوشبختانهایایدر مورد نقش سپاه پاسداران سخنگو

ه کن سپاه در جنوب بود ین نقش ایرتین و عالیم و مهمرتینینه ملت ببیخودمان را در آئ ید رو یما با

فا یرا ا یه سپاه نقش عمدهاکد یمطلع شد یعموم یهارسانهون و یزیو و تلویق رادیخوشبختانه از طر

ه جنوب و یآبادان و ناحرد بخصوص در خرمشهر و یاغتشاش را بگ یرد و توانست در ارسع وقت جلو ک

د واقع بشود. یند و مفکار کامل کت یگر توانست با موفقید یر جاهایمثل گنبد و نقده و سا ینواح

 نده برطرف شود.یم درآیدواریه امکوجود دارد  ییهاییمسلامً نارسا

 (23/3/1358هانکی)
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 ن خرب از سپاه پاسداران انقالبیآخر

هان حمله مسلحانه را کیبا  یمتاس تلفن یکقه در یدق 9/30ان ساعت تهر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

وان ینفر از پاسداران انقالب در مر 13 : گفت رات دانست وکاز جانب افراد مسلح وابسته به حزب دمو 

 .دهاندیبه شهادت رس

 است. ه نفر گزارش شد 25از دو طرف  شدگانکشتهتعداد  : مقام آگاه در سپاه پاسداران انقالب گفت یک

 است. وان برقرار یآرامش در شهر مر ینون تا حدکهم ا

حمله ناجوامنردانه  یکمهاجم در  300ه کشب گذشته به ما اطالع دادند  11ساعت  : ن مقام افزودیا

 یروهایاز ن یردهاند. ما بالفاصله به قسمتکوان محارصه یرا در مر یمقر سپاه پاسداران انقالب اسالم

 ین از شهرستانهایز بالفاصله جهت مقابله با مهاجمیرا ن یم و گروهیاده باش دادموجود در تهران آم

نتوانستند به موقع در محل حارض شوند یاعزام یروهایه متاسفانه نکم یردکاعزام  یر یبه محل درگ یکنزد

 .مقاومت شجاعانه جان خود را از دست دادند یکوان در یدر مر یانقالب اسالم یو پاسدارا

 یردن اوضاع فعلکت عوامل استعامرگر در جهت مغشوش یها نشانه بارز فعالیرین درگیا : افزود ن مقامیا

م. و ینیکها مشاهده میرین درگیسم را در ایالیار امپرکانتیخ یپا یجا یو ما به خوب است. ت کممل

 یاملکت به روند ، سمیالیات مذبوحانه امپرکن حر یم گذشت آخرین قطره خومنان نخواهیمسلامً تا آخر

 .وارد سازد یلطمها ، شورمانک ی، انقالب اسالم

 ، دنیر جنبین دیم ایدواریده است و امیر جنبین مورد ارتش دیه در اکم یمتاسف : ردکن مقام اضافه یا

 قصور نباشد.

 (20/4/1358هانکی)
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 تهران یسپاه پاسداران انقالب اسالم یگفتگو با سخنگو 

روز شنبه در حدود ساعت  : اظهار داشت یمتاس تلفن یکروز در یدسپاه پاسداران بعدازظهر  یسخنگو 

رات کحزب دم یه ساختامن سپاه مورد حمله اعضاکد یوان به ما اطالع رسیز سپاه مرکم از مر یازدهونی

و  یرانداز یه تکم اطالع حاصل شد یز به عمل آوردکن مر یه با اک یرر کم یرفته است در متاسهاکقرار 

 کـ خمپارهانداز و نارنج 7ی، ج ی، پ، آر یه با سالحهاکشود بلین نه تنها قطع منیحمله از جانب مهاجم

 کمهاجم اند  یروهایه تعداد پاسداران در مقابل نکنی. لذا با توجه به ااندگرفتهانداز مورد حمله قرار 

 .نفر( از تهران به آنها دستور مقاومت داده شد 300نفر در مقابل  25بود )

وپرت پاسداران را از مناطق مختلف به محل یکم تا با فرستادن هلیردکارتش متاس برقرار ما بالفاصله با 

 .زدوخورد اعزام دارند

مه ین یهاکد و دشمن هم با استفاده از موشیارتش به موقع نرس یرو یه نکنم ک یادآور ید ینجا بایدر ا

 13ر خود با به جا گذاشنت یم نظکپاسداران با مقاومت  یردند ولکن و توپ ساختامن را اشغال یسنگ

 شته آنها را مجبور به آتش بس منودند.ک

 (24/4/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .ردکف یوان را آرام توصیان اوضاع مریسپاه پاسداران انقالب در پا یسخنگو 

ردستان را کرات کروز افراد مسلح حزب دمیز دکسپاه پاسداران مر  یسخنگو  : پارس یتهران ـ خربگزار 

 .وان دانستیمسلحانه روز شنبه مر یهایریمسئول درگ

ه عضو حزب کند کردمی یوان اقدام به خلع سالح افرادیمر ین حزب در روستاهایگفت افراد ا یو 

ه آنان را از رس راه کن مورد با مقاومت سپاه پاسداران مواجه شدند درصدد برآمدند ینبودند و چون در ا

 .خود بردارند
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د یید شدهاند تایپاسدار شه 13تا  10وان یداشت در زدوخورد مریهار مه اظکسپاه پاسداران  یسخنگو 

صد پاسدار انقالب یکردهاند. ورود کمت یوان عزیام به قصد مریپاسدار از تهران با هواپ یه تعدادکرد ک

شهر سنندج  یازده نفر ی یعضو شورا یقیخل یام از تهران به فرودگاه سنندج از طرف آقایبا هواپ یاسالم

 یان است تا برایدر جر یراتکپارس در سنندج گفت مذا یبه خربنگار خربگزار  ید شد اما و ییز تاین

 وان منرصف سازند.یت به مرکن گروه را ازحر ین اوضاع ایشرت ایاز وخامت ب یر یجلوگ

 (25/4/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 زکنظر سپاه پاسداران مر 

مسلحانه  یهایریردستان را مسوول درگکرات کمو روز افراد مسلح حزب دید ، زکسپاه پاسداران مر  یسخنگو 

ند کردمی یاقدام به خلع سالح افراد ، وانیمر ین حزب در روستاهایافرادا : گفت یوان دانست. و یمر

ن مورد با مقاومت سپاه پاسداران روبرو شدند درصدد یرات نبودند و چون در اکه عضو حزب دمو ک

 .نده آنان را از رس راه خود بردار کبرآمدند 

د یید شدهاند تایپاسدار شه 13تا  10وان یداشت در زدوخورد مریه اظهار مکپاسداران انقالب  یسخنگو 

صد پاسدار انقالب یکردهاند. ورود کمت یوان عزیام به قصد مریپاسدار از تهران با هواپ یه تعدادکرد ک

ز یشهر سنندج ن یازده نفر ی یعضو شورا یقیخل یام از تهران به فرودگاه سنندج از سو یبا هواپ یاسالم

ن گروه یا، شرت اوضاعیاز وخامت ب یر یجلوگ یان است تا برایدر جر یراتکمذا : گفت یاما و  ، د شدیتائ

 وان منرصف سازند. یت به مرکرا از حر 

 (25/4/1358هانکی)
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ور شکوان بدست مزدوران تفنگدار استعامر را در رسارس یمر یل از شهدایسپاه پاسداران مراسم تجل

  .ندیکبرگزار م

نفر از سپاه  25 ، ندکردمی یردستان معرفکرات که خود را وابسته به حزب دمک ینفر  300گروه  یک

 .ردندکر یپاسدران انقالب را ناجوامنردانه محارصه و غافلگ

نگونه گروهها ینسبت به ا یم قاطعیخواهند تا تصمیمرصانه و م یتکسپاه پاسداران ازمقامات مسئول ممل

 .ندیازمانها اتخاذ مناو س

 .میدهین قطره خومنان ادامه میوان تا آخریدان مریدر راه شه

 یبسمه تعال

ه رحمت یالت و موانع رسان عام در ساکرغم متام مش یعل ، رانین ملت مستضعف ایانقالب خون

به  را ینند و آزادکرا قطع  یتوانست دست استبداد داخل ینیامام خم یاله یادت رهرب یو س یخداوند

 یانه امنیه آشکگذارد مگر آن ین پا منیچ رسزمیبه ه ید بال آزادیاما مرغ سف ، شورمان به ارمغان آوردک

ان یارچکن گرفتار شیانه امیپناه فقدان آشیه هامن استقالل است فراهم شده باشد وگرنه آمنرغ بک

 ، میهمنامن راندهایاز مر را یه ما گرگ پکن درست است یگردد و ایفتارمنش مکا مفتخواران یگرگصفت 

م و یشیکانتظار م ، ابانین بیا یکیم و گرگبچگان را در تاریش رو داریزهخواران سفره او را هنوز پیاما ر

از رمق  کیتا  ، ندیکرسمان پرواز م یزنند و باال یه بر بامهامان پرسه مکم ینیبیالشخورها را در همه سو م

ملت از  یپارچگیکامن و یه به مدد اکق استبداد را ی. بهر طرمیدفاعشان گردیجان و بیم و طعمه بیافتیب

 یم بازو یشور راندهاکاز  ی، رهرب  یو تقو  یزهوشیره و تیمن و غکتر  ، بلوچ ، فارس ، عرب ک، تر  ، ردک

نون که اکد تا استعامر را یبایمداوم م یرو یار و نیبس یاما هنوز توان ایمکردهرا قطع  یاستعامر خارج

ه استقالل کم خود را گرفته بود یم. انقالب تصمینکامالً مهار کرخورده شده بود یت یو گرگزخم برداشته 

رد و به هر سو کش جمع یده استعامر متام توانش را در پاهاین غول دست بریز به چنگ آورد ایرا ن

اد یز یند و ملت را تاب و توانکردمیج یش را بسیروهاید و نیطلبیم کمکن را به یاطیتاخت و شیم
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ش یده بود و مانند دستهایبوتوار در همه جا تار تنکه عنکث را یخب ، ن شعریا یشههایست تا ریبایم

شهها را از یند. به مدد آن رکه بتواند به آن اعتامد کمنانده بود  یرومندین یملت بازو  یند و براکقطع 

 یه انقالب در تالش براکد بو  یعید و طبیش قطع منایز همچون دستاین غول را نیا یدرآورد و پاها کخا

 .مسلح باشد ین بازو ینش ایآفر

ن یر مستضعفیگیوه مبازرات پین ملت و میخونبار ا یحاصل تالشها یسپاه پاسداران انقالب اسالم

تواند شاهد یمن یه استعامر خارجکبود  یعیطب ، ردکرسانجام نقطه پست و متولد شد و آغاز به رشد 

دهد ید میرومند را نوین یندهایش آیع خویه در رشد رسک یا باشد سپاهن سپاه نو پیبر تولد ا یطرفیب

ه منوده و با قطره ین مادر تغذیا کر پایند و از شیکچون ملت رشد م یه در دامن مادر مهربانک یسپاه

ه استعامر کبود  ینیشبیامالً قابل پکآموزند. یش را میلمه چگونه شدن خوکلمه کدان یقطره خون شه

ند از یوه بنشیه به مکش از آن یسپاه پاسداران را پ یند تنها نهال نوپاکج یردهاش را بسرسسپ یپادوها

الم باطل گرداند توان کن یگزیلمه حق را جاکند تا یکامربانش را مبعوث میه پک یند. اما خداوندکبر  یجا

 است. رده کامن یاریه تا بحال کرا  یم و سپاس خداینک یرد تا نور خدا را پاسدار کرا به ما عطا 

از آغاز در معرض  است. رده کن ینها را گلچین جوانان وطنامن بهرتیان سادهرتیه از مکسپاه پاسداران 

پاسدار را با اتهامات رنگا رنگ  کدند تا دامن پایوشکه در سطح عموم کقرار گرفت  یعیتوسعه وس

تحت  یو گروه و دستها یچ حزبیبه ه یل شد. بدون وابستگکیه بفرمان امام تشک ید سپاهینکهدار کل

فقط به  یچگونه گروه خاصیاز ه یند و بدون جانبدار کفه یانقالب توانست انجام وظ ینظارت رهرب 

 یعمران یهابرنامهع در یدفاع و استقرار آرامش و ترسیت مردم بیاز انقالب و حفظ امن یمنظور پاسدار 

 .مل شودره وارد عیوغ یدئولوژ یو ا یاسیس یو گسرتش آموزشها یو رفاه

پاسدران  یبرا یبندهایو فر یانقالب یر نقابهایه در زک یعین توطئه وسیسم در ایالین تالش امپریآخر

وان بود یز سپاه پاسداران در شهر مرکده اند. در حمله ناجوامنردانه تفنگدارانش به مر ید کانقالب تدار 

ه خود را کاز افراد مسلح  ینفر  300گروه  یک ، ندید به قضاوتش بنشیدارمان بایه ملت قهرمان و بک
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ناجوامنردانه  یوان حملهایز سپاه پاسداران مرکند. به مر کردمی یردستان معرفکرات کوابسته به حزب دم

ره یف و غکنیالشکربار و یاز جمله ت یمختلف یه به سالحهاکن یردند مهاجمکرا آغاز  ینندهاکر یو غافلگ

ه تعدادشان تنها که پاسداران مشتقر در ساختامن را ک یور مجهز بوده و از قبل آماده شده بودند به ط

ل سالحشان ید و رشط آنان و تحویم بدون قیردند. و خواستار تسلکر یمحارصه و غافلگ ، تن بودند 25

 .شدند

و ملت  ین قطره خون از انقالب اسالمیتا آخر اندگرفتهف که جان خود را بر ک یه پاسدارانکبود  یعیطب

آتش  ، جتاً مزدوران ضدانقالبیبزرگ نخواهد شد. نت یجز خدا ییرویچ نیم هینند تسلک یران پاسدار یا

 یدند. پاسدارانیتن از پاسداران به شهادت رس 13ش از ینابرابر ب یر یدرگ یکشان گشودند و در یرا به رو

د یهشان جاورا ، ادآوردیگر به یبار دیکد انقالب را یهزار تن شه 60ه خون گرمشان بر سنگفرشها خاطره ک

 .باد یادشان گرامیو 

ل از مبارزه یران و اسامل و تجلیا یدشمنان استقالل وآزاد یرانسانین عمل غیردن اکوم کما ضمن مح

ن قطره خون خود یوان را تا آخریدان مریه راه شهکم یداریان میحاً بیرص ، د خودیرانه برادران شهیدل

 یتکرد. ما از مقامات مسئول مملکم یوتاه خواهکر شو کن یادامه داده و دست هر ضدانقالب را از ا

حاصل از انقالب  یه از آزادکنگونه گروهها و سازمانها ینسبت به ا یم قاطعیم تا تصمیخواهیمرصانه م

ها و یطلب ن گونه فرصتیرار اکند تا از گسرتش و تیاتخاذ منا ، کنندمیران سوءاستفاده یملت ا یاسالم

 .ودش یر یها جلوگییجوحادثه

شور دعوت کوان از پاسداران رسارس یدمان در مریبرادران شه یه خانوادههایلکبا  یما ضمن همدرد

وندمان را یبرپا داشته تا پ یرمان مراسمیدل یدایل از شهیتجل یرا برا 28/4/58ه روز پنجشنبه ک ، مینیکم

  .میران نشان دهیا یم و عزم راسخ خود را در مبارزه با دشمنان انقالب اسالمییمرت مناکمح

 سپاه پاسداران انقالب یروابط عموم-م یکوالسالم عل

 (26/4/1358یاسالم ی)جمهور 
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 .ردستان پاسداران را به آتش بستندکرات کوابستگان حزب دم: سپاه پاسداران یسخنگو 

ان و یدر حادثه مر : با خربنگار ما گفت یمتاس تلفن یکامروز در  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یسخنگو 

  .د شدندیتن از برادران مجاهد ما شه 13

خلع  یه مسلح بودند برایکردستان در حالکرات کصد نفر از وابستگان حزب دمیتعداد س : گفت یو 

ه حارض کردند و پاسداران کز پاسداران را محارصه کوان مر یردن برادران عضو سپاه پاسداران مرکسالح 

ز کاز مر  یر ین درگیردند.  در طول اکند و از سنگر خود دفاع نبودند تن به اسارت دهند مبقابله پرداخت

تن  25تن از  13ساعت بعد انجام شد  یکه ک کمکدن یتا رس یشده ول کمک یرمانشاه تقاضاکسپاه 

  است. ن یشته شدگان مربوط به مهاجمکه ید شدند و بقیبرادران پاسدار مبارز شه

وان در دست سپاه پاسداران است و ارامش در سطح ینرتل مرکنون کسپاه پاسداران گفت هم ا یسخنگو 

 باشد.می منطقه برقرار

 (31/4/1358)اطالعات 

 

 هیاطالع

 ، رمانشاهک یسپاه پاسداران انقالب اسالم ،نده شدکوان پرایه در مرک یعهایروز در رابطه با شاید 

  :ن رشح استیه بدیمنت اطالع ، ردکصادر  یهایاطالع

در  ید هفته گذشته ناجوامنردانه به پاسداران انقالب اسالمیه اطالع دارک یطور هامن ، رانیف ایملت رش

ه تا کرا  کن آب و خاید این فرزندان رشیاز بهرت یرد ما حمله شد و عدهاکر برادران یوان و سایشهر مر

جاد یدر شهر ا یدیط اختناق شدینون محکو ا ، د ساختندیرده بودند شهکن فشنگ خود مقاومت یآخر

نند و ک کخود را تر  هایخانهه کصبح با بلندگو از مردم شهر خواستهاند  یکه و شب گذشته تا نزدردک

ن یند. به همکارتش قصد دارد امروز به شهر حمله  یار که سپاه پاسداران با همکردهاند کاعالم خطر 
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ران انقالب ضمن وچ داده و به خارج شهر فرستادند. سپاه پاسداکخود  هایخانهوان را از یجهت مردم مر

 یوانیوان و آوارگان مریده مریف و رنج دیاز جانب سپاه به مردم رش ید هرگونه حملهایب شدیذکت

مردم  یت و استقالل برایمردم و در جهت حفظ امن یرو ین سپاه از خود مردم و نیه اکدارد یاعالم م

باشد و ین میجانب مهاجموان از یدر مر یگر ینه توطئه دیغات سوء زمین گونه تبلیبوده و هست و ا

 یار ید یاده شده بود. به امیز پیحمله به پادگان مهاباد ن یبرا یکتکن تایر همیه نطکد ینامیم یادآور ی

 مستضعف.  یهمه خلقها یار کبزرگ و هم یخدا

 (31/4/1358هانکی)

 

 هیاطالع

ن حمله شبانه یچند ل یه به دلکرد کاعالم  یهایاطالع یسپاه پاسداران مستقر در بانه ط یروابط عموم

شب  9صبح به ساعت  5/5شب تا ساعت  12به مقر سپاه پاسداران و ارتش منع عبور و مرور از ساعت 

داً اخطار  یگر شدیبار د : ردندکن اعالم یابد پاسداران مستقر در بانه همچنییش میصبح افزا 5/5تا 

ران و سپاه پاسداران مستقر یایماسال  یارتش جمهور  یبه سو  یم چنانچه مشاهده شود از خانهایینامیم

م یها را به آتش خواهییر و متام اموال و دارایدر بانه آتش گشوده شود خانه را محارصه و افراد را دستگ

 د.یشک

 (31/4/1358هانکی)

 

 .نوسود محارصه شد

تا به حال  : ت شهر نوسود گفتیز در مورد وضعیرمانشاه نکپاسداران  یمسوول روابط عموم ییپرتو

باً در محارصه است تا به محض یردهاند و شهر نوسود تقرک یرشو ی"دشه" پ یتا روستایانتظام یروهاین
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ن نوسود یه از مهاجرک یه براساس گزارشکرد کاضافه  یعازم شهر خواهند شد. و  یصدور فرمان همگ

و ل آموزش و پرورش نوسود یه اموال و وسایلکومله کرات و کبه دست آمده است عوامل حزب دمو 

 (31/4/1358هانکی) مت بردند. ینودشه را به غن

 

  .دندیشکنگونه به آتش و خون یوان را ایمر

وان پرده برداشته ین مریاز حوادث خون یگزارش یرمانشاه طک یقات پاسداران انقالب اسالمیواحد تحق

 .گرددیناً درج میع یه جهت اطالع خوانندگان گرامکمنوده است  یارزشمند یو افشاگر 

 

  23/4/58وان ـ شنبه ین مریرش حادثه خونگزا

وان و اطراف یمر یاز اهال یهایاعالم یه دهقانان طیشگام و اتحادیه دفرت پکماجرا از آنجا آغاز شد 

ع یوس ییامیراهپ یکران یا یاسالم یجمهور  یامیند به منظور مخالفت با اخبار صدا و سیکدعوت م

رات و جالل کنفر از افراد مسلح وابسته به حزب دم 80ود در حد یی، امیش از رشوع راهپیه پکند یبنام

 ، صبح هامن روز 5/10رد و ساعت کوان را محارصه یمر یمقر سپاه پاسداران انقالب اسالم ی، طالبان

ش از یب ، نندهکنفر تظاهر  2000ه در جمع کپرداختند  ییامیبه راهپ یرستان فرخینندگان از دبکتظاهر 

ن یاز آنها چن یه مضنون پارهاک یردکبه زبان  ییر شعارهایت در طول مسیعجم ، تن مسلح بودند 300

  :است

 است. ردهکه یعل یتوطئها ، است بازرگانیـ س

 .ن بردندیما را از ب یامن خودمختار ین و ایام دیـ پ
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ار  یمثل بخت یاگرنده ی، دهی. حق دانشجو منیدهیشاورزو منکحق  ی، دهیارگر منکـ بازرگان حق 

  .مینیکم رسنگونش

  ومت بازرگانکردن حکرسنگون  ید برایشاورز متحد شوکارگر و کـ 

 

ن شعارها قبل از تظاهرات یه اکند آوردمینوع شعار بر زبان  35ش از یر بیان در طول مسیامیراهپ

 .ن و منترش شده بودییتع

 

 ونیزیو تلویاجتامع در مقابل راد

و یف اخبار در رادیه سانسور و تحریعل ، اجتامع منوده ونیزیو تلویان در مقابل ساختامن رادیامیراهپ

)از  یرستم کن بیدند آنگاه حاج امیدادند و خواستار پخش برنامه دلخواه خود گرد ییون شعارهایزیتلو

ان در کباب د  35ش از یه بکاز ثرومتندان شهر  یکی ی، خ عثامن خالدیوان( و شینداران بزرگ مریزم

از طرف  یندگیمشهور است به منا یالشکه به ک یان فرش فروشک( صاحب د ید فتاحیوان دارد و )رشیمر

تو فئودال  : ندیگویران میشوند و خطاب به مدیون وارد میزیو تلوینندگان به ساختامن رادکاجتامع 

د ین رشینند و بروند. همچنکه بی؟ برو به پاسداران بگو محل را تخلینیکچرا اخبار را سانسور م ی، آزادها

م. یآیمنهم با تو م ، دیگویم یرستم کن بیشم. امیکروم و همه آنها را میه من مکخورد یسوگند م یفتاح

ت ین لحظه جمعیه در اکآورم ید منهم افراد مسلح را میشام برو : دیافزایم یخ عثامن خالدیسپس ش

 .ندیمنامی به طرف مقر سپاه پاسداران منوده در مقابل دفرت سپاه تجمع ییامیرشوع به راهپ

ظرف  : دیگویه خطاب به پاسداران مکوان( با بلندگو ی)معلم در مر کن بیپرس حاج ام یعطاءالله رستم

سان یک کنصورت همه شام را با خایراید در غیل دهیتان را تحوید و سالحهاینکه یقه محل را تخلیدق 5

م و به یتقر شدهاه مسکما دو روز است  : دیگویت میاز پاسداران خطاب به جمع یکیم. سپس ینیکم
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 از  ، لهیمحمد درس ین به نامهایه پس ازآن سه تن از مهاجمکگر ید یو صحبتها ایمکردهن یشام اهانت

به آنها اخطار  شوندیوارد مقر پاسداران م ید فتاحیو رش یخ عثامن خالدیدهقانان و ش هایاتحادیه

 : دیگوین میله به مهاجمیمحمد درس ، ن هشداریل دهند. پس از ایرا تحو هایشاناسلحه ه ک کنندمی

مبادرت  ید فتاحیا رشین لحظه گویه در اکد یبه آنها نداشته باش یار کم شدهاند و شام یپاسدران تسل

م شدهاند. توسط ید تسلیشد آنها را نزنیکاد میه فرکله پس ازآن یمحمد درس ، ندیکم ییهوا یرانداز یبه ت

 ، شوندیو دفاع از خود آماده م یه پاسداران به قصد سنگربندکرد یگین مورد اصابت گلوله قرار میمهاجم

رسد و در یاز پاسداران به شهادت م یدیق نخست محمد صالح رشیامنند و در هامن دقایاما ناموفق م

ن یرسند. همچنیتن از پاسداران به شهادت م 8ن یمهاجم یاز سو  کار و پرتاب نارنجیبس یرانداز یت یپ

ن ورود و حمله به داخل مقر یوان( حیمر یپوش )آموزگار در روستاهنهکوف ن بنام رئیاز مهاجم یکی

آنها در  یه همگکرسد ین حادثه به دهها تن مین این و مجروحیشود. تعداد مصدومیشته مکپاسداران 

 .حال حارض تحت مداوا و معالجه هستند

 ی، جالل طالبان ، ردستانکرات کاز افراد حزب دم یمحل یه بنا بر گزارشهاکن یمهاجم : نیمهاجم یسالحها

 یمختلف یشوند و به سالحهایگر عنارص چپ محسوب میخلق و د ییفدا یهایکاز هوادران چر یگروه

  .ره مجهز بودندیو غ یدست کنارنج ی، وز ی ، 3ژـ ، فکنیالشک ، رباریت ،  7ی، ج ی، پ ، منجمله آر

  :ربندیل نام مین را به رشح ذواین مریردگان رخ داد خونکرس  یو افراد محل ینیشاهدان ع

 .شگامیرستان و مسئول دفرت پیر دبیوان و دبیمر یفعل یخاالسالمیپرس ش ی، خاالسالمیـ فاتح ش1

 .وانیشان مرکه زحمتیوان و مسئول اتحادیمر یرستانهایر دبیدب ی، سلطان یین مصطفایـ حس2

 یو  است. وان بوده یس اداره برق مرییه قبالً رکمهندس برق  ، نیبرادر حس یسلطان ییـ فواد مصطفا3

 ریزیبرنامه ه پس از کدانند یماجرا م یاو را طراح اصل یه برخکوان است یه دهقانان مریمسئول اتحاد

 .رودیروز چهارشنبه به مهاباد م ، ش از بروز حادثهیو پ
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 (.وانیمعلم در مر یکن ی)پرس حاج ام یـ عطاء الله رستم4

ان حادثه دستور یدر جر یخ عثامن بنام طاهر خالدیه پرس شکده است گفته ش یخ عثامن خالدیـ ش5

 است. داده یقتل افراد را م

 

  :دانیمشخصات شه

 (یمهاباد شغل پدر سقط فروش یشاورز ک یپلمه دانشرسای)د یدیـ محمد صالح رش1

 .رده بودندکقبالً فوت  یه پدر و مادر و کپلمه ید یدر ین حیـ حس2

 (شاورزکشغل پدر  ی، اطید خساران )شاگر یـ اقبال ب3

 (.رده استکش فوت یه چند سال پکشاوز بود ک ی)پدر و  ی، ارگر ساختامنکهنه پوش کـ محمد 4

مقر  یجلو  یدید ناهیرده است(. رشکقبالً فوت  ی)پدر و  یارگر روز مزد شهردار ک یدید ناهیـ رش5

  .رسدیگلوله بشهادت موان به رضب ید مریر و خورشیاط شیشود و سپس در حیم یپاسداران زخم

ل( یلوازم اتومب یشغل پدر فروشندگ یی، الت ابتدای)تحص یدید ناهیبرادرزاده رش ی، دیـ محمود ناه6

 یه چشامن و کع است یرسانند و شایرا به قتل م یو  یدیمحمود ناه ین پس از بسنت دست و پایمهاجم

 .ز درآوردهاندیرا ن

ست یاز گلوله ن یهنهپوش اثر ک(. جسد دارا یژاندارمر  یمیقد یکپلمه )شغل پدر چریهنه پوش دکـ دارا 7

 .اندکشتهزه یله رسنیه گلو بوسیو نامربده را از ناح

ش او را آتش یرس و ر ، ن پس از قتلیرده است و مهاجمکقبالً فوت  یراننده )پدر و  یـ عبدالله ترطوس8

ن یه مهاجمکم ین خاطر نوشتیرا به ا ن شهدای)شغل والد کنندمی یعموم یرانداز یت یزنند و به جسد و یم

 (.نندک یآنها را فئودالزاده معرف کنندمی یسع
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خ یش تارکارگر زحمتکشگامان طرفدار دهقان و ینان فئودالزاده هستند و مستحق مرگ و آنان پیا : یآر 

 ن ضدخلق.یدامکن طرفدار خلقاند و یدامکه ک ، رانیرد و ملت اکقضاوت خواهد 

 رمانشاه ک یاران انقالب اسالمقات پاسدیواحد تحق

 (6/5/1358هانکی)

 

 .ردندکآرامش در منطقه اعالم  یبرقرار  یخود را برا یه آمادگیپاسداران اروم

ه با انتشار یاروم یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم : یاسالم یخربنگار جمهور  -ه یاروم 

جان یر منطقه آذر بایاخ یهایریدر مورد درگ ردن و موضع خودراکت نکاز علل رش  یبرخ ی، ه ایاطالع

  :ن رشح استیه بدیبرشمرد. منت اطالع یغرب

 «یبسمه تعال»

د یه قدم در راه خدا گذاشته اکمومنان هر زمان  یا ، نوایفتب… ل ایسب ین آمنو اذا رضبت فیهاالذیا ای

 .دینکق ید و تحقیدا منائیپ یاول شناخت و آگاه

ردن کت نکه علت رش کالزم شد  یجان غربیحوادث تأسف بار آذربا یه! در پیور ارومیملت مسلامن و غ

  :میمشخص منائ یر ین درگیه رادر ایو موضع سپاه پاسداران اروم

به اطالع ملت  ، ت مناسبیه در موقعکباشد یم یشه ایر ، ن حوادث مسائل مهمیعلت بروز ا – 1

  .دیم رسانیه خواهیف ارومیرش

ها قرار نگرفته و از نقشه یرین درگیان ایدر جر ینظام یروهایون در رابطه با نسپاه پاسداران چ – 2 

امده ین مورد بعمل نیالزم با سپاه در ا یدر منطقه قبال آگاه نشده و هامهنگ یاسالم یجمهور  یطرحها

 .داشت یافکشناخت  ، تکد قبل از حر یبا ، د و طبق قرآنیت مناکتوانست رش  یطبعاً من ، بود
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ع یاز ضا یر یت و جلوگیحفظ امن یخودرا برا یه قبال نشان داده آمادگکپاسداران هامن گونه  سپاه – 3

دارد و یانات و قدرت خود اعالم مکآرامش در منطقه و شهر در حد ام یشدن حقوق مردم و برقرار 

مهم ن امر یدر ا ی، و اسالم یانقالب یو طرحها ینظام یروهایبا ن یقبل یبا هامهنگ ، درصورت لزوم

 رد.کت خواهد کرش 

 هیاروم یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

 (8/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 

 .ر شدندیشور دستگکزبان در غرب یعوامل پال : فرمانده سپاه پاسداران

 و نقطه یخط مش ، موضع ی، مصاحبه مطبوعات یکروز در یبعدازظهر د ، فرمانده سپاه پاسداران انقالب

  .ردکان یران بیا ینونکن سپاه را در مورد اوضاع یا ینظرها

د یها در فقر شدیشه نا آرامیر» : ردستان فرمانده سپاه پاسداران گفتک یهایناآرام یهاشهیدر مورد ر

خود قرار  یهابرنامهن منطقه را قاطعانه در صدر یاگر دولت رفع نواقص موخود در ا ، منطقه است

  .«شدیم یر ین منطقه جلوگیا در ادادهیرو یار یاز بس ، دادیم

رد فرمانده سپاه پاسدارن یگیزبان صورت میه از جانب پالکرا عنوان شده یه اخک ییهادر مورد توطئه

  :گفت

ران است یست چه او در خارج از ایزبان نیاما خود پال ، ندکیشور توطئه مکزبان در منطقه غرب یپال »

زبان را در غرب ی. ما چند تن از عوامل پالکنندمیشور توطئه ک ه درغربکزبان هستند یه عوامل پالکبل
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شور ک یغرب یه در مرزهاک یهائه از آنان به عمل آمد به توطئهک یقاتیم و در تحقیردکر یشور دستگک

  .«میدهیقرار م یگروه یهارسانهار یدر اخت یاطالعات ، ن موردیه در اکردند کاعرتاف  ، دهندیانجام م

ها در امور تهیمک» : ست؟ فرمانده سپاه پاسخ دادیها چتهیمکوضع سپاه پاسداران در برابر سئوال شد م

ن یباز هم بزرگرت یاز دست دادند ول یاما بعدها رسالت خود را تا حد ، داشتند یانقالب نقش مهم

  .شور هستندکت یحافظ امن

ه کدوارم یر است  و امیمس یکار در کفا ی، اسیه از نظرسکم ید بگویها باتهیمکدر مورد رابطه سپاه با 

   :درمورد ارتش فرمانده سپاه گفت«. ل شودیتبد یپارچگیکها به تهیمک ینده با گسرتش سپاه دوگانگیدر آ

 ، شور برقرار شدکامل در که آرامش یکم. زمانیدار یکنزد یار کهم یما با ارتش بهنگام اختالفات مرز »

  .«ردکت خواهند یفعال یو عمران یسازندگ یهانهیسپاه پاسداران در زم

 

 .ندکیمن یار کدولت با ما هم

ع یرس یار کاز سخنان خود ضمن اشاره به عدم هم یدر قسمت یفرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالم

ا یه کم یدهیبه دولت م یمهم و فور  یهاه ما مطالب و گزارشکشود یم یگاه» : دولت با سپاه گفت

ل یاز دال یکیشد. کیروزها طول م ، آن یجواب گوئ ، کنندمیا اگر مطالعه یو  خوانند یگزارش ما را من

ن امر باعث عدم یا است. ار دولت کدر  یراسکت و بورو یمکوخود حا ، تکارها در مملکرشفت یپ یندک

  .«نکیم یاعتنائ یب یانقالب یهااز موارد به سازمان یار یدولت در بس ، شودیم یار کهم
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 میردکر یما دستگرا  یسعادت

ل مدافع کیاز جمله همرس و و  یاقوام سعادت : ردکاز خربنگاران سئوال  یکی ی، در مورد بازداشت سعادت

  ست؟ینظر شام چ است. رده کا او را بازداشت یکته مستقر در سفارت آمریمکه کند یگویشان میا

 یانقالب صادر شده است ما آقاه به سپاه پاسداران کل کم دادستان کبنابر ح» : فرمانده سپاه گفت

 «.نداشته است ین مورد نقشیا در ایکته مستقر در پست سفارت آمریمکم. یردکرا بازداشت  یسعادت

 (10/5/1358هانکی)

 

خون از دماغ ، جاریدر ب : ردستانک یجار به استاندار مستعفیپاسخ فرمانده سپاه پاسداران انقالب ب   

  است. امده ین یسک

 ، ردستانک یاستاندار مستعف« یونسیم یابراه» جار در پاسخ اظهاراتیه پاسداران انقالب بفرمانده سپا

   :ن رشح استیه به ایانین بیرد. منت اکصادر  یه ایانیب

هان شامره کیه در صفحه آخر کگفت و گو  یکردستان ضمن ک یاستاندار مستعف یونسیم یابراه یآقا»

 یروحان یکته یمکما » ه کنیبر ا یمبن اندمنوده یاظهارات ، ستده ایرماه درج گردیت 26مورخه  10759

رد و با خود پاسدار به منطقه یگیتهران فرمان م یز کته مر یمکاز  یبعد پرس و  ، مینکیجار منحل میرا در ب

  « .شته شدندکنفر  4آن  یه طکداشتند  یر یجار با مردم درگین پاسدار در بیهم ، آوردمی

 یان احمدیمورد نظر از آقا یه روحانک یته مورد نظر شام طبق درخواستیمک»م اوال یگوئیدر پاسخ شام م

ت افراد ناصالح در آن منحل کل رش یبدل 15/1/58خ یدر تار ، از قم منوده بود یگروه اعزام ی، و مازنداران

  .دیدر انحالل آن نداشته ا یچگونه دخالتید و شام هیگرد
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ل کینظر تش یطرف و ب یار از افراد بیقات بسیجار پس از تحقیب یما سپاه پاسداران انقالب اسال یثان

بوده و  یانقالب اسالم یو تحت نظر شورا ینیبفرمان امام خم یده و سپاه پاسدران انقالب اسالمیگرد

اساسنامه و ضوابط مخصوص  یه داراکبل ، تهران ندارد یز کته مر یمکا یبخصوص  یبا روحان یچ رابطه ایه

و سپاه  یز کته مر یمک ، استاندار یکه کتاسف است  یبس ید. جایمنایبق آن عمل مه طکخود است 

آنها را به منطقه  یسکبوده و  یجار محلیه پاسداران بیلکص بدهد. ثالثا یپاسداران را ناصالح  تشخ

 یه از رشف و زندگکد آنها هم حق دارند یه شام دلسوز منطقه شده اک یه هامن طور کاورده است بلین

 .ندیم منطقه خود دفاع بناممرد

 22/4/58خ یها را درتاریحمله ضد انقالب ، متام یو خونرسد یرابعا پاسداران با شهامت و ازجان گذشتگ

عه سازان یخود نشاندند تا بهانه بدست فرصت طلبان و شا یدفع و آنها را رسجا یچگونه تلفاتیبدون ه

د یجد یبرداشت مسوول ، نهیابکم یه پس از ترمکد یان داشته ایش بیخو یه در گفت و گو کندهد. شام 

ه چشم بسته کات است ینیا برداشت شام بر اساس عیست آیات استوار نینیاست و بر ع یاز منطقه ذهن

  ؟ اندکشتهجار چهار نفر را ید پاسداران بینکیاعالم م

خرب  یکه کد یرده اکر کچ فید هیدانیردستان مسوول مکل یه خود را در قبال مساک! شام  یونسی یآقا

است  یه برداشت دولت از منطقه ذهنکد ینکان دارد متام منطقه را بسوزاند. حال قضاوت کام یعوض

  .دیه دلسوز منطقه هستکا شام ی

 ، داشته یردستان آشنائکشور به اوضاع ک یر قبلیه وزکد یان داشته ایگر از اظهارات خود بید یدر قسمت

ها سدراهشان هستند یه انقالبکمشخص  یشنهاد عده ایرده و به پکخاب د چون شام را انتیگوئیراست م

ردستان کاز  ینیمومن به انقالب و امام خم یروحان یکردن کاقدام به دور  ید جوادیصدر حاج س یآقا

ان شام را یصباغ یچون آقا یآمد. از طرفیردستان وارد مکن رضبه بر یشد بزرگرتیم یه اگر عملکمنوده 

ف شده به اطالع یشناسد و اوضاع بطور تحر یشت اطاقش نگه داشت پس منطقه را منساعت در پ 8

س بنفع که هر کد یآین بر میشام چن یهاند. از گفتهکیقضاوت م ، رسد و او بر هامن اساسیم یو 
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از شام  است. بد  ، اد ولو بنفع جامعه باشدیس به رضر شام اقدام منکخوب و هر  ، ندکار کشخص شام 

د. شام گفته ینکر کن مغرضانه و رسبسته فیه چنکد است ید بعیردستان بوده اکاستاندار استان  یته مدک

د یبا است. امده ین یسکه خون از دماغ ک یدر حال اندکشتهپاسداران چهار نفر را  ، جاریه در بکد یا

د یباشد و چه شه ه پاسدار چه زندهکم ینیکله اعالم مینوسیستند. بدیش نکه پاسداران مردم کد یبدان

ها است و آن زمان یرا پاسدار تا زنده است سد راه ضد انقالبیاست ز یشگیما هم یانقالب اسالم ، گردد

فساد ضد انقالب اثر گذاشته و  یهاشهیبر ر ، دکچین میه بر زمکقطره قطره خونش  ، د گشتیه شهک

گر به یهزاران پاسدار د یکی، د شدن یرا با شهیه پاسدار همشه زنده است زکنیند گو اکیآنرا نابود م

 وندند.یپیصف انقالب م

 یجار.محمد باقر رحامنیب یفرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالم

 (10/5/1358هانکی)

 

 نرتل ارتشکشهر در 

ارتش در متام   : ردکاعالم  ، با اطالعات ییصبح امروز در گفت و گو ، سپاه پاسداران انقالب یسخنگو 

 یو  است. از پاسداران  ینرتل ارتش و گروهکوان مستقر شده و مقاط مختلف شهر در یرمناطق شهر م

له ینرتل شهر بوسکبرد و پس از یامل به رس مکنون به شهر باز گشته در آرامشکه اکوان یافزود مردم مر

پ وان شده بود ند و چیع ناگوار مریه باعث به وجود آمدن  وقاک یسانک ، و پاسداران ینظام یقوا

رث کا : ن سخنگو گفتیمه خواهند شد. اکت داشتند محایوان فعالیجاد تشنج در مریا یه براک ییهامنا

 وان هستند.ینون در پادگان مرکهم ا ، افراد سپاه پاسداران

 (16/5/1358)اطالعات
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 هیاروم یه سپاه پاسداران انقالب اسالمیاطالع

 !خواهران و برادران

ل و ییا و ارسایکعوامل وابسته به آمر ، درآورد یو استبداد را از پایه دکران یروزمند ایاز آغاز انقالب پ

ن تالش یست دادن انقالب تالش منودند. آخرکرضبه زدن و ش یات برایکارتجاع همواره با توطئهها و تحر

 گانه دریاز عوامل رسسپرده ب یروز عدهایتوطئه د ، ل شودیتبد کدردنا یرفت تا به فاجعهایه مکآنها 

ندازند و ارتش را هم با یراه ب یشکان پرسنل ارتش اختالف و برادر یخواستند در میه مکود یداخل ارتش 

 یه آنها به زندانکداشت چرا  یو ضدانقالب یامالً جهت مشخص ضدمردمکنند. توطئه آنها کر یملت درگ

بودند  یرجهداراند یاعرتاض داشتند و خواستار آزاد یرسهنگ هوشنگ یبودن و سپس به اعدام انقالب

ت کرده بودند. منونه بارز حر ک یچیه درمقابل توطئه اربابان غارتگر منطقه رسو از دستور فرمانده رسپک

آنها بر  یر یموضعگ ، رکو آتش زدن به اطاق فرمانده لش ینیس امام خمکردن عکآنها پاره  یضدانقالب

ه ارتش را برادر ک یردن مردمکو مجروح حمله  ، استیکل و آمرییه خواست ارساکه پاسداران انقالب یعل

دادگاه انقالب نداشته است  یدر را یچگونه نقشیه ی، د شاه و مرگ بر حسنیخواندند شعار جاویخود م

ر متوجه یه تقصکست بلین مورد دادگاه انقالب مقرص نیه در اکتوجه داشته باشند  یستیبود. مردم با

ه کن تظاهرات زدند. یدست به ا یرا آنها موقعیردهاند زکه ارتش اقدام نیه مبوقع به تصفکاست  یسانک

بردند. آنها  ین موضوع پیه به اکر بود کاطالع نداشتند و در مقابل ستاد لش یهنوز از اعدام هوشنگ

شهدار در داخل ارتش بوده یموضوع ر یکن برنامه یه اکبودند و معلوم است  یو  یتنها خواستار آزاد

ردند. کار کخود را آش یز یآمکت رش یزده و ماه ین اقدام ضدانقالبیت به ادس یقبل یز یاست و با طرحر

وم منودند کن عده را محیانقالب هستند و اهامل ا یبا مومن انقالب و رهرب  یت برادران ارتشیرثکالبته ا

 ین فیدادگاه انقالب در مورد مفسد ید راییم. ما ضمن تاینیکر میخود تقد ین برادران نظامیو ما از ا

 یه ضمن شناخت درست مساله هر چه زودتر براکم یرض ازدولت و مقامات مسوول مرصاً خواستاراال 

ر از عوامل مزدور اقدام و کامل لشک یساز کدر جهت پا یضدمردم ین توطئههایدن به ایخامته بخش
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ع رواقیغ یخربها یرا فراهم آورند. در ضمن اگر از طرف مقامات یبرادران صادق نظام یموجبات دلگرم

ه شاهد و که یو مردم اروم یما پاسداران انقالب اسالم ، داده شود یگروه یهارسانهو  هاروزنامهبه 

  .مینیکوم مکم آن را به شدت محیناظر ماجرا بود

 هیاروم یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 (17/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 ه سپاه پاسدارانیاطالع

در آورد عوامل  یو استبداد را از پایه دکران یروزمند ایآغاز انقالب پ از : برادران ، خواهران-یبسمه تعال

ست دادن کرضبه زدن و ش یات برایکها تحرل و ارتجاع همواره با توطئهیا و ارسائیکوابسته به امر

ل شود توطئه روز سه شنبه یتبد کدرد نا یرفت تا به فاجعهایه مکن تالشها ی. آخراندمنودهانقالب تالش 

اختالف  یان پرسنل ارتشیخواستند در میه مکگانه در داخل ارتش بود یاز عوامل رس سپرده به ب یعدها

و ضد  یامال جهت مشخص ضد مردمکنند. توطئه آنها کر یارتش را با ملت درگ ، اندازدیراه ب یشکو برادر 

اعرتاض داشتند  یرسهنگ هوشنگ یبودن و سپس به اعدام انقالب یه آنها به زندانکداشت چرا  یانقالب

از دستور مانده « رسو »ه در مقابل توطئه اربابان غارتگر منطقه کبودند  یدرجه داران یو خواستار آزاد

آتش زدن اتاق  ی، نیس امام خمکردن عکآنها پاره  یت ضد انقالبکرده بودند. منونه بارز حر ک یچیرس پ

است جمله و یکل و امریخواست ارسائیم هکه پاسداران انقالب یآنها عل یر یموضوع گ ، رکفرمانده لش

ه یکدر حال ید شاه مرگ بر حسنیدانستند شعار جاویه ارتش را برادر خود مک یردن مردمکمجروح 

ه  در کتوجه داشته باشند  یستیدادگاه انقالب نداشته است بود. مردم با یدر را یچگونه نقشیه یحسن

ه ارتش اقدام یه به موقع به تصفکاست  یسانکتوجه  ریه تقصکست. بلین مورد دادگاه انقالب مقرصنیا

اطالع نداشتند و در  یه هنوز از اعدام هوشنگکن تظاهرات زدند یدست به ا یرا آنها موقعیردهاند زکن

ه کبودند و معلوم است  یو  یآنها تنها خواستار آزاد ، بردند ین موضوع پیه به اکربود کمقابل ستاد لش
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ن اقدام ضد یدست به ا ی، قبل یز یدار در داخل ارتش بوده است با طرح ر شهیموضوع ر یکن برنامه یا

و مومن به انقالب و  یت برادران ارتشیرثکنند البته اکار کزخود را آشیآم کت رش یزده و ماه یانقالب

ر یخود تقد ین برادر نظامیو ما از ا اندمنودهوم کن عده را محیانقالب هستند و اعامل ا یرهرب 

االرض از دولت و مقامات مسئول مرصر  ین فیدادگاه انقالب در مورد مفسد ید راییضمن تام.ماینکیم

ضد  یهان توطئهیدن به ایخامته بخش یه ضمن شناخت درست مسئله هرچه زودتر براکم یخواستار

را فراهم  یبرادران نظام یر از عوامل مزدور اقدام و موجبات دلگرمکامل لشک یساز کدر جهت پا یمردم

داده شود  یگروه یهارسانهو  یهاروزنامهر واقع به یغ یخربها یرند. در ضمن اگر از طرف مقاماتآو 

 م.ینکیوم مکم آنرا بشدت محیه شاهد و ناظر ماجرا بودکه یو مردم اروم یما پاسداران انقالب اسالم

 (19/5/1358)اطالعات

 

  .دهندمی ن نا محدود خود ادامهمردم پاوه و اورمانات به تحص، شانیتا برآورده شدن خواستها

   .پاوه ادامه دارد یمختلف اورامانات و فرماندار  یهاتحصن گروه : رمانشاهک

از مردم مسلامن و متعهد  یروز عدهایه پرکرمانشاهان اعالم شد ک یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاز سو 

از  یبانی(و )جوانرود( ضمن پشت ی) امام ، )نجار(  ، (ی)بابا جان  ، رش(ی)ب  ، )تازه آباد(  ، نگان(ی)با

نه یمرشوع مردم پاوه در زم یخود را از خواستها یهمبستگ ینیامام خم یبه رهرب  یاسالم یجمهور 

هستند.  در گزارش  یاسالم یت در منطقه اعالم داشتند و خواهان دخالت قاطع ارتش جمهور یحفظ امن

و  یر یگروگان گ یعده هرگونه راه بندان عامل ضد انقالب نیا : آمده است یسپاه پاسداران انقالب اسالم

ن گونه یان دادن به ایخواستار پا یاسالم یردند و از دولت موقت جمهور کوم کغارت اموال مردم را مح

پاوه  یشان به تحصن نا محدود خود در فرماندار یاعامل شدند و اعالم داشتند تا برآورده شدن خواستها

 (22/5/1358هانکی) دهند.یادامه م
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  در اطراف سنندج آماده است یافکرو به اندازه ین: : سپاه پاسداران یز کستاد مر 

 یه سپاه پاسداران انقالب اسالمین اطالعیاول

ار و توطئهگر کمستقر در شهرستان پاوه و اطراف پاوه دست تجاوز  یه پاسداران انقالب اسالمیلکبه    

 یردستان و گروههاکرات کن حزب دمیاز آست ، ان پاوهیاز جر گر در فاصله چند روز پسیضد انقالب بار د

ان کامکات خود یبرادران پاسدار مستقر در پاوه به عمل است. رون آمده یگر ضد انقالب در سنندج بید

در اطراف سنندج آمادهاند و در ارسع وقت در  یافکرو به اندازه ید. نیبدون وقفه در منطقه ادامه ده

 رد. کت خواهند که سمت سنندج حر اجراء اوامر امام ب

 سپاه پاسداران انقالب یز کستاد مر 

 (27/5/1358هانکی)

 

 

 سپاه یاظهارات سخنگو 

ار یوان در اختیه ارتش مرکرا  ییسالحها : هان گفتکیسپاه پاسداران انقالب در گفتگو با  یسخنگو 

شرت یف بیو تضع یجب ناراحتن امر مو ی. و اکردیار منکاغلب خراب بود و  ، پاسداران قرار داده بود

  .پاسداران شد

 زکمر  ین خرب از ستادسپاه پاسداران انقالب اسالمیآخر

ن شهر به دست مهاجامن صبح امروز ستاد سپاه یبه دنبال حلقه مهاجامن به شهر پاوه و سقوط ا

ادهباش داده سپاه پاسداران در تهران و شهرستانها آم یروهایه به نکز اعالم داشت کپاسداران انقالب مر 

 است. از پاسداران از تهران و شهرستانها به شهر پاوه اعزام شده  یافک یرو یو ن
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ن یآخر : هان گفتکیستاد سپاه پاسداران انقالب در متاس با خربنگار  یسخنگو  ، ن خربیبه دنبال اعالم ا

شب ید 10اعت ارتش از س یروهایمهاجم افتاده و ن یروهایه شهر در دست نکاست  کیخرب از پاوه حا

ن شب گذشته و صبح امروز دوباره مواضع یمهاجم یدن سنگرهایوبکدر هم  یوارد عمل شده و برا

 است. ده یوبکمهاجم را در هم  یروهایحساس ن

 (27/5/1358هان شنبه کی)

 

 در پاوه

امرستان یب  ی، پاسگاه ژاندارمر  یتپه باال  : رمانشاه گفتکتاخواه معاون سپاه پاسداران پاوه در یکنارص 

ن پس گرفته یاز مهاجم یپاوه توسط پاسداران انقالب و افراد ژاندارمر  یمهامنرسا یپاوه و ارتفاعات باال 

ت یبرادران پاسدار از آنان نها یداشته متام یر یت چشمگیروز فعالیات خلبانان هوانین عملیه در اکشد 

  .ر را دارندکتش

ر انقالب با برادران پاسدار در شهر یعاون نخست وزرت چمران مکه د کاست  کین خرب از پاوه حایآخر

   است.  یساز کپاوه مشغول گشت و پا

له یه بوسکحادثه پاوه  یبگفته معاون سپاه پاسداران انقالب از پنج تن مجروحان پاسدار و مردم بوم

رستان در امیرمانشاه منتقل شده بودند دو تن ازآنان در بک یست تختخوابیامرستانها  دویوپرتها به بکهل

 گذشته اند.

 (28/5/1358هانکی)
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 هیانتشار اطالع

   :ه  صادر شدین اطالعیرمانشاه اکسپاه پاسداران  یروز از سو یبعداز ظهر د

ه همگان اطالع دارند افراد ضد انقالب و مرتجع کور و مسلامنان منطقه اورامانات هامنطور یغ یاهال

جاد یو ا یاپیپ یمسلحانه و راهبندانها یهایر یبادرگه آرامش منطقه را برهم زدهاند و کماههاست 

ن افراد خود یه از اک ییشود با شناسایاغتشاش وضع منطقه را برهم زدهاند از عموم مسلامنان تقاضا م

 یشکن از برادر یش از ایامال مشخص وبکافه آنان یآنان دست بردارند تا ق یبانیفروخته دارند از پشت

 ، دیاعامل خود خواهندرس یبه سزا یر و در دادگاه انقالب اسالمین دستگشود. مسلام آنا یر یجلوگ

نشانهتعرض به مردم  یجالل طالبان یهایکمحارصه شهرستان پاوه توسط عنارص خود فروخته و چر

 است. مسلامن منطقه 

 (28/5/1358)اطالعات

 

 

 ، گر امامیچهره د: رسپرست سپاه پاسداران

 است. ه با طاغوت از چهره دوران مبارز تر قاطع

 ینه چگونگیدر زم یمصاحبها یط ، نده امام و رس پرست سپاه پاسداران انقالبیمنا یحجت االسالم الهوت

ه امروز در پاوه قتل عام کسپاه پاسداران  : ن سپاه در حوادث پاوه گفتیت سپاه پاسداران نقشایهدا

ن یرتکگذرند از پایاز جسد مرده آنان من یسوزانند و حتیربند و بدن آنها را میشود و رسشان را میم

ار کن یشرتیها بنیشدندایامن انتخاب میده و چه از نظرایو عق یر کشه و فیما چه از نظر اند یجوانها

دانند یپاه پاسداران هرگز ترس از شهادت ندارند و همه میس یرند. اعضایگین مزد را میمرتکو  کنندمیرا 

د شدهاند. و در جوار یرد و اگر شهکخواهند  یامل زندگک یسالم با آزادر پرچم ایدر ز ، اگر زنده مبانند



 
33 

گر ید یدر جا ی. الهوتیرسباز معمول یکپاسدار و  یکن ین ست فرق بیرحمت خداوند خواهند بود. وا

 یملت ما و ارتش ما و سپاه پاسداران یند ولکردمیدر پاوه پاسداران را قتل عام  : از سخنان خود گفت

 ین گفت سپاه پاسداران مجر یهمچن یردند و کم مساله راحل یردکگر اعزام ید یز و جاهاکه از مر ک

در مورد انقالب نشان  یگر یروز چهره دیاما امام د کنندمیت یر نظر امام فعالیدستورات امام است و ز

رار را هم مورد خطاب ق یپاسداران یردهاند و حتکعمل ن یه مقامات مسوول انقالبیلکدادند و گفتند 

ه ضد کرد و اجازه نخواهند داد کخواهند  ین پس انقالبیه متام ملت ازاکه نه تنها پاسداران بلکدادهاند 

عجوالنه و ناآگاهانه محل حمله  یلین بار خیضد انقالبا : افزود یند. الهوتکگر بار ابراز وجود یانقالب د

 ین است ولیردنشکو  یمرز  یهرستآنهاه پاوه جزء شکرا درست است یز ، رده استکبه انقالب را انتخاب 

ن سپاه یم وایل دادهاکیت انقالب عالقمند هستند. ما هم در آنجا سپاه تشیمردم پاوه به انقالب و رهرب

رده ونه کپاوه را محارصه  ، نون ضد انقالب و امام مردمکند و اکردمیدر آغوش پر مهر مردم خدمت 

 یخود را برا یه آمادگکن مردم پاوه هستند یانده است وامن یگر باقیسپاه را چون از سپاه در پاوه د

مت یعز یه براکران یر از همه ملتاکمن ضمن تش : ن گفتیهمچن یردهاند. الهوتکدفاع از سپاه اعالم 

م یان خواهیباشد آنها را در جر یاجیشوم اگر به وجود آنان احتیادآور میردهاند ک یبه پاوه اعالم آمادگ

 : ران گفتیان سخنان خود خطاب به ملتایدر پا یم گرفت. و یخواه کمکم یعظ یرو ین نیگذاشت و ازا

ه از فرصت و کخواهم یم یر اسالمیو غ یران اعم از اسالمیران دارم و از همه ملتایام به ملتایپ یکمن 

 ن حوادثیه گردانندگاناک یینند و آنهاکت استفاده کشربد امور مملیپ یش آمده است برایه پک یتیموقع

ه کاست  یگر امام قاطعرت از چهرهایه چهره دکهستند از خدا برتسند و اگر نه از ملت برتسند و بدانند 

 است. ده شده ید یم طاغوتیه رژیدر مبارزه عل

 (28/5/1358)اطالعات
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 ه سپاه پاسدارانیاعالم

عبور  یجلو ه افراد مسلح کن بود یازا کید حایروز به تهران رسیبعدازظهر د 2ه در ساعت ک یخرب 

 یان واقعه عدهیغام بردهاند و درایسنندج گرفته و مهامت آنان را به  یابانهایرا در خ کیمک یروهاین

ه سپاه پاسداران ین اطالعین خرب نخستیساعت پس از انتشارایکشدهاند.  یزخم یاعزام یرو یاز افراد ن

 یجمهور  یافت. ژاندارمر ی مستقر در اطراف سنندج انتشار یروهایبودن ن یافکبر  یانقالب مبن

ه کرد کاعالم  یژاندارمر  یه درباره ارتباط با بحران سنندج انتشار داد و سخنگو یز دو اطالعیران نیایاسالم

 هزار تن هستند وارد محل شدند.یکه کاز تهران ین گروه پاسداران اعزامینخست

 (28/5/1358هانکی)

 

 

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم 2ه شامره یاطالع

 یسپاه یروهایه نیلکردستان و سنندج سپاه پاسداران انقالب از کرو به یبر اعزام ن یرو فرمان امام منبیپ

  :اعزام شده است یافکرو به اندازه یچون ن ، ندیر توجه فرمایات زکه به نک کنندمیو رزمنده تقاضا 

  .باشند یز کق ستاد مر یر اعالم از طرامل منتظکران به حالت آماده باش یه افراد پاسدار در متام ایلکـ لذا 1

 نند. کت نکچ وجه بدون اطالع سپاه حر یه به هکشود یه برادران پاسدار تقاضا میلکـ از 2

 (29/5/1358یاسالم ی)جمهور 
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 ع سنندجیه سپاه پاسداران درباره وقایاطالع

ر عرص امروز منترش یح زدر رابطه با اتفاقات سنندج به رش یه سپاه پاسداران انقالب اسالمین اطالعیاول

  :شد

 یبسمه تعال

 «مستقر در شهرستان پاوه و اطراف پاوه یه پاسداران انقالب اسالمیلکبه  » 

ن حزب یان پاوه از سنیگر به فاصله چند روز پس از جریار و توطئه گر ضد انقالب بار دکدست تجاوز 

برادران پاسدار  است. رون آمده یگر ضد انقالب در سنندج بید یردستان و گروههاکرات کمنحله دمو 

در  یافکرو به اندازه ید. نیان بدون وقفه در منطقه ادامه دهکامکات خود یمستقر در شهر پاوه به عمل

  .ردکت خواهند کاوامر امام به سمت سنندج حر  یاطراف سنندج آماده و در ارسع وقت در اجرا

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم یز کستاد مر 

 (30/5/1358)اطالعات

 

 

 ه سپاه پاسداران انقالبیاطالع

 یکدان انقالب بسته شده است یه نطفهاش از قطره قطره خون شهکسپاه پاسداران انقالب -یبسمه تعال

 ، در مصاف حق و باطل یت غرور و رسبلندینش با نهایوتاه اما افتخارآفرکگر همچون گذشته یبار د

ه رسارس وجودش را عشق به اسالم ک یگر در حالیبار د یکو ل داد کین جبهه در غائله پاوه تشیشتازتریپ

ن یزتریگر عزیبار د یکدان نربد گذاشت و یدر م یار پایبس یهایرغم دشواریعل ، و انقالب فراگرفته بود

م به عرض ملت یار مفتخرینون بسکل داد. ایشگاه امت و امام تحویارانش را در طبق اخالص نهاد و به پی
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د به خون خفتهامن در پاوه محمد ین شهیمردادماه مقدم نخست 29ه صبح دوشنبه کم یران برسانیف ایرش

 یدامنان عرض ادب و سوگند وفادار ید و همه شهین شهیم جان به ایم و از صمیداریم یرا گرام یامنیرک

 29/5/1358گردد. یساعت ده صبح برقرار م ، م. مراسم در بهشت زهراینیکاد می

 اران انقالبسپاه پاسد یروابط عموم

 (30/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 اندوآبیاب و مکت، مراغه ، زنجان، جاریب، رسدشت، راتها به سقزکحمله دمو 

ردستان کگزارش لحظه به لحظه از مناطق  ، با اطالعات یدر متاس ، سپاه پاسداران صبح امروز یز کستاد مر 

عوامل  ، و در رأس آنها یضد انقالب یروهاین ، ن گزارشهایار ما گذاشت. بر اساسایو اطراف آنرا در اخت

در  ، مسوول سپاه پاسداران شهرستان زنجان ی، عیرف : به نقاط مختلف حمله بردهاند ، راتکحزب دم

نون کشب تایقه دیدق یکست و یست و دو و بیاز ساعت ب ، اطالع داد یز کبه ستاد مر  یمتاس تلفن یک

نه به عمل ین زمیدرا یچگونه اقدام جدیاز طرف ارتش ه یول ، رراً درخواست مهامت از ارتش شدهکم

د یسپاه پاسداران انقالب تهران اطالع رس یز کبا ستاد مر  یمتاس تلفن یط ، جاریاز شهر ب است. آمده ین

 یرو یجار و زنجان را بستهاند تا نین بیده و جاده بیشکن را به آتش یپمپ بنز ، ه افراد ضد انقالبک

در  یاب )محلکن از تیخواستهاند. همچن کمکجار از زنجان یمحل نباشد مردم بقادر به ورود به  کیمک

 ، از مراغه یگزارش تلفن یکطبق  است. از شهرستان زنجان مهامت خواسته شده  یزنجان( تلفن یکینزد

اندوآب یردهاند و مردم و سپاه پاسداران مک یرشو یاندوآب پیم یکیراتها تا نزدکدمو  ، اندوآبیدر منطقه م

مسووالن پادگان  یول ، خواسته شده کمکف است و از پادگان مراغه یضع یزات نظامیز لحاظ تجها

در  ، میفرستیم کمکشام  یم. اما صبح براینک کمکم به شام یتوانیشب است و ما من : مراغه گفته اند

اسداران تن از پاسداران سپاه پ 70است. مجهز  یلیخ یزات نظامیه پادگان مراغه از لحاظ تجهیکحال

سقز( محارصه  یلومرت کی 50واندره )حدود ین راه سقز و دیدر ب ، ت بودندکاب در حر که بطرف تکزنجان 
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سه تن از آنها موفق به فرار شدند و خود را  یراتها محارصه شدهاند ولکدمو  یلهیتن بوس 70ن یشدند.ا

 30/22ه در ساعت یه و سپاه ارومه گزارش شدیبه سپاه اروم ، ابکله سپاه تیاب رساندند. ماجرا بوسکبه ت

رات به سقز و رسدشت کق حزب دمین از طریهمچن است. رده ک کمک یقه از سپاه پاسداران تقاضایدق

 است. ز حمله شده ین

 (31/5/1358)اطالعات

 

  .پاسدار قم به سنندج رفتند90

 یاسداران انقالب اسالماز پ ینفر  90گروه  یکشهرستان قم  یستاد پاسداران انقالب اسالم یاز سو  –قم  

 ، به سه دستگاه آمبوالنس کین سه گروه پزشیزات از قم به سنندج اعزام شدند. همچنین شهر بامتام تجهیا

دگان یب دیبه آس کمکمعالجه و  یبرا یار و لوازم رضور یار و بهکیپزش ک، ل پزشیاز قب کیادر پزشک

ن باره در قم یقم در ا یاران انقالب اسالمستاد پاسد یمنطقه پاوه اعزام شدند. مسوول روابط عموم

از  یردستان اغزام شوند ولکن دستور مبناطق یآماده  هستند تا با اول یگر ید ینون گروههاکهم ا: گفت

 ست.یرو نیبه ن یاز یشود جون ن یرو وپاسدار خوددار یده فعالً از اعزام نیز اطالع رسکمر 

 (31/5/1358)اطالعات

 

 ناز پاسدارا یکیگفتگو با 

و جزوتنها پاسداران زنده  یاز سپاه پاسداران انقالب اسالم یاعزام«دخت یمحمد رضا مصطف» برادر 

ون در آمد. از یه پاوه شلوغ شد و مبحارصه ضد انقالبکم یوان بودیما در مر: نیمانده ازمحارصه مهاجم

بهام  یها هم در پاسدار ردک یم بعضیدادیم  یامرستان پاسدار یبام ب یم شبها رو یبه پاوه آمد یراه هوائ

نند و فرمانده به ما دستور داد کراتها از شهر غذا خارج کخواهند دمو یه مکند. خرب دادند کردمی کمک
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زد. یاز مواقع مبا رس م ی( بعض یم فرمانده ما ) اصغر وصالیرینها را بگیماش یم رسگردنه جلو یه بروک

قه نگذشته بود یم. چند دقیاوریر بعمل بیشمش یاز منطقه روستا یه رسگردنه بودم تا شناسائک یموقع

م.از ینفر بود 5د. برگشتم ما جمعاً یرگبار به گوش من رس یه صداکگشت یش من برمیه تازه اصغر از پک

ه فشنگها کبود  یم رگبار طور یر همراهان اصغر شتافتیاصغر و سا کمکم و به یردکشب استفاده  یکیتار

م. یامرستان برسانیم خودمان را به بیتنگ بود.باالخره توانست یلیه خحلقه محارص ، کردمیامنه کما یجلو 

دم. آنشب تا ساعت یشنیرا م یعرب یبودم. صدا یکبه آنها نزد یلیمن خ : گفتیامرستان اصغر میب یتو 

ن روز یه در اکفردا صبح رشوع شد  یتا صبح قطع شد مجددا حمله اصل یبود ول یرانداز یمه شب تین 1

م دوباره شبها آنها یگرفتیراتها مکر بار ما را به رگبار بستند. روزها همه سنگرها را از دمو یو ت 50رب یالکبا 

خودمان  یراه فرار برا یکشه در جنگ یگرفتند.ما همیند و متام مواضع فتح شده ما را مآوردمیمبا هجوم 

م یشندیم یادیز یعرب یر مقاومت صداهایاخ یهزار نفر بودند. روزها 8راتها حدواً  کم دمو یگذاشتیم

سته شد.مهامت ما هم کامرستان شیند. باالخره حلقه محارصه بکردمیمبا حمله   7 یـ ج یبا اسلحه آرـ پ

امرستان یب ینان بومکار کا یپرستارها و  یآخر حت ید. روزهایوپرت مهامت به ما رسیکهل یکمتام شد. فقط 

م یزدیر میت کم. اغلب تیکردمی یرانداز یم تک یلیشب  آخر ما خ 2توانستند بروند منزلشان  یهم من

م شام یم حارضیم ما در صدد فرار هستیگفتین میامران و مجروحیم به بینکم فرار یم گرفتیباالخره تصم

از پشت  ، میم. آمدیمانینجا مید ما هم این گفتند نه شام برویم . مجروحیپشتامن را برب یرا هم رو 

اد زد. یفر ، حزب توده بود یاز اعضا یرت عارفکد د یرسیه به نظرمکنفر یکم ناگهان ینکامرستان فرار یب

م یه ما مجبور شدکامرستان یپشت ب یهاها برگشت به طرف تودهیراندازیمتام ت ، کنندمیدارند فرار 

عضو  : دیپرسیم یابتدا از و  کردمینه یرا معا یامر یهر گاه ب یرت عارفکم ) د ینک ینیدوباره عقب نش

م.  ینفره شد ، 13و12 ، 10 ، م سه گروهینکم قاطعانه فرار یم گرفتی! (. باالخره تصم یحزب هستدام ک

تا  : میر خورد آمدیت« ییرضا دایعل» بود. پشت رسمان« رمانکقاسم » رسپرستامن ، میه ما بودکگروهبان 

را «رضا یعل»م یرصار خواستد.با ایشام برو ، امنمیها من زنده منبچه : رضا گفتیعل ، میم بربیرا بردار یو 

 7نفر ما  10از  ، شومید مینجا شهیمن هم ا ، دینکفرار  : نگذاشت مبا گفت یول ، میریبه پشت خود بگ
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 یسک یر خورده ولینفرمان تیکم یپاوه و گفت یم شهربانیوهها آمدکم. از ینکم فرار ینفر سامل توانست

ما  یم برایس یب یک ی. حتکردیمن یار کا همس با مکچیزد. هیرد. در شهر پرنده  پر منکاقدام ن

مرغ یم پشت سیگذاریها را میما زخم : رمانشاه گفتکاز پرستاران  یکیم یداشت یزخم یزدند.تعدادیمن

ها یزخم ، ردلیبنام خانم ش یرمانشاهکم به مقر سپاه پاسداران پاوه پرستار یربینوع آمبوالنس( و م یک) 

ون از پشت او را یضد انقالب یامرستان آمد تا آنها را به سپاه برساند ولیبرون یرا گذاشت و شجاعانه به ب

ه خانم کم یردکد تلفن یر و خورشیردند. به شکد یردل را شهیزمان خانم شیبه مسلسل بستند. خواهر عز

 یم ولیخواستیم کمکساعت بود از ارتش  48م. یله نداریوس : د گفتندید بربیائیر خورده بیر دل تیش

« حراج زاده»از برادران پاسدار بنام  یکیار مقرصند.با یم فرماندهان ارتش بنظر من بسینگرفت یهاجینت

از  یتعداد ، ن جنگ بودمیام در حیو اصفهان یرشت یروز با همسنگرها 6گفت من  یم. و یردکگفتگو 

ن اعامل یبود. من ا« ینین حسیخ عزالدیش» طرفدار یردهاکن یبدست هم ، د شدندیه شهک یبرادرهائ

  .میگویت میشهدا تسل یهانم و بخانوادهیکوم مکانه را محیوحش

  ان چه بود ؟ین جریال دولت در اکبه نظرشام اش : س 

  .ردکر دخالت ید یلیه دولت به ارتش دستور نداد. ارتش خکن بود یال اکاش : ج

 ین حملهایدست به چنتواند دوباره ید؟ ضد انقالب میایش بیپ ین مسائلیباز چن ینیکرمکا فیآ : س

  .بزند

و قاسملو را جلو چشم  ینین حسیدر منطقه بزندو عزالد یساز که دست به پاکخواهم یاز دولت م : ج

  .شدکمردم ب

 ست ؟یتان چیشهر ینارسائ : س

 ، میرد. دارو ندارکست بود و فرار یمونکه ک« یعارف»بود بنام  یکین منطقه وجود ندارد. یدر ا کپزش : ج

  .ستین یه آنهم اسفالت حسابکم یدار یز کابان مر یخ یکفقط 
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 علت حمله چه بود ؟ : س

در سپاه  ، د بعنوان پاسدارید. چرا اجازه دادیداد یرا یاسالم یگفتند چرا به جمهور ینها مبا میا : ج

ه هنکن اسالم ید ، دیدادها یرا یاسالم یه به جمهور کنیا ید برایرد هستکحتامً شام ضد  ، دیاستخدام شو

 یکی« یعباس داور »م.امااظهارات ینکت دفاع ید از ملیست !! بایخورد! مدرن نیشده است ؟ حاال بدرد من

راتها کاستوار دوم به پاوه منتقل شده بود و در گروگاندمو « یبیغر یمرتض» ه توسطک یاز پاسداران زخم

   :بود

ه کنیا ، گفت نهیم یکی ، میشکفت بگیم یکیراتها بر رس من دعوا داشتند. کدر زندان دمو » : گفتیم یو  

  .«شنت نداردک ، بچه است

«  یربارچیت»  ، امرستانیب یشناسم تو تو یراتها مبن گفت من تو را مکاز دمو  یکی» : گفتی میداور 

در روز ……..«.من.من  : یحارضه بره؟ تو گفت کیها بچه» فرمانده ات  گفت یوقت یو حت یبود

ن سپاه در مورد ارتش و یاز مسئول یکیبا  ، قهرمانشهر یان انقالب اسالمدر مقر سپاه پاسدار  28/5/58

ردهاند کن کمکه اصال مبا ک: داشت یاز مقامات سپاه اظهار م یکیم. یردکعدم دخالت دولت مصاحبه 

ه به دفرت امام در قم تلفن کد یرس یار بجائکنداند  ین مبا بدهند ولیماش یک یه حتکم یبارها خواست

، ه دولتکنست یقحط الرجال ا یا معنیآ ، مینکمی هیم و پادگان را تخلیزیرید مینکگر اقدام نه اکم یزد

ردند و بعد کها حمله تهیمکن بربند. اول به یخواهند سپاه پاسداران را از بیار بگذارد. مکن  را رس یفاسد

 .میشناسیت منیه ما سپاه را به رسمکردند کاعالم   ، به پاسداران

 

 اه پاسداران قهرمانشهراظهارات سپ

 کن پزشیاز ا یکیم. ینیباشد به گفتگو بنشیه در پاوه مستقر مک یت الله طالقانیآنگاه با گروه امداد آ

 کیپزش ین گروههایجزو اول 27/5/58روز شنبه  : اظهار داشت یگفتگوئ یط یاران بنام جام اعظم مرادی
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اجساد  ی، امرستانیب یتختها یشده بود. از رو  یز یان از قبل طرح ریم. پاوه بنظر ما جریه آمدکم یبود

« یرت عارفکد » از کین ما مدار یم بود. همچنکار یبس یاهال کمکبستند. یربدند و به رگبار مسلسل میرا م

ه ک یفدائ یهایکهمراه چر« یرت عارفکد » س ازکع یادیمقدار زاست. ن رشح یه بدکم یبدست آوردها

شدهاند در حال  ییپ خودمان شناساکیدهاند وتوسط همراهان اان دانشگاه تهران بو یاز دانشجو

 یهاهیجزوه از اعالم کسا یکن یهمچناست. ا بدست آمده ینار درکدر  کیسیو و یدن شامپانینوش

ن یرات دفرت هواداران حزب توده در سنندج. دفرت هوادران حزب توده در قهرمانشهر و چندکحزب دمو 

  است. شف شده ک" یدر یتورج حو "« یانور کی»ه از یتاب و نرشک

   :ات بدست آمده عبارتند ازینرش

  ینونکدر رشائط  یـ مبارزه عمل

 .یارگر و مبارزه با اعتقادات مذهبکـ حزب طبقه 

  یر شورو یاتحاد جامه یـ قانون اساس

 نوشته« غ مسلحانهیتبل یتئور » جزوه بنام یکبوده است و « یانور کین ینورالد»ه بقلم یه هرسه نرشک

در تهران  یت الله طالقانیرا به دفرت آ کم متام مدار یه ما قصد دارکبه دست آمده «  یدر یتورج ح» 

ت یاکپها شکیر ایان همراه و ساکاز پزش یبعض یار کم کاز  یت الله طالقانیم گروه امداد آیل دهیتحو

 یکیرا داشته باشد  یر اکت فداید نهاید بایایم ییتهاین ماموریه به چنک یسکداشتند یداشتند و اظهار م

  .«م والسالمید بشویم و شهینکار کنجا یم ایما آمدها» : از خامنها اظهار داشت

   :گفتیپ مکیگر پرستار همراه اید«  یاعظم مراد»

طبق اظهارات مردم «.دستم اسمم را نوشتم و گروه خومنم را گذاشتم  ینجا رو یه من آمدم اک یموقع »

رده و کق یض تزرین مریبه چند یه خون عوضکبود  یسکامرستان پاوه یب کپزش« یرت عارفکد » ، پاوه

از  یرده است طبق اظهارات پاسداران اعزامکد ین رابطه شهیاز پاسداران پاوه را در هم یکیپدر  یحت
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دارند فرار »  : بلند گفت یبا صدا یرت عارفکم د یامرستان را داشتیه ما قصد فرار از پشت بیکتهران موقع

 ینیم عقب نشیه ما مجبورشدکامرستان را به رگبار بستند یراتها پشت بکه بالفاصله دمو ک« کنندمی

با گروه امداد  کو کنفر دانشجو مش 50یت الله طالقانیآ کیپ پزشکیا یدانشجو  یکم.طبق اظهار ینکب

گاه دانش ین وضد انقالبهایان از مراجعین دانشجوید رسخ تهران به پاوه آمده بودند. ایر و خورشیش

 کیپزش یپهاکیانتقال ا ین به بعد برایه از اک کردمیشنهاد یپ یت آلله طالقانیتهران هستند. گروه امداد آ

تحت نظارت خود آنها  ، افراد یز پس از شناسائکل شده و آن مر کیدر تهران تش یز کمبناطق جنگ زده مر 

 یندگکداده شود و از پرا کیپزش یاپهکیار اکبه  یه نظمکشود ین مسئله باعث میل دارد. ایرا مبنطقه گس

 ، پرستار ک، شود. در ضمن از نفوذ عنارص ضد انقالب بعنوان پزش یر یجلوگ یو تفرقه و عدم هامهنگ

م. بهنگام یردکم و با مردم آنجا مصاحبه ید.پس از آن به فرودگاه رفتیایره مامنعت بعمل میار و غکیپزش

رد به انتقاد از خربنگاران کاز آنان به طرف من آمد و رشوع  یکیناگهان  ، مصاحبه با مردم در فرودگاه پاوه

 : شده گفت یچ ، م برادریگفت«. دینکیشه اخبار را جعل میهم ، دیسینویشه دروغ میشام هم» : و گفت

م یم پاوه شلوغ شده رفتیدیه شنک یس ما موقعیبنو : حتامً.گفت : ؟ گفتمیسیبگم بنو یز یچ یدیقول م

ت بدون اضافه یم ماموریم برویما حارض : میگفت«. یرت سامکد » اورژانس تهران به نام سیش معاون رئیپ

 ، دینکم کد. از حقوقامن یت بزنیت شام غبیم ماموریم برویحارض» : میگفت«. شودیمن» : گفت : حقوق

آن پول  ید صورت مجلس بشود و در ازاید بایخواهیله میاگر وس» : گفت«.دیله بدهید وسییایفقط ب

 ، میآمد یداد وما هم با گروه امداد طالقان یما جواب منف یباالخره دست آخر به متام خواستها«.دیگذارب

نطور رفتار ید با من ایس من بایرئ ، نمکب کمکم به مردمم یایه حارضم داوطلبانه بکد من یپاوه. چرا با

بگو من نارص  ، ن اورژانس تهران هستم حتامً ینسکت ، «سانینارص خوشنو» ه من کس یند. بنوک

از  یکیم. یردکاز اصفهان گفتگو  یاعزام ینیامام خم کیپ پزشکیبعد از آن با ا«.سان هستمیخوشنو

قبل از انقالب  ، شیاصفهان هستم واز دو سال پ ینیمن عضو امداد امام خم : پ گفتکین ایا یاعضا

اصفهان  یبه روستاها یو بهداشت یامداد یروهایبعد از انقالب به صورت ن یم ولیکردمیار کدر مساجد 

ه کم یبود کیپ پزشکین ایباً اولیم تقریپردازیان مینه روستائیت و معایزیگان به ویم و به طور رایرویم
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دا یها عفونت پیاز زخم یار یبس ، ها بدون دارو مانده بودندیز نبود. زخمیچ چینجا هیم ایدیبه پاوه رس

اعالم  ، میدیانات پاوه را شنیه جریکم از روزیامران بدهیبه ب هکنبود  یکوتیب یآنت یول ، رده بودندک

 یران و دفرت امام در قم و استاندار یا یاسالم یجمهور  یامیخود را به صدا و س یو آمادگ یار کهم

وپرت به پاوه رساند. در مورد خرب اعالم یکروز اصفهان ما را با دوفروند هلیم. باالخره هوانیاصفهان رساند

ر یه از تهران و ساک کیپزش یه گروههاکم ید بگوئیبا 29/5/58خ یون در تاریزیو ـ تلویشده از راد

ار کامرستان پاوه رشوع به یب» هکن خرب یاعرتاض داشتند به ا ، آمده بودند یشهرستانها به طور افتخار 

و  ، هاناصف ینیامدا امام خم کیپزش یهان گروهیامران شهر و مجروحیه متام بیکدر صورت« رده است ک

نه یدانشگاه تهران معا یدانشجو  یپهاکیر ایو اورژانس تهران و قهرمانشهر و سا یت الله طالقانیامداد آ

ت طرفداران یامرستان به مفهوم پوشاندن جنایار افتادن بک یهمگان یعنین خرب ی. درج اکنندمیو مداوا 

دارو را  یهاسته بودند. متام قفسهکشردم. متام تختها را کد یامرستان بازدیخلق . من خودم از متام ب

از وسائل   یلیسته بودند وخکرا ش کیو اندانپزش یمتام وسائل جراح ، رده بودند با قنداق تفنگکرورو یز

اده یپ یگشت یهاه توسط گروهکبرده بودند « ریشمش» و« قلعه یقور » یامرستان را با خود به روستاهایب

شد. فعاًل یکامه طول میک ، امرستانیل بیه وسایو ته یساز کار پاکد. به پاوه  آورده شده بو  29/5/58روز 

 است.  یصحرائ یپهاکیار ما دست اک

 (31/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .شور نبودکاگر سپاه نبود  : امام

به  یبرادر منصور  یبعدازظهر فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالم 7ساعت  29/5/58در روز دوشنبه 

دند و ضمن یسپاه پاسداران به حضور امام در قم رس یفرمانده یشورا یاز اعضا یشارتاتفاق برادر ب

 5پس از گذشت  یه تبسمکرد پاسداران و امام کردستان و گزارش عملکت سپاه در حوادث یان فعالیب

  :ر از سپاه پاسداران فرمودندکروز بر لب داشتند ضمن تش
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گردد. اگر سپاه نبود یچوجه نظرم از شام برمنیستم و بهه یمن از سپاه راض-میبسم الله الرحمن الرح

چ یشام ه ست. چشم من به شام ، دارمیم یز و گرامیار عزیمن سپاه پاسداران را بس ، شور هم نبودک

  .دیندار یجز سابقه اسالم یسابقها

ج یله به تدرنم. اوضاع انشاءالیکهمه دعا م یرم. من براکد. من از همه شام متشیسالم مرا به همه برسان

د یم. باینیکوب مک. آنها را رس کنندمیند. زحمت ما را فراوان یکد منیت را تهدکممل یشود. خطر یدرست م

دهم یامند. به دولت دستور مین طور منیشود و ایت خوب مکار بود. اوضاع مملید بسیرد. باکار کشرت یب

 ند.کد ییردازد. خداوند همه شام را تانند. بودجهتان را هر جه زودتر بپک یدگیشام رس یارهاکع به یرس

 (31/5/1358هانکی)

 

 

 ه سپاه پاسدارانیاعالم

   :ردکن رشح صادر یجان به ایخطاب به مردم آذربا یاهیه اعالمیاروم یسپاه پاسداران انقالب اسالم

  !ردکبرادران مسلامن  ، هیف ارومیرش یاهال

 ، رانیا یانقالب اسالم یروز یم سابق بعد از پیده رژغارتگر و رسسپر  یه فئودالهایکد زمانیاوریبخاطر ب

شرت یف انقالب و دلرسد منودن مردم و غارت بیتضع یگانه و خائنشان برایچگونه با الهام از اربابان ب

اد زنان و یرون راندند و فریش بین خویرا از خانه و زم یبرادران روستائ ، ردکدسرتنج ملت محروم 

  .نداشت یدر دل سنگ آنها اثر  ، ان و مردان آواره شدهکود ک

دان یچپ و راست به م یاسیس یو گروهها یفرار  یهاکیساوا یار که را با همین ارومیردنشکآنان منطقه 

ون فراهم یضد انقالب یه اسلحه را برایانات تهکل منودند و امیران تبدیا یه انقالب اسالمیتوطئه بر عل
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ندا در دادند  ، ارانهکبیها فرنیخالل و توطئه بزنند و همدست به ا ، تکساختند تا در نقاط مختلف ممل

 ، را قبول داشتند یاسالم ینها اگر جمهور ی. اکنندمیت یحام ینیامام خم یو رهرب  یاسالم یه از جمهور ک

ت یشان داده بود رعایخود برا یها و روستاهانیان به زمیبازگرداندن روستائ یه استاندار براکرا  یمهلت

 یاسالم یجمهور  است. همه روشن شده  یگر براینها دیا یو ضد اسالم یت ضد مردمیماهند. کردمی

ن یت ما؛ اینست رمز موفقیر خدا و مردم مومن بخدا دارند و ایان ناپذیپا یرو یه بر نکیت ی، نیو امام خم

به رشق و ران وابسته که انقالب را بثمر رساندند نه غارتگران سودجو و رسسپرده و روشنفکمردم بودند 

ه ناآگاهانه کر شدن پاسگاه وحشت دارند و افراد مسلح خود را یه از داکها هستند نینون همکغرب. ا

و پاسدار خود اسلحه برداشته و جنگ  یبرادران ارتش یتا بر رو  کنندمیج یبس ، اندبه دور آنها جمع شده

ن یه مرتجعکدهند یه میورند. بعدا اعالمبعمل آ  یر یاندازند تا از استقرار پاسگاه جلوگیراه ب یشکو برادر 

رد که مردم یارند و بر علکبینها فریه اکرد آگاه است کده یشند. ملت ستمدکردها را بکخواهند یم

 ، جه انقالب خود مردم استیه نتک یاسالم یه دولت جمهور کد آگاه باشد یرد باکوشند. ملت مسلامن یکم

رد. مردم یگید و فروش اسلحه رامیند و جلو خریکر میه دانظم و آرامش در منطقه پاسگا یبرقرار  یبرا

ه کشند و امروز هم خوستارند کیستم م ، سودجو ین غارتگران و خانهایه از دست اکرد سالها است ک

  .ن خود برسندیظلم و ستم و اعامل ننگ ینها به سزایا

برادران  یر یه درگکشند امال متوجه و آگاه باکد یرد باکور یف و غیمردم منطقه و بخصوص ملت رش

گانه پرست و چپاولگران حقوق مردم یعوامل ب یهاه با توطئهکبل ، ستیردها نکبا  ی، پاسدار و ارتش

و پاسدار  یارتش یروهایرا با ن یار کت همیه نهاکاند و الزم است مردم را به باد داده یه هستکاست 

 یروهایه نکنند و مطمنئ باشند کا بیکآمرمنطقه از عنارص ضد انقالب و رسسپرده به  یساز کپا یبرا

ده یملت زنجد ین مدافع و حامیبزرگرت ی، نین امام خمیو بخصوص پاسداران انقالب و هم چن یمردم

از آن  یروز یه پکدوار باشند ینند و امکن یبدخواهان توجه یهایرد هستند و به سمپاشکده یشکو بال 

در  یله مهمیتواند وسیم ، ارتش یامات قاطع و مردماقد ، بین ترتیبد است. مردم مومن و مستضعف 
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ردستان و برادران پاسدار کده یت مردم ستمدیو موفق یروز ید پیعنارص ضد انقالب باشد. با ام یوبکرس 

  .یو ارتش

 هیاروم یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 (1/6/1358هانکی)

 

 

  شتار چگونه آغاز شد؟ک

 فیبا برادر ابورش ییگفتگو

ز که درمر ک ییدر گفتگو یشب به تهران بازگشت و یات سپاه پاسداران پریف فرمانده عملیورشبرادر اب

 ینون انجام شده مطالبکه تاک یستاد پاسداران به عمل آمد در مورد اوضاع پاوه هنگام ورود و اقدامات

 .ان داشتیب

رت چمران کو د  ینیزم یرو یفرمانده ن یمسار فالحیروز پنجشنبه صبح به اتفاق ت : ف گفتیبرادر ابورش

رده که ضدانقالب پاوه را محارصه کم و چون شب پنجشنبه به ما اطالع داده بودند یرمانشاه رفتکبه 

ن در یم. بنابراینک یل را رهرب یمسا یکم تا از نردین منظور ما رفتیرده به اکحلقه محارصه را تنگرت 

 یافکوپرت به اندازه یکه هلکم و چونیپرت فرستادویکنفر از پاسدارامنان را با هل 30رمانشاه ما در حدود ک

ه پاسداران ما آغاز یرا بر عل یحمله رسارس  یکنها یه اکم یکردمینبود و از دو روز قبل ما احساس 

اًل کما در آنجا  یروهایرده بودند و نکج یهزار نفر مسلح را در آنجا بس 7تا 6رد و در حدود کخواهند 

 کیمک یرو یم تا نیدیوشکن ما یبودند بنابرا ینفرشان محل 200نفر  250ن ینفر بودند و از ا 250حدود 

م یدیجه رسین نتینفر را بربند و ما به ا 30موجود فقط توانستند  یوپرتهایکم هلیرا هر چه زودتر برسان
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و ن بطرف پاوه یردم از راه زمک یه را رهرب یم بعد بالفاصله من خودم بقین بفرستید از راه زمیه را بایبق

 .میکردمیانات را گزارش یم و جریم. مرتباً با پاوه در متاس بودیبه نام روانرس آنجا مستقر شد یدر شهر 

هزار نفر  7تا  6ه اصوالً ضدانقالب در اطراف پاوه در حدود ک ، ن بودینجا مطرح بود ایه اک یمسالها

ده بود و از دهات یاهم دو انواع و اقسام اسلحه فر  یین خمپاره و ضدهوایسنگ یمسلح با اسلحهها

مقدار آب و غذا  یکوپرت یکه با هلکن بود یم اینکم بیه توانستک یار کشد. ما اول یم کاطراف هم تدار 

توانستند یمن یوپرتها بخوبیکن هلیه متام شهر تحت محارصه بود اک ییاز آنجا یم ولیو دارو فرستاد

ن یشد و چون از راه زمیه الزم بود انجام منک یبطور باً یرو تقریردن نکاده ینند و عمل پکنند و پرواز یبنش

م ین بود و ما نتوانستیلومرت هم مملو از مسلحکی 50ن یم. ایلومرت فاصله داشتکی 50هم از روانرس تا پاوه 

روز  یکد روز پنجشنبه یه به ما رسک ین طبق اطالعاتیم بنابرایخودمان را روز پنجشنبه به محل برسان

  .در پاوه بود یبحران

ه فشنگ داشته ک ییبرادران ما تا آنجا ، اطراف یامرستان و تپههایدر متام شهر بود و اطراف ب ییهایریدرگ

 .نندکب یر یرشفت جلوگینند و از پکاطراف خود دفاع ب یو مهامتشان متام نشده بود توانستند از تپهها

ه کن نقطه شهر یردن اولک ینیبه عقبنش کنندمیشود و رشوع ینها متام میه فشنگ اکنیبه محض ا یول

 کنندمیامرستان دفاع یشوند و از بیامرستان مستقر میآورند و در بیامرستان پناه میبه ب ، امرستان بودیب

 ینیامرستان هم عقبنشیشوند از بیامرستان مجبور میضدانقالب به اطراف ب یروز بعد با حمله رسارس  یول

شوند و در حدود ید مینفر از برادران ما آنجا شه 10ه در حدود امرستان تا ستاد سپاین بینند و در راه بکب

امرستان یه ضدانقالب به بک یو وقت کنندمیامرستان منتقل ین را به بیشوند مجروحینفر هم مجروح م 15

رند و یگیها را میرسند زخمیامرستان میه به بک یو وقت کنندمیامرستان را منفجر یرسد قباًل با خمپاره بیم

ن وضع آنان را یعرتی. با فجکنندمیدر دهانشان منفحر  کربند و نارنجیارها رس مکیرتها و پزشکد  در جلو

رسانند یامرستان خودشان را میتوانستند خودشان را نجات دهند از بیه مکه پاسداران یشند. بعد بقیکم

ان تا روز جمعه طول ین جریبه دفاع. ا کنندمیشوند و از آنجا رشوع یبه ستاد سپاه و در آنجا مستقر م
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وپرت یکدو دستگاه هل یر یدن خرب به دفرت امام و ستاد ارتش و نخستوزیشد. روز شنبه صبح با رسیکم

ه ضدانقالب مستقر شده بود از اطراف مورد حمله ک ییند و تپههایایپاسداران ب کمکشوند به یمامور م

از آنها  یمقدار  یکوپرت یکدو هل نینندگان را به عقب برنند با آمدن اکن محارصهیقرار دهند و ا

م و یم و به دفاع از شهر بپردازینکاده یرا در آنجا پ یاضاف یروهایم نیتوانیو ما م کنندمی ینیعقبنش

ان روز شنبه بود و با فرمان امام ین جریمو ایم دوباره به دست آوردیه از دست داده بودکرا  ییسنگرها

م در روز شنبه یسپاه ما توانست کو تدار  یو شهربان یمر ج ارتش و هشدار به دولت و ژاندار یو بس

ه ک کروها را با تدار ین نینفر بودند ا 800ه در حدود کم یرده بودکرمانشاه مستقر که در کرا  ییروهاین

چ ی)چون خودمان ه یارتش یونهایامکروها را همراه با ین نیم ایازروز شنبه با فرمان امام شد توانست

 ییجاد شده بود. راهبندانهایا یین راه البته سنگرهایم. در بیت دهکه طرف پاوه حر م( بینداشت یونیامک

ار افراد سپاه در جلو  ییگروه شناسا یک یجاد شده بود. در متام گردنهها راهها را بسته بودند. منتهیا

 یرانداز یو با تشدند به گردنهها یه راهبندان بود آنها متفرق مکن گردنهها یو در متام ا کردمیت کاده حر یپ

 .رندکمی ستون پاسداران و ارتش باز یند و راه را براکردمید سنگرها را نابود یشد

م یم. ما آنجا تقسیبعدازظهر وارد پاوه شد 1م و ساعت یردکت کصبح ما از روانرس حر  6در حدود ساعت 

رد. از روانرس تا یعهده بگبه  یمسار فالحیرمانشاه تکرا در  یاتیعمل یارهاکه کم قرار شد یرده بودکار ک

رت چمران کد  یارها در پاوه با آقاکردن کات با بنده بود. در خود پاوه و هامهنگ یعمل یپاوه فرمانده

ردند متام ک ییرایاز ما پذ یقیم مردم شهر با استقبال عمیدیما به پاوه رس یکه ساعت کنیبود. بعد از ا

جان یند و شور هکردمی کمکو نان به پاسداران ما  خیو آب  یبچهها و پرسها و دخرتها با آوردن چا

 200م در حدود ینکر یـنفر عوامل ضدانقالب را دستگ 25باً یم تقرین راه ما توانستیبود. در ا یبیعج

داشت بنام  یار کهم که قبالً با ساواکزبان یاز عوامل پال یکیم و یریقبضه اسلحه از عوامل ضدانقالب بگ

م یردکر یدستگ ، از دهات قبل از پاوه یکیدر  یساز کن پایه ما در اکبود  یفراداز ا یکی یاب رادیافراس

ه ما ک ، نندکن را همه قطعه قطعه یخواستند ایه مردم پاوه مک ، نقدر در پاوه منفور بودین شخص ایو ا

ن یا ، نندکه که تکم مردم اورا تیم تا نگذارینکمردم را متفرق ب ییهوا یرانداز یه با تکم یمجبور شد
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روها یشنبه. بعد از پاوه ما نیکبعدازظهر روز  یکان ورود ما به شهر پاوه در ساعت یبود از جر یخالصها

م یه راه فرار را به ضدانقالب ببندکم یردکبطرف مرز عراق را رشوع  یرشو یم و پیردک یم بندیرا تقس

بطرف  خ صالحیازگله و ش د از راه نوسود و ازیوشکمی ده بود ضدانقالبیه به ما رسک ییچون خربها

 .مین و مرز عراق و از آنجا بتواند اسلحه و مهامت و افرادشان را فرار بدهند راهها را ببندیریقرصش

د ینفر تا حاال ار برادران شه 30از طرف سپاه  : ن گفتیشته و مجروحکف درباره تعداد یبرادر ابورش

  است. نفر  4هدا از ارتش در حدود م و تعداد شینفر هم مجروح داشت 30شدهاند و در حدود 

زات خود به همراه پاسداران یبه تجه ینیزم یرو ین : گفت یاسالم یدر مورد اقدامات ارتش جمهور  یو 

 .ردندکت کحر  یمرز  یشنبه به پاوه وارد شدند و بعد از ورود به پاوه از پاوه به سمت قسمتهایکروز 

بعد از  یم ولیر نداشتیر اسین زد و خورد نه خیدر ح : ف گفتیابورش یر یا گروگانگیر و یدر مورد اس

نفر از ماها هم به  2ر شدند و یاز آنها دستگ یعدها یکشنبه یکروز  یعنیه پا به فرار گذاشتند کنیا

 ه بعداً بازگردانده شدند.کگروگان گرفته شدند 

 (1/6/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 

 .در کح یوب مهاجامن پاوه را ترشکرس  یف چگونگیابورش

ت یدرباره فعال یمطبوعات یگفتگو  یک یات سپاه پاسداران انقالب طیس عملییف ریروز ابورشیظهر د

ف اظهار داشت یقرار داد ابورش یگروه یهارسانهار یدر اخت یات پاسداران انقالب در پاوه مطالبیو عمل

 یمسار ولیه همراه ته ضد انقالب در پاوه دست به حمله زده است بکد یروز پنجشنبه  به ما اطالع رس

م از دو روز قبل احساس یر عازم پاوه شدیرت چمران معاون نخستوزکو د  ینیزم یرو یفرمانده ن یالله فالح

وپرت توانست یکه هلکم ینفر بود 250ن خاطر ما ید خواهد بود  بهمین شدیه حمله مهاجمکم یکردمی
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رت چمران درپاوه کرمانشاه ماند و د کدر  یفالحمسار یع به منطقه برساند تینفر از پاسداران را رس 30تنها 

 .مین بطرف روانرس به راه افتادیه ستون از راه زمیمستقر شد و من با بق

گذشنت ما از شهرها و روستاها راه  یند و براکردمیشده تظاهرات  یکاز مردم تحر یر راه برخیدرمس

م افراد ضد یادامه داد یرشو یبه پ یادین همه موانع ما با زحمت زیند با وجود اکردمیجاد یبندان ا

ن از اطراف یو مهامت بودند. همچن یافکهزار تفر بودند و آنها مجهز به اسلحه  6انقالب در حدود 

 .شدندیت میز تقویروستاها ن

مبود اسلحه و نبودن آب تا کطبق اطالع در روز حمله پاوه وضع فوق العاده بد بود پاسداران بعلت 

ردند و بطرف که فشنگشان متام شد تپه را رهایکدند و هنگامیمهامت داشتند جنگه اسلحه  و کآنجا 

شته و کنفر از پاسداران را  10ردند و حدود کامرستان حمله ین با خمپاره به بیامرستان رفتند مهاجمیب

 .شتندکها را یامرستان هم زخمیند و در بکردمینفر را زخ 15

را مورد حمله قرار دادند و ها از باال تپه یرب کوپرت یکنقالب دو هلروز شنبه با اعالم دستور امام رهرب ا

 ینیرده بودند بطرف مهاباد عقب نشک ینیش بیه داشتند چوم قباًل پک یآنها با دستگاه اطالعات قو 

 .ردندک

 در« ییاب روایافراس»زبان را بنام  یازعوامل پال یکیم یردند و ما توانستکدر پاوه مردم از ما استقبال 

را ز دست پاسداران  یخواستند و یه مکن فرد متنفر بودند یاز ا یم مردم بقدر ینکر یاز دهات دستگ یکی

وم شد بعد از پاوه به مرز عراق کمه به اعدام محکن شخص بعد از محایه سازند البته اکه تکگرفته ت

ها و یرین درگیدر ام یریرفتند بگین میریه بطرف قرص شکآنها ار  یم و جلو یم تا مرزها را ببندیرفت

 .شدندینفر از پاسداران زخم 15شته شدند و کان ینفر از نظام 4نفر از پاسداران و  40ال ک یقبل یهایریدرگ

م و یندار یار کو مردم  یه ما با ژاندارمر کردند کرات بابلند گو در شهر اعالم کروزشنبه عوامل حزب دم

س عضو حزب که هر کگفت یم یردکمبردم  رات کم حزب دمو یخواهیفقط رس پاسداران انقالب را م

 عهیو ش یدن مساله سنیشکش یرات با پکن حزب دمو یرد است همچنکرات نباشد خائن به خلق کدمو 
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 یاتب قرآن شهرهاکم یتلر یوه هیخواهد به شیرات با زور مکخواهد به انقالب لطمه بزند حزب دمو می

رود از یبشامر م یاسالم یفرهنگهای انکود و مشیزاده اداره میه توسط افراد عالمه مفتکردستان را ک

خواهند یخرند و ممی رد با فروخنت گوسفندو اثاث منزل اسلحهکاز مردم  یار یم بسیید بگوین بربد اما بایب

 .نندکخدمت  یاسالم یبه جمهور 

 ، نون پاسداران انقالب  در مناطق پاوهکرد هم اکف اضافه یردستان ابورشکدر مورد آرامش در منطقه 

ن شهرها یو ا اندگرفتهگرحفظ آرامش را برعهده یسنندج و چند شهر د ، ازگله ، رندک ، وانیمر ، نوسود

 .دهندیروزانه خود ادامه م یعاد یآراماست و مردم دارند بزندگ

ف یامرستان و تپه پاوه بدست مهاجامن افتاده ابورشیچرا ب کنید شدن پاسداران و ایدرمورد علت شه

  :گفت

پاسداران بود خود  ینیاز جمله عوامل عقب نش کیمک یروهایدن نیدن آب و نرسیدن فشنگ نرسمتام ش

رده بودم او دستور داده بود ک کمک یر تقاضاکمسار شایمتاس گرفته بودم و از ت یمن  با ارتش قبالً تلفن

ن یر ایرار گرفت و دار ما قیدر اخت یمکانات کار ما بگذارند اما امیه تقاضا شده بود در اختکه آنچه را ک

 .خواستهها انجام شد

س ییرد و رکم دولت او را عوض یه گفتک کردمی یار کهمها راتکبا دمو  یس ژاندارمر ییز قبالً ریدر پاوه ن

ه مبا ک ییرث اسلحههاکه اکن بود ینم اکد اضافه یه باکرا  یتهاکن کردمی یار کبا ما هم یفعل یژاندارمر 

  د؟یبوجودآ یردستان مسالهاکد دوباره در ینیکر منکف : دهنه بود.سوال شکداده بودند 

ردستان خواهد پراخت در کن باقدرت به خلع سالح مردم یسپاه پاسداران بعد از ا : ف پاسخ دادیابورش

م داد و ین بحرف دولت و ارتش گوش نخواهیند ما بعد از اکردمیگذشته ارتش و دولت ما را محدود 

 .میشومی عمله الزم باشد وارد کهر جا 
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ش یم گرفت مثالً ما چند روز پیخواه کمکرد از مردم کن کمک یما هروقت الزم شد و اگر دولت فور 

م موضوع را با جند نفر از مردم دورو برمان در ینک یاغذ باز کم یخواستیم تا میوه الزم داشتیم یمقدار 

م یاشاره به مردم هر چه بخواه یکوه آماده  شد. با یو م کیموادخورا یادیمقدار ز یم فور یان گذاشتیم

ردند و ما ک یار کان خوزستان دولت و ارتش و مقامات با ما خوب همیگذارند در جرمی ار مایدر اخت

نبود  یار کمشان اگر همکه پاسداران با توجه به آن مرز باز خوزستان و تعداد یکم در صورتیروز شدیپ

 .نندکوب کن را رس یتوانستند در خوزستان مهاجمیچگونه م

 یار کراتها همکردستان با دمو کاستاندار سابق  : ف گفتیردستان ابورشکت استاندار سابق یدرباره فعال

نها بدهات ین ماشیداد و آنها هم با ایراتها قرار مکار دمو یادارات را در اخت ینهایداشت او متام ماش

 .مهم نگامرد یارهاک را به ید اشخاص چپیند بنظر من دولت باکردمی یغات چپیرفتند و تبلیم

 جااست ؟کدر ها یشه نا آرامیبه نظر شام ر: دیاز خربنگاران پرس یکی

  :ن سوال گفتیف در جواب ایابورش

 یتوانیمن یاگر پول داشته باش یردستان حتکمثالً در  یدر منطقه است از جمله فقرماد یادیعوامل ز

 .ندیکع میف و پول توزکنیالشکد و یو تا ردستان برنج و روغنکرات در کاما حزب دم ینکدا یبرنج پ

ربند و هنوز یاران در جهل برس میامکاز مردم  یار یسواد هستند بسیردستان ناآگاه و بکاز مردم  یار یبس

 .میند ما شاه را دوست داریگویم

ن موقع یمردم منطقه برسد.در ا یو فرهنگ یه بوضع مادکرد کم یشنهاد خواهین سبب ما بدولت پیبد

   :سپاه پاسداران افزود یس روابط عمومییر «فروتن»

 یاجراء شود و بزود یرفاه یهابرنامهه در بلوچستان توسط پاسداران و دولت ک ایمکردهه یته یما طرح

م مسلام یده داریم داد ما عقیارتش هم مطرح شده است به دولت خواه یه در شوراکن طر ح را یا

 است. رسبازخانه در منطقه  تور بهرت از داشنت چندکفرستادن چند ترا
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   :ان سخنان خود اظهار داشتیف درپایابورش

ما همه مهاباد و  یاردارد و بزودیرات در مهاباد رسبازخانه را در اختکدر حال حارض حزب دمو »

 .«م گرفتیار خواهیانجا را در اختهای اسلحه

ن  قطره یوش دادند ما تا آخرامام گ یه به نداکمن از طرف همه پاسداران از همه مردم سپاسگزارم 

 .ستیمان یز باالتر از شهادت برایچ چیرا هید. زیم جنگین جهان خواهیخون خود در راه متام مستضعف

رد و من باز فردا کم یر خواهیرات را دستگکحزب دمو  یگر روسایقاسملو و د ینین حسیعزالد یما بزود»

 .«ردستان خواهم بودکعازم 

ه از پاوه برگشته بود قرائت ک یاز پاسداران یکیه توسط کپاوه را  یشهدا از یکیام یف سپس پیابورش

  .ردک

د بدون یه ما پاسداران شهکد ییبه امام و مردم بگو : د هنگام شهادت به هم رزمش گفته بودین شهیا

 م.یدیانقالب وامام جنگ یحفظ آبرو  ین  لحظه برایاسلحه و بدون مهامت تا آخر

 (1/6/1358هانکی)

 

 

 دله گروگانهامبا

پارس در مورد  یبا خربگزار  ییزنجان در گفتگو  یاز مسووالن سپاه پاسداران انقالب اسالم یکی –زنجان 

 یه افراد اعزامکست کیاب سنندج و سقز حاکده از تین  اطالع  رسیه آخرکردستان گفت کر یحوادث اخ

ه گروگانها امروز کا حال گزارش شده و دو گروگان ت ینفر زخم 5از شهر زنجان همه سالمت و تنها تعداد 

 .از زنجان گرفته شده بودند مبادله شدند یاعزام یرو یه توسط نکطرف مقابل  یبا گروگانها
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نفر  15ها ینفر و تعداد زخم 5 یون بد ست افراد اعزامیضد انقالب یشته شدههاکه کن مسوول افزود یا

 است. نفر گزارش شده  5و تعداد گروگانها 

و پاسدار  یها ( در حال حارض بدست برادران ارتشیریرانشاه ) محل درگیه منطقه اکرد کاضافه ن مقام یا

 شود.ینرتل و اداره مک

 (1/6/1358هانکی)

 

  ردستانکه مهم سپاه پاسداران انقالب درباره حوادث یانیب

نه به رشح یای برد. منتکصادر  یهایانیردستان بکع یسپاه پاسداران انقالب در رابطه با وقا یاسیدفرت س

  :ر استیز

 یز یه از خونرکد تا آنگاه ید آنها را گردن زنید بایافران روبرو شدکه با کپس بدان هنگام  – یبسمه تعال

خود را فرو  یهایه جنگ سختکنیو پس از ا ، دیریم در بند گکد و آنان را محیدرآ یار دشمن از پایبس

ن یکد. و لیشیکافران انتقام مکخواست خود از می . و اگر خدادییرد و با آزاد منایه گیران فدیگذارد از اس

ع یشته شدهاند هرگز اعاملشان ضاکه در راه خدا کگر است و آنانیدیکامتحان انسانها به  ین برایا

 (4ه )ینگردد. سوره محمد آ

م ین تعرض به حریرتکوچکه کاست  یخاص یمحدوده و مرزبند یدام داراکدر عمل هر  یل و محتو کش 

م ییه بگوکست یند و بدور نکافمی ع به اشتباهیح وقایل صحیما را در تحل یگر یاز طرف د یکهر 

 ، م صلحیمنودها یگر ید یندو را قربانیاز ا یکیه کخ از انجا رسچشمه گرفته است ین اشتباهات تاریبزرگرت

 یمیمه و همه مفاهه ، صرب. شتاب ، قدرت ، اد سلمیفر ، وتکس ، تیقاطع ، نرمش ی، آشت ، قهر ، جنگ

چرا ؟ و  ، بدو  سوال جواب داد یل و محتو کاربرد ان در رابطه با شک یست حداقل برایبایه مکهستند 

  چه جنگ ؟ یا چرا جنگ و برایچه صلح و  یچه ؟ بطورمثال چرا صلح و برا یبرا
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و اعجاز  یخیارم و سخنان تینیکرا تجربه م یمراحل انقالب اسالمترین از حساس یکیه کن هفته یدر ا

را نشامنان  یخین برهه تاریقاطع و مشخص ا ین روزها رهنمودهایدر ا ینیز رهربمان امام خمیانگ

ه قدرت را کن است یدارد اینده وامیا یبرا ریزیبرنامه ر و کز ما را به تفیش از هر چیه بکدهد آنچه یم

ار کزم به یونیا و صهیکآمر یردگکرس زم بیالیدر مقابل ضد انقالب و مزدوران امپر یل و محتو کدر چه ش

اربرد ک ید به روشنیبا یش از دست زدن به هر عملیپ یاز پاسداران انقالب اسالم یکهر  یعنیم یبر

ش یخو یچه را برا یه در باال اشاره شد چرادو براکقدرت را و هدف آنرا مشخص منوده و هامنگونه 

ش یخو یبرا یاز انقالب اسالم یبطه با پاسدار ح و روشن در رایه جواب رصکد و پس از انیمطرح منا

ن یشهادت ( نائل شود. در ا ی، روز ین ) پیع احد الحسنیزدنند. و به مقام رف یافت دست بعمل انقالبی

) چون در رابطه ، قدرت ، لمه جنگکش از ینانه خویوته بکغلط و  ینشهایه با بک ین هستند افرادیرسزم

دارند  یوم منوده و سعکزود آنرا مح یلیند ( وحشت دارند. و خیکم لیل را تحلیمسا یل نه محتو کبا ش

جز آب به  یز یت چیه در نهآک یساده لوحانه اجتامع یل ما را به رفرمهایق شده انقالب اصیبه هر طر

ه با صداقت و ک یسانکن افراد هستند یه در اکبرت آنیشند و از همه عجکست بیخنت نیاب دشمن ریآس

د و یوبنده رسک یلهاکبدون ش یبه محتو  یعنی ینجات بخش اسالم یه همه آرمانهاه بکمعتقدند  کیپا

دهند اگر قدرت یجواب م ین افراد علت را بپرسیاز ا یند. وقتینامیم یمحتو  یل را قربانکبطور خالصه ش

 یلکل با آن همه قدرت و بطور ییرو و ارسایا با آنهمه نیکتوانست رهگشا باشد چرا آمرمی و جنگ

 شود؟یشان قطورتر میست هاکش یروز به روز پروندهها یستیالیامپر یهاشور ک

م یست خواهکم مسلام در دراز مدت شینکل را حل یم مسایردستان با قدرت و جنگ بخواهکو ما اگر در 

خود تنها  یستیز رفورمیمساملت آم یوششهاکموجه جلوه دادن  یه براکد شام ید پرسینان بایخورد. از ا

از  یار ید در قرآن مبازرات بسیدانیا منید گوینکمی مطرح ی، بدون در نظر گرفنت محتو ل قدرت را کش

ش برند مگر به فرموده امام یش را پیخو یانقالب یه توانستهاند محتو کل جنگ بوده کامربان در شیپ

تبش را کش رسالت میون زمان خویشتار ضد انقالبکو ها ه با جنگکست یامرب اسالم نین پیا ینیخم

گر و ید یشورهاکن به یست بعد از حمله مسلمیباید مینیکه شام تصور مکنگونه ید اگر اینامیم یهانج
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ه امروزه پس از کپس چه شد  ، شدین مکشه یران ریاز جمله ا کن ماملیاسالم از ا یفتح آن پس از چند

 ست؟یران مشعلدار انقالب اسالمیقرن ا 14گذشت 

و  یسمیالیبا جنگ امپر یکیدئولوژیا یو قدرت انقالب یکیولوژدئیا یه جنگ انقالبکن است یقت ایحق

 .ستیاس و نبوده و نیهرگز قابل ق یقدرت جهان

ت و عمل را نه تنها در که در اساسنامهاش آمده است هر حر کهامنگونه  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

ن خاطر یدهد و بدیقرار م یآن مورد بررس یاسالم و انقالب یامً با محتو یه مستقکل آن بلکرابطه با ش

ر و در یدست شمشیکه در کرفته است یش پذیخو یعمل ین صدر اسالم را به عنوان الگو یاست مجاهد

 یاعامل قدرت برا یدر دست یگر اخالق اسالمیر و در دست دیدست هفت ت یکدر  ، گر قرآنیدست د

خوب  یل اسالمیاص یار فرهنگکو  یعمران و آباد یروها برایج متام نیگر بسیامحاء دشمن و در دست د

ادآور یتان یامن فرستاده برایدان جنگ برایبرادر مسوول از م ییهایازمندین گفتار صورت نیان ایاست در پا

، پین تایزخواسته بود. ماشیها را نیازمندین نیاسلحه و مهامت و نفرات ا یشان به همراه تقاضایم. ایشو

مهندس  ی، مصالح ساختامن ، تورکراننده ترا ، تورکترا، دیاسال، لمیف  ،نوار ، تابک ی، پک یپل ، سین نویماش

 …، و دارو ک، پزش ، ساختامن

ه مردم یج همه جانین رسعت به فرموده امام در رابطه با بسیردستان بدکه در کها یروزین پیهمه ا

ضد انقالب  یوبکرس ه پس از کم یه صادقانه معتقدکند بلیکبدست امده است نه تنها ما را دچار غرور من

همه  کز نشمرده و بخون پایرا چا یکیدئولوژیا  یاقتصاد ی، فرهنگ یدرنگ در سازندگ یلحظه ا

م شهادت یه اگر تا به امروز به فوز عظکم ینکمی ادیخ پرافتخار اسالم سوگند یتار یدامنان همه شهدایشه

م یم داشت و راهشان را ادامه خواهیاهخونشان را پاس خو ها نهیدر همه زم یبا سازندگ ، مینائل نگشتها

 داد.

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاسیدفرت س

 (3/6/1358هان کی)
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   :ردستانکر یع اخیدر مورد وقا یه سپاه پاسداران انقالب اسالمیانیب

 . . . م؟ینیکچه م

ار دشمن از یبس یز یره از خونکم تا آنگاه ید آنها را گردن زنید بایافران روبرو شدکه با کپس بدانهنگام 

ران ... یخود را فروگذارد از اس یهایه جنگ سختکنید و پس از ایریم در بند گکد و آنان را محیدرآ یپا

امتحان انسانها  ین براین ایکد. و لیشیکافران انتقام مکخواست خود از ید و اگر خدا مییا آزاد منایرند و یگ

 (.4ه یع نگردد. )سوره محمد آیاند هرگز اعاملشان ضاشته شدهکه در راه خدا کگر است و آنانیدیکبه 

م ین تعرض به حریرتکوچکه کاست  یخاص یمحدوده و مرزبند یدام داراکدر عمل هر  یل و محتو کش

ن یم بزرگرتییه بگوکست یند و دور نکافیع به اشتباه میح وقایل صحیما را در تحل یگر یاز طرف د یکهر

 ، م. صلحیمنودها یگر ید ین دو را قربانیاز ا یکیه کگرفته است خ از انجام رسچشمه یاشتباهات تار

ه کهستند  یمیشتاب همه و همه مفاه ،صرب ،قدرت، ادیفر، وتکس ،تیقاطع ،نرمش ی،آشت ،قهر ،جنگ

  چه؟ یچرا؟ و برا، به دو سئوال جواب داد یل و محتواکن در رابطه با شیاربرد اک یست حداقل برایبایم

 چه جنگ؟ یا چرا جنگ و برایچه صلح و  یلح و برابه طور مثال چرا ص

و اعجاب  یخیم و سخنان تارینیکرا تجربه م ین مراحل انقالب اسالمیاز حساسرت یکیه کن هفته یدر ا

را نشامنان  یخین برهه تاریقاطع و مشخص ا ین روزها رهنمودهایرا در ا ینیز رهربمان امام خمیانگ

ه قدرت کن است یدارد در اینده وامیآ یبرا ریزیبرنامه ر و کرا به تفز ما یش از هر چیه بکدهد آنچه یم

زم به یونیا و صهیکآمر یردگکزم به رس یالیدر مقابل ضدانقالب و مزدوران امپر ییل و محتواکرا در چه ش

اربرد ک ید به روشنیبا یش از دست زدن به هر عملیپ یاز پاسدارن انقالب اسالم یکهر  یعنیم. یار بربک

ش یخو یچه؟ را برا یه در باال اشاره شد چرا و براکت را و هدف آن را مشخص منوده و هامن گونه قدر 

ش یخو یبرا یاز انقالب اسالم یح و روشن در رابطه با پاسدارایه جواب رصکد و پس از آنیمطرح منا

 .شهادت( نائل شود ی، روز ین )پیع احدال سنیزند و به مقام رف یافت دست به عمل انقالبی
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قدرت )چون در  ، لمه جنگکش را ینانه خویوتهبکغلط و  ینشهایه با بک ین هستند افرادین رسزمیدر ا

 یوم منوده و سعکزود آن را مح یلیند( وحشت دارند. و خیکل میل را تحلیل نه محتوا مساکرابطه با ش

جز آب  یز یت چیر نهاه دک یساده لوحانه اجتامع یل ما را به فرمهایق شده انقالب اصیدارند به هر طر

ه با ک یسانکن افراد هستند یان ایه در مکبرت آن یشند و از همه عجکخنت پشت بیاب دشمن ریبه آس

 یلهاکبدون ش یبه محتوا یعنی ینجات بخش اسالم یه به همه آرمانهاکمعتقدند  کیصداقت و پا

جواب  یافراد علت را بپرس نیاز ا یند. وقتینامیم یمحتو  یل را قربانکد و بطور خالصه شیوبنده رسک

ل به آن همه ییرو و ارسایا با آن همه نیکتوانست رهگشا باشد چرا آمریدهند اگر قدرت و جنگ میم

شود؟ و ما اگر در یشان قطورتر میستهاکروز بروز پرونده ش یستیالیامپر یشورهاک یلکقدرت و بطور 

م خورد. از یست خواهکدر درازمدت شم مسلامً ینکل را حل یم مسایردستان با قدرت و جنگ بخواهک

ل کخود را تنها ش یستیز و رفورمیمساملتآم یوششهاکموجه جلوه دادن  یه براکد شام ید پرسینان بایا

امربان در یار از پید در قرآن مبازرات بسیدانیا منید گوینیکمطرح م یقدرت را بدون در نظر گرفنت محتو 

ن یا ینیش برند مگر به فرموده امام خمیش را پیخو یبانقال  یه توانستهاند محتواکل جنگ بوده کش

د اگر ینامیم یتبش را جهانکش رسالت میون زمان خویشتار ضدانقالبکه با جنگها و کست یامرب اسالم نیپ

 یگر و فتح آن پس از چندید یشورهاکن به یست بعد از حمله مسلمیباید مینیکه شام تصور مکنگونه یا

ران یقرن ا 14ه امروزه پس از گذشت کشد پس چه شد ین مکشه یران ریمله ااز ج کن ماملیاسالم از ا

  ست؟یمشعلدار انقالب اسالم

 یستیالیبا جنگ امپر یکیدئولوژیبا ا یو قدرت انقالب یکیدئولوژیا یه جنگ انقالبکن است یقت ایحق

  .ستیاس نبوده و نیهرگز قابل ق یو قدرت جهانخوار 

ت و عمل را نه تنها در که در اساسنامهاش آمده است هر حر کهامن گونه  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

ن خاطر یدهد و بدیقرار م یآن مورد بررس یو انقالب یاسالم یامً با محتوایه مستقکل آن بلکرابطه با ش

ر و در یدست شمشیکه در کرفته است یش پذیخو یعمل ین صدر اسالم را به عنوان الگو یاست مجاهد
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 یاعامل قدرت برا یدر دست یگر اخالق اسالمیر و در دست دیدست هفتت یکدر  ، نگر قرآ یدست د

خوب  یل اسالمیاص یار فرهنگکو  یعمران و آباد یروها برایج متام نیگر بسیامحاء دشمن و در دست د

 است. 

ادآور یتان یبرا ، امن فرستادهیدان جنگ برایه برادر مسوول از مکها را یازمندین گفتار صورت نیان ایدر پا

ن یماش ، ز خواسته بودیها را نیازمندین نیاسلحه و مهامت و نفرات ا یشان به همراه تقاضایا ، میشویم

ی، مصالح ساختامن ، تورکراننده ترا ، تورکترا ، دیاسال، لمیتاب نوار فک ی، پک یپل ، سین نویماش ، پیتا

 . . .و دارو و کپزش ، مهندس ساختامن

ج همه جانبه مردم ین رسعت به فرموده امام در رابطه با بسیردستان بدکه در کها یروزین پیهمه ا

ضدانقالب  یوبکه پس از رس کم یه صادقانه معتقدکند بلیکبدست آمده است نه تنها ما را دچار غرور من

همه  کز نشمرده و به خون پایرا جا یکیدئولوژیا ی،اقتصاد ی،فرهنگ یدرنگ در سازندگ یلحظها

م شهادت یه اگر تا امروز به فور عظکم ینیکاد میخ پرافتخار اسالم سوگند یتار یهمه شهدا دامنان ویشه

م یم داشت و راهشان را ادامه خواهینهها خونشان را پاس خواهیدر همه زم یم با سازندگینائل نگشتها

 .داد

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاسیدفرت س

 (3/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .غرب ادامه دارد یسپاه پاسداران به شهرها یوهار ین یرشو یپ

  :افتیانتشار  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یز کستاد مر  یروز از سو یه دین اطالعیا

  :ن رشح استیه به این اطالعیمنت ا

ن سپاه با یا یروهایدر غرب ن یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاتین خرب واصله از ستاد عملیطبق آخر

 ، روانرس ، بانه ، وانیمر ، سنندج ، پاوه یران در شهرهایا یاسالم یارتش جمهور  یروهاین یهامهنگ

 یامل شهرهاکم بوده و انتظامات یرند مستقکرسپل ذهاب و  ، نوسود ، نیریقرصش ، ارانیامک ، جوانرود

باشند و یم یساز کنون مشغول پاکپاسدار و ارتش هم ا یروهایه نین اطالعیرا در دست دارند براساس ا

ساختهاند. ضمناً  یآنها را خنث یر ساخته و توطئههایرا دستگ یاز افراد ضدانقالب یادینون تعداد زکتا

ها و یریات دستگییغرب هم چنان ادامه دارد. جز یر شهرهایسپاه پاسداران به سا یروهاین یرشو یپ

  .دیاقدامات انجام شده مستعاقباً به اطالع عموم خواهد رس

 زکمر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

 (3/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 هیاطالع

رمانشاه کمستقر در  یشور سپاه پاسداران انقالب اسالمکات غرب یز عملکمر  : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

پارس منت  یرد. به گزارش خربنگار خربگزار کروز منترش ید 30/14ه خود را در ساعت ین اطالعیچهارم

  :ن رشح استیه به ایاطالع

 ی، پناهندگ یشور مراجعه و تقاضاکات غرب یز عملکرراً به مر کرد مکل یاز برادران و قبا یر یثکچون عده 

خود  یرساند در صورت معرفیرد مکر و برادران یالت عشایه ایلکله به اطالع ین وسیبد ، ردهاندکت یامن
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ر مجاز خود یل اسلحه غیارص ضدانقالب و تحورات و عنکبا حزب منحله دمو  یار کو اظهار ندامت از هم

 .خواهند بودیاسالم یز سپاه در امان جمهور کا مرایشور و کات غرب یز عملکبه مر 

 یشور سپاه پاسداران انقالب اسالمکات غرب یز عملکمر 

 (3/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 فیابووفا معاون ابورش

ه جزء استان کاران یامکبخش  یلع سالح اهالات خیعمل: معاون فرمانده سپاه پاسداران انقالب گفت

مسلح و سپاه پاسداران درمنطقه  یروهاین کنیا :افزود یافت و یان یت پایردستان است با موفقک

 است. فرم مکامل حکامالً بر اوضاع مسلط هستند و نظم و آرامش کاز گله وشهر پاوه  ،اورامانات روانرس

 اللهآیتن و به مناسبت حضور یریبه قرصش یاسالم یش جمهور ستون از ارت یکروز هنگام ورود یضمناً د

 یانقالب اسالم خود را با یگر همبستگیزدند و بار د ییامیراهپ ن دست بهیریمردم قرصش یصادق خلخال

 ردند.کاستقبال  یاد شده به گرمیورود ستون  ابراز داشتند و از ینیامام خم یبه رهرب 

 (3/6/1358هانکی)

 

 ات غربیز عملکمر  یسداران انقالب اسالماطالعات سپاه پا

از عموم ملت مسلامن  یهایاعالم یروز طیشور دکات غرب یز عملکمر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

شور کراجع به اوضاع غرب  یرد هرگونه خرب و گزارش و نظر کرد درخواست کران بخصوص هموطنان یا

 رند.یمتاس بگ یاسداران انقالب اسالمز سپاه پکن مر یرتیکتوانند با نزدیدارند هموطنان م

 (3/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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 اساس یعات بیشا

عات یخود شا 5ه شامره یاعالم یشور طکغرب  یسپاه پاسداران انقالب اسالم : پارس یخربگزار  –رمانشاه ک

رشح  نیه منترشه به ایرد منت اعالمکب یذکا تیت مردم توسط پاسداران انقالب را قویبر آزارو اذ یمبن

  است. 

 یبسمه تعال

ت و یبر اذ یمبن ، ردکان هموطنان مسلامن یه عنارص ضدانقالب و خود فروخته در مکرا  یعاتیه شایلک

رده و کب یذکا تیشود قوینده مکتوسط پاسداران انقالب پرا ، ردکر و برادران یالت و عشایآزار مردم ا

 یرد و در خدمت انقالب اسالمکز و مسلامن یه سپاه پاسداران در خدمت هموطنان عزکم یداریاعالم م

 باشد. یم

 ات غرب یز عملکمر  یان پاسدار انقالب اسالمیسپاه

 (4/6/1358هانکی)

 

 .ر آتش  گرفتندیمارا ز

خربنگار  ییموسایز در گفت و گو با محمد نرکمر  یاعزام یفرمانده پاسداران انقالب اسالم« یر یتح یعل»

 یوشش ما براکم ابتدا ین منطقه آمدهایت به ایجاد آرامش و امنیا یبراما » : هان اظهارداشتکی یاعزام

ه شهر سقز را محارصه داشتند انها را خلع سالح و در صورت کبا افراد مسلح  یر یه بدون درگکن بود یا

ر رگبار گرفتند یما را ز یاز مهاجامن مسلح بطوزر ناگهان ین راه عدهایم اما در بینکلزوم بازداشت 

  «میدیوبکخود مواضع آنها را در هم  یبرادران نظام یار یبا  ، ما به خاطردفاع از خود هیکبطور
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م و ین منطقه آمدهایامن به ایبا سالح ا یهم ما و هم برادران نظام» : فرمانده سپاه پاسداران افزود

مهاجامن  یز سو ابتدا ا یرانداز یه تکم یگومی نجا قاطعانهیم و من دذر ایز باهم داریرا ن یار کت همینهآ

 «آمدیبه وجود من یر یچگونه درگیزدند هیمن ین اقدامیو افراد مسلح صورت گرفت اگر آنها دست به چن

ه کد شده بودند یر چهارتن از برادران پاسدار ما ناپدیچند روز اخ یر یدر درگ» : ردکاضافه  یر یتح یعل

ن لحظه یگر تا ایاز رسنوشت سه پاسدار درد اما ک یروز(خود را به پادگان معرفیروز ) پریاز آنها د یکی

 یدر خانه ا یر یان درگین سه تن در جریشود ایه گفته میکده است اما بطوریبه ما نرس یحیاطالع صح

 .«گرفتار شده و به دام مهاجامن افتادهاند

رتش متعلق به ا یونها و خودروهایامکاز  یادیتعداد ز : ن گفتیز همچنکاز مر  یفرمانده پاسداران اعزام

ن خودروها آرم یا یار مهاجامن بوده به دست ارتش و پاسداران افتاد. رو یه در اختک یاسالم یجمهور 

را متعلق به  یل ارتشین وسایا با ایرات گوکا نوشته شده بود و حزب دمو یشده و  کرات حکحزب مو 

 .خود دانسته بود

 

 مهاجامن یر یگرگان گ

امام  یوقت»  : هان گفتکی یز به خربنگار اعزامیزنجان ن از یاز پاسداران اعزام یکی« ییسنا یمصطف»

امر به  یم بالفاصله در اجرایمردم سنندج برو کمکه به کل قوا فرمان دادند کبه عنوان فرمانده  ینیخم

ن مناطق به سقز یا یساز کم و پس از پایاب اعزام شدکجار و تیم و سپس ازآنجا به بیسنندج رفت

 «.میبازگشت

گروه ما در مدخل شهر سقز بود و مهاجامن از داخل چند  یر یابتدا درگ» : ردکاضافه  یپاسدار زنجان

افت و به داخل شهر و نقاط یگسرتش  یر یر رگبار گلوله بسته بودند و بعد دامنه درگیساختامن مارا ز

جامن ش از ورودما توسط مهایاز برادران پاسدار ما پ یه عدهاکم ید بگوین را هم بایده شد. ایشکحساس 
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 یس پاسدران اعزامییر« م جونیفخ»از آنها  یکیه که بعداد آزاد شدند کبه گروگان گرفته شده بودند 

 «از تهران به زنجان بود

مهاجامن در داخل  یه سنگرهاکنیما با مهاجامن پس از ا یر یان درگیدر جر»: ن گفتیهمچن یو 

 .«ختندیرتفاعات گرساختامنها ترصف شد عوامل مهاجم به پشت ساختامن و سپس به ا

من از  : ردستان در سقز گفتکرات کترصف مقر حزب دمو  یضمن اشاره به چگونگ ییسنا یمصطف

تن از  25م ین ماجرا موفق شدیدخالت داشتم و در اها راتکه در ترصف دفرت دمو کبودم  یجمله افراد

 م.ینکافراد مسلح داخل ساختامن را بازداشت 

 (5/6/1358هان کی)

 

 .قز مستقر شدارتش در س

 ، روزید 17ساعت  : ردکرمانشاه اعالم کشورمستقر در کغرب  یمنطقهات سپاه پاسداران یستاد عمل

د خط محارصه سقز را یشد یهایریپس از درگ یت برادران ارتشیگروهان رضبت پاسداران انقالب در مع

فرمانده پادگان سقز به  ه جنازهکن ستاد اعالم شد یا ین از سو ین شهر شدند همچنیستند و وارد اکش

انجام  ید همراه داشت و برایه پرچم سفک یدر جربان محارصه پادگان در حال یافت. و یرمانشاه انتقال ک

 .ن جهت از دست دادیجان خود را در ا ، آنها رفته بود یبسو  ، نیره با مهاجمکمذا

 ع پاوهیسپاه پاسداران از وقا یاتیگزارش فرمانده عمل 2

آنچه را  ی، گروه یهارسانهگفتگو با خربنگاران  یسپاه پاسداران انقالب ط یاتیده عملف فرمانیابورش

ه ضدانقالب کشب پنجشنبه به ما اطالع داده بودند  : ف گفتیرد. ابورشکح یه در پاوه گذشت ترشک

 است. رده کپاوه را محارصه 
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ات مقابله با یعمل یکتا از نزدم یرمانشاه رفتکرت چمران به کو د  یمسار فالحیروز پنجشنبه باتفاق ت

ت پاسداران به پاوه یتقو ینفر از برادران پاسدار برا 30رمانشاه حدود کم در ینک یضدانقالب را رهرب 

رده بود کج یهزار نفر را بس 7 یال 6شده بود ضدانقالب در حدود  ینیشبیه پکآن طور  ، میاعزام داشت

به علت  یند. از طرفکبودند جنگ  ینفرشان از افراد محل 200ه کنفر پاسدار مستقر در پاوه  250تا با 

م یدیجه رسین نتیم و به اینکنفر را اعزام ب 30م حدود یما فقط توانست ی، افکوپرت به تعداد یکفقدان هل

ه تعداد پاسداران کنیبه رغم ا ، م. در طول مدت جنگین بفرستیق زمیرا از طر کیمک یروهایه اعزام نک

در مقابل  ی، د معهذا با شجاعت و از خود گذشتگیرسیهاجامن ضدانقالب منهزارم م یکبه  یحت

ن از جمله ینو و سنگ یون مجهز به انواع سالحهایضدانقالب یردند. از طرفک یستادگیضدانقالب ا

ن حال  برادران پاسدار یبا ا ، به مراتب بهرت بود 3اربرد آن در مقابل  ژـکه کف بودند کنیالشک یمسلسلها

ت یبا نها ، امرستان به ترصف مهاجامن درآمدیه بکدند و آنگاه یبا ضدانقالب جنگ ، ن فشنگیآخرما تا 

امرستان برادران پاسدار ما ینان زن و مرد بکار کرتزده یو در مقابل چشامن ح یوانیح یو خو  یگر یوحش

 .دندیرس بر ، بودندیه زخمکرا 

 

 انبار مهامت، مهاباد

مهاجامن  ، ارتش یروهایه پس از صدور فرمان امام و اعزام پاسداران و نکن سؤال یدر پاسخ ا« فیابورش»

 ، آگاه شدند کیمک یروهایه مهاجامن از اعزام نکگفت پس از آن ، ردندک یجا مخفکخود را در  یسالحها

ن ینم ایکخود را به مهاباد بربند و تصور م یردند تا سالحهاک ینیدند و عقبنشیشکدست از محارصه پاوه 

م و ینکر ینفر از آنها را دستگ 25م یب مهاجامن موفق شدینون در مهاباد باشد در تعقکها هم اسالح

آنقدر مورد نفرت مردم پاوه قرار  ، زبان بودیه از عوامل پالک یاب رادیرشدگان بنام افراسیاز دستگ یکی

م. پس ازآن یردکمتفرق  آنها را ییهوا یرانداز ینند اما با تکخواستند او را قطعه قطعه یه مردم مکداشت 

 یه راه فرار به مرز عراق را به رو کشد به منظورآن  یساز که پاوه و اطراف آن از عوامل ضدانقالب پاک
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م یشدیه وارد مک یدر هر نقطها ، ب مهاجامنیم. در ضمن تعقیردکت کبه سمت مرزحر  ، میآنها ببند

گذاشتند معلوم شد یار ما میدم در اخته مر ک یم. براساس اطالعاتیگرفتیمورد استقبال مردم قرار م

م یندار یار کبا شام  ، رات بودند در همه جا به مردم گفته بودندکه وابسته به حزب دمکون یضدانقالب

ت در حزب ید عضویه باکرده بودند کنها مردم را وادار یه همکحال آن ، میخواهیو فقط رس پاسداران را م

شان از آن یرده و براکمردم استفاده  ید خود از فقر و نابسامانمقاص یاجرا یرند و برایرات را بپذکدم

ه به عمل ک ییهایاورند و بررسیب ییپودر ظرف و لباسشو یر و آذوقه و حتکقند و ش ، طرف مرز گندم

امام معتقد و  یو رهرب  یاسالم یردستان به جمهور کدرصد مردم  80ه کقت روشن شد ین حقیا ، آمد

هم  یه اغلب عربکهمبسته به آنها  یرات و گروههاکوابسته به حزب دم اما افراد ، مؤمن هستند

ه در رسارس کتب قرآن را کشعب م یحت یانحراف مردم از اسالم و انقالب اسالم یند براکردمیصحبت 

ف در یندازد. ابو رشیعه اختالف بیو ش یان سنیتا بتواند م کردمیل یت دارد. تعطیردستان فعالکخطه 

 ، در حال حارض پاسداران در مناطق سنندج: مهاجامن گفت ینیمنطقه پس از عقبنش یلکمورد وضع 

ازگله و رسپل ذهاب مستقر هستند. اوضاع  ، رندک ، نیریقرص ش ، وانیمر ، نوسود ، روانرس ، ارانیامک

گفت متأسفانه آن  یمسوول دولت یسازمانها یار کنه همیف در زمیابورش است. امالً آرام کن مناطق یا

ه به عنوان مثال کست. حال آنیمسوول با سپاه پاسداران هم آهنگ ن یسازمانها یتهاید فعالیه باکطور 

و وحدت به  ین هآمهنگیجه همیامل وجود داشت و در نتک یه در خوزستان هآمهنگکاگر هامن گونه 

ن یان چنردستک یماجرا ، شدیه به هامن نحو عمل میز قضیردستان نکم در یدیهم رس یج مثربخشینتا

 ده و مبهم نبود.یچیپ

 (5/6/1358هانکی)
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 ردستانکع یه سپاه پاسداران انقالب در مورد وقایاطالع

ضد انقالب در  یس و توطئههایدر ارتباط با دسا یهایبامداد امروز اطالع ی، سپاه پاسداران انقالب اسالم

  :ن رشح انتشار دادیردستان به اک

شوند یه از صحنه نربد خارج منکاست  یسانک(  ازآن یروز یت )نه پیحقانخ همواره یدر تداوم مبارزات تار

روان یامربان و امامان و پیوه پکر و پرشیناپذ یاست مبارزات خستگ یلکاصل جامع و  یکن یو ا

ه نخست به دقت کس العمل اعاملش بلکه شخص مبارز نه به عکقت است ین حقیا یاینشان گویراست

ه ضد انقالب مذبوحانه تالش کن تداوم است یشد در ایاندیم یوامر الهح ایصح یو مراقبتش دراجرا

آورند یروز حوادث گنبد را به وجود م یکانقالمبان بزند  یبه نهال نوپا یق رضبهایند تا به هر طریکم

فروگذار  یانتیچ توطئه و خین راه از هیودر ا…ردستان کگر روز نقده و خوزستان را و امروز در ید

ردن پاسداران که دار کل یدهند و دگر روز برایب میرد مردم را فرکوز با لباس هموطنان ر  یکند یکمن

س کن صحنه رشم آور عیو از ا کنندمیگناه تجاوز  یان بکود کپوشندو به زنان و یانقالب لباس آنها را م

ن نائل ه به هدف شومشاکتا بل  کنندمیع ین طبقات ناآگاه دردهات و قصبات توزیرند و آن را بیگیم

 .شوند

رد انتظار کز یز بخصوص هموطنان عزیاز هموطنان عز ین خاطر سپاه پاسداران انقالب اسالمیبه هم

 یه با معرفکسه بازان وابسته را نخورده بلین توطئه گران و دسیش برد اهداف انقالب  گول ایدارد در پ

 یعامل خائنانه و ضد خلقمنودن توطئهها و ا یشف و خنثکن عنارص فرصت طلب و ضد انقالب در یا

 ند.یمنا یار کانان با ما هم

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

 (7/6/1358هانکی)
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  .ر شدندیردستان دستگکدر  یافرس عراق 2

  .افتندیر شده به تهران انتقال یدو افرسدستگ

با خربنگار  یاختصاص یو گفتگ یکروز در یف فرمانده سپاه پاسداران انقالب عرص دیابوفا معاون ابورش

ر و به یز دستگین یر پاوه دو افرس عراقیاخ یهایرین بازداشت شدگان درگیدر ب : پارس گفت یخربگزار 

شناسنامهها و  یند ولکردمیار کبودن خود را ان یعراق ی، افرسان عراق : افزود یتهران اعزام شدند. و 

 : ن افزودیرد. ابووفا همچنکآنها را ثابت  یعراقت یه همراه داشتند هوک یفه ایان خدمت وظیپا یارتهاک

شور کسپاه پاسداران انقالب در منطقه غرب  یالت با مراجعه به فرماندهیر و ایاز عشا یادیجمع ز

ه پس کخود برآمدند  یل سالحهایران اعالم داشتند و درصدد تحویا یاسالم یخودرا با جمهور  یهمبستگ

 .ت فراخوانده شدندیار سپاه پاسداران به فعالکت داشتند در یه صالحکوضع انان ان عده  یاز بررس

 کنیرمانشاهان مستقر است و اکردستان و کارتش در منطقه  یروهاینون نکهم ا : ان گفتیابووفا در پا

 تند.کمنظم سپاه پاسداران سمت شامل در حر  یروهاین

 (7/6/1358هانکی)

 

  هیاطالع 

پارس اعالم  یرمانشاه در متاس با خربگزار کشور مستقر در کب ات سپاه پاسداران منطقه غر یستاد عمل

د یشد یهایر یپس از درگ یت برادران ارتشیگروهان رضبت پاسداران در مع  ، روزید 17ساعت  : ردک

ه جنازه کن ستاد اعالم شد یا ین از سو ین شهر شدند. همچنیستند ووارد اکخط محارصه سقز را ش

 ید همراه داشت برایه پرچم سفیکدر حال یافت.  و یرمانشاه انتقال کشب به یفرمانده پادگان سقز د

 ن راه ازدست داد.یآنها رفته بود و جان خود را در ا ین به سو یره با مهاجمکانجام مذا

 (7/6/1358هانکی)
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 .ر شدندیدر پاوه دستگ یدو افرس عراق

ـ ابووفا معاون ابورشک گفتگو اظهار داشت  یکروز در ی دف فرمانده سپاه پاسداران انقالب عرصیرمانشاه 

افزود  یر و به هرات اعزام شدند و یز دستگین یر پاوه دو افرس عراقیاخ یهایرین بازداشتشدگان درگیدر ب

 ایوظیفهان خدمت یپا یارتهاکها و شناسنامه یند ولکردمیار کبودن خود را ان یـ عراق یافرسان عراق

الت با یر وایاز عشا یادین افزود جمع زیرد ابووفا همچنکابت آنها را ث یت عراقیه همراه داشتند هوک

ران یایاسالم یخود را با جمهور  یشور همبستگکپاسداران انقالب در منطقه غرب  یمراجعه به فرمانده

ت یه صالحک یوضع آنان عدها یه پس از بررسکخود برآمدند  یل سالحهایاعالم داشت و در صدد تحو

  .ت فرا خوانده شدندیداران به فعالنار سپاه پاسکداشتند در 

 کنیهان مستقر است وارمانشاهکردستان و کارتش در منطقه  یروهاینون نکهم ا : ان گفتیابووفا در پا

 تند. کمنظم سپاه پاسداران به سمت شامل در حر  یروهاین

 (7/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  هرسپرست پاسداران مستقر در پاو  کیمصاحبه با برادر اصغر مل

خ یبر صفحات تار یش صفحهایبا خون خو ، نگاهبانان انقالب ، مرزبانان اسالم ، دیحامسه جاو ،پاسداران

دند یآنچنان جنگ ،صرب و استقامت یهان سمبلیا، ن جوانان از جان گذشتهیوهمند ما افزودند.اکانقالب ش

ز شب مرگ راه شب آخر یآنان ن .کنندمیربال را زنده کاد عاشورا و یدرنگ یه بکو آنچنان جان باختند 

  .ربال زنده نگهدارندک یله نام خود را همراه با شهداین وسیدند تا بهایشب عاشورا نام ، را

ه بر اجساد یکد هنگامیتازه بخش یاتیپاوه انقالب را ح یدند. عاشورایدر پاوه پاسداران بار حامسه آفر

 ییامیه شاهد شهادت را در آغوش گرفته و با سکدم ینورس را د یان آنان جوانیشهدا حارض بودم در م

   :کنندمیآرام خفته بود. قرآن خطاب 
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 یه از تو راضکپروردگارت ) یده بسو ینفس آرم یا«هیه مرضیراض کرب یال یها النفس املطمئنه ارجعیاای»

  .یبازآ  یو تو از او خشنود

پاوه و قساوت  یبت عاشورایم تا مصیس پاسداران مستقر در پاوه به دردل نشستییر کیاصغر مل یبا آقا

  .مید گونه را بزبان او بشنویزیخونخواران 

ان را رشح ین است از ابتدا جرکد اگر ممیند شام در متام اتفاقات پاوه بودیگویه مکن طور یا: سئوال

  .دیده

وان یر مره دکگر یم من به اتفاق برادران دیردکمت یه به پاوه عزکم یبود ین گروهیما جزء اول : جواب

ن روز ورود به پاوه یم در اولیمردادماه وارد پاوه شد 17خ یدر تار ینفر  50ن گروه یم به عنوان اولیبود

 ین موضوع در فرماندار یداً از ورود ما متاثر شدهاند البته مردم بخاطر همیه مردم شدکم یردکاحساس 

از سپاه پاسداران با ارتش وارد پاوه  ه هر چه زودترکخواستند یپاوه متحصن شده بودند و از فرماندار م

مثل خلق  یه حافظ خلق مناطقک یبه اصطالح خلق یر پوششهایه زک یبشوند تا در مقابل عنارص خائن

له ینند به وسک یستادگیاکنندیمن یت ضد انقالبیفعال ک، خلق عرب خلق بلوچ و خلق تر  ، ردستانک

ه توانسته کردستان کرات کنند حزب دمو کدا یجات پن عنارص نیا ارتش از دستایت سپاه پاسداران یحام

در منطقه پاوه و در منطقه اورامانات به خصوص  ین همه چپ ضد انقالبیبود خودش را سامان بدهد.ا

 یافته و منطقیل سازمان کان شین جریت مشغولندایردستان فعالکرات کر پوشش حزب دمو یپاوه ز

ه کآنها نبود. بل یهامردم نسبت به خواسته یعیطب نشکوا یک ی، ان ساده و خودبخودیجر یکداشت 

 یمنطق یستیونالیق وارد شدن احساسات ناسیبه طر کشو  یکردن کا وارد ی یعیر طبیسالعمل غکع یک

ا یها ن ستمیده بودندایومتها دکن حیات خودشان ازایخ حیرد در طول تارکه مردم یکاز ستم یه ناشک

ه بخصوص از کیق تر یران و هم از طریقایبوده و هم از طر یاسیا ستم سی یا ستم اقتصادییستم نظام

ن آرمان یداشته باشند. و بخاطرا یدولت واحد یکخواستند یه مکداشتند  یردها آرمانکلذا  ، ق عراقیطر

شه عنارص یهم یدادند منته یادیز یهاشتهکدهاند و یجنگ یلیخ ، مینکردها نگاه کخ یاگر ما در تار
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نها هدفشان یدرآمدندا یر پوشش طالبانیند بعدها زکردمیار ک یر پوشش بارزانیالً زه قبک یفاسد و خائن

 ، سم در منطقه بودهیالیبود هدف آن حفظ منافع امپر یگر یز دینها چیست هدفایرد نکده یخلق ستم د

خودش  یکیو اسرتاتژ یاسیو س یم اقتصادیه منافع عظک یا در منطقهایکست خورده آمرکزم شیالیامپر

رات کله رهربان حزب دمو ینها به وسیم واینیت بنشکم سایتوانستین منطقه از دست داده بود. لذا منیدرا را

 یار کن یانجام بدهند. چن یاتین عملیه توانستهاند چنکآنها بوده  یو رساندن پولها یکردستان با تحرک

و  یوع هامهنگن یکاست و عمالً یکش از نقش آمریب ین جا نقش شورو یانجام دهند و درایمنظم

از آن  یوجود دارد و آن انحراف شورو  یه دار یست با رسمایمونکن قطب به اصطالح  متضاد یب یار کهم

ت به یه در نهاک یهدار یبه رسما یل شدن شورو یسم تبدیزونیبه رو یل شدن شورو یتبد ، است یمش

ر پوشش یآن ز یشود. منتهیا ختم میکآمر یهدار یت به نظام رسمایه در نهاک یهدار ینظام رسما

  .یز دولتکمتمر  یهدار یر پوشش رسماین زیآزاد وا یهدار یرسما

  ن شهر بود ؟یا علت تحصن مردم پاوه حضور شام درایآ: س

متام مردم پاوه به نفع پاسداران انجام دادند  یعیم تظاهرات وسین جا شدیه وارداک یس ما وقتکبر ع : ج

آنروز به تحصن خود ادامه  یستند و فرداکد را آنروز شتحصن منودن خو  یو آن روز را جشن گرفتند حت

م فقط روشن ینیکم یابیشهیه رکرات در منطقه کت حزب دمو کح من در مورد حر یدادند و در ضمن توض

ت شده یه از خارج هداکبوده  یانیه جرکردستان نبوده بلکمردم  یعیان طبیجر یکن یهاکان یشدن جر

  است. 

  ونه رشوع شد ؟ان حمله به پاوه چگیجر : س

ردستان و که بخواهند بطور دائم در منطقه ک یسانک یشده برا یز یل نقشهریان از قبین جریا: ج

 یرمانشاه سنندج ـ مهاباد و هر راهکاست راه  یشیمنطقه سوق الج یکنند پاوه کاورامانات آمد و رفت 

مختلف جدا  یه از آن راههاکد امنیدان میم یکباً با پاوه به یتقر ، ندکد از پاوه عبور یه هست باک

ه بخواهد ک یاست و شهر  یوهستانکمنطقه  30ن جا یرود وایم یدام به شهر بخصوصکشود و هر یم
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ت داشت. شهر پاوه و مردم یاهم یلینها شهر پاوه خیاینًد براکه از پاوه عبور کند مجبور است کعبور 

ستند آنها یه جزء پاوه نکر و اورامانات یامردم عش یرات مخالف بودند متام مردم حتکر دمو کپاوه با ف

ست خوردند دوباره که شکن یرده بودند بعد ازاکوچ کوهها کاز آنها به  یلیخ یهم مخالف بودند حت

از  یلیه مستقر هستند خکوهها سپاه و سپاه نگهبان که در کده شده است یگردند دیخود برم یبه زندگ

نها را وادار یگردند پس عمال با زور و فشارایخود به دهات برم یگرده بودند. دوباره به زند که فرار کآنها 

 .وندندیرات بپکن حزب دمو یه بهاکند کردمی

  بخود گرفت؟ یصورت عمل کین نقشه یبود.ا ید طبق نقشهایه گفتکحمله هامنطور  : س 

هفته  یکر حدود نها بطور ذره ذره و درازمدت در طول دیاینها بود منتهین جمله از قبل جزء نقشهایا: ج

نها یایروهایند اطراف شهر پاوه متام نکردمیآمدند و حلقه محارصه پاوه را تنگ یدو هفته جلو م یال

با هم صحبت  یه عربکبودند  یاز آنها عراق یلیه خکنفر مسلح  10000 یال 7000بودند در حدود 

ها را نجات دهم متوجه شدم چهامرستان من به آنجا رفتم تا بتوانم بیان حمله به بیند. در جرکردمی

 یرانیایردهاکنها یهاکدم یدارم فهم یاطالع ی. خود من از عربکنندمیصحبت  ینها با هم عربیهاک

 ین آنها بود. هامهنگیه بک یز ین چی. بهرتکنندمیصحبت  یه عربکهستند  یعراق یردهاکنها یستنداین

 یکه ک یر یو حساب شده بود. مثل حمله عشا دادند فوقالعاده منظمیه انجام مک یات بود عملیدر عمل

ده بود و در متام ید کت منظم و حساب شده و تدار کحر  یکه کنند نبود بلکمرتبه حمله و غارت 

نجا گذشت یه دراکت آنچه یداشتند. من در سپاه پاسداران بودم و مسوول یمحارصه هامهنگ ، لحظات

امل شدن حقوق حقه ملت مسلامن و یفاع  از پام دیه ما داشتک یفه عدهایم چون وظیریگیبر عهده م

  است. سم در منطقه یالیامپر ین بردن ارتجاع و جاپایاز ب

 رشوع شد ؟ یقا از چه روز یاصغر آقا حمله دق : س 

گذاشتند یها را گرفته بودند و مننها بطور مرتب متام جادهیجمله هست.ا یکنها خود یایرشویپ : ج

نها یدایایده متام منطقه اورامانات میمردم ستم د یه براک ید متام آذوقهایایپاوه ب یبرا یز ین چیرتکوچک
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ردند. کمردم مسلامن آمده بود آنها غارت  ین برایتاملال مسلمیق بیغذا ازطر ، برنج ، آرد ، ندکردمیغارت 

داً یه مال پاوه بود بخصوص فارس زبان بود شدکدند یدیرا م یسکند اگر کردیس رحم منکچیآنها به ه

ا یوم به مرگ و کمح یند و گاهکردمیمه کرده بودند و محاکدرست  یزدند و دادگاه به اصطالح خلقیم

نها عمالً با ما وارد جنگ شده بودند عمالً راه آذوقه یند.اکردمی یر یند گروگانگکردمیوم به زندان کمح

 میکردمیر یلحظه د یکه اگر کد ده بو یرس یآمدند و تا جائیم جلو مکمکما را بسته بودند و  یاتکو تدار 

 ها همهوهها و چه در جادهکنها بطور منظم چه در یپاوها یلومرت کی یکنها درست در پاوه بودند. در یا

ند. کردمی یرشو یگر بطور منظم پیر دیلها و عشایا است و یه وابسته به طالبانک یل جاللیوا یل قلخانیا

م از پشت حطوط دشمن وارد یردکرا رشوع  یکیت چرحمال  یر یشگیه ما به خاطر پکن جا بود یوا

 یرو ین یکم بودند. کار یما در مقابل آنها بس یروهایم چون نیکردمیم و فرار یزدیم و رضبه میشدیم

شد یل مکیتش ینفر  300ه ک یمحل یرو یبه اضافه ن ینفر  50 یرو ین یکه دشمن بود به ک یچند هزار نفر 

نها یهاایالحام ، هایلین افراد مثالیلش وارد جنگ شده بودایه بااکشود یل مکیتش ی% از هامن افراد 80بار 

نها داده یه بهاکامرستان حدود هزار فشنگ یند در مورد بکردمی یجاسوس یه گاهکدند بلیجنگیبه تنها من

 نند.ک کمکه کم یرده بودکنفر از آنها را انتخاب  17امرستان برسانند یه به برادران پاسدار در بکم یبود

جه مقاومت آنها متام شد و یقه ماندند در نتیه فشنگها را هم نربدند و آنها در مضکنه خودشان رفتند بل

شد یرو میه به عنوان نکش آمد. آنچه یجه آن قتلعام پیردند. در نتکامرستان را محارصه یداً بیآنها شد

نفر  300 یال 200الً که کاز مردم  ینفر  100مقدار  یکو  %30با  یرو پاسدار محلی% ن 10رد کحساب 

  .ستیسه نیدشمن قابل مقا یچند هزار نفر  یرو یه در مقابل نکشدند یم

شان فوقالعاده یه خربکف بودند. شبکنیالشکـ و  3ژـ  یر بار و مسلسلهایت یآنها مجهز به مسلسلها

م و یده بودان شیه به رسعت وارد جرکس ما کده بودند برعین جنگ را دیاکرومند بود و از قبل تدار ین

م )به یزد یکیم و دست به حمالت چریردک یر یشگیعاً پیخوب باز ما رس یم. ولیخرب نداشت یز یاز چ

پاوه  ، میدادیع را انجام منیرس یر یشگین پیم اگر ماایردکمقدم جبههشان و به پشت جبههشان( حمله 

  .ه قتلعام شده بودکم بلینه تنها تسل
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 یاتکداد. حر یرا انجام م یارهائکن یچن یکرفتند یپذیرنامهاش را منه بک یسانک یاًل براکرات کحزب دمو 

امن بودند یها فوقالعاده با ارد و بچهک یار یه خداوند با ما کاز آنجا  یبود ول یشکه خود کم یدادیانجام م

گرفتند. یشان میارهاکاز  یادیجه زیشدند و نتیاتشان موفق میشرت عملیدر ب ، و نسبت به شهادت عالقمند

ه به ک یم. در جادهایلومرت عقب برانکین ینها را چندیامیو دوم جنگ ما توانست ، اول یر آن روزهاد

 یبزرگ یروز یپ یکن یامکزات یه با آن تجهکم ینها را عقب راندیلومرتاکی 30ـ  20خورد ما حدود ینوسود م

ر( یده )شمش یهایکیزدات را به عهده داشت و از آن طرف هم تا نین قسمت از عملیا یبود. سپاه اعزام

ما با اطالع نبودند  یکیم. مردم از جنگ چریه وارد جنگ شدکستم مرداد بود یم بیآنها را عقب راند

 یر یان از درگکاالمیخواستند حتیم یمحل یم و پاسدارهایدادیانه انجام میات را مخفین عملیچون ماا

ه ک یم به طور یردکبه دشمن وارد  یدایشد. ما تلفات زیرسشان من یچ زبانینند. آنها هم هکمامنعت 

از  یادیرات تعداد زکس حزب دمو ییم ریشان دست داده بود. شب دوم موفق شدیحالت جنون بها

 .میاوریدرب ینفرآتشان را از پا

 یه جنگجو یکمیاز برادرامنان احمد سل یکیم و من به اتفاق ینکم از خط محارصه خارج ینفرات را توانست

شب  یکیر خوردم و افتادم. و از تاریمن ت یم ولیم و دشمن را عقب راندیتسنگر گرف ، است یخوب

از  یادیشنت زکد و یاحمد بعد از مقاومت شد یم ولیز رفتیمهخیلومرت را نکی 203ردم و کاستفاده 

 یزنند و به قدر ین راه با قنداق تفنگ را در صورتش میند و در بیکشود و فرار میدشمنان فشگش متام م

خواست یه خدا مک ییاز آنجا یاندازند ولیجنازهاش را در جاده م ، ردند مردهکر که فکبودند  او را زده

 .گرید یرمانشاه است با جاکدانم در یامرستان رساند و حاال منیزنده ماند و خودش را به ب

 یقرت یحمله حساب شده دق یکند و با ک ینیلومرت عقبنشکی. باعث شد چند ، ه دشمن خوردیکرضبه دوم

وه که ک یج ی، پ ، آر ، خمپارهاندازها ، 50رب یالکمانند  ییاز سالحها ، دن مایوبک یوارد عمل شوند برا

 .دادندیشرت حمآلتشان را شب انجام میردند بکاستفاده  آوردمیرا به لرزه در 
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متام  بعد در یبود ول یها رشوع شد. قبالً جنگ در قسمت جنوبه جنگ در متام جبههکن به بعد بود یازا

  .میوهها هم وارد جنگ شوکم در یه مجبور شدکدور تا دور پاوه تا آنجا  یعنیها رشوع شد جبهه

ما  ینفر برا20ن یما آمدندا کمکاز تهران بودند به  یاعزام یه برادرهاک ینفر  20م یت یکن اثنا یدرا

امرستان را ید شد. بیشداس بود. حمالت یدشمن اصالً قابل ق یروهایسه با نیبود اما در مقا یقوت قلب

ر زدند یوار خورد و خرد شد. نرس را با تیه به دک یبه طور  ، ن طوریها را همبه گلوله بستند. آمبوالنس

ز معتقد یچ چیرات اصالً به هکبستند حزب دمو یامرستان را به خمپاره میر زدند بیرتها را با تکشتند. د کو 

ب یمتعلق به صل ینهایتلر ماشیداد. هیانجام من ین اعاملیچن یکتلر یه ی، ار انسانیچ معیبه ه ، ستین

 یرت چمران روزهاکردند. د کز رحم نیچ چینها به هیا یشت ولیکا آنها را منیو  کردیرسخ را هرگز مبباران من

د. ما هر چه یرسیفشنگ من ، دیرسیگر به ما مهامت منیه دکبود  ینجا شد و زمانیجنگ واردا ، آخر

 یاصالً به ما جواب ، مینکم با آنها مقاومت یه بتوانک ییسالحها ، میکردمیشنگ ف : درخواست نفرات

امن یهایر قابل استفاده شده بودند. زخمیهمه غ 50 یربهایالکد و یآیم مک یلیستند فشنگ خیداده ن

همه  م و ازیروبرو بود یبیما با وضع عج ، آمدیوپرت منیکهل ، میرو نداشتین ، مینکم اعزام یخواستیرا م

م به یدادیرساندند هرگز اجازه منیم به ما میخواستیه مکرا  یشد. اگر سالحهائیطرف به ما رضبه وارد م

ر کن سالحها را ما از لشیند.اکم پاوه سقوط ین لحظه نگذاشتینند. هر چند تا آخرکمناطق ما نفوذ 

اصاًل  آوردمیوپرت یکو هل کردمید اقدام یروز بایق هوانیسپاه از طر یکم و یکردمیرمانشاه تقاضا ک

ما فرستادند اصالً  یبرا ینفر  20تعداد  یکم و باالخره یکردمیما در خواست نفر  کردیوپرت پرواز منیکهل

به دو  یادیم و تلفات زینها بودینایر حمالت سنگیداً زیروز ما شد 3ند. کردیما من یبه حرفها یتوجه

ن بود چون آنها ینفر هم آنقدر سنگ 50آنها  یبرا یود ولاد بیما ز ینفر تلفات برا 2طرف وارد شد )

ها بچه یرت چمران وارد شد بعضکند( پنجشنبه د که داشتند استفاده ک یادیز یرو یتوانستند از نیم

ه نسبت به دولت کدند. هرگز. بلیرتسیه از دشمن مکن جهت یهشان را از دست داده بودند نه ازایروح

است یس یگفتند ما قربانین شده بودند و میت هستند بدبکن مملیبرا مکه حاک یو ارتش و سازمانهائ

 یاش هم خارج شده و دارد مثل دولتهایارانه دارد و از حد معمولک حالت محافظه یکدولت  ، میهست
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ن پاسدار با چه یهاکست ینها مطرح نیایند. برایکخودش م یاسیمقاصد س یهدار انسآنها را قربانیرسما

رند. اصاًل یبگ یاسین تعداد مردند در عوض برگ سیه اگراکن مهم است یشانایجنگد برایآماده م یآرمان

توانستم یه مک یتا آنجائ ین احساس بچه هل بود. ولیت ندارند.ایشان اهمید مردم پاوه آنچنان برایشا

ن رت چمراکد  ینند وقتکه به دشمن حمله کنم و وادارشان سازم کشارژشان  یم از نظر روحکردمی یسع

ن یبها یشرت یت بیدولت مجبور شد اهم ، ر در امور انقالب بودیشان معاون نخستوزیوارد آنجا شد چونا

ه ک یآمد انجام داد و خودش هم در مناطقیه از دستش بر مکچمران هم آنچه  یموضوع بدهد. لذا آقا

 .دیپرسیها را مو خواسته کردمی یشکآمد رس یجنگ بود م

 ن شد من در ستاد سپاه بودمامرستایه حمله به بک یوقت

  د شدهاند؟یتا بحال چند نفر از پاسداران شه، مینجا شدیه وارداکاز ابتدا  : س

 ینفرمان باق 9ـ10ه عمالً کنفر  68 ، نفر هم بعدا وارد شدند20م و ینفر خودمان بود 48ـ  50ما  : ج

امرستان ینفر به ب 3ه ما با ک یقتنفر سامل ماندند. و  9بودند یزخم یمابق ، مید داشتیشه 30ماند حدود 

  .مینها در آوردیها را از چنگایم و زخمیردکحمله 

  د؟یردکبه آنجا اعزام  یادیز یروهایه شام نکبود  یمهم یشیامرستان نقطه سوقالجیمگر ب : س

م یخواستیه مکبود  یمحل یکبود در درجه اول  یار مهمیمنطقه بس یکما  یامرستان برایب : ج

ز یچ چیم. هین برنامه بودیم چون در شهر فاقداینکشان یم و در آنجا مداوایامن را به آنجا بربیهایزخم

م و آنها را یداشتیاگر ما زخم کردینجا پرواز منیا یوپرت یکما وجود نداشت و هل یبرا یاز نظر درمان

امرستان ین بیدم هم بهاخود مر  ، میداشت یادیاج زیامرستان احتیلذا ما به ب ، مردندیم میکردیپانسامن من

ش تپه قرار گرفته و بر خانه و کنهیس یبود چون رو  یشیمنطقه سوقالج یکاز داشتند. در درجه دوم ین

  است. دره و جنگل مسلط 
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ن یقاید ارتباطش با عقب از طریرتسیم یدشمن اگر بخواهد وارد شهر شود و برود راه داشت. منته

د وارد شهر یرتسیاز پشت جبهه به او وارد شده بود. م یادیزچون قبال رضبات  ، امرستان قطع شودیب

مساله بود  یکن یآمدندایگرفتند جلو منینها تا سنگر به سنگر منیند.اکبشوند و از پشت به آنها  حمله 

 یروهاید. نیشکروز طول  3ردند و کنها ذره به ذره محارصه یهاکم یدیدادند. دیت میبه آن اهم یلیه خک

 یار کخود شهر پاوه هم یروهاین یردند ولکن یار کاصالً با ما هم ، به اطراف بودنده متعلق ک یمحل

ند و مردم کردمی یرانداز یت کرات در شهر تکردند. افراد حزب دمو ک یار کخوب هم هم یلیردند و خک

  .شودیم یکجا شلکرها از ین تیامیدانستیزدند و ما منیابان میرا در خ

توانند شام را محارصه ینها منیچوجهایشرت در دست شام نبود. به هیه دو مقر بکدر آن شب آخر  : س

  .دینیکد مین مساله را شام تائیدر شهر رابطه داشته باشد.ا ، هکنینند مگراک

  .ز رابط داشتند و هنوز هم دارندینها در خود سپاه نیا: ج

  د؟یردهاکدر سپاه  یساز کشام پا : س

هم  یار کم. اگر یارات را هنوز به آنصورت ندارین اختیهاکاست  یتارایدر سپاه مستلزم اخت یساز کپا : ج

آنها در  ، ه فشنگها را گرفته و به آنها نرساندندک یرهربان آن افراد است. ارات یم خارج از اختینیکم

دارند و اهل  یه وابستگکن امر ینجا جمع شدهاند. مسوولیلشانایشان باایازا یزندان هستند چند نفر 

است  یلیه آن رابطه فامکم یروبرو هست یبیل عجکد. ما با مشینکنها را آزاد یندایگویم منطقه هستند

 یرو ینها هست )نینایب یلیرابطه فام یک ، جنگندینجا میهایه علک ییهآمنها ینها وجود دارد. حتینایه بک

  .تعصب دارند یلین موضوع خینها با نسبت بهایر( وایعشا

  د؟یردهاکر یتگشام تا بحال چند نفر را دس : س

ا یباشند.  یشان مجرم اصلیادیم تعداد زینیکر منکنفر ف 30ن یایه توکم یدار ینفر زندان 30حدود  : ج

  .نها مجرم باشندیسوما یکد یرد. شاکمشان که بشود محاکستند ین یا در آن سطحیب خوردهاند و یفر



 
78 

 پاوه مرتبط باشد ؟ یو محل یلیتواند با اختالفاتاین میاایا: س

 یاصالً افراد ، شتار نبودهکعامل جنگ و  ین هم وجود داشته. ولیش ازاین اختالفات وجود دارد و بیا: ج

م. ینیکاستخدام م یپاسدار  ید ما شام را برایائیگفتند بیرات( مکم از آنها )حزب دمو یردکر یه ما دستگک

نها یه بهاک کنندمیرتاف دهد افراد خودشان اعیرات( دولت به شام حقوق مک)حزب دمو  یگفتند برایمن

م یدیه شب آخر عمر ما بود و آنرا عاشورا نامک یمتحصن بشوند شب آخر  ، دادندیف مکنیالشک ، پول

د ما حزب یم شویگفت تسلیرات بلندگو را بدست گرفته بود و به مردم شهر مکدر آن موقع حزب دمو 

ه ما ک یم. در حالیشهر را آتش زدها از یم. ما قسمتینیکد قتل عام میم نشویم. اگر تسلیرات هستکدمو 

  .میزدینها رضبه میم در همه جا بهایه داشتک یمحل یروهایبا هامن ن

 د؟یران داریملتا یربایامیا پیآ: س

است یسپاه حفظ انقالب اسالم یالً چون فلسفه وجودک است. ران یایام سپاه پاسداران انقالبیام ما پیپ : ج

د. ین انقالب باشید شام هم حافظ و نگهبانایگویاست و به متام مردم م یام اسالمیامش هم هامن پیلذا پ

ما مردم هستند.  یه پشتوانه اصلکبل ، ن انقالبیه حافظاکم یستین یل شبه نظامکمتش یرو یتنها ما ن

  .دیرسیمن یروز ین انقالب به پیدادندایت را انجام منکن حر یچنانچه اگر مردما

شه خط امام یوبند. همکان داشت دولت را بکر فشار بگذارند و اگر امیه دولت را زکخواهم یاز مردم م

رود. از امام و متام ملت در هر یفهمند چون امام خط اسالم را میچون امام درد ملت را م ، را بروند

او را  ، ن نشان دادینسبت به خائن یا سازشیو  یه اگر دولت نقطه ضعفکخواهم ین مین رسزمینقطها

شه داشته ید رینها شایامینیبین را میزاین یخارج یاستهایدهد. در سیضعف نشان م یلیخوباند. دولت کب

د انتظار از باال داشته یه حافظ انقالب است و نباکران است ین ملتایبود؟ا یاسیم اشتباه سیباشد. بگوئ

لت به د دو یدید خودشان وارد عمل بشوند. هرگاه دیله آنان درست بشود بایارشان بوسکباشد تا همه 

 ام من استین پیوبنداکر فشار قرار بدهند و در هم بیدولت را ز ، رسدیاد ملت منیفر

 (7/6/58)اطالعات
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 ردستانکانه ضد انقالب در یوحش یهادر باره توطئهیه مهم سپاه پاسداران انقالب اسالمیاطالع

ه از صحنه نربد کاست  یسانک( از آن یروز یت ) نه پیخ همواره حقانیدر تداوم مبارزات تار-یبسمه تعال

 است.  یلکاصل جامع و  یکن یشوند. وایخارج من

ه شخص کقت است ین حقیایایشان گویروانایامربان  و امامان و پیوه پکر و پرشیناپذ یمبارزات خستگ

د یبا یح اوامر الهیصح یه نخست به دقت و مراقبتش در اجراکسالعمل اعاملش بلکمبارز نه به ع

 .شدیندیب

 یبه نهال نوپا یق رضبهایطر ند تا به هریکه ضد انقالب مذبوحانه تالش مکتداوم است  نیا و در

ردستان کدگر روز نقده و خوزستان را و امروز در  آوردمیروز حوادث گنبد را بوجود  یکانقالمبان زند. 

0000  

  .ندیکفرو گذار من یانتیچ توطئه و خین راه از هیو درا

ردن پاسداران انقالب کدار  هکل یدهند و دگر روز برایب میرد مردمامن را فرکروز به لباس هموطنان  یک

س کن صحنه رشمآور عیو ازا کنندمیگناه تجاوز یان بکود کبه لباس پاسداران ملبس شده و به زنان و 

ه به اهداف شومشان نائل کتا بل کنندمیع ین طبقات ناآگاه دهات و قصبات توزیرند و آن را بیگیم

رد کز یز بخصوص هموطنان عزیاز همه هموطنان عزین مناسبت سپاه پاسداران انقالب اسالمیبد شوند ـ

ه با کسهبازان وابسته را نخورند بلین توطئه گران و دسیش برد اهداف انقالب گوالیانتظار دارد در پ

ل خائنانه ها و اعاممنودن توطئه یشف و خنثکردستان در کن عنارص فرصتطلب و ضد انقالب در یایمعرف

 ند.یمنا یار کآنان با ما هم یو ضد خلق

 58 /6/6پاسداران عمومی سپاهروابط 

 (7/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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 مصاحبه

های ه در اثر پرتاب خمپارهک یخربنگاراز مقدار تلفات یکن سپاه پاسداران در جواب سؤال یازمسؤل یکی

ن یدرا ییهاه چه گروهکرد. از او سوال شد ک یاطالع یمنازل مردم افتاده اظهار ب یبامها یمهاجامن رو 

 دست داشتند ؟، ها یر یدرگ

 یگر یدام به گردن دکهر  ین گروهها با هم هستند ولیا، برادر من»: شان با تعجب اظهارداشتندیا

  :ن افزودیعضو سپاه پاسداران هم چن«. اندازندیم

ر یون و فرودگاه را داده بودند زیزیو تلوو یراد ، رات هاکدم ، دیه به امتام رسکه یساعت مهلت اول 48»

 .«ت نشدهیه رعاکر بوده باشد کراتها و فرمانده لشکنم توسط دمیکر مکد مهلت فیخمپاره و متد

ردهاند و خواستار کاعتصاب ، ونیزیو و تلویه افراد رادکپارس آمده  یدر خرب خرب گزار : ن سوال شدیهمچن

ار کنصفشان رس »: ن باره در جواب اظهار داشتید دراییگویشام چه م ، رون رفنت پاسداران هستندیب

م یتوانیستند ما منیاز افراد ن یند چون تعدادیگویه هم میم و بقیندار ین جانیند تامیگویند چون میآیمن

ه هم ین مورد اعالمینند و در همینشیشان میزهایند و آنجا پشت میآیم اما مینکن یون را تامیزیادر تلوک

مجدد بوده  یر یروز( درگیبعد از ظهر د 3ن ساعت ) یتاا: ده شدیپرس ، ن سوالیدرآخر«. ردهاندکپخش 

 «.ریخ»: ا نه ؟ گفتی

 (8/6/1358)اطالعات

 

 ف در سقزیاظهارات ابورش

قه یدق 45و 10ساعت  ، رانیا یف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمیابو رش : پارس یسقز ـ خربگزار 

شور در مورد ادامه کپارس به غرب  یخربگذار  یات اعزامیبا ه یدر گفتگو  روز در محوطه پادگان سقزید

م آنچه یهست یساز کجاً رسگرم پاینون تدرکما هم ا»  : از عنارص ضد انقالب گفت یساز کات پایعمل
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و ضمن اعالم  کنندمیاستقبال  یه مردم شهرها و بخشها و روستاها از ما بگرمکن است یت دارد ایاهم

در مورد برخورد با « فیابورش«.»دهندیل میخود را به ما تحو یسالحها یاسالم یمهور به ج یهمبستگ

 یروهایه نیکدهد از موقعیها نشان میبررس» : گفتیمسلح ارتش و ژاندارمر یروهایسپاه پاسداران و ن

بخشها و روستاها مستقر شدهاند مردم احساس  ،و سپاه پاسداران در شهرهایارتش و ژاندارمر

ف یابورش ، در مورد وضع شهر سنندج«.اندداشتهن موضوع را ابراز یهاند و آنان در متاس با ما اردکآرامش

نه یس العمل مردم در زمکدر مورد ع یو « است. م شهر هنوزخلع سالح نشده ید بگویالبته با : گفت

نقالب آماده مبوقع عوامل ضد ا یوبکرس  یشه برایه همکم یما ناچار : تظاهرات مسلحانه پاسداران افزود

چرا از پاسداران » دیپرس یاز خربنگاران اعزام یکی«. هم باشد ید موجب نارضائین مسئله شایم و ایباش

 یارایرده است کجاد یرات در منطقه اکه حزب دمو ک یاختالفات»: ف گفتیابورش«. دینیکاستفاده من یبوم

وان و در پاوه هم متوجه یما در مر ن مسئله راید و ایپاسداران در آ که در سلکدهد یمن یسکآنرا به 

از جمله  یاسیت سیتوانند در هر فعالیمردم آزادانه م کنندمیراتها از منطقه فرار که دمو ک کنیم و ایشد

منطقه چه  ینون در شهرهاکه تا کن سئوال یدر پاسخ به ا یو «.نندکت کسپاه پاسداران رش  یهابرنامهدر 

دوره  کنیردهاند و اکنفر ثبت نام  1500نون کتا » : ند گفتردهاکان پاسدار ثبت نام یتعداد سپاه

 : ف گفتیدام مناطق مستقرند ابو رشکروها و پاسداران در یده شد نیگذارنند پرسیخود را م یآموزش

 ، روانرس ، ارانیامک ، دروال، رطایذ ، لیسزح ، ملهکاز  ، رندک ، رسپل ذهاب ، نیریمناطق قرصش کنیا

مسلح پاسداران است مأموران  یروهایو سقزتحت پوشش ن ، سنندج ، وانیمر ، اوهپ ، نوسود ، جوانرود

ب ین ترتیرا بستهاند و بهم یرا تحت پوشش قرار دادهاند و نوار مرز  یمرز  یز پاسگاههاین یژاتدارمر 

ما بسمت  یروهاین» : ف گفتیابورش یساز کات پایحضور ندارد. در مورد ادامه عمل یارتش در نوار مرز 

 یرشو یم است  پکار یرو بسیردن نکاده یان پکن چون از راه هوا امکل ، هستند یرشو یاد در حال پمهاب

رصفا  : گفت یست ؟و یات چیهدف از عمل : سئوال شد« رد.یگیانجام م یندکب ینیق راه زمیاز طر

مردم در مورد عفو » است. وابسته  یراتهاکردستان از وجود عنارص ضد انقالب و دمو کمنطقه  یساز کپا

 یو سالحها کنندمیل مختلف به ما مراجعه یر و قبایر است و عشایگفت استقبال مردم چشمگ یمسلح و 
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 یتبکا امان نامه یآ : دیپارس پرس یخربنگار خربگزار «. میدهیدهند و ما به آنها امان میل میخود را تحو

  .رنده نشودیوجه امان گمت یلکگر مشیه دکشود ید میاست و در آن ق یتبک یبل : ف گفتیاست؟ ابورش

رمانشاه اطالع کشور مستقر در کات سپاه پاسداران منطقه غرب یز عملکمر  : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

از  یکی ی، ر ین درگیداد.در ا یرو  یر یراتها درگکاز دمو  ین پاسداران و عدهایوان بیروز در مریه دکداد 

رمانشاه انتقال داده شد. پاسدار کشده بود به ه مجروح کگر ید و پاسدار دیپاسداران به شهادت رس

شته کمتجاوز از ده تن از مهاجامن  ،یر ین درگیانات ایه در جرکات گزارش داد یز عملکمجروح به مر 

 است.ده ینرس یر یاز علت و زمان درگ یقیشدهاند.  هنوز اطالع دق

 (10/6/1358)اطالعات

 

  شورکاز سپاه پاسداران غرب  یگزارش

رمانشاه به کشور مستقر در کات پاسداران منطقه غرب یز ستاد عملکاز مر  : پارس یگزار سنندج ـ خرب 

 یهدفها یبسو  یرشو یروز پیه از بامداد دکد یشور گزارش رسکپارس به غرب  یخربگزار  یگروه اعزام

به عمل آمد. با  یه جهت بسنت نوار مرز ک ین گزارش اقداماتیمبوجب ا است. ن شده آغاز شده ییتع

نون کن مرزها تا یمرزها را ببندد اما ا یسپاه پاسداران موفق شد تا حدود ید روبرو شدولیشد یمتهامقاو 

ست کیحا یگر یرسدشت و بانه ادامه دارد.گزارش د یبسو  یرشو ین حال پیامال بسته نشده است و در عک

خمپاره  کیپادگان سقز حمله شد و  یبسو  7 یج یانداز و توپ و آرپبا خمپاره 23شب ساعت یه دک

ه محل ک یقو ی نهاکن حمله دو فروند فانتوم با استفاده از نورافیا یرد ودر پکبه پشت پاسگاه اصابت 

گر هنگام یگزارش د یکقرار داد. براساس  یآنها را مورد حمالت هوائ کردمین را روشن یاستقرار مهاجم

ه از کردند کن ستون حمله یا ینفر مسلح به سو  200وان یمر یاز افراد ارتش به سو  یستون یرشو یپ

 یوبکات رس یفانتوم هم در عمل یکبه مسلسل بسته شدند و  یرب کوپرت یکفروند هل یکق هوا با یطر
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شته شدگان کردند. بعد از تعداد ک کن حمالت محل را تر یمهاجم بر اثر ا 200رده و کت کآنها رش 

 ست.یدر دست ن ین اطالعیمهاجم

 (10/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 هیعاطال 

  :رمانشاه منترش شدک یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم یه از سو ین اطالعیا –رمانشاه ک

ل ک یفرمانده ینیه رهرب انقالب امام خمکنون کرمانشاهان اکبسم الله املنتقم القهار . مردم مسلامن 

و سپاه پاسداران انقالب  یامو انتظ ینظام یروهایامل خود را از نکت  یو حام اندگرفتهقوا را به عهده 

ت قطع گردد ازآنجا کن و مملیتوطئه دشمنان د یشههایش آمده تا ریپ یاعالم فرمودهاند فرصت مناسب

ت چند دستورالعمل در یم با رعآینیکاست از شام دعوت م ینیوقت مع یدارا یه هر عمل صالحک

ون را نقش یامت خائنانه ضد انقالبید و تصمین استان از منافقان و فرصت طلبان همت گامریا یساز کپا

نند تا کخواهند آشوب به پا یرمانشاه در داخل شهر مکمشغول ساخنت پاسداران  ید آنها براینکبرآب 

 .گر برهانندیردستان و مناطق دکست خورده را در کش یرفقا

د سپاه پاسداران آنها را به ستا کو کات مشکمنوده و حر  ییمتام افراد ضد انقالب را شناسا یار یـ با هوش1

  .رمانشاهان گزارش دهندک یانقالب اسالم

گر یرمانشاه به مناطق دکتوطئه از  یا برایرمانشاه آمدهاند و کردستان به که از که ک یونیـ ضد انقالب2

  .دییمنا یمعرف یو به ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالم ییرفتهاند شناسا

 یا بنحو یفه را انجام داده اند و یه خدمت نظام وظک یگر یدران دره سپاه پاسداران و برایـ از افراد ذخ3

روز  10شود مبدت یره دعوت میمحصل دانشجو غ یادار  یباشند اعم از بازار ی میاطالعات نظام یدارا

رمانشاه  ک یات سپاه پاسداران انقالب اسالمیز عملکاز شهر و خارج از شهر خود را به مر  یپاسدار  یبرا
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ارمندان ک یه براکاست  یادآور یند. الزم به یمنا یاد مهندس زنگنه معرفیرساب جنب بن ابانیواقع در خ

 .ار صادر خواهد شدک یت برگه گواهیدولت پس از امتام مامور

روز در محوطه یقه دیدق 45و 10ران ساعت یا یف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمیابورش •

جاُ ینون تدرکما هم ا : از نارص ضد انقالب گفت یساز کات پایملدر مورد ادامه ع ییپادگان سقز در گفتگو

 یاز ما بگرمها ه مردم شهرها و بخشها و روستاکن است یت دارد ایم. آنچه اهمیهست یساز کرسگرم پا

 .دهندمی لیخود را به ما تحو یسالحها یاسالم یبه جمهور  یو ضمن اعالم همبستگ کنندمیاستقبال 

ها یبررس : گفت یمسلح ارتش و ژاندارمر  یروهایورد مردم با سپاه پاسداران و نف در مورد برخیابورش

و سپاه پاسداران در شهرها و بخشها و روستاها   یارتش وژاندارمر  یروهایه نک یدهند از موقعینشان م

 .اندداشتهن موضوع را ابراز یردهاند و آنان در متاس با ما اکمستقر شدهاند مردم احساس آرامش 

در  یم شهر هنوز خلع سالح نشده است و ید بگویالبته با: ف گفتیورد وضع شهر سنندج ابورشدرم

 یشه برایه همکم یما ناچار : نه تظاهرات مسلحانه پاسداران افزودیس العمل مردم در زمکمورد ع

 از یکیهم باشد.  یید موجب نارضاین مساله شایم و ایمبموقع عوامل ضد انقالب آماده  باش یوبکرس 

 د؟ینیکاستفاده من ید چرا از پاسداران بومیپرس یخربنگاران اعزام

ه کداد یمن یسکآنرا به  یارایرده است کجاد یرات در منطقه اکه حزب دمو ک یاختالف: ف گفتیابورش 

راتها کدمو  کنیم اما ایوان و پاوه هم متوجه شدین مساله را ما در مرید و ایسپاه پاسداران درآ کدر سل

سپاه پاسداران  یهابرنامهاز جمله در  یاسیت سیتوانند در هر فعالیزدانه ممردم آ کنندمیرار از منطقه ف

  .نندکت کرش 

ف یردهاند؟ ابورشکان پاسدار ثبت نام یمنطقه چه تعداد سپاه ینون در شهرهاکتا : دیخربنگار پرس

 .ذرانندگیخود را م یدوره آموزش کنیردهاند و اکنفر ثبت نام  1500نون کتا : گفت

 دام مناطق مستقرند؟کروها وپاسداران در ین : ده شدیپرس
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 ، ارانیامک ، دروال ، رطاید ، لیمزح ، از گله ، رندک ، رسپل ذهاب ، نیریمناطق قرصش کنیا: ف گفتیابورش

  است. مسلح و پاسداران  یروهایوان سنندج و سقز تحت پوشش نیمر ، پاوه ، نوسود ، جوانرود ، روانرس

  .را بستهاند یرا تحت پوشش قرار دادهاند و نوار مرز  یمرز  یز پاسگاههاین ین ژاندارمر یمامور

هستند  یرشو یما بسمت مهاباد در حال پی روهاین : ف گفتیابورش یساز کات پایدر مورد ادامه عمل

 یندکه ب ینیق راه زمیاز طر یرشو یم است بناچار پکار یرو بسیردن نکاده یان پکن چون از راه هوا امکل

 .ردیگمی انجام

ردستان از وجود عنارص ضد کمنطقه  یساز کرصفاُ پا : گفت یست؟ و یات چیهدف از عمل : ده شدیپرس

ر است یاستقبال مردم چشمگ : گفت یدر مورد عفو مردم مسلح و  است. وابسته  یراتهاکانقالب و دمو 

دهند و ما به آنها امان یل میتحوخود را  یو سالحها کنندمیل مختلف به ما مراجعه یر و قبایو عشا

 .میدهیم

گر یه دکشود ید میاست و درآن ق یتبکف گفت بله یاست؟ ابورش یتبکا امان نامه یآ: دیخربنگار پرس

 .رنده نشوندیمتعرض امان گ

 

 ه پاسداران در سقزیاطالع

حومه خواست ن شهر و یاز مردم ا یهایمستقر در سقز با انتشار اطالع یسپاه پاسداران اعزام –سقز 

 .ل دهندیخود را تحو یور سالحهایشهر 15رث تا کحدا

 8خ یاسلحه ومهامت از تار یدر مورد جمعآور  ینیرو دستور امام خمیپ : ر استیه به رشح زیمنت اطالع

 یعرت اسلحه و مهامتیتوانند هر چه رسیاطراف م یور برادران و خواهران شهر سقز و روستاهایشهر 15تا 

ه یکسانکنصورت یر اینند. در غکافت ید دریل دهند  رسیز سپاه پاسداران تحوکارند به مر ار دیه در اختک
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خواهند شد. لذا از برادان و  یل دادگاه انقالب اسالمیر و تحویداشته باشند. دستگ یاسلحه و مهامت

 .را با برادان سپاه پاسدار مستقر در سقز مبذول دارند یار کامل همکشود یخواهران تقاضا م

، «یخانیعال»، «هکهامج» ، «لوان یبان»، «قالجه»، «یجوز یتا»، «جیهج» یروستاها یاهال –مانشاه ر ک

 ییسهاکبا در دست داشنت ع ییامیراه پ یک یدر شهرستان پاوه ط« تراب»و، «د نابیس»، «تشنوخاص»

ن یدند.در ار کپاوه اجتامع  یو مرگ بر منافق در محل فرماندار  ینیدرود بر خم یو شعارها ینیامام خم

 .ردکدعوت  یپارچگیکمردم پاوه را به وحدت و  یسخرنان یک یفرماندار پاوه ط یاجتامع مراد

 

 مهاجم یکشته شدن کرند و کپاسداران در  یر یدرگ

ه کده است یپارس گزارش رس یشور به خربگزار کات سپاه پاسداران منطقه غرب یز عملکاز مر  –رمانشاه ک

بل تندرو مظنون شدند و آن را متوقف یاتوم یکنان یرند به رسنشکر از پاسداران انقالب د یعدها

اده شدند یل پیبودند و اسلحه همراه داشتند از اتومب یل قلخانیه از اکل مزبور ینان اتومبیساختند رسنش

 شته شد.کر مزبور یاز عشا یکین دو طرف یب یرانداز یجه تیو در مقابل پاسداران سنگر گرفتند و در نت

 (10/6/1358هان کی)

 

 ف در سقزیسخنان ابورش

روز یقه دیدق 45و 10ران ساعت یایف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمیابو رش : پارس یسقز ـ خربگزار 

ات یشور در مورد ادمه عملکپارس به غرب  یخربگزار یات اعزامیبا ه یدر محوطه پادگان سقز در گفتگوئ

ن یت داردایم آنچه اهمیهست یساز کجا رسگرم پاینون تدرکم اما ه: از عنارص ضد انقالب گفت یساز کپا

به  یو ضمن اعالم همبستگ کنندمیاستقبال یه مردم شهرها و بخشها و روستاها از ما بگرمکاست 

  .دهندیل میخود را به ما تحو یسالحهایاسالم یجمهور 
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ها نشان یبررس : گفت یرمر مسلح ارتش و ژاندا یروهایف در مورد برخورد با سپاه پاسداران و نیابورش

و سپاه پاسداران در شهرها ـ بخشها و روستاها مستقر  یارتش و ژاندارمر  یروهایه نک یدهد از موقعیم

  .ن موضوع را ابراز داشته اندیردهاند و آنان در متاس با مااکشدهاند مردم احساس آرامش 

س کوزخلع سالح نشده و در مورد عم شهر هنید بگویف گفت البته بایدر مورد وضع شهر سنندج ابورش

مبوقع  یوبکرس  یشه برایه همکم ینه تظاهرات مسلحانه پاسداران افزود ما ناچاریالعمل مردم در زم

د یپرسیاز خربنگاران اعزام یکیهم باشد.  ید موجب نارضائین مساله شایم وایعوامل ضد انقالب آماده باش

   :ف گفتید. ابورشینیکاستفاده منیچرا از پاسداران بوم

پاسداران  که در سلکدهد یمن یسکآنرا به  یارایرده است کجاد یرات در منطقهاکه حزب دمو ک یاختالفات

 کنندمیراتها از منطقه فرار که دمو ک کنیم وایوان و در پاوه هم متوجه شدین مساله را ما در مرید وایدرآ

  .نندکت کسپاه پاسداران رش  یهاهبرناماز جمله در  یاسیت سیتوانند در هر فعاینردم آزادانه م

ردهاند؟ کان پاسدار ثبت نام یمنطقه چه تعداد سپاه ینون در شهرهاکتا  : هکن سئوال یدر پاسخ بها یو 

روها ین : ده شدیگذارنند.پرس یخود رام یدوره آموزش کنیردهاند واکنفر ثبت نام  1500نون کتا  : گفت

 ، رندک ، رسپل ذهاب ، نیریمناطق قرصش کنیا: ف گفتیدام مناطق مستقرند؟ابو رشکو پاسداران در 

و سقز  ، سنندج ، وانیمر ، پاوه ، نوسود ، جوانرود ، روانرس ، ارانیامک ، دروال، رطایذ ، لیسزح ، ملهکاز 

را تحت پوشش  یمرز  یز پاسگاههاین یماموران ژاتدارمر  است. مسلح پاسداران  یروهایتحت پوشش ن

حضور ندارد. در مورد ادامه  یب ارتش در نوار مرز ین ترتیرا بستهاند و بهم یمرز  قرار داده اند و نوار

ن چون از یکهستند ل یرشو یما به سمت مهاباد در حال پ یروهاین : ف گفتیابورش یساز کات پایعمل

 .ردیگیانجام م یندکب ینیق راه زمیاز طر یرشو یل پیم است ماکار یرو بسیردن نکاده یان پکراه هوا ام

 ست؟یات چیهدف از عمل: وال شدسئ
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راتها وابسته است در کردستان از وجود عنارص ضد انقالب و دمو کمنطقه  یساز کرصفا پا : گفت یو  

ل مختلف بهام مراجعه یر و قبایر است و عشایگفت استقبال مردم چشمگ یمورد عفو مردم مسلح و 

 .میدهیدهند و ما به آنها امان میل میخود را تحو یو سالحها کنندمی

د یاست و در آن ق یتبک یبل : ف گفتیاست؟ ابورش یتبکا امان نامه یآ: دیپارس پرس یخربنگار خربگزار 

 رنده نشوند. یامان گ یگر معطوفیه دکشود یم

 (11/6/1358)اطالعات

 

 گزارش

ا است مجموع ردستانکه یال یه منتهکن شهر یان و تصزف اکبو  یارتش و پاسداران از سقز به سو  یرشو یپ 

سقز قرار گرفته است  یلومرت کی 13ن شهر در فاصله یا یه وقتکن معلوم است ید و چنیشکروز طول  6

 .دتر خواهد شدیز شدینده نید بوده و در آیار شدیبس یر یرده است صحنه درگکروز سقوط  6در مدت 

ان کاز  بو  یرشو یه پکاداور شد یحاُ گفت و یروز رصیف فرمانده سپاه پاسداران دین مطلب را ابورشیا

 یباق ینین است و تنها راه زمکر ممیبا غیتقر ییرانشهر از راه هوایبانه و پ ، رسدشت ، مهاباد یبسو 

 دانندمی ار دشوارین راه را سخت و بسیاز ا یرشو یپ یه ناظران و آگاهان محلکاست 

 (11/6/1358هانکی)

 

 یالهوت اللهآیتورود 

عضو « یبشارت یعل»فرمانده سپاه پاسداران انقالب و « یور ان جواد منصیآقا»و « یالهوت اللهآیت»

رمانشاه کوارد  ، شورکبه اوضاع منطقه غرب  یدگیو رس یبه منظور بررس ، سپاه انقالب یفرمانده یشورا
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ن یا ، ل دادندکیتش یجلسها ، رمانشاهانکپور استاندار یبا محمد سپهر یشدند و بالفاصله در استاندار 

 .ندکگر سفر ید یشرت اوضاع منطقه به شهرهایب یدگیو رس یبررس یات قرار است برایه

 

 ستین یومت نظامکح

عات یرامون شایپ ، هیپارس در اروم یبا خربگزار  یمتاس تلفن یکه ـ فرماندار شهرستان سلامس در یاروم

چون در مواقع  یول ، ن خرب صحت نداردیا : ن شهرستان اعالم داشتیدر ا یومت نظامکبر ح یمبن

ار کابانها شهر را مختل منوده و یخنت به خیرمسوول با ریخانوادهها و افراد غ یرانداز یت یدن صداینش

مورد به معابر یه با هجوم بکن شهرستان خواسته شده است یا یاز اهال ، کنندمیل کافراد مسوول را مش

مورد از ساعت یرفت و آمد باز  یاورند و با خوددار یافراد مسوول را فراهم ن یابانها موجبات ناراحتیو خ

 : فرماندار سلامس افزود«. ندیارشان فراهم مناکافراد مسوول در  یبرا یالتیصبح تسه 5 یشب ال 11

ز ین یجان غربینمورد با استاندار آذربایه من در اکباشد یل ما در حال حارض نبود سپاه پاسدار مکمش»

  .«ردهاندک یه از شهر پاسدار ک کنندیمدر منطقه خدمت  یدر حال حارض افراد ، ردهامکصحبت 

 

 پاسداران یرشو یپ

پاسدار  یروهاین : ردکروز اعالم یشور دکغرب  یات سپاه پاسداران انقالب اسالمیفرمانده عمل« یعبدالله»

راتهاست مستقر شدند. که در ترصف دمکان کو در شهر بو  کنندمی یرشو یپ یت در نوار مرز یبا موفق

به دست سپاه پاسداران افتاد و  ، رات بودکه در دست افراد حزب دمکاندوآب یم  ،راه سقز» : افزود یو 

د رسخ یروخورشیت شیجمع کیپ پزشکین ایروز دومیگر دید یرفت و آمد در آن برقرار شد. از سو 

 یی، زنان و ماما ی، ن جراحیبه سنندج اعزام شد. متخصص یاختصاص یامیفروند هواپ یکاصفهان با 

 (11/6/1358)اطالعات «.کنندمی یپ را همراهکین ایا ی، هوشیو ب یشگاهیآزما ینهاینسکو ت یولوژ یراد
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 هیاطالع

مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم افراد  یسپاه پاسداران اعزام یه از سو یامروز اطالع

   :افتینقده انتشار  ین محلیردستان به مجاهدکرات کحزب دمو 

د یار بستکها و رشادتها را به یار کن فدایران بزرگرتیر ایبکانقالب  یه در پکنقده  شجاع و مسلامن یاهال

ن رضبات را یشرتید و بیردکن کلحظه سنگر اسالم را تر  یکد و یردکو همچنان با ضد انقالب مبارزه 

ن ضمن ران بر شام باد.  سپاه پاسداراید سالم و درود ملت اید دادیآن دهها شه ید و در پیمتحمل شده ا

 ، ه همچون گذشتهکند یکه خواهران و برادران نقده تقاضا میلکن واقعه جانگداز از یابراز تاسف از ا

شام افراد  یصرب انقالب یزند تا در پیبپره یداخل یر یرده و از هرگونه درگکش را حفظ یخو یصرب انقالب

ه افراد ضد یه هامن تصفکد خو  یفه انقالبیامل دقت به وظکران بتوانند با یا یاسالم یمسلح جمهور 

ن یجنگ ب، ن لحظات حساس انقالبیم در ایدانیم یه همه بخوبکدر منطقه است ادامه دهند  یانقالب

 رکن راه بزرگ تشیمحرتم نقده در ا یه اهالیلکما از ، ضد انقالب است یهااز خواسته کرد و تر ک

 م.ینکمی

 در نقده یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 (12/6/1358هان کی)

 

  .کنندمی ینکعه پرایرد شاکان برادران یضد انقالب در م : پاسداران سنندج

اران ضد کبیدر رابطه با فر یدر سنندج مطالب یکه شامره یدر اعالم : یاسالم یخربنگار جمهور  -سنندج 

  :میاوریر میاز آن را در ز یه قسمتکانقالب درج شده بود 

وسته متام یباشد پیران میوهمند اکش یاف در راه انقالب اسالمکشجاد یه دائم در صدد اکضد انقالب 

اساس و  یعات بین منظور با اشاعه شاید و به اینامیتالش خود را رصف زشت نشان دادن انقالب م
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دارد و همواره خواسته است با  یجاد جنگ روانیدر ا یزمان سعیردستان عزکدر  بویژەناروا  یتهمتها

ن برادران یرده و بکجاد یا ینیان مردم بد بیدر م یاه پاسداران انقالب اسالماندن چهره سپیزشت منا

شده  یبیب و غریعه عجیز متوسل به شاین بار نیاف بوجود آورد. اکرد و برادران پاسدار شکمسلامن 

د شنکیه مک یه سپاه پاسداران در برابر هر نفر کاند ردهکع یرد ما در سنندج شاکدر مبان برادران  است. 

. کنندمیافت ین دریومکتومان از خانواده مح 500 کنندمی یکه شلک یاهر گلوله یهزا تومان و برا 5

ست ین یبنده پاسداران انقالب اسالمیباشد و زیاساس م یعات بین شایدانند ایه همه میکدر حال

اند و به استقبال هاند و خالصانه و عاشقانه بپا خاستاشانه خود دست شستهکه از خانه و ک یپاسداران

ت یران و از حقوق و امنیا یشائبه خود از انقالب اسالم یب یهایارکاند. تا با تالش و فداشهادت آمده

ست وابسته به رشق و غرب در مخاطره افتاده یمونکخائن  ین شهر بدست مشتیبرادران و خواهران ا

د یو تهد ینکعه پرایجز شا یه سالحکب ن وابستگان به جهانخواران رشق و غر یند. ایمنا یبود و پاسدار 

 زنند.یم یبیانت و تخریدست به هر خ ، راتکر پوشش دمو یب ندارند در زیو تخر

 (12/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  ه سپاه پاسداران مستقر در نقدهیاطالع

رابطه با  مستقر در نقده در یسپاه پاسداران اعزام یاز سو  یاهیروز اطالعید : پارس یه ـ خربگزار یاروم 

 یاهال : افتینقده انتشار  ین محلیردستان به مجاهدکرات کواقعه جانگداز تهاجم افراد حزب دمو 

د و یار بستکها  و رشادتها را بیارکن فدایران بزرگرتیر ایبکانقالب  یه در پکشجاع و مسلامن نقده 

ن رضبات را یشرتید و بیردکن کلحظه سنگر اسالم را تر  یکد در یردکهمچنان با ضد انقالب مبارزه 

ران بر شام باد سپاه پاسداران ضمن ید سالم و درود ملت اید دادیآن دهها شه ید و در پیمتحمل شد

ه هم چون گذشته صرب کند یکه خواهران و برادران نقده تقاضا میلکن واقعه جانگذاز از یابراز تاسف از ا

شام افراد مسلح  یصرب انقالب یزند تا در پیپرهب یداخل یر یرده و از هرگونه درگکش را حفظ یخو یانقالب
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در منطقه  یه افراد ضد انقالبیه هامنا تصفکخود  یفه انقالبیامل دقت به وظکران با یا یاسالم یجمهور 

رد از کو  کن تر ین لحظات حساس انقالب جنگ بیم در ایدانیم یه همه بخوبکاست ادامه دهند 

 م. ینکیر مکن راه بزرگ تشیمحرتم نقده در ا یاهاله یلکضد انقالب است ما از  یهاخواسته

 مستقر در نقده یسپاه پاسدارن انقالب اسالم

 (12/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 یسپاه پاسداران در نوار مرز  یرشو یپ

شور کغرب  یات سپاه پاسداران انقالب اسالمیفرمانده عمل یعبدالله یآقا : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

 یت در نوار مرز یما با موفق یروهاین»: رمانشاه گفتکپارس در  یبا خربنگار خربگزار  یئروز در گفتگو ید

ه در کاندوآب یراتها بود مستقر شدند راه سقز به مکه در ترصف دمو کان کو در شهر بو  کنندمی یرشو یپ

 «.سترات بود بدست سپاه پاسداران انقالب افتاد و رفت و آمد در آن برقرار اکدست افراد حزب دمو 

 (12/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 هیاطالع

مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم افراد  یسپاه پاسداران اعزام یاز سو  یهایامروز اطالع

   :افتینقده انتشار  ین محلیردستان به مجاهدکرات کحزب دمو 

د یار بستکها ورشادتها را به یارکن فدایران بزرگرتیر ایبکانقالب  یه در پکشجاع و مسلامن نقده  یاهال

شرت رضبات را متحمل ید و بیردکن کلحظه سنگر اسالم را تر  یکد و یردکو همچنان با ضد انقالب مبارزه 

ران بر شام باد سپاه پاسداران ضمن ابراز ید سالم ودرود ملت اید دادیآن دهها شه ید و در پیشدها
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ه همچون گذشته صرب کند یکو برادران نقده تقاضا مه خواهران یلکن واقعه جانگداز از یتاسف از ا

شام افراد مسلح  یصرب انقالب یزند تا در پیبپره یداخل یر یرده و از هرگونه درگکش را حفظ یخو یانقالب

ه افراد ضد انقالب در یه هامن تصفکخود  یفه انقالبیامل دقت به وظکران بتوانند با یا یاسالم یجمهور 

 کردو تر کن ین لحظات حساس انقالب جنگ بیم در ایدانیم یه همه بخوبکمنطقه است ادامه دهند 

 .مینیکر مکن راه بزرگ تشیمحرتم نقده در ا یه اهالیلکما از  است. ضد انقالب  یخواستهها

 مستقر در نقده. یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 (12/6/1358هان کی)

 

  .شهرستان سقز رشوع شد یساز کپا

 : شور گفتکبه غرب  یبا خربنگاران اعزام یپاسداران مستقر در سقز در گفتگوئ سقز ـ فرمانده سپاه

شف کمختلف  یقبضه سالح از محلها 6نون کشود و تا یآغاز م یدر شهرستان سقز بزود یساز کار پاک»

 یم سالحهایار دارند فرصت داده بودیه سالح در اختک یروز به افراد 5قبالً » : ردکاضافه  یو «. شده است

تا صبح روز  یعنیگر یساعت د 24د و ما یان رسین فرصت پنجشنبه گذشته به پایل دهند و ایود راتحوخ

ل یل دهند. و چنانچه از تحویخود را به ما تحو یم تا سالحهایدهمی به آنان فرصت 16/6/58جمعه 

و ما در نظر م خواهند شد یتسل یبعنوان ضد انقالب یانقالب اسالم یهانند به دادگاهک یسالح خودار 

 یروستا 80در شهر سقز و  یعیو خلع سالح را در ابعاد وس یساز کارپاکن شده ییان مدت تعیم در پایدار

  .ردکم ین رشح تسلیبه ا یبه خربنگاران اعزام یه این مناسبت اطالعیبهم یو  ، مینکاطراف آن آغاز 

 یبسمه تعال

در شهر داده شده  یساز کز صبح جمعه دستور پارساند ایه برادران مسلامن شهرستان سقز میلکبه اطالع 

ز سپاه پاسداران مستقر در ساختامن کخود به مر  یل سالحهایشود جهت تحویاز برادران تقاضا ماست. 
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ل دادگاه انقالب یر و تحوین دستگین صورت متخلفیر اینند و در غکمنحله در سقز مراجعه  کساوا

 خواهند شد. 

 .ی.محمد الله دادفرمانده  ـ سپاه پاسداران سقز

 (14/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 فیگفت وگو با ابورش

روز در محل استقرار ید 19ران در ساعت یا یات سپاه پاسداران انقالب اسالمیف فرمانده عملیابورش

در مهاباد اظهار  بویژەرامون اقدامات انجام شده در منطقه و یبا خربنگاران پ ییسپاه در مهاباد در گفتگو

م در یر داشتیه با عوامل ضد انقالب در مسک ییزد و خوردها یرس یکروز پس از یما بعدازظهر د : داشت

رادران ما در مدخل یاز  یکیم و تنها یر آتش  توپخانه عوامل ضد انقالب بسالمت وارد شهرمهاباد شدیز

م یدم  داشتندگان مر یو منا یه از صبح امروز با مقامات محلک یدر متا سها : گفت یو  ، شدیشهر زخم

و پاسداران خوشحال و خشنودند و آرامش  یاسالم یارتش  جمهور  یروهایه همه از ورود نکم یافتیدر

 یو خروج یورود ینون متام راههاکند. هم اکردمیو اضطراب ابراز  یماهنگران 6خاطر خود را پس از 

ج یناه برده بودند به تدروهها پکرات به کد حزب دمو یه بعلت تهدک یشهر باز است و آن گروه از اهال

  .شوندیوارد شهر م

مسلح ارتش و پاسدار استقبال  یابانها از ستونهایبود و مردم در خ یامالً عادکاوضاع شهر مهاباد امروز 

فرماندار شهر  یما امروز به تقاضا : ف افزودیند. ابورشکردمین آنها پخش یب ینیریوه و شیند و مکردمی

ه ضد انقالب ک یغاتیه تبلکم یم و گفتیمردم مهاباد فرستاد یبرا یامیپ یونیزیو تلویمصاحبه راد یکدر 

و نظم و  یحفظ آزاد یاساس است و پاسداران برا یرده بودند دروغ و بکه پاسداران در محل یعل

 یار عادکبتوانند  یو ژاندارمر  یانتظام یه سازمانهاک یت وارد شهر شدهاند و به مجردیاستقرار امن
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واگذار خواهند  یمسوول پاسداران محل یوظائف خود را به سازمانها یرند پاسداران اعزامیرسگ خودرا از

خود  یبه محلها یپاسداران اعزام یه بزودکشود یم ینیشبیه شده پک یبا اقدامات : ف افزودیرد. ابورشک

 .بازگردند

ات عمران یمنطقه عمل یاز سکپا یه با مجاهدت همه مردم مهاباد و در پکرد ک یدوار یف اظهار امیابورش

سوخت  ، رکه  چند تانکو سوخت اعالم شد  یحتاج عمومیمبود ماکمبود در مورد کآغاز شود. در مورد 

  .اندوآب به شهر خواهد آوردیاز را از میمورد ن

م در یردکعمل  یز کردستان مر ک یر شهرهایوان و سایسقز و مر ، ه در پاوهک یهامنطور : ف گفتیابورش

ن و یار مستضصعفیگان در اختین خواهدشد و بطور رایتام یحتاج عمومیخواربار ومامهاباد هم 

 .ازمندان قرار خواهد گرفتین

ه از برادر بزرگ کن است یمردم مهاباد ا بویژەردستان و کام به مردم ین  پیآخر: ردکف اضافه یابورش

پرچم پرافتخار  یدر راه برقرار ن رسدار شجاع مردانه یه اک یرند و هامنطور یرسمشق گ یوبین ایصالح الد

ز به اتحاد یش رفت ما نید وتا قلب اروپا پیز سالها با دشمنان اسالم جنگین عزیاسالم در دفاع از فلسط

قبل  یوبین ایم. صالح الدیوشکران و جهان در راه هدف مقدس اسالم بیبه همه مسلامنان ا یو همبستگ

ست. ) امنا املومنون اخوه یردو  عرب نکو  کن تر یب یفرق مسلامن بود و در اسالم یکرد باشد که کنیاز ا

 م.یدشمنان اسالم رابخور آمیزتفرقهغات یب تبلید فریم و نبای( همه ما برادر و مسلامن هست

 (14/6/1358هانکی)

 

 .گردندمی خود باز یبه محلها یپاسداران اعزام : فیابو رش

ران در محل استقرار سپاه در مهاباد در یا یاسالم ات سپاه پاسداران انقالبیفرمانده عمل« فیابورش»

ما » : مهاباد اظهار داشت بویژەرامون اقدامات انجام شده در منطقه و یپ ،پارس یبا خربگزار  ییگفتگو
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ر آتش یدر ز ، میر داشتیه با عوامل ضدانقالب در مسک ییزدوخوردها یرس  یکروز پس از یبعدازظهر د

از برادران ما در مدخل شهر  یکیم و تنها یالمت وارد شهر مهاباد شدتوپخانه عوامل ضدانقالب به س

ندگان مردم شهر یو منا یه از صبح امروز )دوشنبه( با مقامات محلک ییدر متاسها» : گفت یو «. شدیزخم

و پاسداران خوشحال و خشنودند و  یاسالم یارتش جمهور  یروهایهمه از ورود ن هکم یافتیم دریداشت

و  یورود ینون متام راههاکند. هم اکردمیو اضطراب ابراز  یماه نگران 6را پس از  آرامشخاطر خود

وهها پناه برده کراتها به کد حزب منحله دمیه به علت تهدک یشهر باز است وآن گروه از اهال یخروج

در مردم  بود و یامالً عادکشوند. اوضاع شهر مهاباد امروز )دوشنبه( یج وارد شهر میبه تدر ،بودند

«. ندکردمیم ین آنان تقسیب ینیریوه و شیمسلح ارتش و پاسدار استقبال و م یابانها از ستونهایخ

مردم  یبرا یامیپ ی، ونیزیو تلویمصاحبه راد یکفرماندار شهر در  یما امروز به تقاضا» : ف افزودیابورش

اساس یدروغ و ب ، ده بودندر که پاسداران در محل یه ضدانقالب علک یغاتیم تبلیم و گفتیمهاباد فرستاد

 یه سازمانهاک یت وارد شهر شدهاند و به مجردیو نظم و استقرار امن یحفظ آزاد یاست و پاسداران برا

 یف خود را به سازمانهایوظا یرند پاسداران اعزامیخود را از رس گ یار عادکبتوانند  یو ژاندارمر  یانتظام

شود یم ینیشبیه شده پک یبا اقدامات» : ف افزودیابورش «.ردکواگذار خواهند  یمسوول و پاسداران محل

ه با کرد ک یدوار یاظهار ام« فیابورش«. »خود باز گردند یبه محلها یپاسداران اعزام یه به زودک

حتاج یمبود ماکآغاز شود. در مورد  یات عمرانیمنطقه عمل یساز کپا یمجاهدات مردم مهاباد و در پ

ف یاندوآب به شهر خواهد آورد. ابورشیاز را از میر سوخت مورد نکانه تک ، و سوخت اعالم  شد یعموم

م در مهاباد یردکعمل  یز کردستان مر ک یر شهرهایوان و سایسقز و مر ،ه در پاوهکهامنگونه » : افزود

ازمندان ین و نیار مستضعفیگان در اختین خواهد شد و به طور رایتام یحتاج عمومیهم خواروبار و ما

ه  کن است یمردم مهاباد ا بویژەردستان کام ما به مردم ین پیآخر» : ف افزودیابورش«. فتقرار خواهد گر 

ن رسدار شجاع مردانه در راه یه اکرند و هامن طور یرسمشق بگ یوبین ایرد صالحالدکاز برادر بزرگ 

ش یروپا پد و تا قلب ایز با دشمنان اسالم جنگین عزیپرچم پر افتخار اسالم در دفاع از فلسط یبرقرار 

م. یوشکران و جهان در راه اهداف مقدس اسالم بیبا همه مسلامنان ا یز با اتحاد و همبستگیرفت ما ن
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رد و عرب کو  کن تر یب یفرق ، مسلامن بود و در اسالم یک ، رد باشدکه کن یقبل از ا یوبین ایصالحالد

دشمنان  آمیزتفرقهغات یب تبلیفرد یم و نبایست )امنا املومنون اخوه ( همه ما برادر و مسلامن هستین

 «.میاسالم را بخور

 (14/6/1358)اطالعات

 

 فیپارس با ابو رش یخربگزار  یگفتگو 

ران در ساعت یا یات سپاه پاسداران انقالب اسالمیف فرمانده عملیابورش یآقا : پارس یمهاباد ـ خرب گزار 

رامون یپارس پ یخربگزار  یاران اعزامبا خربنگ یامروز در محل استقرار سپاه در مهاباد در گفتگوئ 19

زد و  یرس یکروز پس از یما بعد ازظهر د» : مهاباد اظهار داشت بویژەاقدامات انجام شده در منطقه و 

ر آتش  توپخانه عوامل ضد انقالب بسالمت یم در زیر داشتیه با عوامل ضد انقالب در مسک یهائخورد

ه ک یدر متاسهائ : گفت یشد. و  یان ما در مدخل شهر زخماز برادر  یکیم و تنها یوارد شهر مهاباد شد

ارتش  یروهایه همه از ورود نکم یافتیم دریندگان مردم شهر داشتیو منا یاز صبح امروز با مقامات محل

و  یماه نگران 6و آرامش خاطر خود را پس از  و پاسداران خوشحال و خوشنودند یاسالم یجمهور 

ه ک یوآن گروه از اهال است. شهر باز  یو خروج یورود ینون متام راههاکند. هم اکردمیاضطراب ابراز 

شوند. اوضاع شهر مهاباد یج وارد شهر میوهها پناه برده بودند به تدرکرات به کد حزب دمو یبعلت تهد

وه و یند و مکردمیمسلح ارتش و پاسدار استقبال  یابانها از ستونهایبود و مردم در خ یامال عادکامروز 

مصاحبه  یکفرماندار شهر در  یما امروز به تقاضا» : ف افزودیابورش« ند.کردمیم ین آنان تقسیب ینیریش

ه پاسداران در یه ضد انقالب علک یغاتیم تبلیم و گفتیمردم مهاباد فرستاد یبرا یامیپ یونیزیو تلویراد

ت وارد شهر یقرار امنونظم و است یحفظ آزاد یاساس است و پاسداران برا یرده بودند دروغ و بکمحل 

رند پاسداران یخود را از رسگ یار عادکبتوانند  یو ژاندارمر  یانتظام یه سازمانهاک یاند و به مجردشده
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با  : ف افزودیابورش رد.کواگذار خواهند  یمسوول و پاسداران محلی ف خود را به سازمانهایوظا یاعزام

  .«به محل خود باز گردند یاعزامپاسداران  یشود بزودیم ینیش بیه شده پک یاقدامات

ات یمنطقه عمل یساز کپا یه با مجاهدات همه مردم مهاباد و در پکرد ک یدوار یف اظهار امیابورش

از یر سوخت مورد نکه چند تانکو سوخت اعالم شد  یحتاج عمومیمبود ماکآغاز شود. در مورد  یعمران

ر یوان و سایسقز و مر ، ه در پاوهکامنگونه ه» : ف گفتیاندوآب به شهر خواهد آورد. ابورشیرا از م

ن خواهد شد و بطور یتام  یحتاج عمومیم در مهاباد هم خواربار ومایردکعمل  یز کردستان مر ک یشهرها

ام ما به مردم ین پیآخر» : ف افزودیابورش« ازمندان قرار خواهد گرفت.ین نیار مستضعفیگان در اختیرا

رند و هامنطور یرسمشق گ« یوبین ایصالح الد» ردکه از برادر بزرگ کن است یمهاباد ا بویژەردستان و ک

ز سالها با ین عزیپرچم پر افتخار اسالم در دفاع از فلسط ین رسدار شجاع مردانه در راه برقرار یه اک

ران و یبا همه مسلامنان ا یز به اتحاد و همبستگیش رفت ما نید و تا قلب اروپا پیدشمنان اسالم جنگ

مسلامن بود  یکرد باشد که کنیقبل از ا یوبین ایم صالح الدیوشکن اسالم بیه اهداف منافقجهان در را

م و یست ) امنا املومنون اخوه ( همه ما برادر و مسلامن هستیرد و عرب نکو  کن تر یب یو در اسالم فرق

 « م.یز دشمنان اسالم را بخوریغات تفرقه آمیب تبلید فرینبا

 (14/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .مه خواهند شدکر و محایرات دستگکفقط رسان حزب دم: ف در مهابادیابورش یونیزیو تلویمصاحبه راد

و  ین شهر آرام بود و ادارات دولتیروز ایروز و پرید ،به موجب گزارش خربنگار اطالعات در مهاباد

شدند یمهاباد باز م یامغازهه ک، اند  کج و اند یبتدر ، ت نداشتند. از امروز صبحیفعال یلکمغازهها بطور 

ل یفکس پاسداران انقالب به اتفاق دادستان انقالب و ییف ریروز ابورشیارمندان به ادارات رفتند. دکو 

ن مصاحبه یف در ایردند. ابورشکت کن شهر رش یدر ا یونیزیو و تلویمصاحبه راد یکمهاباد در  یفرماندر 

خدمت  یما برا ، میگردیادران مسلامن خود باز مان بر یه به مکم یخوشحال» : خطاب به مردم مهاباد گفت
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«. و پاسداران انقالب در خدمت شام هستند یاسالم یم و ارتش جمهور یش شام آمدهایبه شام و آسا

ه کار خود بازگردند و افراد مسلح کرس  یچگونه واهمه و ناراحتیه بدون هکاز مردم مهاباد خواست  یو 

نند ک یاظهار وفادار  یاسالم یل دهند و به جمهور یرا تحو یشانهااسلحه  ، رات بودهاندکعضو حزب دم

مه خواهند کر و محایرات دستگکامل برخوردار باشند. طبق دستور امام فقط رسان حزب دمکت یتا از امن

  .شد

پس از استقرار  ، ردکم یت خواهکرش  یدر جهاد سازندگ ، منطقه یساز کما پس از پا» : ف افزودیابو رش

ن خود مردم یه مردم داوطلب باشند پاسداران انقالب مهاباد از بک یدر صورت ، ر مهابادامل دکت یامن

 «.ده خواهند شدیبرگز

 (17/6/1358)اطالعات 

 

  است. امل برخوردار کت یها از امنجاده

ـ خربگزار یاروم اندوآب بعد ازظهر پنجشنبه یشهرستان م یسپاه پاسداران انقالب اسالم یسخنگو  :پارس یه 

ف شده است و سپاه یشف و توقکون یاز ضد انقالب یمر کاسلحه  یر یر مقادیدر چند روز اخ : گفت

رد کر مجاز مبارزه خواهد یداً با دارندگان اسلحه غیشد یصادق خلخال االسالمحجتم کپاسداران با ح

و جواز  اندوآب مراجعهید به سپاه پاسداران میصدور جواز اسلحه را دارند با یه تقاضاک یسانکگفت  یو 

 یبرا یچگونه علتیشود ه یت جمع آور یر مجاز به فوریغ یهاد اسلحهیند و چون بایافت منایاسلحه در

 یر و به دادگاه انقالب اسالمیر مجاز دستگیافت جواز اسلحه مقرر نشده است و دارندگان اسلحه غیدر

متام  15/6/58خ ین تاریاز اسپاه پاسداران معترب و  یخواهند شد و ضمنا برگ مجوز اسلحه از سو  یمعرف

به  یمنته یهاان افزود جادهیدر پا یباشد.  و یمجوز صادر شده از درجه اعتبار ساقط خواهد م یبرگها

باشد یامل برخوردار مکت یها از امننرتل متام جادهکاندوآب توسط ارتش و سپاه پاسداران یشهرستان م
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ن یرد نشکاندوآب به مناطق یاز م یحتاج عمومیاگر میو د یمواد غذائ ینین به دستور امام خمیهمچن

 «.شودیحمل م

 (18/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 فیسخنان ابو رش

 یور( سخنانیشهر17) یخین روز تاریل و بزگداشت ایف فرمانده سپاه پاسداران ضمن تجلیبرادر ابو رش

 :ته توجه شودکبه سه ن یستیبا : از سخنان خود گفت یدر قسمت یرد و کراد یا

ه انقالب یاست و هنوز در مرحله اول یو توطئه گران جهان هنوز باق یسم جهانیالیـ توطئه امپرا 1

ها قرار دارند.هنوز یستیونیها و صهیلیارسائ ییر مبباران هوایما در ز یم. هنوز برادران لبنانیهست

توطئه …. ن یپیفل ، هرت یبرند هنوز در اریرس میپناه  یب یشورو  یگهایر میبرادران ما در افغانستان ز

ن یبخصوص فلسط یاسالم یهانیامل رسزمک یروز یران تا پیا ید انقالب اسالمید بدانیان دارد. بایجر

  .مقدس ادامه دارد

ن فارس یب یندازد زمانیب ییخواهد جدایـ برادران و خواهران چند قرن است استعامر با حربه نفاق م 2

ه تفرقه کن حربه دشمنان اسالم است یوجود آوردند ا یشکجنگ و برادر …. رد و عرب و کو  کو تر 

م ملت یداریم و برادر. ما اعالم مینند. در اسالم همه با هم برابرکومت کندازند و آنگاه بر آنها حیب

  .دشمنان اسالم را نخواهند خورد اندازیتفرقهب توطئه یران هرگز فریمسلامن ا

وشند یکم اندداشتهن یان انقالب نقشیه اساسا در جرکظاهر ون متیرمناها و انقالبکاز روشنف یـ عدها 3

ند و کمی را مطرح یار ساداتکانتیزخیمساملت آم یخود منحرف سازند. راهها یر انقالبیتا ما را از مس

ان سخنانش بر شهدا درود فرستاد و یف در پایرد. سپس ابو رشکتوان مبارزه یند فقط با اسلحه میگویم
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ن ـ یفلسط یدرود بر شهدا ، ردستانک یها ـ درود بر شهدایدیمف ، هاییبخارا ، بهادرود بر نوا : گفت

 لبنان.  یافغانستان ـ درودبر شهدا یدرود بر شهدا

 (18/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ندکردمیاجازه سفر به عراق صادر ، راتهاکدمو : ات سپاه پاسدارانیف فرمانده عملیابورش

  .نده هستکپرا یان ناآرامکردستان اجرا نشود امکل در امکه خلع سالح ک یتا زمان

   است.ار آنهیهنوز در اختک، تان 2ه کاز پادگان مهاباد ربوده بودند  کتان 13راتها کدمو 

 یتهایفعال یونیزیو تلویو راد یمصاحبه مطبوعات یکدر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاتیفرمانده عمل

 یردستان را برشمرده و به چگونگکون در یات و اقدامات ضد انقالبیملردن عک یسپاه پاسداران در خنث

ن یات سپاه پاسداران همچنیفرمانده عمل« فیابورش» رد.کنده اشاره ین سپاه در آیاهای تیادامه فعال

ون یضد انقالب یوبکدن به اقدامات پاسداران در رس یمردم مناطق مختلف را در قدرت بخش یهاکمک

 .ستود

و یو راد یمصاحبه مطبوعات یکدر  یف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمیروز ابورشیبعدازظهر د

و سوق  ییایت جغرافیسخنانش به موقع یدر ابتدا یبه سئوالت خربنگاران پاسخ داد. و  یونیزیتلو

اد یز یبا تلها و تپهها یوهستانکاست  یردستان منطقهاک: رد و گفتکردستان اشاره کمنطقه  یالجبش

ز فوق ین منطقه نیمردم ا یاوضاع اقتصاد است. ن کمم یرث نقاط آن با دشوار کعبور و مرور در ا هک

ن یرده و مردم در بدترکن استان نینان اکبه مردم و سا یم گذشته هرگز توجهیالعاده بد است و چون رژ

م همواره یرژاز نقاط ابن منطقه مردم به نان شب محتاجاند و  ین نگاه داشته شده.در برخکط ممیرشا

مردم از نظر مذهب  یسطح اگاه است. محروم نگاه داشته  یانات زندگکن امیرتیین مردم را از ابتدایا

داشته باشد.  یاسالم آگاه یواقع یدئو لوژ یه به اکشود یدا میپ یسکمرت کن است و ییار پایاسالم بس بویژە
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خاص خودش ظاهرا  ییا برنامه هاه بکرات بوده کز حزب منحله دمو یردستان نکتنها حزب موجود در 

چپ منا موفق  یگروه هها کمکرات با کداشته است حزب دمو  یرد ما قدم برمکدرراه مردم و برادران 

ن محل یمختلف را از ا یسالحها یادیر زیجه مقادینند و در نتکشده بودند به پادگان مهاباد حمله 

ا به کبه دست آورده بود و با ات یخوب یظامرات قدرت نکحزب دمو  ، ن سالحهاینند. با رسقت اکرسقت 

چپگرا  یا گروههایچپ منا  یو مردم را مقهور خود ساخته بود. گروهها ، ار داشتیه در اختک ییسالحها

ه یردن به آنها علک کمکن منطقه رفتند تا با یداشتند به ا یراتها آگاهکدمو  ین قدرت نظامیه به اکز ین

  .بجنگند یز کدولت مر 

 

 ز سفر به عراقصدور جوا

شور عراق کاجازه سفر به  یداشتند و حت یادیارات زیه اختکبود  یهایرتها در منطقه تا پاکقدرت دمو 

را از  یا عدهایرده کران وارد یرا از عراق به ا یعدهایی، ن اجازههاینها با صدور چنیند.اکردمیراصادر 

را در رس داشتند و اگر دولت موقت  یطلبه یه تجزیراتها داعکشور فرستاده بودند.دمو کن یران به ایا

رتر صورت یراتها دکون و دمو یضد انقالب یوبکرس  یبر مدخله ارتش برا یو فرمان امام مبن یاسالم یجمهور 

ره کمذا یه ما براک یهنگام…شد یران جدا میاز ا یلکو ب کردمیدا یپ یردستان وضع بدتر ک ، گرفته بود

 یبازساز  ین فرصت را برایم ایافتیه ما درکروز فرصت خواستند  15ا م از میوان رفتیبا رسان حزب به مر

حزب  ییزتر سازند.هدف نهاکقدرتشان را متمر ، ردن ماکخود خواستهاند و قصد دارند با معطل  یروهاین

مردم را ، نندهکو ناراحت  یر انسانیغ ییارهاکان مردم بود و با انجام یجاد رعب و وحشت میرات اکدم

ل سپاه در کیه مقدمات تشک یشرت هنگامیجاد وحشت بیا یراتها براکاشته بودند.دمبه وحشت واد

را  یه عدهاکنیزدند از جمله ا یردستان فراهم آمده بود. دست به اقدامات خشونت بار ک یشهرها

ردن و با منفجر کنها دوباره اقدام یا ،شدند یامرستان بسرت ین در بیه مجروحکنیمجروح ساختند و پس از ا

ف یدر منطقه وجود آوردند.ابورش یوحشت فراوان، دن آنهایدر دهان مجروحان با رسبر کن نارنجردک
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به  یپاسداران اعزام : رد و گفتکون اشاره یضد انقالب یوبکپاسداران در رس  یآنگاه به اقدامات و تالشها

ه در کانه بود ردستان آن چنان دالورانه و متهور ک یهایریان برخوردها و درگیردستان در جرکمنطقه 

 یه مجهز به سالحهاکراتها کامن به جنگ دمو یا یگنجد. پاسداران با مسلح بودن به سالحهایتصور من

مردم اشاره  یجنس یهاکمکف سپس به ارسال یروز شدند.ابورشین بودند رفتند و پیو سنگ کمختلف سب

ما ومردم  یبرا یحتاج رضور یر مایوه و سایم، ل ارسال خوار باریمردم از قب یجنس یهاکمک : رد وگفتک

 یه بهرت یرد و پاسداران و مردم روحکجاد یدر ما ا یتازها یانرژ ، قه قرار گرفته بودندیه در مضک

  :گفت یبوم یات سپاه پاسداران در خصوص استفاده از پاسداران منطقهایافتند.فرمانده عملی

ع یان وقایدر جر ، مینکاستفاده  یبوم ان از پاسداران و جوانانکاالم یه حتکن است یما بر ا یمتام سع

ف سپس به یم ابورشیاستفاده منود یم و از پاسداران محلیردکن مساله توجه یشرت به ایز بیردستان نک

: ردو گفتکرات اشاره کحزب منحله دمو  یون و اعضایضد انقالب یوبکننده در رس کت کتعداد پاسداران رش 

ون یمختلف ضد انقالب یردندو در محورهاکت کردستان رش کانات منطقه یپاسدار در جر 1650در مجموع 

ز در ین یاز افراد جالل طالبان یعده ا، چپ گرا یراتها و گروههاکبجز دمو  : افزود یوب منوده و کرا رس 

ز به جمع یشدند نیت  میزبان حامیپال یه از سو کهم  یعده ا ، نهایت داشتند و عالوه برایمنطقه فعال

رث شهرها و مناطق کنون در اکآرامش هم ا: ن مصاحبه گفتیان ایف در پایابورش وسته بودند.ینعده پیا

امل در که خلع سالح یکردستان وجود دارند.تا زمانکهنوز افراد مسلح در  یردستان برقرار است ولک

رتها کار دمو یه در اختک یف در مورد مهامتیدوباره وجود دارد.ابورش یان نارارمکام، منطقه اجرا نشود

ز از پادگان مهاباد رسقت ین کتان 13ار داشتند ین گروه در اختیه اک یمختلف یبه جز سالحها : گفت بود

گر ید کتان 9ار انهاست و یهمچنان در اخت کتان 2منهدم شده و  کتان 2ن تعداد یه از اکرده بودند ک

ردستان که در ک یعیوقاه بروز کح داد یان توضیسپاه پاسداران در پا یاتیبه دست ما افتاد. فرمانده عمل

ان یخواستند میه مکبود  یران بودو برنامه ایا یگانگان و دشمنان انقالب اسالمیس بیدسا، اتفاق افتاده

راهه یجه انقالب مقدس ما را به بینند و در نتکجاد یران تفرقه ایصفوف بهم فرشده ملت مبارز ا

ه کنند کجاد یه ایردستان تجزکداشتند در  قصد یعه و سنیمانند ش یلین دشمنان با طرح مسایشانند.اکب
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 یو جانباز  یع دولت و دخالت مبوقع ارتش براساس فرمان امام و از خود گذشتگیخوشبختانه با اقدام رس

ردستان کوب شدند وآرامش به کدشمنان انقالمبان رس  ، و پاسداران یاسالم یرسبازان ارتش جمهور 

 بازگشت.

 (20/6/1358هانکی)

 

 راتکزب دمو ش به حیعلل گرا

رد. و گفت همه کرات اشاره کرد به حزب دمو کش یات سپاه پاسداران به علل گرایف فرمانده عملیابورش

ه کنیا یم غاصب برایشد و رژین مناطق منیبه مردم ا یدگیچگونه رسیه در زمان طاغوت هکم یدانیم

جه یو در نت کردمیتفا کا یرد فقط به دادن باج به عده معدودین منطقه را بگیجاد بلوا در ایجلو ا

ار آن عده یمحروم و در اخت یبرش  ین منطقه همواره از همه مواهب زندگیش اکت مردم زحمت یرثکا

ت یسم نهایالیزم و امپریونیان انقالب هم عوامل ضد انقالب و رسسپردگان صهیمعدود بودند در جر

د آنان را به یبا تهد ین حتیروغپوچ و د یردند و با وعدههاکت محروم یرثکن ایرا از ا یبهرهربدار 

ه کده من یشنت دادند. به عقکب خوردهها را به ین گونه فریاز ا یردند و عدهاکبه خود وادار  یار کهم

ن یردنشکالت مناطق کرفع مش ید برایرد آشنا شدهام ما باکن گونه یالت و علت لغزش اکبا با مشیتقر

رد و کم برادران یدست به دست هم بده یجهادسازندگهمه سازمانها و ادارات در رابطه با  یار کبا هم

سم یالیه امپرکامالً مواظب باشند وگول دشمنان اسالم را نخورند. قرنهاست کد یگر برادران هموطن باید

نند آنها با کف ین ما را تضعیرده است تا تفرقه انداخنت در صفوف مسلمک ینامللل سعیزم بیونیو صه

نند و از منابع کنون توانستهاند مسلامنان را رسگرم کتا کرد و تر ک یسن، هعیر شینظ یلیردن مساکعنوان 

ه ک ییآنها یگر همه مردم حتینم دیکر مکف ینند ولکاستفاده  یاسالم یشورهاکرسشار ومعادن گرانبها 

و  هاحیلهمتوجه  یبخوب کنندمی یزندگ یاسالم یشورهاکگر یشورماو دکن نقاط یدر دورتر
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خود در دست  ید با گذاشنت دستهایشدهاند. با یناملللینندگان بکعامرگران و استثامر است یهایجهانخوار

 .مینکشور و روابط خود آغاز که سطوح یلکرا در  یم و سازندگینکگر صفوف خودرا فرشده یدیک

ن یطبق قوان : پرداخت و گفت یمرز  یح نقش پاسداران انقالب در پاسگاههایف سپس به ترشیابورش

امالً در ک یه فعالً ژندارمر کاز آنجا  یاست ول یژاندارمر  یرو یت حفظ مرزها با نیولمسو  یتکممل

نار کت به عهده سپاه پاسداران انقالب محول شده تا  در ین مسوولیپاسگاهها مستقر نشده موقتا ا

ق با عرا یپاسگاه مرز  650به  یکم نزدینیکر مکنندـ فکت یرا تقو یمرز  یپاسگاهها ، برداران ژاندارم

ما تالش خود را انجام  ، است یز نظامیت و تجهیدر حال تقو یگر یپس از د یکین پاسگاهها یه اکم یدار

ه راه ورود و خروج عنارص ضد انقالب و حمل ونقل اجناس قاچاق و اسلحه و کنید ایم به امیدهیم

 م.یریشورمان بگک کمهامت را به داخل خا

 (21/6/1358هانکی)

 

 

و پاسدار  ینظام یروهاینرتل نکدر  یتا شهرستان خو  یمناطق غرب: انقالب سپاه پاسداران یسخنگو 

 است. 

ردستان متام کمناطق  یساز کاعالم داشت با پا یهایصدور اعالم یز طکمر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

  .و پادسداران درآمد ینظام یروهاینرتل نکر یز یه خو یتا ناح یمنطقه شامل غرب

 یرو یت نکدر مهاباد و حر  یر یبعد از درگ: ه گفتین اعالمیان انقالب در رابطه با اسپاه پاسدار  یسخنگو 

تا  یشب مبا اطالع دادند متام منطقه شامل غربیمتجارس د یروهاین یساز کو پاسداران جهت پا ینظام

 یروهایاز حضور ارتش و ن کتر  یر مرز یو پاسداران درآمده و عشا ینظام یروهاینرتل نکر یز یه خو یناح

  .ردهاندکن منطقه استقبال یپاسداران در ا
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 ینرتل ارتش درآمده و نوارهاکو شامل غرب تحت  یغرب یمرزها: ن اظهارداشتین سخنگو همچنیا

 است. اماًل بسته ک یمرز 

 (22/6/1358هانکی)

 

  .رات در همدان اعدام شدندکدو عضو حزب دمو 

نده سپاه پاسداران انقالب یس و بنا به گفته مناپار  یپارس ـ بگزارش خربنگار خربگزار  یخربگزار  :همدان

ان قتل یه در جرکوان یرات در مرکسه نفر از رسسپردگان حزب دم  ، وانیبه مر یهمدان اعزام یاسالم

 یرشدگان به نامهایر شدند. دو نفر از دستگیوان دست داشتند دستگیان پاسدار مستقر در مریعام سپاه

ه در داخل ک یمیگر بنام منصور رحیاعدام و نفر د یمقدمات یهایپس از بازجوئ« یعراق»و « یقاسم»

خود  یفر قانونکیبه پرونده به  یدگیاست تا بعد از رس یر شده است فعال زندانیوان دستگیشهر مر

 .برسد

اسلحه و  یادینامربده تعداد ز یونکمنزل مس یدر بازرس» : ردکنده سپاه پاسداران همدان اضافه یمنا

 «.ل مقامات مسئول شدیشف و تحوک یدست کف و نارنجکنیالشک یامنوف روسیل سیمهامت از قب

وان یه به مرکهمدان  یه سپاه پاسداران انقالب اسالمکرد کاد شده اضافه ینده یپارس از قول منا یخربگزار 

نقاط  یساز کوان اقدام به خلع سالح افراد متجارس و پایاعزام شده بودند ضمن حفاظت از پاسگاه مر

  .ردندکوان یواقع در اطراف مر یر نقاط حساس مرز یو سا  ، ل دراتفهیاس از قبحس

 امل رسک یان پاسدار همدان جهت اعزام به مهاباد در حال آمادگیاز سپاه یعدها : ان افزودیدر پا یو 

و  کون صدها قبضه اسلحه سبیات خلع سالح ضد انقالبین عملین گزارش در حیبرند.  بنا به هممی

 وان داده شد.یمر یه به ژاندارمر کشف شد کرد کتوسط سپاه پاسدارن و جوامنردان ن یسنگ

 (25/6/1358هانکی)
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  .بازداشت شدند یدرسنندج عدها

از تظاهر  یه منجر به بازداشت عده اکتظاهرات بعدازظهرشنبه سنندج  یدرپ: پارس یسنندج ـ خربگزار 

ن عده یه اتهام اکن سپاه پاسداران اطالع داد یوولاز مس یکیروز یبامداد پر ، ن شهر شدینندگان در اک

ن مقام یبه موجب اظهارات ا است. خنت احساسات مردم بوده یوبرانگ یت در تظاهرات ضد دولتکرش 

 ادامه دارد. یبازداشت  24از   یمسوول بازجوئ

 (25/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 ن تحوالت منطقهیآخر

ن  تحوالت منطقه نشان یه آخرکهان گفته شد کیوربه خربنگار شکسپاه پاسداران مستقر در غرب  یاز سو 

ن یست. براساس همیوان آرام نینوسود و مر ، بانه ، شهرها مانند رسدشت یدهد اوضاع هنوز در بعضیم

ش یه سه شب پکبه بانه  یاز پاسداران اعزام یر کعس یقاض ید علیشب جنازه پاسدار شهیپر ، گزارش

  .افتید شده بود به زادگاهش انتقال یهدر بانه ش کیبر اثر نارنج

خانه  یکاز داخل  کنارنج: ن حادثه گفتیات اییشور در مورد جزکپاسداران مستقر در غرب  یسخنگو 

پاسدار  یعسگر  یقاض یپاسداران پرتاب شد و عل یشب به هنگام گشت معمول 12در ساعت  یونکمس

انداخت  کنارنج یخود را رو  یار کبا فدا ، ه بودن موضوع شدیر پاسداران متوجه ایه زودتر از ساکد یشه

ه به کن حادثه یاز پنچ تن مجروحان ا: ردکاضافه  یگر را نجات داد. و یتن د 5ن عمل جان یو با ا

 یش قطع شده است جست وجوبرایاز آنها پا یکی ، افتهاندیرمانشاه انتقال ک یتختخواب 200امرستان یب

 ادامه دارد. ن حادثه ین ایبازداشت عامل ییشناسا

 (1358 /27/6هانکی)

 



 
108 

 .د شدیپاسدار در مهاباد شه یک

  .گر را به گروگان گرفتندیشتند و دو نفر دکدرجه دار را  ی، یکون ارتشیامکضمن حمله به ، افراد مسلح

 یکروز با شلیبعدازظهر د 2ساعت  ، از اصفهان یاز پاسداران اعزام یکی : هانکیخربنگار  –رمانشاه ک

 .دیراتها در مهاباد به شهادت رسکو گلوله دم

 یشهادت پاسدار زمان: ن خرب گفتیضمن اعالم ا، شورکمسوول سپاه پاسداران مستقر در غرب  یعبدالله

ن یل گشت خارج شدند و در همیاز اتومب یار کانجام  یه دو تن از پاسداران همراه او براکداد  یرو 

ل تنها یه در داخل اتومبکاصفهان را  یدار اعزامپاس« انین قانیحس»، از پشت رس، ناشناس یکفرصت 

  .ردکد یمورد اصابت گلوله قرار داد وشه، نشسته بود

تن  10ن حادثه بالفاصله پاسداران به جست وجو پرداختند و یبه دنبال ا : مسوول سپاه پاسداران افزود

  .ردندکمحل حادثه بودند بازداشت  یکه در نزدکرا  کو کاز افرادمش

توسط افرا د  ، ه پس از ورود ارتش وپاسداران بشهر مهابادکاست  ین ترور ین سومیا: ردکه اضاف یو  

ه درون سنگر بودند مورد حمله ک یز دو پاسدار در حالیش نیرد. چند روز پیگیرات صورت مکحزب دمو 

 .د شدندیافرا دمسلح قرار گرفتند و از پشت رس گلوله خوردند وشه

بعدازظهر  30/7در ساعت : گفت« دوآب»ش در منطقه یسه روز پ یر یگات در ییدر مورد جز یعبدالله

رانه افراد مستقر در پاسگاه روبرو شدند بر یردند اما با مقاومت دلکدوآب حمله  یمهاجامن به پاسگاه

گر مجروح شدند یجوامنرد د یکرسباز و  یکدرجهدار و  یکد و یجوامنرد به شهادت رس یکن حمله یاثرا

 .شدند یبه منطقه اعزام و مهاجامن متوار  کیمک یروهایمله نن حیبه دنبال ا
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 یون ارتشیامکحمله به 

پاسگاه  یلومرت کین حادثه مهاجامن در دو یا یدر پ : ردکشور اضافه کمسوول سپاه پاسداران در غرب 

به  استوار ارتش یکن حمله یدند در ایشکز گرفتند و آنرا به آتش  یرا ن یون ارتشیامک یک یدوآب جلو 

 یه هنوز از رسنوشت آنها اطالعکون به گروگان گرفته شدند یامکگر ین دید و دو رسنشیشهادت رس

 .میندار

ردستان کرات کحزب دمو  یشهر مهاباد گقت روز گذشته از سو  یدادهاین  رویآخر یضمن بررس یعبدالله

 .ه در سطح شهر پخش شدیاطالع

ش از ینند و بک ینیر مناطق عقبنشیه از مهاباد و ساکاند ردهکه به ارتش اخطار ین اعالمیراتها در اکدمو 

 .ندین مقاومت ننامیا

در منطقه است  یر یاز ادامه نربد و انتقام گ کیراتها  حاکروز دمو یه دیده از مهاباد و اعالمیرس یگزارشها

مش حفظ شهر و آرا یم و فقط برایست نخوردهاکما ش»: هکراتهاآمده است که دمو یاز اعالم یدر قسمت

  .«ایمکرده یخود را خال یسنگرها، مردم مهاباد

ن یا یروز مغازههایبعدازظهر د، در مهاباد یه به دنبال شهادت پاسدار اصفهانکست کین گزارش حایهم

ب حادثه به یدر تعق یارتش یوپرتهاک یگر بسته شد و مردم به خانهها خود پناه بردند و هلیشهر بار د

 داختند.در منطقه پر  یتشافکات ایعمل

 (28/6/1358هانکی)
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 ، راتها به پاسداران در رسدشتکدر حمله دمو 

 0ر شدندیدستگ یطالبان یکیدوعضو گروه چر

دو عضو گروه  ، مسلح به مقر سپاه پاسداران رسدشت یراتهاکدر حمله دمو  : هانکیخربنگار  –رمانشاه ک

  0ر شدندیدستگ یجالل طالبان یکیچر

ن حمله دو یا» : ن خرب گفتیشور با اعالم  اکاه پاسداران مستقر در غرب ات سپیمسوول عمل یعبدالله

سپاه پاسداران رسدشت صورت گرفت و با عمل متقابل  یبه سو  یرانداز یو ت کش با پرتاب نارنجیشب پ

  0«ر شدندیه مجروح شده بودند دستگکد سه تن از مهاجامن یشد یر یدرگ یکپاسداران و در 

ه دو تن از آنها عضو کقات مفصل از سه مجروح بازداشت شده معلوم شد یقبعد از تح»: افز ود یو 

  0«ردندکن موضوع اعرتاف یه هر دو باکهستند  یجالل طالبان یهایکچر

ه کردن مجروحان خود کرات به قصد آزاد کز مجددا افراد مسلح دمو یشب گذشته ن» : ردکنامربده اضافه 

 0«دیز دفع گردیه حمله دوم آنها نکردند کامرستان حمله یب نیبودند به ا یامرستان رسدشت بسرت یدر ب

به زبان  یر شده جالل طالبانیدستگ یکه دو چرکادآور شد یان یات سپاه پاسداران در پایمسوول عمل

 است.  یجالل طالبان یکیت آنها در گروه چرید عضوییگر بر تاید یلین هم دلیزدند و ایحرف م یعرب

 (3/7/1358هانکی)
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 .شته شدندکمهاجم در گردنه قشالق  سه

   :ردکن رشح منترش یبه ا یهایسنندج اطالع یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

 میبسم الله الرحمن الرح

زده است و باز  یدیجد یهاردستان ضد انقالب در منطقه دست به توطئهکبرادران و خواهران مسلامن 

ات احساسات؛ آنان را وادار به یکرده و با تحرکان آنها رخنه یدر مباشدن مدارس و تجمع دانش آموزان 

ن گونه تظاهرات یه البته اکد ینامین قرآن میو قون یاسالم یه جمهور یعل یتظاهرات و راهپامئ

ن جوانان یزتریردستان را به خون عزکردن مقاصد شومرت آنان تا دوباره منطقه کاده یپ یست برایمرحلها

ن موضوع سپاه پاسداران یند. در رابطه با ایبتزده منایرا مص یادیز یهازند و خانوادهن سایشورمان رنگک

خ به بعد هرگونه تظاهرات ضد انقالب را با ین تاریه از اکدارد یمستقر در سنندج اعالم م یانقالب اسالم

ه کند یکن گونه تظاهرات اخطار میننده در اک یکد و به عوامل تحرینامیوب مکامل قدرت رس ک

محرتم  یهان از خانودهیشوند و با شدت متام با آنان رفتار خواهد شد. همچنیاالرض شناخته میمفسدف

 تا ملعبه دست ضد انقالب نشوند. ه سازندیشود فرزندان خود را توجیتقاضا م

 (4/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 هیاعالم

  :ردکترش ن رشح منیبه ا یهایز اعالمیسنندج ن یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 یردستان ضد انقالب در منطقه دست به توطئههاکبرادران و خواهران مسلامن -میبسم الله الرحمن الرح

 یکرده و با تحرکان آنها رخنه یزده است و با باز شدن مدارس و تجمع دانش آموزان در م یدیجد

ه البته کند ینامین قرآن میانو قو  یاسالم یه جمهور یعل ییامیاحساسات آنان را وادار به تظاهرات و راه پ

ردستان را بخون کردن مقاصد شومرت آنان تا دوباره منطقه کاده یپ یست براین گونه تظاهرات مرحله ایا
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ن یند در رابطه با ایبت زده منایرا مص یادیز ین سازند وخانوادههایشورمان رنگکن جوانان یزتریعز

خ به بعد هر گونه ین تاریه از اکدارد یندج اعالم ممستقر در سن یموضوع سپاه پاسداران انقالب اسالم

ن گونه تظاهرات یننده در اک یکد و به عوامل تحرینامیوب مکامل قدرت رس کتظاهرات ضدانقالب را با 

ن از یشوند وبا شدت متام با آنان رفتار خواهد شد. همجنیاالرض شناخته م یه مفسد فکند یکاخطار م

  ه سازند تا ملعبه دست ضد انقالب نشوندیفرزندان خود را توج شودیمحرتم تقاضا م یخانوادهها

 

 سامل به ستاد خود بازگشتند ،ریپاسداران درگ

راتها مسلح در ارتفاعات کبا دمو  یارتش و ژاندارمر  یز پاسداران و واحدهایجنگ و گر -رمانشاهک

  0افتیان یصبح امروز پا« قشالق»گردنه

ر صبح امروز سامل یبه منطقه درگ یپاسداران اعزام یواحدها ، انات سپاه پاسدار یبه گفته مسوول عمل

راتها با دادن کدمو  : ز اعالم شدیرمانشاه نک یه ژاندرمر یفرمانده ناح یبه منطقه خود بازگشتند. از سو 

  0ختندیاد به ارتفاعات گریتلفات ز

صورت  ، از راه هوا یمنظا ین واحدهایر آتش  سنگیراتها زکفرار دم : ن مطلب افزودیبه دنبال ا یو 

ن نقطه وبسنت راه یمسلح به ا یراتهاکحمله دمو  : ن گفتیهمچن یفرمانده ژاندارمر  است. گرفته 

ارتباط  یروز انجام شود بیه قرار بود دکپاوه  یرمانشاه به پاوه با مراسم بزرگذاشت روز چهلم شهداک

سطح منطقه اورامانات دست به مسلح دوباره در  ین است گروههاکز ممینبوده است و هر لحظه ن

 ، باز شده است ، شب قبل بسته بود 2ه ازکرمانشاه کده راه پاوه یرس ین  گزارشهایحمله بزنند. طبق آخر

  0شودیر انجام میمستقر در مس یر پوشش واحدهایاط و زیه با احتیاما فعاًل نقل و انتقال وسائط نقل
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شب شهر مهاباد گف شب یامروز در مورد حوادث د ات سپاه پاسداران بامدادیمسوول عمل یعبدالله

امل داشتند ک یچون پاسداران آمادگ یراتها مسلح به مقر سپاه پاسداران حمله بردند ولکگذشته دمو 

   :ردکاضافه  یشته عقب نشستند. و ک 2مهاجامن با دادن 

 0ندنکر یتن از عوامل مهاجم را دستگ 50ه تعداد کن حمله پاسداران موفق شدند یدر ا

 (5/7/1358هانکی)

 

  فیاظهارات مهم ابورش

ران یا یل سپاه پاسداران انقالب اسالمکات یف فرمانده عملیابورش یآقا : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

روز و ینار دیل سمکیدر باره هدف از تش یاختصاص یگفتگو  یکروز در یقه دیساعت دوازده و ده دق

نار جمع ین سمیل اکیهدف از تش : خن گفت و اظهار داشتل سپاه پاسداران سک یهابرنامه یخط مش

و  یاتیعمل یتهایردن فعالکموجود و هامهنگ  یهاینارسائ یات منطقه غرب و بررسیج عملینتا یبند

از  یست. پاسدار یها نر سپاهیبرنامه سپاه پاسداران جدا از سا یخط مش است. مسوول  یر سازمانهایسا

ه یه علک یما است و ما با هر گونه اقدامات یومش در جهان هدف اصلو گسرتش و تدا یانقالب اسالم

د. در مورد مبارزه یوبکم یها را در هم خواهرد. و توطئهکم یباشد. با شدت عمل خواه یانقالب اسالم

ت یدر هر مبارزه و فعال : ف گفتیابو رش است. در آمده  یار که بصورت خرابک یبا اقدامات ضد انقالب

 یبیات تخرین عملیچن یکردستان با همه ابعادش کمساله  است.  یعیطب ین اقداماتینچ یک یاتیعمل

ه کن پاسداران انقالب یتواند در اراده آهنیمن یچ خللیات هین عملیا یعتا بدنبال خواهد داشت ولیرا طب

مقدار  یکند و یکنند وارد منکوب که باشند رس کم دارند. عوامل ضد انقالب را در هر جا یقاطعانه تصم

  .باز دارند یلک یار ما را از خط مشکن یبا ا کنندمیدارد و تصور  یات جنبه جنگ روانین عملیهم ا
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بجز رسان حزب  : ف گفتیشود سئوال شد. ابورشیراتها مکاز دمو  یسانکه شامل چه کدر مورد عفو امام 

د در صورت اظهار ندامت ه نادم هستنک ییدر هر شهر و شهرستان آنها« قاسملو»و « نیعزالد»رات کدمو 

نند و به آنها اماننامه داده کل اسلحه به پاسداران انقالب اعالم یندامت خود را همراه با تحو ، توانندیم

ف یاند ابورششده یشتار جنگکب کاناً مرتیاند و احردهکت که در جنگ رش ک یسانکخواهد شد. در مورد 

به  یسکشوند و در جنگ یشته مک یها عدهاد و خوردشود. در ز یرفتار م یناملللین بیطبق قوان : گفت

و زد وخورد مسلحانه  یر یه در درگکآنها هم  یشود و حتیمه منکمحا است. ب قتل شده که مرتکنیاتهام ا

ه رصفاً به جهت ک ییهانند سئوال شد در مورد خانوادهکن عفو استفاده یتوانند از ایم ، اندبازداشت شده

  رد؟کد یخواه یچه اقدامات ، اندردهک کطقه را تر من یو تنگدست یفقر مال

ران از ین همه گونه اقدام شده و ملت مسلامن ایع به مستضعفیرس یهاکمکدر مورد  : ف گفتیابورش

م ید بگویه بطور مستمر دنبال خواهد شد و باکبه منطقه ارسال داشتند  یار یبس یهاکمکر شهرها یسا

ه ضد ک ییم در جاهایردکر یخواروبار مبنطقه رساز یونهایامکگر یدست اسلحه و با دست د یکه با ک

ن یر نقاط ایم به سایدانیفه مید و ما وظیعرت بدست مردم رسیها رسکمکند یکجاد منیانقالب مزاحمت ا

 .میها را برسانکمک

  :ف گفتیدر مورد وضع مرزها ابورش

مسوول حفظ مرزها  یجود ژاندارمر مو ی هاننامهیه طبق آئکدر دست اجراست  ییدر مورد مرزها طرحها

و استقرار ماموران در پاسگاهها پرداخته و  یمرز  ید پاسگاههایبه تجد یخواهد بود. و لذا ژاندارمر 

الت خودرا با کت خواهند شد. مردم مهاباد مشینده متام پاسگاهها مجهز و آماده فعالیظرف چند روز آ

 ان نهادند. ینده امام در میمنا

 (10/7/1358یاسالم ی)جمهور 
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  0ماندمی ردستانکسپاه پاسداران در : ردستانکامل در کت یتا امن

روز در یشور از دکشهر منطقه غرب  26 یفرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالم ییگردهام –رمانشاه ک

الم الله کاز  یاتیرمانشاه با تالوت آکشور مستقر در کات سپاه پاسداران منطقه غرب یمحل ستاد عمل

سپاه  یتهاین فعالیب یجاد هامهنگیا ینارچگونگین سمیرد. در جلسات دو روزه اکار کد آغاز به یمج

 یالزم برا یهایجاد آمادگیردستان و اکل مختلف از جمله مساله یپاسداران منطقه غرب در ارتباط با مسا

نار یه سمیلسه افتتاحمورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ج یمقابله با هر گونه اقدامات ضد انقالب

 :شور اظهار داشتکات سپاه پاسداران در منطقه غرب یفرمانده ستاد عمل ینخست عبدالله

م تا یه در جنگ تابستان با آن روبرو شدهاک ییهاییالت و نارساکمش یبررس یین گردهامیهدف از ا

  .میر خود را انجام دهیخط فیم وظایشرت بتوانیب یم و با آمادگیش پا برداریگر از پیدیک یار یالت با کمش

 یل سپاه پاسداران انقالب اسالمک یفرمانده یقات و اطالعات و عضو شورایرسپرست تحق یآنگاه بشارت

جاد اغتشاش و یو ا یغاتیانات تبلکدشمنان با استفاده از ام د.یانجامین انقالب آسان به تحقق نیا : گفت

د یآنهابا یبشوند ول یرشفت انقالب اسالمیه مانع پکدرصددند  یار کو خراب یداخل یهایریو درگ یناامن

آنها  هاینقشهس و یارند و همه دسایدار و هوشیران و همه مسلامنان جهان بیه مردم مسلامن اکبدانند 

 یو عمران یاجتامع ی، رشفت اقتصادیشرت به پیسپس اشاره به لزوم توجه ب یرد. و کم یرانقش براب خواه

 است.  یر یب پذیاز علل آس یکی یاقتصادفقر : رد و گفتکردستان ک

ما استعامرگران و امپر  یت انقالبکحر  : ات سپاه پاسداران گفتیل عملکفرمانده « فیابورش»آنگاه 

ما واداشته  یه جنبش اسالمیعل ینین امر آنها را به توطئه چیستها را به وحشت انداخته است و همیالی

شام  ، را به شام دادهاند ینیها لقب گارد امام خمیه خارجک یو اما شام پاسداران انقالب اسالم است. 

م یریگید زد. ما از قرآن الهام مین و گارد شهدا هر گونه توطئه را برهم خواهیگارد صالح ، نیگارد مومن

ف سپس سه یابورشاست. ن جهان یهمه مستضعف یم و انقالب ما برایش گرفتهایقت پیو راه حق و حق
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ن رشح ید قرار گرفت بدییمورد تا یرپاسداران انقالب اسالمیبکه با تکانقالب را پاسداران  یهدف اساس

  :اعالم داشت

 ، افغانستان ، لبنان ، نیامل فلسطک ین است و ما تا آزادیاز انقالب بخاطر مستضعف ییران جزیـ انقالب ا1

ن قطره خون خود یتا آخر یاسالم یجمهور  ین و برقرار یه مستضعفیلکو عراق و نجات  ، نیپیلیف ، رتهیار

  0میبه مبارزه مسلحانه ادامه ده

رشق و غرب را با اتحادو  یستهایالید و توطئه امپریم جنگیـ ما با الهام از قرآن در صف واحد خواه2

  0دیوبکم یدر هم خواه یگانگی

ن ادامه عدالت در جها یرد و راه آنان را تا برقرار کم یدان را فراموش نخواهیـ ما هرگز خاطره شه3

ه پاسداران مناز جامعت یز ادامه دارد و پس از جلسات افتتاحینار فردا نیم داد. جلسات سمیخواه

 گذاردند. 

 (10/7/1358هانکی)

 

 

 هیاطالع

ن مطلب بامداد یردند. اکان حمله کارتش و پاسداران مستقر در بو  یراتها به واحدهاکشب گذشته دمو  

شب یحمله د ، ن گزارشیشور اعالم شد. بر اساس اکدر غرب سپاه پاسداران مستقر  یامروز از سو 

است  کین گزارش حایست.همیمعلوم ن یر یات درگیهنوز جزئ ید بود ولیار شدیان بسکراتها به بو کدمو 

و سه مهاجم  یچهار پاسدار زخم ، ن حملهیان حمله بردند و در اکراتها به بو کز دمو یش نیدوشب پ

راتها دو شب کو دمو  یعوامل جالل طالبان» : ن گفتیسداران همچنسپاه پا یبازداشت شدند.  سخنگو 

د یسه جوامنرد شه ، ن حملهیجه ایز حمله بردند و در نتیوان نیرانشهار از توابع مریش به پاسگاه پیپ
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تن  4ن حمله یدر ا» : ردکاضافه  یو «.  مرت از ده تن نبوده استکنندگان کشدند.  تعداد تلفات حمله 

 «ردندک یمعرف یخود را از عوامل طالبان ، ر و پس از اعرتافیز دستگیم ناز عوامل مهاج

 (11/7/1358هانکی)

 

 و تظاهرات یر یدرگ

ـ ک روز یرمانشاه بعدازظهر دکشور مستقر در کسپاه پاسداران غرب  یمعاون فرمانده« هرن پژوه»رمانشاه 

 یز تظاهراتیوان نیان در مرکبر بو روز( عالوه یصبح امروز )د» : ن شهر گفتیبه خربنگار اطالعات در ا

 یاز چگونگ یحیهنوز خرب صح ید ولینندگان گردکو تظاهر  ین ماموران انتظامیب یر یه باعث درگکشد 

راتها در کاز دمو  یادر ضمن در منطقه اورامانات عده : افزود یو  است. ده یبه دست ما نرس یر یدرگ

ه چرا از پاوه به کاند زده کتکرده و او را کحمله  ن روستایبه مستخدم مدرسه ا« یروان زردو » یروستا

 «.اندور معلم فرستادهکمذ  یروستا

 (11/7/1358)اطالعات

 

 

د یبا ، ردستانکدر مورد  یر یم گیهر گونه تصم: شورکغرب  یشهر مرز  26قطعنامه فرماندهان پاسداران 

  .م پاسداران باشدیبا نظر مستق

روز با یشور بعد از ظهر پرکغرب  یشهرستان مرز  26ن پاسدارانفرماندها ینار هامهنگیسم -رمانشاهک

ات سپاه پاسداران منطقه غرب یفرمانده ستاد عمل« یعبدالله»ان داد.  یار خود پاکبه  یصدور قطعنامه ا

در  ، ان پاسدار انقالبیسپاه یهاتین فعالیب یجاد هامهنگیرصفنظر از ا» : ن باره گفتیشور در اک
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د بر ماندن سپاه پاسداران تا کیپاسداران و موضوع تأ یلک یاسرتاتژ   ، ع منطقه غرباوضا   ، شورکغرب 

ب قرار یو تصو یمورد بررس یین گردهامیشور از وجود عنارص ضد انقالب در اکغرب  یینها یساز کپا

ران به یوهمند اکضمن اشاره به انقالب ش ، ن قطعنامهیافت.  در ایانتشار  یگرفت و قطعنامه ا

رسه به آن دوخته یک ، ن جهانیه چشم مستضعفکنیو ا« خین انقالب تارین و پربارتریزتریشورانگ»عنوان

ه موجب از کست مفتضحانه خود کاست تا به جربان ش یز مرتصد فرصتیزم جهانخوار نیالیشده و امپر

لذا  ، دنکر نهال نورس انقالب ما وارد یکبر پ یار کع او شده رضبات یدست دادن منافع فوق العاده وس

ردستان کرون آمده و ین رس سپردگان و وابستگانش بین بار از آستیا ، آلوده به خون استعامرگران یدستها

سپاه » : از قطعنامه آمده است یگر یدر قسمت د«.  ش قرار داده استیخو یتاز کز ما را صحنه تر یعز

شربد اهداف یجهت پ ینیام خمشمند امیسته و اندیه بفرمان رهرب بزرگ و شاک یپاسداران انقالب اسالم

ن اطالعات و یفرماندهان و مسئول ، داشته و دارد یآمادگ یت ضد انقالبکهر حر  یوبکانقالب و رس 

نندگان در کت کرمانشاه فرا خوانده و رش کشرت به یب یشور را در جهت هامهنگکات غرب یقات عملیتحق

  :دندیر به توافق رسیمورد به رشح ز10نار درین سمیا

 ی، ا افرادیم داد فرد یچ وجه اجازه نخواهیما به  ، ن مردم مانیبودن انقالب راست یتوجه به اسالمبا -1

  .نندکرده و به مذهبامن اهانت کحه دار یملتامن را جر یاحساسات مذهب

د اتحاد یضمن تائ ، سم استیالیشناخته شده امپر یاز شعارها یندگکو پرا ینکه تفرقه افک ییاز آنجا-2

  .مینکمی ومکد محیف منایوند را تضعین نوع پیه اک یغاتیهر نوع تبل ی، عه و سنیش یناگسستنم و کمح

فرمانده ترین ستهیشان را بعنوان شایما ا ی، نیامام خم ، بالمنازع رهرب انقالب ید بر رهرب کیضمن تأ-3

  .میشان باشیفرمان ا یه مجر کم یرفته و رسفرازیل قوا پذک

 هشدار ، رد از ضد انقالبکردن حساب برادران کما ضمن جدا   ، سمیالیامپر یاهسهیبا توجه به دس-4

  .مینک یرا من یو ضد انقالب یت ضد مردمکچگونه حر یز تحمل هیران عزیچ نقطه از ایه در هکم یدهمی
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ردستان کرات کافته و رسان خودفروخته حزب منحله دمو یردستان خامته ک یه نربدهاکنیبا توجه به ا-5

خود را به صورت نا منظم ادامه  یضد انقالب یتهایب فعالیشدهاند و عنقر یها متوار وهها و تپهکبه 

ت ضد کم هر گونه حر یداریرد خود اعالم مکبه برادران و خواهران  ی، ما ضمن اعالم آمادگ ،خواهند داد

  .ردکم یوب خواهکبا قدرت رس  ،ه باشدک یلکرا بهر ش یانقالب

م یم هرگونه تصمیدارینجا اعالم میدر ا ، وتاهشکات یسپاه پاسداران در طول ح ییارآکبا توجه به  -6

  .م سپاه پاسداران انجام شودیست با نظر مستقیبا،  میردستانکدر مورد  یر یگ

ه سطوح با آنان یلکم در یداریاعالم م یبرادران ارتش یهایها و از خودگذشتگیارکد فدایما ضمن تائ -7

  .م بودیها همراه و هم هدف خواهرده و با آنک یار کهم

منطقه دست  یت مرتقیران و روحانکاز روشنف بویژەرد کاز عموم برادران  یما ضمن سپاسگزار -8

  .میرائیل پذیامل مکرا با  یولو جزئ کیمکرده و هر نوع کو استمداد بطرف همه برادران دراز  یار کهم

ضمن   ، شود یمحدود به مرز خاص یستیبا یما من یالمه اسالم مرز ندارد و بالطبع انقالب اسکاز آنجا  -9

 یهمه جانبه خود را از نربد قهرمانانه خلقها یبانین در رسارس جهان پشتیه مبارزات مستضعفیلکد یتائ

  .میداریاعالم م یافغانستان و اندونز  ،نیپیلیف ، صحرا، رتهیار ،لبنان ،نیفلسط

م یه مستقک ییشورها و قدرتهاکبهمه  ، شورهاک یر داخلدر امو  ید اعالم دخالت اصولیما ضمن تائ-10

 یه رهربان بعضکم گذاشت یچ وجه نخواهیه بهکم یدهیهشدار م ، کنندمیما دخالت  یدر امور داخل

امن یبه مرزها یبه دست انداز  ، ارکجهت انحراف اف ، ن ملتشان ندارندیب یگاه مردمیه پاکشورها ک

«. ام اسالم موفق بداردکج احیاجرا و ترو ینند.  خداوند همه ما رابراکاهانت  یپرداخته و به شعور عموم

غرب  یمحل خدمتشان واقع در استانها یروز به شهرستانهایبعدازظهر پر ، نارینندگان در سمکت کرش 

 شور بازگشتند.ک

 (12/7/1358)اطالعات
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 .تندرات مشمول عفو امام هسکحزب دم یاعضا هیل، کو قاسملو ینین حسیبجز عزالد

 یاتیبعد از قرائت آ ، روزیصبح د ، شورکنار دو روزه فرماندهان سپاه پاسداران در غرب یسم -رمانشاهک

افتتاح شد. در  ، شورکات سپاه پاسداران غرب یز عملکفرمانده مرا ی، د با سخنان عبداللهیاز قرآن مج

 ، رانیسپاه پاسداران ا یفرمانده یقات و اطالعات و عضو شورایرسپزست تحق« یبشارت»نار ین سمیا

 یرو ین یکان به عنوان یل شد و سپاهکیسپاه پاسداران انقالب به امر امام تش : اظهار داشت یسخنان یط

از آنها  یول ، وجود دارد یومت اسالمکشور حک 26فوق العاده در راه انقالب حارضند جان بدهند. در 

دارد. یرآن و به فرمان امام و در راه اسالم گام بر ماز ق یرو یه به پکفقط حرف بوده و تنها انقالب ماست 

ور در یشهر 17ه تنها در کم ید دادینفر شه 311هزار و 16جمعاً  1357بهمن  21تا  1356امه ید 19ما از 

 .ایمداشتهد ینفر شه 312هزار و  4دان ژاله یم

 

 ه انقالبیتوطئه عل

زم و یونین توطئه توسط صهیم و ایاواسته شدهناخ یر یردستان دچار درگکنون در کما هم ا : افزود یو 

زر در زمان مرغ یژنرال هو : با اشاره به زمان انقالب افزود یو  است. زم جهانخوار بوجود آمده یالیامپر

جه نگرفت دستور داد در پادگانها ینت ید و وقتیما توطئه چ یه انقالب اسالمیران ماند و علیطوفانروز در ا

 یار یبا هوش ، خوشبختانه یول، از پادگانها خارج شد 3-هزار اسلحه ژ200مرحله  نینند و در اکرا باز 

 .ز در نطفه خفه شدین توطئه نیمردم ا

 

 امنیا یرو ین

د تا ما ید کتدار  یاران توطئهیا یه انقالب اسالمیردستان علکدر  ، سم جهانخواریالیامپر : گفت یبشارت

نها مسلامن یا ایدند. آیپاسداران را رس بر ، ردندکپاسداران حمله  ز سپاهکبه مر  یوقت ، ندکدان بدر یرا از م
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 ، دینکاران رشق و غرب را قطع کانتید تا دست خیابفرمان امام آمده ، دیردکهستند؟ شام پاسداران ثابت 

ده داشتند با یعق یتکستاره بر دوش و مسووالن ممل یژنرالها، میردستان را داشتکت به کقصد حر  یوقت

چون ما  یترصف مهاباد دو ماه وقت الزم است ول یراتها براکامات دمو کمحل و استح ییه آشناتوجه ب

ران یلو مرت مرز اکی 830م و یردکمرت از سه روز تارومار کم به لطف خداوند آنان را در یامن داشتیا یرو ین

 کردمیمسلح  کو سبن یسنگ یشد و عراق هم آنان را به انواع سالحهایراتها اداره مکو عراق توسط دمو 

 .دیم جنگیون خواهین قطره خون خود با ضد انقالبیم و تا آخریروز شدیاول پ یهامادر قدم یول

 

 توطئه عراق

درصد مردم عراق طرفدار انقالب  53ه کنیبا توجه به ا : ران گفتیه ایدر مورد توطئه عراق عل یبشارت

در آنجا به  یند تا انقالب اسالمکر یشور درگکخواست ما را در داخل یدولت عراق م ، ران هستندیا

 .اثر خواهد ماند یآنها ب هاینقشهانشاءالله  یول ، ق افتدیتعو

 

 یکیچر یهاجنگ

 یکیو چر یزانیپارت یهاجنگ یر یراتها سخت رسگرم فراگکدر حال حارض دم ، شودیگفته م : افزود یبشارت

ن نفس و یدهم تا آخریها هشدار و اخطار مه قدرتمن ب یهستند تا در زمستان به مقابله بپردازند ول

شور کغرب  یر یدرگ : ردکاضافه  ید. و یم جنگیانقالب خواه یون و پاسدار یه ضد انقالبین نفر علیآخر

چ نوع یه ، ردکم. ما با برادران ینک ین شهدا پاسدار ید از خون ایم و بایاد دادهینفر پاسدار شه 300

 .ردکم یوب خواهکون را رس یضد انقالب یول ، میوست دارم و آنها را دیندار یاختالف
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 مسلامن خواهند شد

ران در یا یانقالب اسالم : گفت ین گردهامئیدر ا ، رانیسپاه پاسداران ا یاتیف فرمانده عملیابو رش

ران یا از روند انقالب ایدن یجاسوس یهاه محاسبه دستگاهک یتا جائ ، داشته یاجهان بازتاب گسرتده

درصد مردم : افزود یبود. و  یت معنو کحر  یک ، رانیت انقالب اکچون حر  ، از آب درآمده است غلط

سال  50ه کهامنطور  ، رسدیدرصد م 50نده به یسال آ 20ن تعداد در یمسلامن هستند و ا یشورو 

ست. ز نخواهند توانیدگر ن یشورهاکرد مسلامً یما را بگ یت اسالمکحر  ینتوانست جلو  یپهلو  یتاتور یکد

ران یا یبازتاب انقالب اسالم ، به مسلامنان داده شده یشرت یب یهایآزاد یشود در شورو یاگر مشاهده م

در  ینیامام خم یران به رهرب یا یت اسالمکگر بازتاب حر یاز طرف د : ردکف اضافه یابورشاست. بوده 

مردم  یول ، اندافتادهه به تالش کرهربان آنها را به وحشت انداخته است  یز به نح.ینفت خ یشورهاک

ات پاسداران یاما بازتاب عمل ، ندیام منایه ظلم و ستم قیه علکشد کیمن یمستضعف مسلامن جهان طول

نوشته  یخارج یهاروزنامهاز  یکیرشق و غرب را به لرزه درآوردو  یشورهاک ، ردستان و خوزستانکدر 

ران توطئه یه انقالب ایس علکهرجا و هر  ، ند درست استیکبرسد نابود م ینیگارد خم یهر جا پا ، بود

مردم مستضعف جهان  ییرها یرد مبارزه مسلحانه خود را براکاو را نابود خواهد  ینیند گارد خمیبچ

م و یشناسین هستند. ما اسالم را مکر مسلامن و تفرقه افیزنند غیت میه دم از ملکام و آنان ردهکآغاز 

 .در اسالم حد و مرز وجود ندارد

 

 امام یفو عمومع

م یوب خواهکرا قاطعانه رس  یاهر توطئه : رمانشاه گفتکف در مصاحبه خربنگار "اطالعات" در یابو رش

بفرمان امام  : امام گفت یدر مورد عفو عموم یم داد. و یرد و به ضد انقالب فرصت و مجال نخواهک

 یهاتوانند به محلیاند و معفو شده ینین حسیرات به جز قاسملو عزالدکه افراد حزب منحله دمیلک

ران باشند و نظر امام در مورد رسان یا یاسالم یل دهند و در پناه جمهور یها را تحوخود بازگشته و سالح
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 ، ر شوندیه در پشت سنگر دستگک یسانک یحت : ف افزودیابو رش است. ور بوده کدو نفر مذ  ، حزب

 یمثل ارسا ی، ن املللین بیطبق قوان ، نگونه افرادیا یم اعدام در موردشان اجرا نخواهد شد و ما براکح

 رد.کم یرفتار خواه یجنگ

 (12/7/1358)اطالعات

 

 

   :نار سپاه پاسداران اعالم شدیدر سم

  0برندمی ن عراق برسیرات در خانقکرسان حزب دمو 

ات یطه عملن نقیربند و از این عراق برس میرات در خانقکرسان حزب دمو » : هانکیخربنگار  –رمانشاه ک

 0«کنندمی یرهرب  یمرز  یخود را در شهرها یتهاجم

نار مسووالن سپاه پاسداران در یشور در سمکات غرب یاز پاسداران عمل یکیزاده  ین مطلب را عسگر یا

ن یه براساس اکم یدانیما م : راتها گفتکدمو  یاتیبا نشان دادن نقشه عمل یرد. و کشور اعالم کغرب 

 .شودیدام نقطه رشوع مکو از  کی یات تهاجمینقشه عمل

 یکشده قرار است تا  یز یطبق برنامه طرحر : شور گفتکات سپاه پاسداران غرب یمسوول عمل یعبداله

  .گذاشته شود یبعهده ژاندرمر  یشیشور بطور آزماکنرتل مرز در متام سطوح غرب کهفته برنامه 

 ، ن نقش دولتین ضمن انتقاد از اپاسدارا یفرمانده یقات و اطالعات و شورایعضو تحق« یبشارت»

چگونه عمل ین مدت هیدر ا یبعهده دولت است ول یت اصلیه مسوولکماه است  6هدف  : گفت

داً در یه انقالب شدیا صورت نگرفته و آنها علیو س کن بردن عنارص ساوایه و از بیدر جهت تصف یانقالب

 .ت هستندیحال فعال
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ت شناخته شده کشناخته شده و فعال در سطح ممل یرو ین یک نون بصورتکسپاه پاسداران ا :افزود یو 

از واحدها شده  یبعض یله پاسداران باعث ناراحتیار است و طرح بسنت مرز بوسکاست و مشغول ب

  است. 

ن مدت یم و در ایدهیخود ادامه م یغاتیار تبلکرده و بکگر صرب یهفته د یکما تا  : آنگاه گفت یو 

نتواند  یه ژاندارمر یکم. در صورتیگذاریم ینرتل مرزها را بعهده ژاندارمر کات را متوقف منوده و یعمل

 .مینیکف میلکسب تکش امام رفته و یموفق شود پ

ن سپاه پاسداران مستقر یمسوول یهامهنگ یلکشور طرح کنار دو روزه سپاه پاسداران غرب یان سمیدر پا

 د.یب رسیمورد به تصو 5شور در کدر غرب 

 (1358 /12/7هانکی)

 

 حمله مسلحانه به منزل دادستان انقالب مهاباد

شب یوضع شهر مهاباد د :روز گفتیشازظهر دیرسپرست سپاه پاسداران مستقر در شهرستان مهاباد پ

شب با اسلحه به خانه ید است. صورت گرفته  یندهاکپرا یهایراندازیت ینسبت به شب قبل آرامرت بود ول

ن یشدند همچن یزخم ین حمله دادستان و برادر و یشد. و در ا دادستان انقالب مهاباد حمله یونکمس

شرت از یب یر یاز درگ یر یجلوگ یبرا یقرار گرفت ول یرانداز یز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد مورد تکمر 

ها پاسخ داده شد رسپرست سپاه پاسداران در شهرستان مهاباد اعالم یراندازین تیطرف سپاه پاسداران به ا

ه چهارشنبه شب به گروگان ک« یثقف»گر از پاسداران مستقر در مهاباد به نام ینفر د یک ه جسدکرد ک

رده کدا شد و سپاه پاسداران محل وقوع حادثه را محارصه یرآباد پیام یروستا یکیدر نزد ،گرفته شده بود

 هاباد بهم ینفر از اهال یک یونکشب منزل مسین دیاند همچنردهکر یو هشت نفر از مهاجامن را دستگ

و  یشهربان یانتظام یروهاین کمکبا  ین مورد محارصه و حمله قرار گرفته ولیله ارشار و مهاجمیوس
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اسداران ز سپاه پکن شخص به مر یا یهان محارصه و حمله دفع شد و افراد خانوادهیسپاه پاسداران ا

 مستقر مهاباد منتقل شد.

 (14/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 .را آتش زدند یخانه و مغازها نندگان مهابادکتظاهر 

 .ردندکپادگان در منطقه نوسود حمله  یکو  یمهاجامن ضد انقالب به پاسگاه ژاندارمر 

مغازه و خانه  یکمهاباد صورت گرفت  یابانهایروز در خیه دک یدر تظاهرات»: هان کیخربنگار  -رمانشاهک

 0«خراب و سپس آتش زده شد

ه خراب شد و ک یخانه و مغازها :افزود رد وکر در مهاباد اعالم مستق ین مطلب را فرمانده واحدهایا

نندگان را کم و تظاهر یه ما بالفاصله وارد عمل شدکزبان بود  کاموال آن به رسقت رفت متعلق به دو تر 

 .میردکمتفرق 

اد یما ز یراتها در حمله به واحدهاکدمو  یر یعمل غافلگ : ردکمستقر در مهاباد اضافه  یفرمانده واحدها

م یان ثابت و در مواضع شناخته شده هستکم یکما در  یندارند ول یمشخص و ثابت یرا آنها جایاست ز

  .م و تلفات نداشتمیار بودیاماًل هوشکچند روز گذشته ما  یرانداز ین همه در تیا با

در مستقر  یواحدها یارهاکردن کبا هامهنگ  : دانست و گفت ینامربده خلع سالح افراد مسلح را عمل

رد و از نفوذ افراد مسلح به داخل شهر تا حدود کتوان عوامل مسلح را در سطح شهر خلع سالح یمهاباد م

ن شهر یدر ا یابانیز گزارش تظاهرات خیسپاه پاسداران مستقر در مهاباد ن یرد از سو ک یر یجلوگ یادیز

به آتش  « سوبارو»ن یشما یکن تظاهرات یان ایه در جرکن اضافه شده ین گزارش همچنید شد در اییتا

 : روز مهاباد گفتیشور در مورد تظاهرات دکاز مسووالن سپاه پاسداران مستقر در غرب  یکیده شد یشک

 ویراد ین عده ضمن تظاهرات در سطح شهر به سو یت داشتند اکز رش یمسلح ن ین تظاهرات عدهایدر ا
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م یو ن یکن تظاهرات حدود یه در اکست کیافت شده حایردند گزارش درکت کون مهاباد حر یزیتلو

 است. شده  یرانداز یساعت ت

ن یدو گروه از مخالف« رندک»در منطقه  «دعباسیرش»ز در اطراف سد یروز گذشته ن : ردکنامربده اضافه 

اطالع  یر ین درگیانات اییشته شد هنوز از جرکتن از آنها  یک یر ین درگیا یه طکر شدند یبا هم درگ

  .میندار یقیدق

ه با فرمانده سپاه پاسداران گرفته ک یدر متاس : دیگویز از قول خربنگار خود مین یاسالم یمهور روزنامه ج

و از طرفداران  که تر ک یندر کاس یونکشد اظهار داشت ضد انقالب قصد داشت با آتش زدن خانه مس

ران و پاسدا یار یاثر هوش بر یند ولکرا شعله ور  کو تر  ردکن برادران یاست جنگ ب یاسالم یجمهور 

ار یون مهاباد هنوز در اختیزیو تلویه رادکرد کاضافه  یعدم دخالت آنها توطئه در نطفه خفه شد. و 

 یامیروز( ما پیبعدازظهر امروز )د یند و حتیکپخش من یاچ برنامهیرات است و هکطرفداران حزب دمو 

ه از یانقالب ضمن گال ام هم خوانده نشد. فرمانده سپاه پاسدارانین پیه اکم یفرستاد یردکبه زبان 

ه کرده است و از دولت خواست کخود را در آنجا رشوع ن یعمران یهابرنامهدولت هنوز  : دولت گفت

 یرتش جمهور  :ضمن انتقاد از ارتش گفت یند. و کخود را رشوع  یعمران یهابرنامههر چه زودتر 

ران یا ید رهرب انقالب اسالمنز  یندهایمنا: رده است و افزودکات خلع سالح را متوقف یعمل یاسالم

  .ان گذاردیشان در میالت را با اکتا مش ایمفرستاده

انتقاد  یگروه یهارسانهن از یهمچن یرد. و کف یفرمانده سپاه پاسداران اوضاع شهر مهاباد را آرام توص

 یاز سو مهاباد  یهایریخرب مربوط به درگ کنندیل ما را مطرح منیمسا هارسانهه کو اعالم داشت  ردک

 است.ز گزارش شده یه نیهان در ارومکیخربنگار 

 (14/7/1358هانکی)
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آماده  یزمستان یجنگها یون برایضد انقالب : عنوان شد یان انقالب اسالمینار فرماندهان سپاهیدر سم

 .شوندیم

  .شوندیرات مشمول عفو امام مکه افراد حزب دمیبق ینین حسیبجز قاسملو و عزالد : فیابورش

 یزانیپارت ینند و قصد دارند در زمستان جنگهایبیم یکیچر یاردوگاه دور جنگها یکون در یقالبضد ان

سپاه  یفرمانده یقات و اطالعات و عضو شورایرسپرست تحق ین مطلب را بشارتیاندازند. ایراه ب

شور کغرب  ه درک یان انقالب اسالمینار دو روزه فرماندهان سپاهیران در سمیا یپاسداران انقالب اسالم

نند. ما از کدان بدر یتوانند ما را از میال خودشان میها به خنیا : رد و افزودکل شده بود عنوان کیتش

ن نفر در برابر ضد ین نفس و آخریم تا آخریدهیها هشدار مم رفت و به متام قدرتیردستان نخواهک

م یرد خود برادر هستکبا برادران  م. ماینکیوب مکرحامنه آنها را رس یرد و بکم یانقالب مقاومت خواه

شور کو داخل  یبرون مرز  یهاح توطئهیم.ناطق ضمن ترشیجنگین نفس میبا ضد انقالب تا آخر یول

 کد پار یهاار( دریحاال مرغ طوفان )بخت : شود گفتیده میشور چک ین بردن انقالب اسالمیاز ب یه براک

ن یه در اکز یف فرمانده سپاه پاسداران نیابو رشند! یچیران توطئه میا یه انقالب اسالمیلندن عل

نده یسال آ 20ن نسبت در یمسلامن هستند  و ا یدرصد مردم شورو  25 : حضور داشت گفت یگردهامئ

رد یما را بگ یت اسالمکنتوانست جلو حر  یتاتور یکسال د 50ه یکد. هامنطوریدرصد خواهد رس 50به 

ز و بازتاب ینفت خ یاسالم یشورهاکت یاره به موقعف با اشیتواند. ابو رش یهم من یمسلم شورو 

 ینیه گارد خمکنوشته بود  یخارج یهاروزنامهاز  یکی» : شور گفتکت سپاه پاسداران در غرب یفعال

زنند تفرقه یت حرف میه از ملکآنها  ، میجنگین جهان میمستضعف یرد. ما براکاو را نابود خواهند 

در رسارس جهان  یامل انقالب اسالمک یروز یت ما اسالم است و تا پیلم ، ستندین هستند و مسلامن نکاف

ت ما اسالم است یمل ، ستندین هستند و مسلامن نکزنند تفرقه افیت حرف میه از ملکآنها  ، میجنگیم

 یرهائ یمبارزه مسلحانه برا ی، م. خط مشیجنگیدر رسارس جهان م یامل انقالب اسالمک یروز یو تا پ

گفتگو با خربنگار اطالعات و  یکف در یابو رش« است. از دست جهانخواران  یاسالم یهانیه رسزمیلک
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رات کدر مورد افراد حزب  دمو  یرد. و کم یوب خواهکرا قاطعانه رس  یاهر توطئه : پارس گفت یخربگزار 

رات در امان هستند و که افراد حزب  دمیبق ینین حسیبه فرمان امام به جز قاسملو عزالد : گفت

رند. نظر امام در مورد رسان حزب یقرار گ یاسالم یخود در پناه جمهور  یل دادن سالحهایتوانند با تحویم

رات در امان که افراد حزب منحله دمیبق ینین حسیبه فرمان امام بجز قاسملو عزالد : رات گفتکدم

د.نظر امام در مورد رنیقرار گ یاسالم یخود در پناه جمهور  یل دادن سالحهایتوانند با تحویهستند و م

مه کاند و قتل آنها مشهود است محاردهکه قتل ک یسانکن دو نفر بود. در مورد یرات همکرسان حزب دم

با  یجنگ یبنام ارسا ین املللین بیر شوند طبق قوانیدر پشت سنگرها دستگ یسانکخواهند شد اما اگر 

ه با سخنان کنار ین سمیاجرا نخواهد شد. انگونه افراد یم اعدام درباره اکرد و حکم یآنها رفتار خواه

 افت.یان یشور آغاز شده بود بعد از دو روز پاکات سپاه پاسداران در غرب یز عملکفرمانده مر  یعبدالله

 (14/7/1358)اطالعات 

 

  مهاباد یحمله مسلحانه به خانه دادستان انقالب اسالم

امل کو  یافکآرامش  ،ندیدث ناخوشابا وقوع حوا ،ساعت گذشته 48شور در کمنطقه غرب  یشهرها

در جاده بانه ـ رسدشت « نیم»انفحار  ، مهاباد ینداشت. حمله مسلحانه به منزل دادستان انقالب اسالم

ن حو یاز جمله ا، ه و حمله افراد مسلح به منبع آب نقدهیشعبه اشنو یمل کانفجار مبب در مقابل بان

 .ادث بود

شب نسبت ید ،وضع شهر مهاباد :ردکروز اعالم یهرستان مهاباد درسپرست سپاه پاسداران مستقر در ش

( با اسلحه به شبیشب )پر یداست. صورت گرفته  یندهاکپرا یهایراندازیت یبود. ولتر به شب قبل آرام

شدند. یزخم ین حمله دادستان و برادر و یدادستان انقالب مهاباد حمله شد و در ا یونکخانه مس

 یر یجلوگ یبرا یول ، قرار گرفت یرانداز یمورد حمله و ت ، ران مستقر در مهابادز سپاه پاسداکن مر یهمچن

 .ها پاسخ داده نشدیراندازین تیشرت از طرف سپاه پاسداران به ایب یر یاز درگ
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گر از پاسداران مستقر در مهاباد ینفر د یکه جسد کرد کرسپرست سپاه پاسداران مهاباد اعالم 

دا شد و سپاه پاسداران یر آباد پیام یروستا یکیان گرفته شده بود در نزدشب به گروگیه پرک« یثقف»بنام

شب منزل ین پریهمچن ،ردهاندکر یرده و هشت نفر از مهاجامن را دستگک ،محل وقوع حادثه را محارصه

با  یول ،ن مورد محارصه و حمله قرار گرفتیله ارشار و مهاجمیمهاباد بوس ینفر از اهال یک یونکمس

ن ین محارصه وحمله دفع شد و افراد خانواده ایو سپاه پاسداران ا یشهربان ی،انتظام یاروهین کمک

 .ز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد منتقل شدندکشخص به مر 

 (14/7/1358هانکی)

 

ار طرفداران حزب یون مهاباد هنوز در اختیزیو و تلویراد: فرمانده سپاه پاسداران موقت در مهاباد

  است. رات کدمو 

در شهر مهاباد مورد  یندر کبنام اس یشخص یونکروز خانه مسیبعدازظهر د : پارس یمهاباد ـ خربگزار 

 .ده شدیشکبه آتش  یل و یحمله مهاجامن ضد انقالب قرار گرفت و منزل و اتومب

ه کگفت  یو  : با فرمانده سپاه پاسداران متاس گرفت یاسالم یخربنگار روزنامه جمهور  ،ن خربیبه دنبال ا

 یباشد. و از طرفداران جمهور یم که تر ک یندر کاس یونکد انقالب قصد داشت با آتشزدن خانه مسض

پاسداران و عدم دخالت  یار یبر اثر هوش یند ولکرا شعلهور  کرد و تر کن برادران یاست جنگ ب یاسالم

ر طرفدران حزب ایون مهاباد هنوز در اختیزیو و تلویه رادکرد کاضافه  یآنها توطئه در نطفه خفه شد. و 

 یردکبه زبان  یامیما پ« روزید»بعدازظهر امروز  یند و حتیکپخش من یاچ برنامهیرات است و هکدمو 

دولت هنوز  : ه از دولت گفتیام هم خوانده بشد. فرمانده سپاه پاسداران ضمن گالین پیه اکم یفرستاد

 یهابرنامهه هر چه زودتر کواست رده است و از دولت خکخود را در آن جا رشوع ن یعمران یهابرنامه

ات خلع را یعمل یاسالم یارتش جمهور  : ضمن انتقاد از ارتش گفت یند. و کخود را رشوع  یهمران

شان یالت را با اکتا مش ایمفرستادهران یا ینزد رهرب انقالب اسالم یاندهیو افزود منا است. رده کمتوقف 



 
130 

 یهارسانهن از یهمچن یرد. و کف یع شهر مهاباد را آرام توصان گذارد. فرمانده سپاه پاسداران اوضا یدر م

 .کنندیل ما را مطرح منیمسا هارسانهه کرد و اعالم داشت کانتقاد  یگروه

 (15/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  :راتهاکرانه دمو یدرحمله غافلگ

  0د شدندیر و شهیپاسدار در رسدشت اس 65

  0نفر است 30ش از ید شدگان بیتعداد شه

  0تن جان سامل بدر بردند 7پاسداران فقط  ینفر  72ز گروه ا

 0گر مجروح شدندیتن د 18د و یرسباز و درجهدار شه2 ، ستون حامل خواربار یکدر حمله مهاجامن به 

  0راتها قرار گرفتکهمزمان مورد حمله دمو  یچهار پاسگاه ژاندارمر 

رسدشت واقع در استان  ینه در منطقه مرز رایحمله غافلگ یکدر  ، روزیمسلح بعدازظهر د یراتهاکدمو 

 .پاسدار را به شهادت رساندند 22ردستان ک

  0راتها درآمدندکنفر آنها به اسارت دمو  43شدند و  ی، تن از پاسداران زخم 10 ، ن حملهیدر ا

   :ن گزارش دادیچن ، ن بارهیدر ا ، شب خودید یدر بخش خرب  ، رانیا یاسالم یجمهور  یامیصداو س

بطور  ، ن مجهز بودندیسنگ یه به سالحهاکاز عوامل ضد انقالب  یگروه ،دهیاس گزارش رسبراس»

ه با خودرو عازم بانه بودند حمله کرسدشت  یاز پاسداران انقالب اسالم ینفر  72گروه  یکرانه به یغافلگ

شهادت  تن از برادران پاسدار رسدشت به 22 ، ن هجومیدر ا ، دهین  گزارش رسیه آخریردند. بر پاک

ز از حمله ناجوامنردانه عوامل مهاجم یه هفت تن از پاسداران نکآن است  یاین گزارش گویدند. همیرس
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 یزخم یر ین درگیدر ا ، تن از پاسداران 10ه با پادگان رسدشت بازگشتند. ضمناً کجان سامل به در بردند 

 .«ربندیه در گروگان عوامل ضد انقالب برس میو بق

 

 ارسپ یگزارش خربگزار 

از پاسدران انقالب  یه شب گذشته دستهاکرمانشاه گزارش دادند که و یپارس در اروم یخربنگاران خربگزار 

از  یر شدند و متاسفانه عدهایغافلگ ، راتکتوسط مهاجامن دمو ، ران در راه رسدشت و بانهیا یاسالم

 .شدندیزخم یدند و عدهایآنان به درجه شهادت رس

 ، ه منتقل شدهاندیوپرتبه ارومیکبا هل یزده زخمید و سیشه 9ه کاست  کین حایده همچنیگزارش رس 

  .امرستانها اعزام شدندیمعالجه به ب یبرا یر ین درگیا یهایزخم

ست وچهار ساعت گذشته یه ظرف بکرمانشاه گزارش داد کپارس از  یگر خربنگار خربگزار ید یاز سو 

ست یامرستان دویرمانشاه در بکس از انتقال به رسدشت پ –ست ودو نفر مجروحان راه بانه یهم ب یبررو 

 یر بسرت کامرستان لشیست ودو تن در بین بیست نفر از این شهر تحت درمان قرار گرفتند. بیا یتختخواب

 .قرار گرفت یز تحت عمل جراحیگر نیتن د یکد ویتن متاسفانه به درجه شهادت رس یکه کشدند 

  :ن رشح استین به ایحهفت تن از مجرو  ین گزارش اسامیبراساس هم

و  ، رسباز یدر یو رجب ح یدر یعباس ح ، درجهدار یو محمد رمضان یدیابوذر جمش ی، ن جاملیحس

 .پاسدار یدر یرب حکو ا یلطف الله قربان

ر راه رسدشت یه با چهار دستگاه آمبوالنس وچراتقال در مسک ین هنگامین مجروحیه اکشود یادآور می

  .رات قرار گرفته و مجروح شدندکحمله مهاجامن دمت بودند مورد کـ بانه در حر 
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م از حمله یابتدا ما موفق شد : پارس گفت یبخربنگار خربگزار یی، از درجهداران مجروح در گفنگو یکی

م  مجروح یم مورد حمله قرار گرفتیه سوار آمبوالنس بودک یدر بازگشت هنگام یم ولیجان به سالمت بر

 .میشد

بخش نوسود مهاجامن چهار درجهدار را  یلومرت کیواقع در سه « سانین»ز در ن گزارش امرو یبراساس هم

 یگر در بخش نوسود و منطقه مرز ید یاز آنها موفق به فرار شد. واز سو  یکیه کبه گروگان بردند 

 یرانداز یه با تکصبح و عرص صورت گرفت  یندهاکرات حمالت پراکمهاجامن دم یروز از سو ید ، نودشه

  .شد ین حمالت خنثین منطقه نوسودایو محافظ یمرز  متقابل ماموران

ن یروز راه رسدشت ـ بانه اید یر یران درباره درگیا یاسالم یر دفاع جمهور یچمران وز یرت مصطفکدفرت د 

ردند و متاسفانه کت کحر  یاز برادران پاسدار بدون اطالع قبل یرد و اعالم داشت دستهاکد ییگزارشها را تا

ست و دو نفر پاسدار به درجه شهادت یر شدند.بیرات قرار گرفته و غافلگکمو مورد حمله مهاجامن د

 .نائل شدند خود را به پادگان رسدشت برسانند

روز در بانه یشب و دیرات دکه هفت تن از مهاجامن دمکن گزارش داد یپارس همچن یخربنگار خربگزار 

 یرمانشاه منتقل شدند ولکدر  شورکات سپاه پاسداران منطقه غرب یز ستاد عملکبازداشت و به مر 

 است. د نشده یین هفت نفر هنوز تایا یر یگزارش دستگ

 

 تعداد شهدا

  :سپاه پاسداران انقالب درباره حادثه جاده رسدشت ـ بانه اظهار داشت یسخنگو 

رمانشاه در کگر به طرف یض پاسداران دیتعو یاز پاسداران از رسدشت برا ینفر  70گروه  یکروز ید

ن یه در اکردند کن برخورد یاز مهاجم ین راه رسدشت و بانه با گروهیان در بین مید و در ات بودنکحر 

گم شدهاند وهنوز  یر یه در رابطه با درگینفر از پاسداران موفق به فرار شدند و بق 8تا 7برخورد فقط 
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ر شده کذ  یفمختل یبه گونهها شدگانکشتهده تعداد  یرس یدر خربها است. امده یاز آنان بدست ن یاثر 

ه مسلم است تعداد کآنچه  یول ، نفر گفته 30ن رقم را یها اینفر و بعض 25ند یگویها میبعض است. 

همه پاسدار  شدگانکشتهه تعداد کاما هنوز مشخص نشده است  است. نفر  30ش از یب شدگانکشته

ستون از  یکپاسداران و ستون از  یکه کند یگویرا میز، ن آنهاستیهم در ب یا از افراد ارتشیهستند و 

 .رده بودندکت کارتش از رسدشت حر 

ر یردهاند و ضمن غافلگکبه پاسداران حمله  ، ن از چند طرفیه مهاجمکاست  کین حایده همچنیخرب رس

 آنها را به گلوله بستهاند. ، ردندک

 (17/7/1358هانکی)

 

 :ن رسدشت از زبان پاسداران مجروحیات فاجعه خونییجز

  م؟یراتها شدکو ر دمیچگونه اس

ه منجر بعه شهادت کدر جاده رسدشت  یراتها به پاسداران انقالب اسالمکات حمله مسلحانه دمو ییجز

  .دیتن از انها شد اعالم گرد 23

افتهاند یمجروح شده و به تهران انتقال  ، ن فاجعهیه در اک ین پاسدارانیمسووالن سپاه پاسداران و همچن

  ردندکح یپاسداران را ترشهجوم افراد مسلح به  یچگونگ

امرستان یهان دربکیروز با خربنگار  ید ، ه درحوادث رسدشت مجروح شدهاندک یچند تن از پاسداران

  حادثه را رشح دادند یردند و چگونگکه گفت و گو یثاقیم



 
134 

ه روز حادث : به خربنگار ما گفت ، ه از اصفهان به رسدشت اعزام شده بودک یپاسدار  یز الله اسالمیعز

 ، میرمانشاه بروکم تا به تهران و یلومرت از رسدشت دور شده بودکی 10ت ما متام شده بود و حدود یمامور

  0ه ناگهان از چهار طرف به ما حمله شدک

ه ناگهان مهاجامن کم ینکلامن را درست یم اتومبین آمدییخراب شده بود. ما پا یل ما در درهایاتومب

آنها  ،ندکردمی یر خالیمرتب ت ،داشتند یادین اسلحه و مهامت زمهاجام ،ما گشودند یرگبار به سو 

  .زدند لها را آتشیاتومب

رخورده یزدند. چند نفر از پاسداران تیحرف م یرا به خوب یاما فارس ، به تن داشتند یردکلباس  یهمگ

گرفتند یرار مهدف گلوله ق ، رفتندیم کمکه به ک یدام از پاسدارانکن زنده زنده سوختند و هر یدر ماش

م یر خوردیشته شدند و همه ما تکه چند نفر از پاسداران ما کنیدند. بعد از ایرسیو به شهادت م

 ، ها را هم با خودشان بربند. اما بعد ما را نربدند. آنها چند نفر از ما را گروگان بردندیخواستند زخمیم

ز ید؟ آنها همه چیشنت ما آمدهاکچرا به   ،برادر : گفتندیآنها به ما م ، نفر بودند 2500ن حدود یمهاجم

 ، رفتندیه مکدسته اشان  یکلها  را آتش  زدند. مهاجامن چند دسته بودند. یهمه اتومب ، ردندکرا غارت 

گفتند یشان بردند و ظاهرا مکشان ک یمکشد. مهاجامن مرا تا مسافت یدا میگرشان پیله دسته دکرسو 

  .راه رفنت ندارم یتوانم و نایه منکگفتم یمن مرتب م اما ، نندکخواهند مرا معالجه یه مک

نفر  65ردند و رفتند ما کم یردم. و رسانجام رهاکمن مقاومت  یول ، مینکدا یت قاطر پیگفتند برآیآنها م

 .مجروح ر شدند و چند نفر وید و اسیقاً چند نفر شهیدانم دقیه من منکم یبود

مثل  کیخطرناهای تیمخصوصاً به مامور ، میرویت میاموربه م یما وقت: گر از پاسداران گفتید یکی

اصوال  است. م. فلسفه ما فلسفه شهادت یه زنده برگردکم یستید نین امیچ به ایه ، ردستانکمنطقه 

آماده  ، هنیشهادت در راه اسالم وم یخود را برا ، د از هامن روز اولیآیه به لباس پاسدار در مک یسک

خواست زنده باشم و در خون یچگاه دمل منیداند. اما من هیبزرگ م یافتخار  خود یند و آن را برایکم

  .نمینربد نابرابر با چشامن خودم بب یکدن همرزمان خود را در یغلت
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م و یدانیما همه را برادر خود م ، میبجنگ یسکه با کم یردستان نرفته بودکما به  : پاسدار مجروح گفت

 .نندکبه ما ناجوامنردانه حمله  ، مل ضد انقالبه عواکم یکردیچگاه هم تصور منیه

ت کل از رسدشت حر یما با اتومب : ه دوستم گفتک یهامنطور  : ه افزودیثاقیامرستان میدر ب یپاسدار بسرت 

 یل براینان اتومبیر رسنشیل ما خراب شد. من و سایه اتومبکم یلومرت دور نشده بودکی 10هنور  ، میردک

د حمله یبه گوش رس یرانداز ین یه صداکقه نگذشته بود یچند دق ، میشد ادهیل پیردن اتومبکدرست 

ن بودند قادر به یسنگ یاد بود و مسلح به سالحهایز یلیمهاجامن از چهار سو بود و چون تعداد آنها خ

رند یگیچگونه هدف گلوله قرار م ، ه برادران پاسدارمکدم یم. من با چشامن خودم دیدفاع از خود نبود

سست ، اممنان به خدایچگاه ایه ، میدیدیه مرگ را در برابر چشامن خود مکنیغلتند با ایخود م و در خون

بود. ما « ربکالله ا»ز یدمان نیالم همه برادران شهکن  یبود و آخر« ربکالله ا»اد یفر ، اد مایفر ، نشده بود

 است. او  یبازگشت بسو  یعنیه مرگ و شهادت کم یامن داریته اکن نیم و به ایدانیخدا را بزرگرت م

دند یه در جاده رسدشت به درجه شهادت رسک یق برادرانیمن منبدانم تعداد دق : گفت یگر یپاسدار د

د شدند. تعداد یشه ، ن جنگ نابرابریشرت همرزمان من در ایه بکدانم ین را میامت ا ، چقدر است

ه راه ک یآنهم در نقطها ، ردندکر یگما را غافل ، اد بودین مجهز بودند زیسنگ یه به سالحهاکمهاجامن 

گرفتند و به یه برادرانم هدف گلولهها قرار مکتوانم آن  صحنه دلخراش را یم. من منیا دفاع نداشتیفرار و 

شنت کبود و با  یاما لهجه آنها فارس ، ده بودندیپوش یردکلباس  ، نم مهاجامنکح یدند ترشیرسیشهادت م

 یه پاسداران براک کنندمیزدند. آنها تصور یشدار مین یحرفها ، بلند یابا صد ، از برا دران پاسدار یکی

ه یکخدمت به مردم است و هامنطور ، ه قصدمایکدر حال ، روندیر مناطق میردستان و ساکقتل و غارت به 

س را کچیهمه مسلامنان برابر و برادرند و ما ه ، اندگفتهران بارها یا یرهرب انقالب اسالم ینیامام خم

  میدانیمن خود مندش

 یو بحران که به مناطق خطرناک یپاسداران مخصوصاً آن دسته از برادران : ان گفتین پاسدار در پایا

  رندیت  قرار گیمورد حام یارتش و ژاندارمر  یشرت مجهز باشند و از سو ید بیشوند بایاعزام م
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 پاسدار درتهران 22اجساد 

 ییه شناساکد به تهران منتقل شده یجنازه پاسدار شه 22ون نکتا : از مسووالن سپاه پاسداران گفت یکی

از شهدا و  یگر یهستند. عده د یه بسرت یثاقیامرستان میز در بیگر نید یپاسدار زخم 6ق نشدهاند و یدق

 .رمانشاه منتقل شدهاندکه و یمجروحان به اروم

ثقال و آمبوالنس در حال ن گروه با چهار دستگاه اورال جرایا : ن حادثه گفتیا یدر مورد چگونگ یو 

رسد ناچار یجه منیون خراب شده به نتیامکر یشود و چون تعمیونها خراب میامکاز  یکیه کت بودند کحر 

رودار ین گیند بود و در همکار یت ستون بسکحر  ، بودن راه یوهستانکاما بواسطه  ، شندیکم کد یآن را 

  رندیگیه مورد تهاجم قرار مکبودند 

رده بودند را کت کحر  یه برادران پاسدار بدون اطالع قبلکنیبرا یرت چمران را مبنکد اظهارات دفرت  یو 

ربا و کوپرت یکت بودند دو فروند هلکه پاسداران در حال حر یکهنگام : رد و اظهار داشتکرد  یلکبطور 

 یسو از ارتش از رسدشت به  یه دستهاکدهند یند و به پاسداران اطالع میآیارتش در جاده فرود م یگشت

  .نندک یبا ارتش خوددار  یاحتامل یر یودرگ یرانداز یشود از تیت است و از آنان خواسته مکبانه در حر 

رس ستون بودند پاسداران مورد  یباً هنوز باال یند و تقر یآیوپرتها به پرواز در میکه هلکنیپس از ا یلحظها

از  یدستها یر یشوند در هنگام درگیرو مید پاسداران رویه با مقاومت شدکرند یگیتهاجم  گسرتده قرار م

ه کنیبه گامن ا یرانداز یت یدن صدایده با شنیمحل حادثه رس یکیت بود و به نزدکه در حال حر کارتش 

 .کنندمی یرانداز یه در جاده بودهاند تکپاسداران  یبه سو  اندگرفتهمورد حمله قرار 

روز راه رسدشت ـ ید یر یرباره درگروز دیران دیا یاسالم یر دفاع جمهور یرت چمران وزکدفرت د  •

ردند و متاسفانه مورد حمله کت کحر  یاز برادران پاسدار بدون اطالع قبل یبانه اعالم داشت دستها

ده نفر  ، نفر پاسدار به درجه شهات نائل شدند 22ر شدند. یرات قرار گرفته و غافلگکمهاجامن دمو 

 .ت برسانندپاسدار موفق شدند خود را به پادگان رسدش 7و  یزخم
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 قطع ارتباط

راتها کساعت با دمو  48ما  : شور گفتکسپاه پاسداران مستقر در غرب  یاز مسووالن آموزش یکی •

 کیمک یرو ین یم تقاضایخود نتوانست یم ارتباطیسیم و به علت قطع بیر بودیق درگیدره عم یکدر 

ه گرفتار حمله افراد مسلح کگشت یت رسدشت به بانه باز میم و سپاه پاسداران رسدشت از مامورینک

واحد از سپاه پاسداران مستقردر رسدشت به طرف  یک : ز گفتیرد شد. فرمانده سپاه پاسداران بانه نک

حمل آذوقه  یاده مستقر در بانه برایپ 2ر کلش یستون از واحدها یکگر یرد و از جهت دکت کبانه حر 

. کنندمیراتها به هر دو ستون حمله کدمو  ، نهگرد یک یکین راه و در نزدیند. در بیکت مکبه رسدشت حر 

شته شدند. از طرف ک یادیز تعداد زیراتها نکنفر مجروح شدند و از دمو یکد و ینفر شهیک یاز واحد ارتش

 .مورد حمله قرار گرفت یرشو ین پیگر ستون سپاه پاسداران در حید

نفر سامل  5دا شده است و فقط یه پجناز  22 یر یسپاه پاسداران بعد از درگ یتن اعضا 70از  : افزود یو 

مستقر در بانه  یارتش یروهاین حمله منطقه توسط نیبعد از ا : افزود یردند. و کبه رسدشت مراجعت 

  0افتاده است یارتش یروهایمهامت بدست ن یادیر و مقدار زیاس 10نون کمحارصه شده و تا

 

 ات سپاه پاسداران مهابادیاظهارات فرمانده عمل

روز پس از مسافرت به قم و یات سپاه پاسداران مهاباد عرص دیفرمانده عمل ین سلطانیحس رمانشاه ـک

 .رمانشاه شدکدر رس راه خود به مهاباد وارد  ینیحضور در محرض امام خم

رمانشاه درباره وضع منطقه کدر محل سپاه پاسداران  یونیزیو تلویوراد یمصاحبه مطبوعات یکدر  یو 

 .ار خربنگاران گذاشتیدر اخت یا اطالعاتراتهکر دمو یو حمالت اخ

مردم  هایخانهه آنها کن است یعنارص ضد انقالب ا یوبکالت ما در مقابله و رس کاز مش یکی : گفت یو 

 یرده و بسو کن خانهها به عنوان سنگر استفاده یرده و با حضور اعضاء خانوادهها از اکگناه را ترصف یب
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وشش ما معطوف آن کدارد و متام یا از هر گونه شدت عمل بازمم یند و عواطف انسانیگشایما آتش  م

 .نرسد یبیگناه آسیب یه به خانوادههاکاست 

زدهاند  یعیغات وسیراتها در منطقه دست به تبلکموج دمو  : ات سپاه پاسداران مهاباد گفتیفرمانده عمل

هجوم بردند و محل مردم مسلامن  یرات به مغازههاکنندگان مسلح دمو کز تظاهر یو در چند مورد ن

  .دندیشکهستند به آتش   یه مومن به انقالب اسالمکنیسب آنها را به جرم اک

 یانات ارتباطکه متام امکن است یما مسلم شده ا یآنچه برا : ات سپاه پاسداران مهاباد گفتیفرمانده عمل

شود ینرتل مکنها توسط آ  یوتلگرام یرات است و عمالً هر گونه متاس تلفنکمنطقه در دست عوامل دمو 

 شوند.یات ما قبالً مطلع میو از هر گونه عمل

 (18/7/1358هان کی)

 

 .شوندیقبالً مطلع م

روز پس از مسافرت به قم در رس راه یات سپاه پاسداران مهاباد عرص پریفرمانده عمل« ین سلطانیحس»

ه در محل سپاه ک یونیزیو تلویو راد یمصاحبه مطبوعات یکدر  یرمانشاه شد. و کخود به مهاباد وارد 

ار یدر اخت ین اطالعاتیت جست و در مورد جمله مهاجمکافته بود رش یب یرمانشاه ترتکپاسداران 

 یوبکار ما درمقابله و رس کالت کاز مش یکی» : در ادامه سخنانش گفت ین سلطانیخربنگاران گذاشت. حس

ما آتش  یرده و بسو کسنگر استفاده  گناه بعنوانیمردم ب هایخانهه آنها از کنست یعنارص ضد انقالب ا

وشش ما معطوف به آنست کدارد و متام یما را از هر گونه شدت عمل باز م یند و عواطف انسانیگشایم

از  یادیگروه ز» : ات سپاه پاسداران مهاباد گفتیفرمانده عمل«. نرسد یبیگناه آسیب یهاه بخانوادهک

راتها کنندگان مسلح دمکز تظاهر یاند و در چند مورد ندهز  یعیغات وسیراتها در منطقه دست به تبلکدم

 یه مومن به انقالب اسالمکنیسب انها را به جرم اکمردم مسلامن هجوم بردند و محل  یهابه مغازه
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ه متام کنست یما مسلم شده ا یبرا یآنچه برا» : ادآور شدی ین سلطانیحس«. دندیشکهستند به آتش 

و  یرات است و عمالً هر گونه متاس تلفنکت عوامل حزب منحله دممنطقه در دس یانات ارتباطکام

 « شوند.یات ما قبالً مطلع میشود و از عملینرتل مکتوسط آنها  یتلگرا

 (19/7/1358)اطالعات 

 

 ام سپاه پاسداران مهابادیپ

اباد مه یالنرت کس یگر از افراد پلیو سه نفر د یالنرت کس ییر یارجانین یشهادت رسوان غالمحس یدر پ

  :ن رشح منترش شدیمهاباد با یات سپاه پاسداران انقالب اسالمیقسمت عمل یاز سو  یامیپ

 میبسم الله الرحمن الرح

بت کن یدر فضا کیما تا است. ربال کنها یربالً . همه روزه عاشورا و همه زمکل ارض کوما عاشورا و یل ک

ت و یه از صداقت و حسن نکم یباش یفیثکخونخوار  یم و شاهد زالوهاینیمهاباد بنش یکبار شب تار

ن آزدانه از قربستان جهل مهاباد بگذرند و ینند و چنکسوء استفاده  یاسیس یما و جو آزاد یدلسوز 

 کیند. مردم مسلامن مهاباد تاکشند و خون آنان را مبکن فرزندان خلق مسلامن را ناجوامنردانه بیبهرت

 یبونکعن یه در النههاکخ باشند یشان تارکد یشه یصدا شاهد خونخوار  ین خاموش و بیخواهند چنیم

ر پا بگذارند یار آنان را زیه شهر و دکباشند  یخود شاهد گرگان گردنها یپنجرهها یخود بخزند و از البال 

نند و یقرار دهند. خاموش بنش 7ـ یـ ج ینند و آنرا هدف اماج گلوله آرـ پکو بخانه دادستان آنها حمله 

ن یگر از ایستند. در قسمت دیمهاباد باشند. مگر آنها مسلامن ن یالنرت کخ به یتاروصفتان یناظر حمله د

نشوند  یفتارصفت افشاء و معرفکن اوباشان یم اگر ایدهیه ما به مردم مهاباد هشدار مکام آمده است یپ

د. یشکم یوخون خواه کشان را به خایشاهد عذاب خدا و خلق خدا خواهند شد و خانه و زندگ یبزود

 یه جام تلخکم یدهیهشدار م گرانتوطئهد منتظر عذاب سخت خدا و خلق خدا باشد. ما به یخ بایرتا
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ام آمده است ما ین پیان ای.در پایو هر رضبه رضبها یم نوشاند. در برابرهر قتل قتلیرا به آنان خواه

 یس شهربانیید شدن ریشهر مهاباد شاهد شه یالنرت کرانه و ناجوامنردانه به یحمله غافلگ یکامروز بعد از 

  .میس بودیگر از برادران پلیمهاباد و سه تن د

د و یشکمردم اسلحه ن یه شام برو کگفت یس میشه به برادران پلید همیشه یس انقالبین بزرگ مرد پلیا

 د شد.یه چگونه شهکم یدیند دکچوجه حارض نبود آنها را مسلح یبه

 (1358 /21/7هان کی)

 

 مهاباد یب اسالمام سپاه پاسداران انقال یپ

گر از افراد یو سه نفر د یس  شهربانییر یارجانیشهادت رسوان محسن  یپارس در پ یبه گزارش خربگزار 

ن یبه ا ، مهاباد یات سپاه پاسداران انقالب اسالمیستاد عمل یاز سو  یامیشب پیمهاباد د یالنرت کس یپل

  :رشح منترش شد

ربال است کنها یربال. همه روزها عاشورا و همه زمکل ارض کوم عاشورا و یل ک-میبسم الله الرحمن الرح

ه از کم یباش یفیثکخونخوار  یهام و شاهد زالویمهاباد تسل یکبت بار شب تارکن یدر فضا کیما تا 

ن آزادانه از قربستان جهل ینند و چنکسوء  استفاده  یاسیما و جو آزاد س یت و دلسوز یعدالت و حسن ن

ند مردم مسلامن کشند و خون آنان را مبکن فرزندان خلق مسلامن را ناجوامنردانه بیمهاباد بگذرند و بهرت

ه در کد یخ باشیدانشان تاریشه یصدا شاهد خونخوار  ین خاموش و بید چنیخواهیم کیمهاباد! تا 

ار یه شهر و دکباشند.  ییرد مناکخود شاهد گرگان  یهاپنجره یخود بخزند و از البال  یبوتکعن یهاالنه

قرار  7 یج ینند و آن را هدف آماج گلوله آر پکر پا بگذارند و به خانه دادستان آنها حمله ینان را زآ 

ستند یمهاباد باشند مگر آنها مسلامن ن یالنرت کخ به یو صفتان تارید و ناظر حمله دینیدهند خاموش بنش

 یما به دولت آگاه میدهیما به مردم مهاباد هشدار م» : ام آمده استین پیاز ا یگر یدر قسمت د
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شاهد عذاب خدا و خلق خدا خواهند  ینشوند بزود یفتار صفت افشا و معرفکن اوباشان یم اگر ایدهیم

د منتظر عذاب سخت خدا و خلق یخ باید. تاریشکم یو خون خواه کشان را به خایشد و خانه و زندگ

و  یم نوشاند در برابر هر قتلیهرا به آنان خوا یه جام تلخکم یدهیباشند ما به توطئه گران هشدار م

  .«یاهر رس به رضبه

شهر  یالنرت کرانه و ناجوامنردانه به یحمله غافلگ یکما امروز بعد از » : ام آمده استین پیان ایدر پا

ن بزرگ مرد یم ایس بودیگر ازبرادران پلیمهاباد و سه تن د یس  شهربانیید شدن ریمهاباد شاهد شه

چ وجه ید و به هیشکمردم اسلحه ن یه شام بررو کگفت یس میه به برادران پلشید همیشه یس انقالبیپل

 «.د شدیه چگونه شهکم یدیند دکحارض نبود آنها را مسلح 

 (21/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  است. سم یسکجنگ اسالم با مار ، ردستانکجنگ در 

ات ضد انقالب در منطقه یجنااز  یونیزیو و تلویمصاحبه راد یکف فرمانده سپاه پاسداران در یابو رش

 23ه منجر به شهادت کن ضد انقالب در حمله به پاسداران یدر باره مهاجم یردستان پرده برداشت. و ک

گروه چپگرا بودند  یکن ازیشرت مهاجمیبه دست آمده ب کطبق مدار » : نفر از برادران پاسدار شده گفت

ادامه  یو «. وجود داشتند یو اصفهان یراز یش یهافارس زبان با لهجه ، زبان کن آنها افراد تیه در بک

راز و متام نقاط یش ، ن ما از اصفهانیه در بکن گفته است یاز مجروح یکین به یازمهاجم یکیه کداد 

ه مساله کست بلیرات نکمساله حزب دمو  یهایرین درگی. در اکنندمی یار کوجود دارند و با ما هم یافراد

ه یل تغذیا و ارسائیکنها از امرین گفت ایت مهاجمیدر مورد ماه یسم است و یسکجنگ اسالم با مار 

د ما یه چون خطر چپ وجود دارد باکنند کنوا منود یجاد آشوب و اغتشاش چنیوشند با ایکشوند و میم

 یاماًل ضد انسانکنحوه عمل آنها » : ن گفتیرد مهاجمکدر مورد نحوه عمل یم. و یشو کیا متیکامربه

ان ینیفلسط یهال جنازهیه ارسائک ینها هامنطور یا یا جنگ وجود دارد ولیه در دنک را درست استیبوده ز



 
142 

ف اختالف یابورش«. نفر از برادران ما را سوزاندند 12ش از یب یهاز جنازهین عوامل نیسوزانند ایرا م

و  وجود داشته یدهآل ولیل اکنه به ش یه در حمالت هامهنگکر شد کرد و متذ کسپاه با ارتش را رد 

ران مؤمن یا یه به انقالب اسالمکوجود دارند  ینیاصوالً در ارتش افرسان و درجه داران و رسبازان متد

 یاتهکن یم ولیم با ارتش اختالف دارییم بگویتوانیم و منیات با آنها آشنا شدیان عملیبوده و ما در جر

گانه یه با عوامل بکوجود دارد  عنارص خود فروخته هم یه در ارتش و ژاندارمر کن است یه وجود دارد اک

ردستان از کمساله » : در ادامه سخنانش افزود یزنند. و یاوقات هم به ما رضبه م یارتباط دارند و بعض

 یومتکمتام شده است و سپاه اجازه نخواهد داد ضد انقالب با اشغال پادگانها و پاسگاهها ح ینظر نظام

 یتهایفعال ید پا به پایه باکن است یته مهم اکن یند ولکجدا  رانیت را از اکاز ممل یرده و قسمتکجاد یا

نگونه یه البته اکند کل یمکه بتواند مساله را تکهم باشد  یعمران یغاتیتبل ی، اسیس یتهایفعال ی، نظام

ان مصاحبه یبه جلو برود. فرمانده سپاه پاسداران در پا یشرت یم با رسعت بیدواریتها رشوع شده و امیفعال

 «.ت گفتیو تسل یکران تربیادت پاسداران را به ملت اخرب شه

 (23/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  0راتها افتادندکپاسداران در رسدشت چگونه به محارصه دمو 

 5شته شدنکه منجر به کرات کردستان با افراد حزب دمکبه  یاز پاسداران اعزام یعدها یر یدرگ یدر پ

امرستان یه در بکتن از پاسداران مجروح  3هان با کینگار خرب  ، دیگر گردینفر د 7نفر و مجروح شدن 

 ین برخورد را برایات ایین عده جزیرد. اکگفت و گو  ، هستند یبسرت « سابق یال پهلو یل»خانواده ارتش 

 .هان رشح دادندکیی خربنگار شهر

 15ه همراه من ب : اظهار داشت، هانکیاز پاسدار آن مجروح در گفتگو با خربنگار  یکی«منطق یمهد»

 یامن دورهایردستان رفتم.در سنندج براکرس ه به یکردستان اعزام شدم و کبه  7ته یمک یگر از سو ینفر د

ردهاند کع یشهر شا ه درکم یدیشن ، م. پس از گذشت چند روزیردکت کن دوره رش یه در اکگذاشته بودند 
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 یلهایه اتومبکم یردکات ما احساس عین شایبه سنندج آمدهاند. براساس ا 7ته منطقه یمکه گروه رضبت ک

 ی. ما در محلکنندمیب یلها ما را تعقین اتومبیا ، ر نظر دارند. مواقع رفت وآمد در شهریما را ز کیو کمش

امن را از پادگان رسدشت یم. غذایدادیم یم و پاسدارایمستقر بود ینار پلکواقع در حومه رسدشت در 

ناگهان مورد مله ضد  ، میگشتیه از شهر برمک یقبل هنگامم. چند روز یامندیم و هامنجا میگرفتیم

دور از چشم ما سنگر گرفته بودند. با آرـ  ییراتها در جاهاکم. دمو یم و محارصه شدیون قرار گرفتیانقالب

تن  3جه آن یه در نتکردند کپرتاب  کنارنج6ما  یند. آنها به سو کردمی یرانداز یما ت یبسو  7ـ  یـ ج یپ

دند. ما یبه شهادت رس« یمحسن رمضان»و « امنیل پیاسامع»و« عطوف یعل» یسدار باساماز برادران پا

از  یل شخصین موقع دو اتومبیم.در ایلومرت فاصله داشتکی 7م. تا شهر یر رگبار بودیقه زیدق 45مدت 

د. راتها دستور آتشبس بدهنکآنهارا گرفت و از آنها خواست تا به دمو  یه رسپرست ما جلو کدند یراه رس

ابانها یم و در بیل خارج شدیل ما افتاد. بالفاصله از اتومبیبه داخل اتومب کیه نارنجکن وقت بود یدر هم

مورد اصابت گلوله « ایحسن باد»گر از برادران پاسدار بنام ید  یکی ، م. ضمن فراریردکدن یرشوع بدو

  .د شدیشه قرار گرفت و

 یعنی ، م. هر سه نفریردکدا یا باالخره پاسگاه رسدشت را پم تیابان و جنگل راه رفتیلومرت در بکین یچند

بعلت نبودن  ، دن به پاسگاهیم پس از رسیمجروح شده بود« یاوش اجاللیس»و « ینیب عابدیحب»من و 

ه یوپرت ارتش به ارومک یه در آنجا با هلکبه رسدشت رساندند  یون ارتشیامک یکما را با  ، آمبوالنس

م. در تهران بالفاصله ما یافتیارتش به تهران انتقال  یامهایاز هواپ یکیه هم با یم و از ارومیمنتقل شد

امرستان در یان بکچون پزش : ردند و گفتندکه در آنجا ما را جواب کبردند  ینیامرستان امام خمیرا به ب

امرستان یجه از هامنجا ما را با هامن حال به بیم. در نتینک یم شام را بسرت یتوانیمن ، اعتصاب هستند

در  ، ه آنها هم مجروح شدهاندکگر از دوستامنان یچند تن د ، بجز ما سه نفر ، خانواده ارتش آوردند

حسن » ، «یخروش یسیع» ، «یخرسو بهرام»ن برادران پاسدارمان یا ، هستند یبسرت  یامرستان شهربانیب

هان کیان گفت و گو با خربنگار ین پاسدار در پاینام دارند. ا« یز نوروز یپرو»و گروهبان « پناه یقادر 

ه هر آن خطر حمله ضد کن یردنشک یردستان و شهرهاکه در مناطق جنگزده کن است یگله ما ا : گفت
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ا یو آمبوالنس وجود ندارد و در صورت مجروح شدن پاسدار  کیل پزشیون وجود دارد وسایانقالب

ن مورد اقدام یارد. وجا دارد در اوجود ند یافکبحد  کیو پزش یانات درمانکام ،از ارتش یدرجهدار 

 .بعمل آورند یشرت یب

و حساس  یط بحرانین رشایدر ا : رد و افزودکانتقاد  ینیامرستان امام خمیب یسپس از اعتصابات اطبا یو  

ن از یردنشکن مرز و بوم از جان و دل در مناطق یه جوانان اکنون کندارد و جا دارد ا ییاعتصاب معنا

برگردند. و به  ، ارشانکآنها هم مجدانه به  ، هم ندارند یو توقع کنندمی ین پاسدار رایا یانقالب اسالم

 اج دارند بشتابند.یاحت که به پزشک یسانکمجروحان و  یار ی

 (25/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 گزارش

 نرتل خود درکبر  یو شهربان یژاندارمر  ، ن در سنندجیتظاهرات خون یدر پ : هانکیخربنگار -رمانشاهک

د مسئول یدرآمد. فر یر یانون در گکدو روز گذشته سنندج بصورت  یخارج و داخل شهر افزودند و ط

شمرگان یگروه از پ یکم یق داریاطالع دق» : ن مطلب گفتیبا اعالم ا ، سپاه پاسداران مستقر در سنندج

داخل ن عده با نفوذ در ینون در داخل شهر مستقر هستند و اکرد وارد شهر شدهاند و هم اک

ه از عوامل کن عده یا» : ردکاضافه  یو «.  حوادث دو روز گذشته را بوجود آورده اند ، نندگانکتظاهر 

دند و الزم است یشکسنندج را به آشوب  یعنیردستان کتنها نقطه امن  ، سم هستندیونیل و صهیارسائ

مسئول سپاه پاسداران «.  ندک یسم جداً افشاگر یونیون در مورد نقش مخرب و اخاللگر صهیزیو تلویه رادک

ن شهر برقرار یت را در ایتوانند امنیدر حال حارض تنها ارتش و سپاه پاسداران م» : ردکن اضافه یهمچن

مسئول سپاه پاسداران مستقر در سنندج درمورد «. متشنج است ین لحظه تا حدودینند و اوضاع تا اک

دهد پاسداران یه نشان مکه کدا شد یپ ین ساچمه ایاز مجروح یکیدر بدن » : گفت یر یات درگیجزئ
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 یو «. ردهاندک یرانداز یشان تیردهاند و عنارص اخاللگر از داخل صف مردم بسوکن یکمردم شل یبسو 

 «.میردکخ یتباً توبک یهوائ یرانداز یسه تن از پاسداران را بعلت تخلف از دستور ت» : ردکن اضافه یهمچن

 (27/7/1358هانکی)

 

   .شودیردستان اعالم مکرات فروهر در کمذا: ر رسدشت و بانهر دیوزنده نخستیمنا

نرتل خود در خارج کبر  یو شهربان ین سنندج ژاندارمر یتظاهرات خون یدرپ»: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .«درآمد یر یانون درگکدو روز گذشته سنندج بصورت  یو داخل شهر افزودند و ط

 یکه کم یق داریاطالع دق: ن مطالب گفتینندج با اعالم امسوول سپاه پاسداران مستقر در س«دیفر»

ن عده با نفوذ ینون در داخل شهر مستقر هستند و اکرد وارد شهر شدهاند و هم اکشمرگان یگروه از پ

   :ردکاضافه  یحوادث دو روز گذشته را بوجود آوردهاند.و  ، نندگانکان تظاهر یدر م

سنندج را به آشوب  یعنیردستان کتنها نقطه امن  ، هستند سمیونیل و صهییه از عوامل ارساکن عده یا

ند. ک یسم جدا افشاگر یونیون در مورد نقش مخرب و اخاللگر صهیزیو وتلویه رادکدند و الزمست یشک

ت یتوانند امنیه در حال حارض تنها ارتش و سپاه پاسداران مکرد کن اضافه یمسوول سپاه پاسداران همچن

  است. متشنج  ین لحظه تا حدودینند و اوضاع تا اکن شهر برقرار یرا در ا

   :گفت یر یات درگییمسوول سپاه پاسداران مستقر در سنندج در مورد جز

 یرانداز یمردم ت یدهد پاسداران بسو یه نشان مکدا شده یپ ین ساچمهایاز مجروح یکیدر بدن »

رد کن اضافه یهمچن یاند. و ردهک یرانداز یشان تیردهاند و عنارص اخاللگر از داخل صف مردم بسوکن

 .«میردکخ یتبا توبک ییهوا یرانداز یه سه تن از پاسداران را بعلت تخلف از دستور تک
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 یفه ماموران شهربانیاعرتاض پاسداران به عدم انجام وظ یسنندج در پ یس شهربانییگر رید یاز سو 

 ید ولیبوجود آ یهامهنگ د در سطح شهریه باکم یرده بودکه به پاسداران اخطار ک یبا وجود : گفت

 .ات شدندیبا ما وارد عمل یردند و بدون هامهنگکن نیپاسداران چن

 یکشکم و ماموران یداشت یان تظاهرات ما هم در داخل شهر گشتیدردو روز گذشته در جر» : افزود یو 

 یول هستند یار مومن و انقالبیس سنندج افراد بسین ماموران پلیند و همچنکردمیفه یهم انجام وظ

  .«کنندیت منکباشند در تظاهرات رش یم یچون بوم

  در شهر صورت گرفته است یمتعدد یه شب گذشته انفجارهاکاست  کیده از سنندج حایرس یگزارشها

به  یل و قرار است گروهیه در حال حارض مدارس سنندج تعطکان گفت یسنندج در پا یس شهربانییر

 بانها شوند.ایعنوان اعرتاض به حوادث سنندج وارد خ

 (27/7/1358هان کی)

 

  .گذاشت یمجروح بجا 8شته و ک 3د سنندج یشد یهایریدرگ

  .داد یر در سنندج رو یاخ یهنگام تظاهرات مردم به نشانه اعرتاض به اعدامها یر یدرگ

ـ براثر درگ شته کداد سه تن به رضب گلوله  یه بعدازظهر پنجشنبه در سنندج رو ک یدیشد یهایریسنندج 

 .شدندیتن به شدت زخم و هشت

 .ساله بودند 26جوان  یکساله و  44مرد  یک ، چهار ساله کود ک یک ، شدگانکشته

ن یمختلف مردم مبناسبت چهلم یه گروههاکداد  یرو  یهنگام یر یه درگکاست  کیده حایگزارش رس

به نشانه ز یدرآمد ون یوان از پایشور درمرکع غرب یه در وقاک یسلطان یشته شدن فواد مصطفکروز 

  .زده بودند ییامین شهر دست به تظاهرات و راهپیا یابانهایر در سنندج در خیاخ یاعرتاض به اعدامها
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 ییهوا یرانداز یبا ت، ابان مردوخیابتدا در خ، ان را در دست داشتندکشته شد ک یسهاکه عکن گروه یا

ابان شاهپور یه از خک یرده و هنگامکگر اجتامع ینندگان بار دکاما تظاهر  ، پاسداران روبرو و متفرق شدند

شدند و طبق یشته و هشت نفر زخمکجه سه تن یه در نتکشد  یرانداز یآنان ت یگذشتند به سو یسابق م

 . م استین وخیرث مجروحکحال ا ، سنندج یتختخواب 200امرستان یاظهار مسووالن ب

ه کرا  یهفت تن از مجروحان یمه از سنندج به تهران فرستاد اساک یپارس در گزارش یخربنگار خربگزار 

 :ردکن رشح اعالم یبه ا، قرار دارند یتحت عمل جراح« قانع»مشهور به  یست تختخوابیامرستان دویدر ب

ب یحب ی، امران سجادی، کاسعد سجادی، نیخانم افسانه حسی، بیف غریمحمد رش ی، ر یران وزیخانم ا

جوان  یکطفل چهار ساله و  یکه و کد ساله  مرد چهل و چن یکو اجساد  ییرزایو نارص م یبیالله غر

 است. سنندج  یامرستان شهدایست و شش ساله در رسدخانه بیب

ست و یب یرب محمدکا یچهار ساله و عل یی، رضا یلیل : ن رشح استیبه ا شدگانکشتهدو تن از  یاسام

 .ستیه به عباس آباد سنندج منتقل شده روشن نکت مرد چهل و چند ساله یشش ساله و هو

 یست بخربنگار خربگزار یاز مسووالن سپاه پاسداران مستقر در سنندج در ساعت ب یکگر ید یاز سو 

رد یگیرا در واقعه روز پنجشنبه بر عهده من یچ فردیشدن هیشته و زخمکت یسپاه مسوول» : پارس گفت

تباط با واقعه از افراد سپاه پاسداران مستقر در سنندج در ار  یه عدهاکادآور شد ین حال یدر ع یو 

بعدازظهر پنجشنبه سنندج را رخنه  یهایریخ شدهاند و علت درگیتوب ییهوا یرانداز یسنندج بعلت ت

 .«به شهر دانست یطرفداران جالل طالبان

رمانشاه کپارس در  یبا خربگزار  یات سپاه پاسداران سنندج در متاس تلفنیگر فرمانده عملید یاز سو 

و اهانت  یضد انقالب اسالم یبا دادن شعارها یه روز پنجشنبه عدهاجدیحدود ساعت ه»ه کرد کعنوان 

ه به آنها اعرتاض ک یمومن به انقالب اسالم یل به راه افتادند و با عدهاکیابان و یبه رهربان انقالب از خ

گروه از پاسداران به منطقه رفتند  یکد و یبه اطالع سپاه پاسداران رس یتلفن، مراتب، ر شدندیردنددرگک

از عوامل آشوب طلب  یه عدهاکنندگان برآمدند کدرصدد متفرق ساخنت تظاهر  ییهوا یرانداز یبا تو 
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ه به سپاه ک یه طبق گزارشکردند ک یرانداز یاز مردم ت یعدها یرده و بسو کن اقدام سوء استفاده یاز ا

شته کساله مرد چهل و چند  یکچهار ساله و  کود ک یکم ید و هنوز ما هم از صحت آن اطالع نداریرس

 .«رزن هم مشاهده شده استیپ یکن مجروحان یدر ب یشده و حت

ردن احساسات کحهدار یگناه جریمردم ب یبسو  یرانداز ین تیهدف ا»: فرمانده سپاه پاسداران گفت

در شهر  یدیجد یهایریشود درگیوشش مکه سپاه پاسداران انقالب است و یخنت آن علیو برانگ یعموم

 .«دیسنندج بوجود آ

ن شهر روز افزون شده و یمتاسفانه نفوذ مهاجامن به ا» : ات سپاه پاسداران سنندج افزودیمانده عملفر 

 .«شوندین شهر میل داخل ایگروه گروه با اتومب یشمرگان جالل طالبانیپ

ت کهر گونه حر  یوبکم و آماده  رس یندار یر یاز درگ یوششها مهاجامن ترسکرغم متام یما عل» : افزود یو 

 .«میهست یبضد انقال 

ردند مورد ک ییهوا یرانداز یه تکرا  یافراد پاسدار  یما حت»: ات سپاه پاسداران سنندج گفتیفرمانده عمل

ما شناخته شده است و  یآنها برا یم چهرههایشتار مهاجامن را داشتکما اگر قصد  ، میرسزنش قرار داد

شتار سنندج را کنم و یکب میذکا تیقوده یرس یبیآس یسکپاسداران به  یرانداز یه براثر تکن موضوع یا

 .«میدانمی ه سپاه پاسدارانیبرعل یاحساسات عموم یکتحر یبرا یزهایانگ

: آن اعالم شد یه طکافت یسنندج انتشار  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاز سو  یهایاطالع، انین میدر ا

ان یدر م یرانداز یرده و با تکمله ضد انقالب خائن به مقر سپاه پاسداران ح یبعدازظهر پنجشنبه عدها»

ن یدر ا«.شوم خود جامه عمل بپوشانند یله به هدفهاینوسیند تا بدکردمیشته و زخکرا  یمردم عدها

ه کتواند نقشه شوم آنان را یو خائنانه من ینگونه اعامل ناجوامنردانه و ضد انسانیا»: ه اضافه شدهیاطالع

پارس در  یبگزارش خربگزار « هم باشد جامه عمل بپوشد یمدت یبرهم زدن آرامش در سنندج و لو برا

و سپاه پاسداران در  یژاندارمر ی، شهربان ، ه ارتشکنان داشته شد یه مبردم سنندج اطمیان اطالعیپا

 .«ستین یچگونه نگرانیه یربند وجایامل برس مک یآمادگ
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 ییامیاعت شاهد راه پس 3به مدت  ، ن شهریروز )جمعه( ایه دکاست  کیاز سنندج حا یگزارش بعد

شته شدن سه کنفر و  8شدن یه منجر به زخمکه به مناسبت حادثه بعدازظهر پنجشنبه کبود  یمیعظ

  .د انجام شدینفر گرد

ن یه مغازه و بازار اکردند کاعالم  یدان آزادیگذشتند در میشهر م یابانهایه از خیکان در حالیامیراه پ

سنندج در ارتباط با  یدرصد مغازهها 90روز ید است. ل یطساعت تع 3شهر فردا )امروز ( به مدت 

  .ل شدیحادثه عرص پنجشنبه تعط

ز به عنوان یفردا )امروز (مدارس سنندح ن : ه کپارس از سنندج گزارش داد  یخربگزار  ، روزیبعدازظهر د

به  یراتل خواهد بود و عرص فردا )امروز ( تظاهیها تعطیو زخم شدگانکشته یبا خانوادهها یهمدرد

 .ن مناسبت در سنندج برپا خواهد شدیهم

حدود ساعت  : روز پنجشنبه سنندج گفت یهان در مورد برخوردهاکیشب در متاس با ید ینیشاهد ع یک

ر و در ستاد پاسداران یتوسط پاسداران دستگ یا چند نفر از اهالیه گوکه اطالع دادند کبعدازظهر بود  5/5

ر یدستگ یشوند. مردم بطرف ستاد رفتند و خواستار آزادیم یگهدار ابان شاهپور سابق نیواقع در خ

ده شد و یر شنیچند ت یکشل یصدا ، ره بودندکه مردم با پاسداران مشغول مذایکدر حال ، شدگان شدند

ر شدند و یستاد است رساز یه روبرو کرستان دخرتانه مستوره اردالن یدب یکوچه بارکمردم شتابزده به 

شدند یزخم یشته و عدهاکآن سه نفر  یه طکشد  یکه چند رگبار بطرف مردم شلک ، ن اثنا بودیدر هم

 است. ابان بوده یه با مادرش در حال عبور از خکاست  یچهار سالها کود ک ، شدگانکشتهاز  یکی

پاسداران نبوده و  یاز سو  یرانداز یه تکع شده یدر شهر شا: هان گفتکین به یهمچن ینین شاهد عیا

ت مردم را به یان جمعیضد انقالب با استفاده از اجتامع مردم در مقابل ستاد پاسداران از م یا عدهایگو

 ییهوا یرانداز یه فقط تکهستند  ینند. پاسداران هم مدعکگلوله بستهاند تا اوضاع شهر را متشنج 

 یرانداز یه تکنند بلک یرانداز یه پاسداران به مردم تکدم یند ، ه شاهد بودمکردهاند و خود من هم ک

 .ندکردمی ییهوا
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م و مناز یداشت یرا گرام یطالقان اللهآیتاد یم و یردکامروز )جمعه( مناز جمعه را برگزار  : ردکاضافه  یو 

  .امل آرامش برگزار  شدکجمعه در 

د مسووالن یه باکرد یگیدر سنندج صورت م ییه متاسفانه هر شب انفجارهاکادآور شد ین شاهد یهم»

 «.نندکن وضع بیان دادن به ایپا یراب یر کف ، امور

 (27/7/1358هان کی)

 

  ه پاسداران انقالبیل علیا و ارسائیکتوطئه آمر: فیمصاحبه با ابورش

 ، در رابطه با سپاه پاسداران است یه االن مطرح است مساله بندر انزلک یف مسالهایابورش یآقا •

 .دینکف یان را  تعریجر

ه سپاه کن یبرا یبوده مبن یدر بندرانزل یاتیکش از واقعه تحریدو روز پ دهیه به ما رسک یطبق گزارشات-

ات با پخش یکن تحریه به دنباله اکم یکردمی ینیشبیخارج بشود. و ما پ ید از بندر انزلیپاسداران با

شباهت به  یب یان بندر انزلیجر است. در رشف وقوع  یابوده واقعه یها چپهیرث اعالمکه اکها هیاعالم

و حمله بطرف سپاه  یر یاحساسات و تظاهرات و بعد همدرگ یکست با تحریا پاوه نیوان یان مریرج

ن ین مسوولیب یر یدرگ یه از ابتداکند. هامنطور یکم یرو یروش پ یکانات از ین جریباً متام ایپاسداران تقر

ه پاسداران یعل یست واقعیمونکدر آنجا نداشته و  یوندد. سپاه دخالتیپیالت و نهادها به وقوع میش

 .ندیکتوطئه من یانقالب

د یآیش میپ یر یه درگکنیشته شده و بعد از اکادها به رضب گلوله یاز ص یکیگزارش  یکو باز طبق 

شوند. بعداً از سپاه یم یا زخمیشته ک یر ین درگیادها چند نفر در ایالت و صیتوسط گارد محافظ ش

شده  ینیشبیه قبالً پک یاتیکله تحریرود و بوسیآنجا مآرامش به  یبرقرار  یخواهند. سپاه برایم کمک

  .شودیه سپاه میشود. و بعد تظاهرات و شعارها برعلیحمالت متوجه سپاه م
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ست است تا با دولت وابسته به غرب بشود وسپاه هم چون یمونکا ترساندن مردم از خطر یکهدف ازآمر

ه به سپاه حمله کان دارد کار هست و امکدر  یاه توطئهکرده بود کن ینیشبین صورت پیمساله را به ا

  .نندک

ه کشوند یشوند و مجبور مید و مجروح میبرادران ما شه یر ین درگید و در ایآیش میپ یر یمتأسفانه درگ

 .نندکب یر یه از تلفات جلوگکنیا ینند براکب ینیعقبنش

 

 ندیکم یرو یروش پ یکوان وپاوه ازیمر یانات بندرانزلیجر

 یکه پاسداران تحریها برعلیچپ یاد و از سو ینندگان زکبرند. درآنجا چون تعداد تظاهر یناه مپ یبه شهربان 

ه از هر گونه کم یما در تهران دستور داد ، شودیمنجر م یافاجعه یکتوانست.  به یه مکشدند یم

ربگذارند ناکخودرا  یهانند و اسلحهکنند ومردم را به آرامش دعوت بکن ینند و سعکب یخوددار  یر یدرگ

ه یشوند و با تخلینندان متفرق مکاز تظاهر  ید تعدادیآیه آن شب مک یدیه خوشبختانه بعد از باران شدک

ه کت است یاهم یه داراک یز یآن چ یگردد. ولیخود بر م یاز پاسداران وضع به حال عاد یشهربان

ه توسط عوامل کهست  ییما با چپ مناها یر یم درگیخودمان گفت یهاه ما در متام مصاحبهکنطور یهم

ه کن یجاد آشوب و موج دادن ذهنها به ایشوند و هدفشان ایه میل تغذیا و ارسائیکل امریگانه از قبیب

السابق  یامفکند و کاست انتخاب بیس یکامً یران نتواند مستقیه اکنجا هست یست در ایمونکخطر 

نطور توطئه یباشد ا یه واقعاً انقالبک یست واقعیمونکه کم ینیکر مکوگرنه ما ف ، میوابسته به غرب بشو

ه متام افرادش ک یبودنش برهمه ثابت شده. سپاه یه االن انقالبک ی. سپاهکنندیمن یه پاسداران انقالبیعل

نم تنها سازمان یبیه ما مکن هست یتوانند آنها را بخرند ایله منیچ وسیشهادت آماده هستند و به ه یبرا

گسرتش و تداوم آن در جهان  یند برایکم ین انقالب پاسدار ید از ایه با دادن خون و شهک یانقالب

 یچگونه اصالتیه هک یچپ یست با گروههایمونکنطور مورد حمله و هجوم ضد انقالب بنام یوشند ایکم

  .شوندیها میرین طور درگیقرار گرفتهو گرفتار ا کنندمیبودن  ینداشته ندارند و تظاهر به انقالب
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د روبرو یردکه خودتان اشاره که صورت گرفته هامنطور ک ییهااز توطئه قسمت یکدر مورد  •

 یر در بندر انزلیع اخیردستان و بلوچستان و وقاکن مردم در برابر برادران پاسدار است یقراردادن ا

 د.؟یادهیشین توطئه اندیاز ا یر یجلوگ یبرا یر یشام چه تدب است. ن مطلب ینشانگر ا

زند و در یبا مردم بپره یر یه از هر گونه درگکم یو دستور دادها ایمکردهه ین توصامیهاما به متام واحد-

ه با مردم کنند ک ینندو سعکاط عمل بیبا احت یلید. خیآیش میه اعتصابات و تظاهرات پک یموارد

شود. یه از طرف برادران ما مکالزم  یهااطیمتأسفانه با توجه به احت ینند ولکدا نیپ یر یچگونه درگیه

نا با یو ع یرانداز ی. و با رشوع تکنندمیت یعده عوامل ضد انقالب مسلحانه خودشان را داخل جمع یک

ه در کندازند. و حال آنیانات را به گردن سپاه پاسداران بیه متام جرکشوند یدو نفر سبب م یکیشنت ک

رخورده بودند و یته از عقب کبودند  یسانکشته شده بودند که در ابتدا ک یوان هم دو نفر یفاجعه مر

 ..ه سپاه بلند شوندینند و علکب یکه احساسات مردم را تحرکهامن دو نفر سبب شده بودند 

از  یکیبه اشتباه  یراه انداخته بودند. منته ییهابرنامهن یچن یکظاهراً در قبل هم در اصفهان  •

    رده است ؟کنها یر از ایبه غ یر یشتند. سپاه چه تدابکاران خودشان را کهم

ها خودشان را آلوده یرینند و در درگکه افراد خوب عمل بکم یه دستور داده بودکنیما البته عالوه بر ا-

ز و  محل تجمع ما کما و مرا یه اغلب آنها براکن عوامل ضد انقالب یه ایلکه کم ینند ما درصدد هستکن

  .ردکم یر خواهینها را دستگیفرصت مناسب متام ا یکاند درشناخته شده

خواهند یم کمکن از پاسداران یخون یر یق و حساب شده پس از درگینقشه دق یکطبق  یدر بندر انزل

ل دادگاه یتحو یر یوشند مردم را در مقابل سپاه پاسداران قرار دهند.ما آنها را پس از دستگیکو سپس م

ن یه اکند کاد بجیا ییتهاین است حساسکها ممیریاز درگ یه بعضکنیم داد منتها بخاطر ایانقالب خواه

  .مینکب یمقدار از شدت عمل خوددار  یکه کم یند فعالً مجبور هستکب یکتها مردم را تحریحساس

 .شوندیه میل تغذیا و ارسائیکه توسط آمرکاست  ییپاسداران با چپ مناها یر یدرگ •
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ام در بدهد.ش ییل مقامات قضایه شناخته شدند تحوک ین عواملیراحت بود متام ا یلیسپاه خ یبرا-

ه یه بر علک یو ارتش یز دولتکدر مرا ید و آن  وجود عواملیاردهکمطرح  یخود موضوع یصحبت قبل

و  یاسیس یتهایه شخصیلکم گذشته یه رژک ی؟ اصوالً از مواقع کنندمیار کانقالب و سپاه پاسداران 

را از  یو مردم یاسیس یتهایان رشد شخصکرد. هر گونه امکنجهگاهها نابود کرا در زندانها و ش یاجتامع

ق در یمبود متخصص و الکم و بخاطر یه اصوالً با قحط الرجال روبرو هستکن است یا است. ن برده یب

ن افراد یاند و اه نشدهیار هستند و تصفکه ضد انقالب هستند هنوز بر رس ک یاز دستگاهها افراد یار یبس

یی هااند رضبهردهکم یه االن تنظک یانامهبار طبق بر یکخودشان هر چند وقت  یبر طبق آن عادت طاغوت

ه وجود کهست  یقت تلخیحق یکن مساله یا کنندمید یاز برادران ما را شه یازنند و متأسفانه عدهمی

  است. نه مساعد یمقدار زم یکانات ین جریه ایتصف یدارد. و برا

 

 سنندج یه سپاه پاسدران انقالب اسالمیاطالع

  .سنندج منترش شد یه ازطرف سپاه پاسدران انقالب اسالمین اطالعیا : یاسالم یسنندج ـ خربنگار جمهور 

زضد کن مر یه در شهر پخش شده و طبق اسناد موجود در اک یعاتیبنابر شا-میبسم الله الرحمن الرح

 یداخل ، جاد جنگیا یآرزو  است. ل شده یتبد یسم جهانیونیان مقاصد شوم صهیه به زبان بکانقالب 

ن اساس یبرا است. شهر سنندج را در نظر گرفته  ین قربانیرشوع اول یپروراند و برایرا در رس مران یدر ا

را  یچگونه برخوردیت هیدارد. مسوولیاعالم م یردن برادران و خواهران همشهر کسپاه ضمن مطلع 

گر یرسدشت و د ، پاوه ، وانیات ضد انقالب در مریبعهده نخواهد گرفت و اجازه نخواهد داد جنا

د یمسلامنان آگاه باش ، ران و مسلامنان جهان دوباره پژمرده شودیا یه انقالب اسالمیردستان علک یشهرها

ه به ییکو چه عوامل آنها در داخل و آنها یخارج ییاند چه قدرتهاه مانفع خود را از دست دادهک ییآنها

مقاصد  یاجرا یبرا ین را سنگر یس مسلمینوام یمال و حت ، اند جانخود نائل نشده یر اسالمیاهداف غ

ه یو تهمت بخصوص بر عل یز یجاد هر گونه آشوب و خونرین راه از ایاند و در اش قرار دادهید خویپل
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ه ییکا آنهایند. برادران و خواهران آینامیمن یاند خوددار ستادهیه در سنگر اسالم ایکسانکون و یانقالب

ه روزها در کستند ینها نیند مگر همیمناید به ترور میتهد و مسلامنان را کنندمی یها را مببگذار خانه

ند. یمنایم یرد معرفکرشمانه خود را طرفدار خلق یدهند و بیم یبظاهر انقالب یشهر شعارها یابانهایخ

نند؟ ما اعالم کخارج  یار اسالمکدان را از وجود افراد مسلامن و افیخواهند میه آنها مکن است یا جز ایآ

م و یطلبیم یار ین راه تنها از خدا یستاد و در ایم ایمچنان قاطعانه در جبهه اسالم خواهه هکم ینیکم

را  یتفاوت یه بیکسانکم و البته یستیایل غاضب با متام قدرت مین و عوامل ارسائیات خائنکدر برابر حر 

 .شود خواهند بودیه آنها میه بر علک یامسوول هر گونه توطئه اندمنودهوه خود یش

  

  سنندج یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

ران مسلم یدر ا یاسیل سیارشناسان مساکهمه  یامروز برا : سدینویم یما در گزارش یاسیخربنگار س

ه کانقالب  ینو پا یردن نهادهاک یران در مرحله اول متالشیا در ایکل و آمریه هدف ارسائکشده است 

و حزب  یل سپاه پاسداران انقالب اسالمیدهند از قبیل مکیران را تشیملت ا یزش اسالمیستون فقرات خ

له یه بوسکه شده است یته یق و مفصلین موضوع نقشه دقیا یباشدو برایم…. و  یاسالم یجمهور 

 گردد.یاز دوستان ناآگاه اجرا م یا و بعضیمزدوران آگاه سازمان س

 (30/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 فیبا ابو رش یتلفن یگفتگو 

  ست؟ینظر شام چاست. ان یدر جر یارد توطئهکسپاه پاسداران سنندج اعالم  : س

احساسات  یکها و تحریرید با به وجود آوردن  درگیوشیکه ضدانقالب مکه کم یدیجه رسین نتیما به ا : ج

 یکحراز آنان احساسات مردم را ت یاشته شدن عدهکانات و ین جریان مردم در ایردن مکر یو احتامال درگ



 
155 

حمله  یتابخانه مذهبک یکبه  یاوست وعدهیبوقوع پ یام ما توطئهیکردمی ینیشبیردو هامنطور مه پک

ردستان کشدند. در  یر یباعث درگ یردند به مقدسات مذهبکردند وبا انداخنت سنگ و آب دهان اهانت ک

 یر هوائیلوم نبود با تدور بودند مع یلیه خکدو نفر  یکیها یر ین درگیرث مردم مسامحه دارند در اکا

ه سپاه کنین را بعنوان این رفتند. باالخره ایشد از بیم یکه از داخل مردم شلک ییرهایا با تیافراد سپاه 

ر شهرها مقدماتش دارد یه االن در شهر سنندج و در ساکست یان توطئهیردند.اکز یدستاو ، انجام داد

  .نندکر یه مردم را با پاسدار درگکشود یفراهم م

از جمله سپاه  یمردم یه نهادهایغات دامنه دار ضد انقالب علیسپاه پاسدران در مقابله با تبل : س

  رده است؟ک یغات مثبتیرده و چه تبلکاتخاذ  یر یچه تداب ، پاسداران انقالب

ه ضد کنیا یم و برایداشت یر یم چون ما دامئاً درگینکم بینتوانست یار کغات چندان ینه تبلیما در زم : ج

ما تا حاال رصف مبارزه با  یروهاین متام نیبنابرا آوردمیبوجود  یدیمساله جد یک یانقالب هر روز 

م ینکب یار کم یغات تا بحال نتوانستیشده است ما از نظر تبل یاتیمبارزه عمل یعنیعوامل ضد انقالب 

م و مردم را در یرائه دهون و مطبوعات ایزیو و تلویرا از راه راد یغات دامنه دار یم تبلیدر نظر دار یول

 کنندیمن یار کاز سازمانها با ما هم یبعض یعنیم ینه دارین زمیهم در ا یالتکم. البته مشیان بگذاریجر

  .گذارندیار ما منید در اختیه باکرا  یاناتکو ام

 .د ؟ بخصوص اوضاع مهابادینیبیل چگونه مین تحلیردستان را با آخرکاوضاع  : س

م. یرد ندارکبنام  یلکما االن مش یعنی است. مساله متام شده  یک یلکبطور  ردستانکمساله  : ج

ببار  یالتکات مشیکن تحریو ا کنندمیجاد یا یاتیکه در منطقه وجود دارند و تحرک یچپ منائ یگروهها

ان و تا کو بو  مهاباداست. ن مساله حل شده یا ی، و نظام یلکاز نظر  یول ،ن استیمساله ا آوردمی

 یمساله داخل یکردستان تنها کر شوم مساله کد متذ یاما با است.ردستان آرام ک یمتام شهرها یحدود

 و دخالت دارد. یست و عامل خارجین

 (30/7/1358یاسالم ی)جمهور 
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 و زد و خورد در سنندج یامئیراهپ

حدود شته و مجروح شدند. که بعداز ظهر روز پنجشنبه گذشته رخ داد. چند تن ک ییهایریبر اثر درگ

ضد دولت و اهانت به رهربان  یبراه افتاده و شعارها« لکیو » ابانیدر خ یابعدازظهر عده 6ساعت 

از مردم در سنندج با سپاه پاسداران  یه با اعرتاض مردم روبرو شدند. گروهکدادند یم یانقالب اسالم

در  یر یاز درگ یر یلوگج یگروه از پاسداران برا یکدن یردند. پس از رسک کمکمتاس گرفته و درخواست 

ه سپاه پاسداران یعل یاحساسات عموم یکشود قصد تحریه گفته مکن منطقه عوامل آشوب طلب یا

 .ردندک یرانداز یرزنان تیان و پکود ک یرا داشتند بسو  یانقالب اسالم

ان رزنیپ یشته و مجروح شدند و حتکها چند تن یراندازین تیه بر اثر اکپارس گزارش داده است  یخربگزار 

روز یاز د یطرفداران جالل طالبان ، ده از سنندجیبنا به گزارش رس است. ده شده ین دیان مجروحیدر م

 .رده بودندکز کخود را متمر  یروهایرده و نکن شهر رخنه یدر ا

شنت کما )پاسداران( اگر قصد  : ات سپاه پاسداران گزارش داده استیپارس بنقل از فرمانده عمل یخربگزار 

پاسداران  یرانداز یه بر اثر تکعه ین شایما شناخته شده است و ا یآنها برا یهام چهرهیا داشتمهاجامن ر 

شتار امروز )پنجشنبه( ک : ن گزارش آمده استیم. در دنباله اینکیب میذکا تیده قویب رسیآس یسکبه 

 .میدانیه سپاه پاسداران میعل یاحساسات عموم یکتحر یبرا یازهیسنندج را انگ

وم کحمالت ضد انقالب خائن را مح یهایاعالم یدر سنندج ط یان سپاه پاسداران انقالب اسالمیم نیدر ا

  .ردک

رده و کضد انقالب خائن به مقر سپاه پاسداران حمله  یاپنجشنبه( عده») : ه آمده استین اطالعیدر ا

  .شوم خود برسند یهدفها له بهینوسیند تا بدکردمیشته و زخکرا  یاعده ، ان مردمیدر م یر انداز یبا ت
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روز یه دکپارس گزارش داده است  یزدند. خربگزار  یامئیدست به راهپ یدر ضمن روز گذشته گروه

 یه روزهاکاست  یادآور یل بود. الزم به ین حادثه تعطیسنندج در ارتباط با ا یهادرصد از مغازه90

 .ل هستندیها تعطرث مغازهکجمعه ا

ران رودر رو قرار دادن با سپاه یا در ایس یمخف یهاهکات شبیکتحرهدف  یاسیده ناظران سیبه عق

ا بتواند یکسپاه پاسداران فرسوده شده و در درازمدت آمر ییاراکپاسداران با مردم بوده تا شعاع عمل و 

 وارد عمل شود. یانقالب یروهایه انقالب و نیبرعل ینظام یاز ارگانها یازساخت بعض یر یبا بهرهگ

 (30/7/1358یماسال  ی)جمهور 

 

 .اعالم شد یعموم یامروز در مهاباد عزا : فیابورش

به  یمتاس تلفن یکران بامداد امروز در یا یف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمیابورش –ه یاروم

ن شهر رشوع به ساخنت سنگر و قطع یدر مهاباد رخ داد و ضد انقالب در ا ییهایریدرگ : خربنگار ما گفت

راتها کدمو  یه امروز از سو کست کیده حایه اخبار رسکگفت  یو  است. رده کپادگان و شهر  نیارتباط ب

ن خرب یف در مورد ایدر مهاباد انجام خواهد شد. ابورش یاعالم شده و تظاهرات یعموم یدر مهاباد عزا

 نداد. یحیتوض ، خود مستقر هستند یه سپاه پاسداران در محل اصلک

 (3/8/1358هانکی)
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 مهاجامن حمله

  است.ننده کنگران  ، وانیاوضاع مر است. راتها کمهاباد در دست دم : فیمعاون ابو رش

ران یف فرمانده سپاه پاسداران ایداد و به گفته ابورش یدر مهاباد رو  ییهایریظرف دو روز گذشته درگ

ه و محارصه یاروم ین پادگان و راه اصلین شهر اقدام به ساخنت سنگر و قطع ارتباط بیضد انقالب در ا

به محل سپاه پاسداران و پادگان مهاباد  ییهایراندازین تیهمچن یبه گفته و  است. رده کسپاه پاسداران 

 است. ز به  شده ین

 

 راتهاکرفت و آمد دمو 

مهاباد در دست » : پارس گفت یف بعدازظهر پنجشنبه به خربگزار یمعاون ابورش« یجربوت»گر ید یاز سو 

به مقر سپاه  یاچگونه حملهیه یول ، کنندمیراتها آزادانه در شهر رفت و آمد کراتها است و دمکدم

 یکشب مهاجامن ضمن حمله به یه پرکاست  کیده از مهاباد حایرس یگزارشها است. پاسداران نشده 

 ، فه بودیه در مهاباد مشغول انجام وظکه را یاروم 64ر کلش کپزش« یو یحی»رت کرسگرد د  ی، خودرو ارتش

ن نقطه بدن چاقو خورده بود یه از چندیکدر حال یو یحیرت کده و به قتل رساندند. جنازه رسگرد د ربو 

ز یمجاهد ن یکشب مهاباد یپر یهایریان درگین در جریدا شد. همچنیروز در خارج شهر مهاباد پیصبح د

ر است امروز افت قرایه انتقال یروز به ارومید. جنازه هر دو تن دیبه شهادت رس« اصغرزاده» به نام

مبنظور  ، از پرسنل ارتش یبه اتفاق گروه یو یحیرت کسپرده شوند. رسگرد د  کبخا یمراسم ی)شنبه( ط

ه در اطراف سد مهاباد کت بود کخودرو در حر  یکن پادگان مهاباد با یبوضع مجروح یدگیو رس یشکرس 

 « د.یت رسز به شهادین حمله مجاهد اصغرزاده نیهدف گلوله مهاجامن قرار گرفت. در ا

 (5/8/1358)اطالعات
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 است. شور همچنان ناآرام کغرب 

پاسداران و  یر یت از درگیاکده حیرس یگزارشها است. شور همچنان ناآرام ک یمناطق غرب یشهرها

ز کاز مرا یکیان مهاباد به عنوان ین  میگر دارد. در اید یراتها از سو کسو و دمو  یکاز ینظام یروهاین

ف فرمانده سپاه یابورش است. شرت برخوردار یت بیگر از حساسید یبه شهرهاراتها نسبت کمهم دمو 

در مهاباد رخ  ییهایریدرگ : ردکبا خربنگاران اعالم  ییروز در گفتگویران پریا یپاسداران انقالب اسالم

ه و یاروم ین پادگان و راه اصلیب ، ن شهر رشوع به ساخنت سنگر و قطع ارتباطیداده و ضد انقالب در ا

به  ییهایراندازیش تیضد انقالب چند شب پ : ف افزودیابورش است. رده کردن سپاه پاسداران کمحارصه 

رات در مهاباد کپنج شنبه افراد حزب دمو  یعنیمحل سپاه پاسداران و پادگان مهاباد انجام داد و روز بعد 

راتها درآمده کد به ترصف دمو ه سپاه پاسداران مهاباکن خرب یف در مورد ایردند. ابورشکاعالم یعموم یعزا

سپاه پاسداران  ین خرب صحت ندارد و افراد در محل سپاه پاسداران مستقر هستند. سخنگو یا : گفت

داده و گفته  یمهاباد رو  یوههاکن افراد ارتش و افراد حزب در اطراف یب یر یدرگ یک : ز گفتیمهاباد ن

 یرسهنگ نجفزاده فرمانده یول است. ده راتها منهدم شکدمو  یسه خودرو  ی، ر ین درگیشود در ایم

 : ه گفتیفرمانده سپاه پاسداران اروم یر کان باین میرد. در اکب نیذکا تید و یین خرب را تأیپادگان مهاباد ا

ن ییپا یلیراتها در سطح خکسو و دمو  یکن ارتش و سپاه پاسداران از یب یر یهم رفته در مهاباد درگیرو

 شود. یده منین دیسنگ یان دارد و حمله با سالحهایرج یرانداز یت کبه صورت ت یعنی

 (5/8/1358هانکی)

 

 وضع مدارس

 ییمدارس ابتدا یات از آن داشت متامیاکه حک یعاتیانتشار شا یپارس در سنندج در پ یخربنگار خربگزار 

ستان ن شهر یز و همچنکن مرایا یادر آموزشکو  یمقدمات یرستانها و دانشرسایدب ی، لیتحص یی، ـ راهنام

صحت ندارد و تنها  یعاتین شایه چنکگزارش داد  ، السها حارض نشوندکوان و بانه قصد دارند در یمر



 
160 

ش یدر سطح شهر سنندج مانند روز پ یر مؤسسات آموزشیل بوده و سایرستان شاهپور سابق تعطیدب

اران مستقر در سنندج پارس در تهران در متاس با فرمانده سپاه پاسد ی. خربنگار خربگزار اندداشتهت یفعال

ر سنندج یت دبیترب یدهکل دانشیخرب تعط« فید تعریفر»ا شد. ین شهر را جویمتاس گرفت و اوضاع ا

ضد انقالب قصد دارند  یگروه : رد و گفتکب یذکن هفته را تیشنبه و دوشنبه ایکشنبه و  یدر روزها

ار کاف یکمهاباد در شهر قصد تحراوضاع  ینند و با نرش اخبار دروغ دربارهکمدارس سنندج را متشنج 

غات یسلسله تبل یکد هر چه زودتر مقامات مسوول دستور به یبایه مکشود یه میرا دارند و توص

ه منزل کشب یه دک : ف فرمانده سپاه پاسداران سنندج افزودید تعریع در منطقه بزند. فریوسیاسالم

ت بدست ینامیر آماده و دیاده و غآم یو سه راه یجنگ کنارنج ، تفنگ ، لتکن شهر یدر ا یشخص

د یفر»رد. ک یر نام شخص بازداشت شده خوددار کاز ذ  یو  است. ن شخص بازداشت شده یآمده و ا

  است. واندهر و قروه اوضاع آرام ید ، ارانیامکه در کان گفت یدر پا«فیتعر

 (5/8/1358هانکی)

 

 است. سنندج آرام 

ن سپاه یاز مسوول یکیگذارند. یرا پشت رس م یآرام یان شهر شبهیاوضاع سنندج آرام است و مردم ا

اوضاع شهر  : ن مطلب گفتیضمن اعالم ا یمتاس تلفن یکدر « دیفر»پاسداران مستقر در سنندج بنام 

 : ردکاضافه  یو  است. ت حفظ نظم را به عهده گرفته یمسوول یدر حال حارض آرام است و شهربان

بار دوم به مدت سه  ینشآموزان سنندج با تظاهرات خود برادا یگشت شبانه در شهر برقرار شده ول

شهر  یع چند روز گذشته و محارصه اقتصادیوقا ین موضوع در پیردهاند اکگر اعالم اعتصاب یروز د

سنندج  ینم. افرس نگهبان شهربانیبین عمل آنها منیا یبرا یلیان محارصه من دلیبعد از پا یمهاباد بوده ول

سنندج با ماموران  یشهربان« دایرسهنگ هو»د یجد یس شهربانییبا آمدن ر : فتهان گکیبه خربنگار 
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ت شهر را به عهده یت شده است و هر شب حدود سه تن از ماموران حفظ نظم و امنیتقویر بومیغ

 گذراند.یرا میآرام یه سنندج شبهاکو چند شب است  اندگرفته

 (5/8/1358هانکی)

 

در داخل عراق  یژاندارمر  یپاسگاهها ، ردستانکقبل از حوادث  : نپاسدارا عمومی سپاهمسوول روابط 

 .بودند

هان به کیبا خربنگاران  یاختصاص یگفتگو  یکدر یاسالم یسپاه پاسداران جمهور  یمسوول روابط عموم

ز در ارتباط با ین ین مطالب تازهایرد و همچنکران اشاره یاقدامات انجام شده توسط سپاه در رشق ا

ون به یزیو تلویسپاه از مسووالن راد ین گفتگو مسوول روابط عمومیرد در اکعنوان  یانزلع بندر یوقا

هان کین گفت و شنود با خربنگار یسپاه پاسداران در ا یرد فروتن مسوول روابط عمومکشدت انتقاد 

در ران یا یانقالب اسالم یم مبانکین سپاه در جهت تحیه اک یل سپاه و اهدافکیضمن برشمردن علل تش

از انقالب نداشت و  یجز حفظ و نگهدار  یار کس یتأس یسپاه پاسداران از ابتدا : آن است گفت یپ

 بویژەدر مناطق مختلف  یو آگاه یدار یند با بکانقالب را محافظت  یده تا دستاوردهایوشکهمواره 

ه کاشته است هم د ییتهایه داده موفقک یادیز یرغم شهدایرد و علکون مبارزه یردستان با ضد انقالبک

  است. مردم گذاشته  یقضاوتش را به عهده

 

 ارتش یار کهم

برادران  : رد و گفتکارتش به سپاه پاسداران انتشار  یهاکمکانسجام پاسداران و  یمسالهفروتن سپس به 

ر از اعزام برادران رسباز یها همچنان ادامه دارد. ارتش غکمکن یردهاند و اکبه ما  یادیز یهاکمک یارتش

را به  ایمداشتهاز یه ما به آن نک یو موارد یدرمان ی، رفاه یهاکمک ، فرستادن آنها به همراه پاسدارانو 
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الزم را با ما نداشته و  یار کهم یژاندارمر  یغ برادران ارتشیدریب یهاکمکرغم یاما عل است.رده کما 

به  یگروه یهارسانهر یسا نجا از مطبوعات ویهمواره خودش را از پاسداران دور نگه داشته و من از ا

ردهاند کن ینون سعکند و تایکعنوان م یگر ید یگونهل را به یق و مسایه حقاکرا یشدت گلهمندم ز

پاسداران  یارهاکاز برنامه و  یحینون اخبار صحکنند. تاکس کمؤثر و مثمر ما را منع یتهایاقدامات و فعال

و  هابرنامهاز  یران به درستیف ایو مردم مبارز و رشافته یانتشار ن هاروزنامهون و یزیو و تلویدر راد

ه پاسداران یعل ین انقالب اسالمیون و مخالفیغات مغرضانه ضد انقالبیسپاه اطالع ندارند. تبل یارهاک

نگاه داشته و ذهن آنها را نسبت به  یناآگاه یه مردم را در نوعکاست  یگر یز عامل دیالت سپاه نکیتش

ن منطقه ین گلوله در ایه اولکنیردستان و قبل از اکها در یقبل از بروز ناآرام ت. اسرده کپاسداران خراب 

ن گروه پس از بازگشت یاوضاع پرداخت ا یردستان رفت و به بررسکق سپاه به یشود گروه تحق یکشل

ه گرفته شده در ک ییسهاکو ع کگر مدار ینون با دکه اکرده است که یته یردستان گزارش مفصلکبه 

 یلومرت از خطوط مرز کی 14ش از یه بکرده بود کن گروه در گزارشش اعالم یا است. پاه موجود و سیآرش

شور ک کن منطقه خارج از مرز بوده و در خایدر ا یژاندارمر  یاز پاسگاهها یادیافته و تعداد زیر ییتغ

گروه در  نیه اک یگر مواردین مساله مهم  و دیافنت از ای یبه محض آگاه است. عراق قرار داشته 

شان ما یه متأسفانهاکم یمهندس بازرگان در آمد یرده بود در صدد مالقات با آقاکگزارشش به آن اشاره 

  .چ گرفته شدیبه ه ین مهمیبه ا یمسالهرفتند و یرا نپذ

 

  خط امام

 یه در بخشهاکگران یو د اندجبههه در خط اول کاعم از پاسداران  کنندمیت یه در سپاه فعالک یسانک

امل به انقالب کامن ینان با ایروند ایجز راه امام من یدر خط امامند و راه یهمگ کنندمیار کآن  یادار 

ه دارند همچنان حافظ ک یاناتکرغم امیو عل کنندمیوشش کانقالب از جان و دل  یو رهرب  یاسالم

جام سپاه از انسجام انس یتکگر مقامات مملید فرماندهان ارتش و دییانقالب هستند. به تا یدستاوردها
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ردم که اشاره کربد. متاسفانه هامنطور یبه رس م یدهآلرت یبهرت است و سپاه در وضع ا یارتش و ژاندارمر 

الزم را  یرده و مردم آن آگاهکمردم ارائه ن یاز سپاه برا یدرست یهابرنامهنون کون تایزیو تلویچون راد

ه سپاه کهمه مطرح است  ین سئوال برایا جهیدر نت د از پاسداران و سپاه داشته باشند ندارند.یه باک

ون یزیو تلویخورد؟ اگر رسپرست رادیم یا وجود پاسداران به چه دردیاست؟ و  یپاسداران چگونه سازمان

 اییبرنامهو حداقل  کردیمن ین انحصار ینچنیون را ایزیتلو کردمیت کبود و در خط امام حر  یواقعاً انقالب

ه کف امام بدانند ی. تا مردم رشکردمیه یرانه پاسداران هم تهیتها و مبارزات دلیاس فعالکانع یهم برا

ه ما کد بدانند یران بای. مردم اکنندمی ییارهاکو پاسداران چه  است.  یالتکیسپاه پاسداران چگونه تش

به خومنام  ین قطرهیم و تا آخرینکانقالب را حفظ  یه خون شهداکم یم و همقسم شدهایامن بستهایپ

ه مردم کم. از آنجا ینیکران پشت منیم و هرگز به رهرب انقالب و مردم این انقالب و امامامن وفادار مبانیا

ندارند و  یون اطالعیامان برادران پاسدار با ضد انقالبیران از اقدامات و مبارزات بیف و قهرمان ایرش

ه کرسانم یمتام آنها م یت من به آگاهقت اسیرثاً مغرضانه و برخالف حقکا شنوندمیه ک یاخبار و مطالب

گناه اسلحه یمردم ب یدهند و هرگز به رو یشان انجام منیانقالب یبرخالف مش یار کپاسداران انقالب هرگز 

 یار ندارند. فروتن آنگاه به مساله گروههاک یگر یس دکران و انقالمبان با یشند و جز با دشمنان ایکمن

و  کنندمیه با انقالب ما مخالفت ک ییگروهها : رد و گفتکاشاره ه انقالب یمخالف و اقدامات آنها عل

ن حقوق یه مدافعک یینهایدارند. ا اندازیتفرقهعات مختلف قصد یو انتشار شا یمرتب با دروغپرداز 

اردها یلیم یسکه چه کح بدهند یند و توضیایزنند بیند و مرتباًاز حقوق خلقها دم میآیخلق به حساب م

گاوصندوق  9 یسکشور برده و چه ک ییایلت را از داخل گاوصندوق و سازمان جغرافن میتومان پول ا

 ینها آدمهایاگر ا است. غام برده یات آنها را به یافته و محتوکو پول نقد را ش کاسناد و مدار  یمحتو 

 یموجود در سارمان بازرس یه پولهاکح بدهند یند و توضیایواقعاً دلسوز خلقها و منافع آنها هستند ب

و با  اندداشتهبر  یسانکه در آنجا بوده چه ک ییاز سالحها یادیر زیسابق را به همراه مقاد یشاهنشاه

 یینه دارم و در ضمن متعهد متام حرفهاین زمیدر ا یافکو اسناد  کل و مدار یخود بردهاند؟ من دال

صحت و سقم مطالب شند تا کمه بکدادگاه به محا یکنون زدهام حارضم مرا در کزنم و تایه مکشوم یم
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به یه پاسداران اعزامکنند یمخالف بروند به زاهدان و زابل و بب ین گروههاینم. همکعنوان شده را ثابت 

 .کنندمیاز انقالب مواظبت  یطیو تحت چه رشا کنندمی یزندگ یطین شهرها در چه رشایا

 

 یمناطق رشق یبررس

 یو شنود در خصوص اقدامات سپاه در استانها ن گفتیپاسداران در ادامه ا عمومی سپاهمسوول روابط 

ستان و بلوچستان هفته گذشته یبخصوص استان س ، مناطق رشق یبه منظور بررس : ران گفتیا یرشق

سوم  یکش از یم و بین سپاه به رشق رفتیق و چند تن از مسوولیگروه تحق یاز اعضا یاتیت هیدر مع

است  یز از مناطقین منطقه نیم. اید قرار دادیرا مورد بازده یدرین منطقه از زاهدان تا گنبد و تربت حیا

تبخش ین منطقه چندان رضایوضع مرزها در ا ، شود یون دچار ناآرامین است توسط ضد انقالبکه ممک

ن مناطق مطلوب است و پاسداران آماده همه گونه برخورد و یست وضع پاسداران مستقر در این

ن است یو مسووالن سپاه بر ا یفرمانده یشورا ین هستند متام سعو یبا ضد انقالب یاحتامل یهایریدرگ

 ییغات سویند و تبلیف پاسداران روشن مناین را نسبت به وظایردنشکمردم مناطق  بویژەه ذهن مردم ک

به ادامه مبارزات  یمؤثر  کمکن عمل ینند. اک یافته است خنثیون اشاعه یضد انقالب یه از سو کرا 

ن یو اعالم ا یردک یهابرنامهون به خصوص با پخش یزیو و تلویند و رادیکون میالبه ضد انقیپاسداران عل

 یهایریپرسند چرا در درگیه مردم مکنین راه به عمل آورد ایدر ا یمؤثر  کمکتواند یم یردکق به زبان یحقا

ه گونه ه پاسداران را بکن علت است ین به ایشوند. اید میشرت شهیگر پاسداران بیا مناطق دیردستان ک

مردم  یکپاسداران را دشمن شامره  ، ونیغات نادرست دشمنان و ضد انقالبیجلوه دادهاند. و تبل یگر ید

روها به استقبال گلوله یگر نیش رسبازان و دیشاپیشه پین پاسداران همیردهاند. عالوه بر اک یرد معرفک

ر رگبار مسلسل به یط زین رشایر بدترنان دیندارند ا کیون بایو مقابله با ضد انقالب یر یروند و از درگیم

سپاه  یان سخنان مسوول روابط عمومیروند. پس از پایه به عهدهشان گذاشته شده مک یتیمأمور

 : رد و گفتکراد ین شهر ایر در ایاخ یهایریدرگ یدر خصوص چگونگ یمطالب ی، پاسداران در بندر انزل
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عنارص  ین پاسداران و عدهایب یر یاعالم شد درگ هاهروزنامون و یزیو و تلویق رادیه از طرکبرخالف آنچه 

نفر از پاسداران  9نفر و مجروح شدن  4ه منجر به شهادت کفرصتطلب و شناخته شده صورت گرفت 

ه سپاه در کخودشان خواستار بودهاند  یدارند و حت یبا پاسداران روابط خوب ید. مردم بندر انزلیگرد

و فرصتطلب  کو کانشان افراد مشیه در مک یر بومیوجود افراد غ ن شهر بواسطهیجاد شود ایشهرستان ا

فراهم آمده است  ییهایتیمردم نارضا یآنان برا یشده است و از سو  یالتکاد است اغلب دچار مشیز زین

 ، از اراذل و اوباش یردهاند. وجود عدهاکها را برطرف یتیالت و نارضاکن مشیه در چند مورد پاسداران اک

و فروش مواد مخدر  یلکل فروش مرشوبات الیخالف قانون از قب یارهاکه به کش کش و چاقو کقمه

را در شهر بوجود  یعیزنند و اغلب وقایه به آرامش شهر لطمه مکهستند  یسانکاشتغال دارند از جمله 

 یوست عدهایادان بوقوع پیص یه در ارتباط با خواستهاکن شهر یانات چند روز قبل ایآورند. در جریم

جه یردند و در نتکت کع رش ین وقایدر ا ، مسلح هم بودند یه حتک یگر ید ین اشخاص به گروههایاز ا

ن و یمنافق یشته شدند. در حوادث شهر بندر انزلکگران یچند تن از ماه ، و حمله به مردم یرانداز یت

ار گذاشته کربار یان تیر پل غازیرده بودند و زکز استفاده ین نیربار سنگیاز ت یمخالف حت یگروهها

ن گفت و شنود یان این مقام در پایدند. این پل به شهادت رسیهم یتن از پاسداران ما رو  2ه کبودند 

پاسداران  یع از سو ین وقایافته بودند ایه درکمردم شهر  یها در بندر انزلیریرد پس از امتام درگکاضافه 

زدند  ییامیراهپ یکدست به  ، ندشته نشدهاکپاسداران  یلهیشته شده بوسکگران یصورت نگرفته وماه

ردهاند کل مجدد سپاه شدهاند و اعالم کیدادند. آنان مرصاً خواستار تشیاز پاسداران شعار م یو به طرفدار 

 رند.ین شهر را به عهده بگیت و حفاظت از ایار امنکن شهر مجدداً یه پاسداران در اک

 (7/8/1358هانکی)
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 انکراتها در بو کحمله دمو  ه سپاه پاسداران در رابطه بایانیب

ان ساعت کرد سپاه پاسداران مستقر در بو کشب در تهران اعالم یدیسپاه پاسداران انقالب اسالم یسخنگو 

 ، ه پس از چند ساعت زد و خوردکاز مهاجامن مورد حمله قرار گرفت  یروز توسط گروهیصبح د 5/10

 : ردکن باره اعالم یسداران انقالب در اسپاه پا یپاسدار مجروح شدند. سخنگو  2د و یپاسدار شه یک

ان حمله کبه طرف سپاه مستقر در بو  یراتها به طرز ناگهانکاز دمو  یروز گروهیصبح د 5/10ساعت 

ه رسانجام پس از کها پاسخ گفتند یراندازین تیسپاه به ا یمنودند و اعضا یرانداز یآنان ت یردند و به سو ک

ان یه در جرکرد کاشاره  یگر مجروح شدند. و ینفر د 2د و یر شهاز برادران پاسدا یکیزد و خورد  یمدت

ست. یدر دست ن یقیه آمار دقکشته و مجروح شدند کز ین نیراتها و مهاجمکاز دمو  یتعداد یر ین درگیا

 ین روزها اعضایرا ایز است. ن گونه حوادث تنها حمله مهاجامن یعلت ا : در مورد علت حادثه گفت یو 

 یبه سو  یروز هم عدهایشوند. دیم یکن باعث تحریشه مهاجمیارند و همسپاه دستور حمله ند

روز روابط یگر دید یدهند. از سو یز به آتش آنان پاسخ میو پاسداران ن کنندمی یرانداز یپاسداران ت

ند. یمنا یار کن سپاه همیه با اکرد کان استمداد که پزشیلکاز  یهایپاسداران با انتشار اطالع عمومی سپاه

ن گذاشته یران پا به مرحله نویوهمند ملت مبارز اکه انقالب شکنون کا : ن رشح استیه به ایالعمنت اط

ه بدون کتازه نفس متخصص دارد بر هر فرد مسلامن و مبارز واجب است  یروهایاج به نیاست و احت

ل فعا یانقالب یروهاین کمکبه  یو مذهب یفه ملیو تنها بر اساس وظ یدر نظر گرفنت منافع شخص

ف کز! برادران جان بر یمثبت در جهت انقالب برداشته باشد. هموطنان عزیله گامین وسیبشتابد تا بد

ردن ک یراحترت زندگ یانقالب را دارند و جان خود را برا یت حفظ مرزهایه از طرف امام مامورکشام 

پاه پاسداران انقالب ن مورد سیغ شام دارند. در ایدریب یهاکمکاج به یشام در طبق اخالص نهادهاند احت

ه کوشند یکده و میوشکوسته یه در راهه انقالب و مبارزه پک کبرادران پزش یار کاج به همیاحت یاسالم

ه حارضند در منطقه غرب ک که برادران پزشیلکشور را دارند. از کباشند جهت اعزام به غرب  یکرش

سپاه پاسداران  یز کبه ستاد مر  یار کهم یه براکشود یند دعوت میمنا یشور در راه انقالب جانباز ک

 (8/8/1358هانکی) پاسداران عمومی سپاهند.روابط یمراجعه منا
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 .دهاندیان به درجه شهادت رسکپاسداران در بو 

                                                                                             پاسدار 7ه سپاه پاسداران در مورد شهادت یاطالع

   :سپاه پاسداران منترش شد یاتیستاد عمل یه از سو ین اطالعیشب اید : پارس یتهران ـ خربگزار 

ن یرون آمده و هفت نفر از پاسداران و بهرتین ضد انقالب چپنام بیا از آستیکار آمرکتیگر دست جنایبارد

 است. ان یت در جریت حسننراکه مذاکاست  ین در زمانید و ایفرزندان خلق اسالم را به شهادت رسان

ن ی. درود به روان ااندمنودهات خود را متوقف یش عملیت از مدتها پیپاسداران بخاطر نشان دادن حسنن

ع جنازه برادر پاسدار ییردند. تشک یار یرا آب یش نو نهال انقالب اسالمیخو که خون پاکدان جانباز یشه

 9/8/58صبح امروز چهارشنبه  9شان ساعت یا ، مراهد هیبرادر شه 2ان و کد بو یشه ی، میرکن ید حسیشه

 ، ن مراسمیت در اکه با رش کشود یز دعوت میشود و از عموم هموطنان عزیبرگزار م یقانون کاز پزش

 ند.ید عهد منایدان تجدین شهیگر با آرمان ایبارد

 یات سپاه پاسداران انقالب اسالمیستاد عمل

 (9/8/1358هانکی)

 

  .افتیش یبانه افزا یعده شهدا

  نفر 45تا  40 : سپاه پاسداران یسخنگو 

ده یه به دست ما رسک ین اطالعاتیطبق آخر» : با روزنامه بامداد گفت یسپاه پاسداران در متاس یسخنگو 

 ینین تعداد با احتساب مجروحیه البته اکنفر است  45تا  40ن یشته شدگان حادثه بانه بکاست تعداد 

از  یکیها یرین درگیدر ا»: ن گفتیهمچن یو «. اندل آمدهیجه شهادت ناامرستان به در یه در بکاست 
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ر شده و ین اسیه گزارش به منطقه اعزام شده بود به دست مهاجمیته یه براکخربنگاران سپاه پاسداران 

 «.ستیدر دست ن یقیهنوزاز رسنوشت او اطالع دق

 (13/8/1358)اطالعات

 

 .ر اشتباه بودیح عشایتسل

ردن کل تا به حال مسلح یاز هامن اوا : ه گفتیپاسداران اروم عمومی سپاهل روابط وسفزاده مسوو ی

ن مساله یارشناسان دولت موقت در مورد اک است.خته یرا بر انگ یل مختلفیان بوده و مسایفئودالها در م

ع م. ما آن موقیبرس یاسیم سپس به اهداف سینکاده یرا پ یت نظامیمکد حایه اول باکمعتقد بودند. 

ن یه غلط بوده ـ اکنها به خاطر برداشت خودشان در منطقه ـ یایم. ولیشنهاد دادهایرا پ یادیل زیمسا

 یجان غربینان آذربایردنشکردستان به خصوص کر یه چون فئودالها به عنوان عشاکجه گرفتند یطور نت

نند کخودشان را اعامل ب یت نظامیمکنند تا بتوانند حاکرا در منطقه دارند. آنها را مسلح ب یادینفوذ ز

ارشان اشتباه و غلط که کدند یجه رسین نتیم به ایردکاد یه ما در موردش فرک یدر عمل هامنطور  یول

 ییرضرها یه حاو کبل است. به حال انقالب در منطقه نداشته  یچ گونه نفعیت هکبوده و عماًل آن حر 

عده را به طرف احزاب ضد  یکرده و کجاد یرد اکرا در منطقه  یفراوان یهاینیهم بوده است و بد ب

گرفتند یسامل متاس م یروهایند و با نکردمی کنها از هامن اول مساله را در یاگر ا است. شانده کانقالب 

نم یکر مکف یار کق سازشیند من از طرکردمیحل  یق انقالبیل را به طریند و مساکردمیو مشورت 

را  یژاندارمر  یسالحها یرس  یکم گرفت یآن موقع تصم افزود دولت موقت ین بود. و یاوضاع بهرت از ا

م یتصم یه داده شد. چند ماه اول ژاندارمر یر قرار دهد وام اسلحهها در نقده و اشنویار رسان عشایدر اخت

جوامنرد را استخدام  یخواست تعدادیم دولت میند. و بنا بر تصمکر یش را در منطقه دایگرفت پاسگاهها

ه ما به کنید نشد. با ایعا یجه مثبتینها اسلحه داده شد اما عمالً نتیها باشند بهاه همراه ژاندارمکند ک

ردند. کخواستند دنبال یه مکرا  یاستید نشد و هر سیم اما حرف ما عایردکصاحب نظر اعرتاض  یکعنوان 
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م ینیبیما م ین است وقتیرد.اکت منطقه نیبه امن کیمکچ یرخ داد و ه یو متاسفانه حوادث تاسف بار 

ت منطقه را یرند. اگر قرار بود امنیگیمورد حمله ضد انقالب قرار م کنندمیت کحر  یارتش یواحدها

 ردند؟کت منطقه را حفظ نیچرا امن یه جوامنرد و ژاندارمر کنیرند. با ایگینند خوب مکحفظ را 

 

 فئودالها یم اراضیرضورت تقس

و افراد  یضد انقالب را متالش یروهایرجه اول ند در دیما اول با : ت منطقه گفتیوسفزاده در مورد امنی

ت دولت را در یمکم حایتوانیم منینکنها را خلع سالح یامیم. چون اگر ما نتوانینکوابسته آنها را خلع سالح 

د هرچه زودتر به یبا یت به منطقه باز نخواهد گشت. از طرفیجه امنیم. و در نتینکمنطقه مستقر 

عده از  یکاز اربابها  یرا بعضیر روستاها پرداخت زیجان و سایآذربا ردستان وکدر  یعمران یارهاک

شان یاز روستاها است. ن روستاها را به ما داده است و االن مال میه شاه اکنیا–ان را به عنوان ییروستا

ر یه در زینون در اطراف ارومکردهاند. و اکان را آواره و رسگردان یختند و صدها نفر از روستائیرون ریب

هم دارند. متاسفانه  یو وضع رقتآور  کنندمی یردهاند زندگکه خودشان درست ک ییومههاکچادرها و 

از  یکیه کشنهاد من ین پیم. بنابرایرده است و ما از دولت گله دارکن یار کچ ین مورد هیدولت در ا

م یربابها تقسن این ایزم ید به زودیه باکن است یزم است. ر منطقه یجان و ساین آذربایردنشکل یمسا

معلوم »شان یه قول خوداکرده کان یب یاصالحات ارض یرا برا یطرح خوب یرضا اصفهان یشوند. آقا

 یه قانون اصالحات ارضک یدر حال«. اندازدیرا عقب م یه اصالحات ارضکارند کدر  ییست چه دستهاین

هر چه زودتر انجام  ن منطقهیدرا ید قانون اصالحات ارضیب شده. پس بایانقالب هم تصو یدر شورا

 ت منطقه را بدست آورد.یاماًل امنکنجا یه تا ایدر اروم بویژەشود 

 (14/8/1358هانکی)
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 .ره با سپاه پاسداران شدندکراتها خواستار مذاکدمو  : مسوول سپاه پاسداران پاوه

 .کنندمینار هم رفت و آمد کآزادانه در  یارتش و ژاندارمر  یروهاین، راتهاکدر نوسود دم •

ـ خربنگار ک «. ره با سپاه پاسداران مستقردر پاوه شدندکراتها در نوسود خواستار مذاکدمو » : هانکیرمانشاه 

شهر  : ردکهان گفت و اضافه کیمسوول سپاه پاسداران در پاوه به خربنگار «یروزبهان»ن مطلب را یا

نار هم رفت و کآزادانه در  یو ژاندارمر  یارتش یروهایراتها و نکنوسود در حال حارض آرام است و دمو 

خواستار  ، من فرستادند یرات براکه افراد حزب دمک یغامیامروز در پ : آنگاه گفت ی. و کنندمیآمد 

ه کرفتم یپذ ین دعوت را من به رشطیردند اکگفتگو  یشدند و از من تقاضا یشکقطع مبارزه و برادر 

مت به پاوه یراتها عزکگر دمیخواسته د : افزود ینند. و کت با هم گفتگو یدو طرف با صداقت و حسنن

 یراتها و مردم و پاسداران وجود داشته و گروهکن دمیب یدیشد یر یمتاسفانه چون در پاوه درگ یاست ول

توانم اجازه ورود آنها را به یاز دست دادهاند من من یر ین درگیل خود را در ایا فامیاز آنان برادران و 

ه خلع سالح متام کنیشود مگر ایاجازه داده من : ن مطلب گفتیبال ابه دن یشهر پاوه بدهم. روزبهان

اگر  یش نخواهد آمد. حتیپ یر یه درگکنان حاصل شود یرد و اطمیر مسوول قبالًانجام گیارگانها و افراد غ

ز به یپاوه ن یمقام فرماندار  یکن اجازه را بدهم. یتوانم ایمن من ، ارتش اجازه ورود به شهر را بدهد

 یاوضاع پاوه قدر  یوارد شهر شدهاند ول یر یراتها بدون درگکدر شهر نوسود دمو  : هان گفتکیر خربنگا

ت در تظاهرات که به اتهام رش کچند تن از مردم شهر  یر یمتشنج است و دانشآموزان به دنبال دستگ

ر یان غآنها خواستار خروج پاسدار  : افزود یزدند. و  ییامیدست به تحصن و راه پ، ر شده بودندیدستگ

 در منطقه شدند. یاسیت سیفعال یاز افراد و آزاد یر یو رفع دستگ یبوم

 (15/8/1358هانکی)
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 است. وضع روبه بهبود  : فیابو رش

ـ ابورش  یبا خربنگار خربگزار  ییروز در گفتگویران دیایسپاه پاسداران انقالب اسالم یاتیف فرمانده عملیقم 

امه یکوضع رو به بهبود است و اصوالً سپاه پاسداران مدت   :ردستان گفتکوضع  یپارس در قم درباره

ات یپس از توقف عمل : ف افزودیابورش است. رده کات خود را در آن منطقه متوقف یه عملکم است یو ن

 یمتاسفانه برخ یادامه دارد ول یاسیرات سکرده و مذاکخود را متوقف  یات نظامیز عملیسپاه ارتش ن

به  یاسیرات سکه مذاک کنندمیجاد ین ایها ایریبرهم زدن اوضاع درگ یمنا برا چپ یاز عنارص و گروهها

ارانه خود ادامه کخراب یتهایبه فعال ، هاینظم یآن ب یهیه بتوانند در در ساکدارند  یجه نرسد. آنها سعینت

داشته  میخود متاس مستق یخارج یرده و با اربابهاکم استفاده یه دارک یدهند و در مرز گسرتده و باز 

ل یاز مسا یشور و برخکر نقاط یردستان و ساکن تحول یاز آخر یدادن گزارش یف برایباشند. ابورش

 است. ن شهر آمده یز سپاه پاسداران قم به اکد از مر یت و بازدکممل یجار  یتیامن

 (20/8/1358هانکی)

 

 حمالت همه جانبه

ه افراد کرمانشاه گزارش شد کپارس در  یشور به خربگزار کات سپاه پاسداران غرب یز عملکمر  یاز سو 

 ، نوسود ، جوانرود ، داً متوجه مناطق سنندجیشب حمالت همه جانبه خود را شدیرات از پرکحزب دم

شدند. بنا به اظهار  یا زخمیشته و ک یعدها، روز هم ادامه داشتیه دکن حمالت یرده اند. در اکو سقز 

و  یرانداز یدستور ت ، ردستانکل کمأمور حل و فصل. مشدولت  ویژەات یسپاه پاسداران چون از طرف ه

گر سپاه پاسداران ید یزد. از سو  یتوان دست به اقدامیمن ، رات داده نشده استکمقابله با افراد حزب دم

ن یا یشود رو یقت منیدر حق : پارس گفت یمستقر در باشگاه افرسان سابق سنندج به خربنگار خربگزار 

نند. اگر چه سه که صددرصد به سپاه پاسداران حمله کن بوده یافراد مسلح اه هدف کرد کد کیمساله تا
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گر درچند نقطه شهر ید یهاانفجار ین سپاه پرتاب شد اما چون صدایز اکمر  یبسو  ، 7یج ی، پ ، آر

 است. ز سپاه پاسداران نبوده که هدف تنها مر کن آن است یشود  مبیده میشن

 (22/8/1358)اطالعات

 

 اوضاع سنندج

مسوول سپاه پاسداران سنندج ضمن اعالم « دیفر» است. اوضاع سنندج در دو روز گذشته متشنج بوده 

ردستان که در صورت آرامش در ک کا و ساوایمنطقه وابسته به س یاز فئودالها یگروه : ن مطلب افزودیا

در ارتباط با  : ردکاضافه  ینند دست به توطئه در سطح منطقه زدهاند. و یبیمنافع خود را در خطر م

 یه در چهره فئودالهاکا و موساد یاز عنارص شناخته شده وابسته به س یز گروهیشب نین موضوع دیا

ابند و در اثر حمله ینتوانستند به مقاصد خود دست  یرده ولکمبقر سپاه حمله  ، شوندیده میمنطقه د

نفر بودند ساعت ده تا چهل  یه حدود سکن یمهاجم : سپس گفت یردند. و ک ینیمتقابل عقب نش

و خمپارهانداز بودند.  کسبهای نندگان مجهز به مسلسلکردند حمله کشب به مقر سپاه حمله ید

 یاز فئودالها یکیه ک یخ عثامن نقشبندین گروه از طرفداران شیا : ن گفتیمسوول سپاه پاسداران همچن

ج در منطقه دارند. هستند. جاد تشنیدر بهم زدن آرامش و ا یبزرگ منطقه است و با حمالت خود سع

ز به فرودگاه سنندج ین یحملها ، روز( ادامه داشتیصبح امروز )د 5ه تا ساعت کن حمله یبدنبال ا

ما  یادآور شد طبق نظر اطالعاتیان یدر پا« دیفر»آورد. یبه بار ن یخوشبختانه خسارت یصورت گرفت ول

 ابد. ین حمالت هر شب ادامه یقرار است ا

 (22/8/1358هانکی)
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 شور به پاسداران پاوهکام سپاه پاسداران غرب یپ

رمانشاه منت کشور مستقر در کات سپاه پاسداران منطقه غرب یاز ستاد عمل : پارس یخربگزار  -رمانشاه ک

روز اعالم شد در یقه پریدق 17.45ام سپاه پاسداران پاوه خطاب به سپاه پاسداران جوانرود در ساعت یپ

جان  یه در صورت لزوم تا پاکپاسداران جوانرود عنوان شده  یمردیاز رشادت و پاد یام ضمن متجین پیا

ت در راه یموفق یپاسداران جوانرود آرزو  یام براین پیاز ا یگر یدر قسمت د بان آنها خواهند بود.یپشت

 است. حفظ عظمت اسالم شده 

 (17/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 مهاجامن : نیریمسوول سپاه پاسداران قرص ش

 .عوامل رسدارجاف هستند« رآبادیبزم»پاسگاه 

ان امام ییجوانرود توسط فدا« رآبادیبزم» یاز مهاجامن پاسگاه مرز  یکی : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

دخدا ک یادیه مهاجامن از اکمعلوم شد  ، ن شخص بدست آمدیه از اک یقاتیر شد. در تحقیدستگ ینیخم

مسوول سپاه  ییدارد. رضا یکنزد یار کا رسدار جاف همز بین شخص نیه اکهستند  یمحمود نظر 

ن مهاجامن یرآباد بیدر ارتفاعات بزم یر یدرگ : ن خرب گفتین ضمن اعالم ایریپاسداران مستقر در قرص ش

م و آنها یرا از مرز آورد ینیان امام خمیینفر از فدا 102و پاسداران تا روز پنجشنبه ادامه داشت و ما 

 3ز یب و گریدر تعق : ردکوهستانها شدند. مسوول سپاه پاسداران اضافه کعازم ن یوب مهاجمکرس  یبرا

سهشنبه شب گذشته به « ر آبادیبزم» یر شد. پاسگاه مرز یاز آنها دستگ یکینفر از مهاجامن مجروح و 

ن یختند و در آنجا با مهاجمیاطراف گر یوههاکن پاسگاه به یرد و افراد اکدنبال هجوم افراد مسلح سقوط 

 ر شدند. یدرگ

 (17/9/1358هان کی)
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  ردم؟کسپاه پاسداران استعفا  یچرا از رسپرست : یالهوت اللهآیت

هان کیبا  یمصاحبه اختصاص  یکدر  یرسپرست سابق سپاه پاسداران انقالب اسالم یالهوت االسالمحجت

رده کاعالم  یقلب یامر یاز ب یخود را ناش یه در گذشته استعفاک یان داشت. و یخود را ب یعلل استعفا

و وضع  ، رد آنکل سپاه پاسداران از آغاز انقالب و عملکیرضورت تش ین مصاحبه به بررسیبود در ا

  .است پرداخت ین ارگان انقالبینون متوجهاکه اک یآن و خطرات احتامل ینونک

  سپاه پاسداران چه بود؟ یشام از رسپرست یعلل استعفا : س

ر کند فیمنا یران باقیملت ا یبرا یه ابهامکنیا یسپاه پاسداران و برا یروشن شدن رسپرست یمن برا : ج

   :ردهامکادداشت یم را یرت صحبتهاین مساله جواب داده شود و به عنوان تید به ایه باکنم یکم

 .ردن مبارزهک یتبکنجهها و زندانها و مکـ تحمل ش1

 یتبهاکنسل جوان به م یبرا یاسالم یدئولوژ یردن اکط سخت و دشوار و عنوان یدر رشا ییـ روشنگو2

  .ندکدا یش پیگرا یماد

ه کمبارزه  یروز یخط در پ یکسال گذشته و ارائه  20خ حساس در طول یامام در مقطع تار یـ رهرب 3

  .ابدییدر آن تبلور م یاسالم یه جمهور کاست  یومت اسالمکح یکعبارت از 

 .د دادن به مبارزهیدل جکد امام از عراق به فرانسه و شیـ انتقال و تبع4

 .ت نبودیمرت از فرار شاه پر اهمکار یران و سقوط دولت بختیران و مراجعت امام به ایـ فرار شاه از ا5

 یدرصد شوراها 10اال   8درصد در مجلس خربگان و  40و یاسالم یدرصد در رفراندوم جمهور 98ت کـ رش 6

با توجه  ید مصوبات مجلس خربگان قانون اساسییمرت از رفراندوم اول در تاک یلیشهر و روستا و استان خ

از مردم دعوت فرموده بود و غالب از امام  یت در قانون اساسکه امام امت با دعوت به رش کن یبه ا

  .رده بودندکمتابعت 
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 .امل داشتکن رضورت وقوف یس امام به اکه قبل از همه کل سپاه پاسداران کیـ رضورت تش7

از امام به عنوان  یندهایر در امور انقالب و منایمعاون نخستوز یرسپرست ل سپاه در دولت بهکیـ تش8

  .الت سپاهکیبه تش کمکدادن به سپاه و  یهامهنگ

 یر گوناگون منجمله بازو یر و تفاسیانقالب و رسآغاز تعاب یافنت سپاه از دولت به شورایرات جهت ییـ تغ9

 یردم گروههاکانقالب در هامهنگ  یشورا یاز اعضا یکیحزب شدن سپه و مامور شدن  یکانقالب 

ل شود و متأسفانه ین بود به فاجعه تبدکه در درازمدت ممکدادند یانجام م یه اعامل نظامکمختلف 

شرت به یمقدار ب یکماه  6ت داشتند به مدت یحزب عضو یکه در ک یافراد یفرمانده یانتصاب شورا

انتخاب  یفرمانده ید شورایماه با 6ه بعد از کآمده است ننامه سپاه ییه در آکنین مساله دامن زد و با ایا

 .گردد

 یما بانه سپاه به دست شورا یتاتور یکماه و اعامل نظرات د 6ـ انتصاب مجدد هامن افراد بعد از 10

ه در سپاه بود و عدم ک یالتکاداره سپاه به خاطر مش یبرا یفرمانده یت شورایو عدم صالح یفرمانده

ان به خاطر یمتصد یبعلت عدم آگاه یفرمانده ید انتصاب شورایتجد یوذ براو اعامل نف یهامهنگ

 ، دیاده گردینارهگرفنت رسپرست پکنها منجر به  یاد همه ایار زکامدن یاد و از عهده بر نیار زکرفنت یپذ

 یبه علل یالت سپاه بود ولکگر آگاهرت به مشید یسکن عضو سپاه و از هر یرتیمیرا رسپرست سپاه قدیز

دستورات بدون چون و  یه از عامل اجراکند کردمی یخوددار  یر ینارهگکمنصوب از  یفرمانده یوراش

 یید خط امام را شناسایر ما باکانسان متف یکهرت بودند تا به یه به مواد شبکبود  یفرمانده یشورا یچرا

ا یم ینیبیام خارج مه شده سپاه را از خط امک یه چهاندازه سپاه در حال حارض با انتصاب مجددکم ینکب

د یرتها باین تید مجدداً جوابش را بدهم خط امام را ایه باک یه سئوالکردم کر کو ف ، داخل در خط امام

 ، سم بودن مبارزه هست و امام هم رهرب مبارزه است دومیالیه ضد امپرکنیا یکینم کمشخص ب

خود قرار داده  یبرنامه یرسلوحه ه امام درکن یاز مستضعف یطرفدار  ، سوم است. بودن مبارزه یاسالم
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ه کند کب ید آشتیر بودن مبارزه انسان نبایناپذیآشت ، چهارم است. امرب گونه یرا نهضت امام پیبود ز

  است. ار باز منونهاش خود امام کل روبرو شدن یت با مسایبا قاطع ، پنجم است. منونهاش خود امام 

  د؟یکردمیب یرا تعق یید چه هدفهایبود سپاه پاسداران یه در رسپرستک یشام زمان : س

 یبخواهد برا یسکگفتم اگر یرتها بدهم مین تیبر ا یرشح مخترص  یکد یز اجازه بدهیقبل از هر چ : ج

از  یکیردم و که چرا استعفا کن یل سپاه چون به هر حال من هم مطرح هستم در اکیا تشیسپاه و 

ه ندانسنت فاجعه کنم و گفته بود کوت را بشکه سکد رده بود و خواسته بو کبه من خطاب  هاروزنامه

مصاحبه علت  یکه در کرده بودم کم با اشاره یندارد و من هم چون در استعفا یالکشود و دانسنت اشیم

ون هم اطالع یزیو تلویبه راد یروشن شدن مردم حت یه براکنم یکر مکو ف ، نمیکان میم را بیاستعفا

و ید مجدداً به رادیله جرایردند به هر حال من بوسکدا نیا فرصت پیردند کدانم موافقت یدادم و حاال من

نم و علت کت بکهم رش  یو برص  یمصاحبه سمع یکه در که به من وقت بدهند کم یگویون میزیتلو

م من در ابتدا یبگو است. شرت آشناتر یمردم ب یه براکحات درباره سپاه یتوض یخود و مقدار  یاستعفا

تحمل  امنوشتهردهام و اول که من چرا استعفا کجواب گفته شود  ید مقدار یل باین مسایگفتم به ا

هستم  یسکم بودار هست چون خودم ک یکرت ین تیردن مبارزه متأسفانه ایکتبکنجهها و زندانها و مکش

به هر حال  یداشت ول ینجه سهم مهمکپرسم هم در زندان و ش یداشتم و حت یه در زندان هم سهمک

دفعه بعد از به  یکن آدم یا ، هدف یکدن به یرس یند براکبخواهد مبارزه  یسکله است مسا یکن یا

آدم  یکن را جامعه به عنوان یم من رسدرمدار هستم ایآورد. مثالً بگویدن مبارزه رس در بیمثررس

ت نداشته کافت رش یین میوکه مبارزه تکاول  یشناسد اگر در مبارزه به اصطالح از روزهایفرصتطلب م

سوخته  یمجروح و بدنها یه تنور مبارزه گرم بود محصول مبارزه هم پاهاکروز بود  یکاشد به هر حال ب

ه در آن موقع تن به کهم  ینطور بود و عدهایوقت مبارزه ایک ، شنجهکر یشته شدن زکاناً هم یو اح

مبارزه داده بودند ن یومت بود تن به اکح یت براکن مملیه در اک یر اساسییتغ یمبارزه داده بودند برا

ن مبارزه را به مثر برسانند یه اکرده بودند کرده بودند و خود را آماده کالت قبول کن مشیو مبارزه را با ا
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ربدند یم ینیا اتاق حسینجه و کانسان سامل را به اتاق ش یک یه نور مبارزه گرم بود وگاهکردم کو عرض 

ردند و کعده از مردم مبارز را از آنجا رشوع  یکند. دآور میرون یو بعد هم جسد مرده اش را از اتاق ب

آمدند حدود پنج هزار نفر یرون میه از زندان بک یآخر افراد یادند و روزهایت زکن عده هم در مملیا

ه ک ینار هستند و عدهاکم آنها همه بر ینکر کهزار نفر هم نوشتند و حال ف 40و  30بودند و البته  تا 

ن یه در آن روز مبارزهاکشود یز میمردم سئواالنگ ین مساله برایار هستند اکرس  آن موقع نبودند حاال هم

اناً به یه نگذاشتند و احیهم ما یه بگارند. عدهاین جور مایداشت و الزم بود مردم متعهد ایهها رامیما

عده از فرصت  یکد یینند در هامن وقت فرض بفرماکم کحارض نشدند  یا از وقتیشان و یار زراعک

در  یط زندگیه االن رشاکل ثروت اصاًل توجه نداشتند یا تحصین و یل زمیند و تحصکردمیفاده است

 کاسالم چقدر خطرنا یومت براکن حید باشد و ایمسلامن چطور با یکاست و  یت ما چه جور کممل

 اید  و یایار بک یاالن رو  یتیجمع یکخواهد و ید شده از مردم چه میت تبعکه از مملکاست و امام 

آور ن تعجبیردهاند اکه مبارزه ک یمردم یمساله است و برا یکمردم  ین برایار اک ید رو یایبعداً ب

 جا بودند. کنها تا به حاال یه اکاست 

 (20/9/1358هان کی)

 

 

 .د و مجروح شدندیپاسدار شه 5، در حمله مهاجامن در سنندج

از مهاجامن  یدر حمله گروه : ردکوز اعالم صبح امر  ، زکمر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

و صدها هزار یگر زخمینفر د 3د و یپاسدار شه 2ل پاسداران در سنندج یو عوامل ضد انقالب به دو اتومب

ن یوقوع ا یدر مورد چگونگ یسپاه به رسقت رفت. مسوول روابط عموم یتومان وجوه ماهانه اعضا

روز مورد حمله عوامل ضد انقالب قرار یه دک ، اه پاسدارانل حامل سپیدو اتومب : هان گفتکیحادثه به 

به  ، ه در فرودگاه سنندج مشغول خدمت هستندکسپاه را  یگرفت صد هزار تومان وجوه ماهانه اعضا
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در ادامه  ینند. مسوول روابط عمومکم ین اعضاء سپاه تقسین مبلغ را بیهمراه داشتند و قصد داشتند ا

راتها مورد کمقر دمو  یکیه از سنندج عازم فرودگاه سنندج بودند. در نزدک پاسداران : سخنانش افزود

گر یتن د 3د و یجه دو تن از پاسداران شهیه در نتکن و عوامل ضد انقالب قرار گرفتند یحمله مهاجم

سپاه  یاسلحه و مهامت و صدهزار تومان وجوه اعضا یل حامل سپاه مقدار یاتومب یکشدند و  یزخم

گر سپاه پاسداران یل دیاتومب یک : ن افزودیهمچنیبه رسقت رفت. مسوول روابط عمومن یتوسط مهاجم

  است. فرودگاه افتاده  یکیز در نزدینون نکل هم این اتومبیه اکرد کر چراغ برق تصادف یز با تین

 (25/9/1358هانکی)

 

 

 ردستانکپاسدار توسط ضد انقالب در  10 یر یگروگانگ

: ن رشح استیه به ایمنترش شد منت اطالع یسپاه پاسداران انقالب اسالمروز از طرف یه دین اطالعیا

ها از جان و دل ییرفع اختالفات و نارسا یجو سامل برا یکجاد یاگرچه بنا به امر امام در ا-یبسمه تعال

شور کدر غرب  یچ اتفاقیره هکدوران مذا یه طکم یوشش منودهاکو همواره  ایمکردههمه گونه تالش 

متأسفانه دشمن  یردستان حل گردد ولکابد تا صادقانه مسئله یرا ن یار کدشمن فرصت خرابفتد و ین

ها و دست ب نهادیبه تخر یه چگونه ضد انقالب در پوشش انقالبکم یدانیم یبه خوب کنیگذارد و ایمن

سوال رد کف یند ما از برادران رشکیم یمتام گستاخ ییپروایپرداخته و چگونه با ب یانقالب یآوردها

ا تحصن ید؟ و آیدهیردن به ما مکا شام باز هم اجازه صرب یرد آکن صرب یش از ایشود بیم مگر مینکیم

م هجوم ینکم و عمل نیدست بگذار یه بازهم دست رو کدهد یر در پاوه به مااجازه میبرادران دب

ه ک 4/10/58خ ین در تارنفر از برادران سپاه پاسدارا 10ر مسووالنه عوامل ضد انقالب به یانه و غیوحش

 ییجز ، ردستانکه قشالق یرفتند و گروگانگرفنت آنها در قریم یشان به مرخصیهامقامات خانواده یبرا

ن یب یو تفرقه آنداز  ینکش جهت نفاق افیاران داخلیسم و دستیالیامپر یطانیشوم و ش هاینقشهاز 
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 هابرنامهن یتررشمانه یافته و بیست ش دین رهگذر به خویه دشمن از اکداست ین است پیصفوف مسلم

ن عمل ناجوامنردانه خواستار یوم منودن اکضمن مح یرد سپاه پاسداران انقالب اسالمکرا اجرا خواهد 

سالعمل کد انتظار عین صورت ضد انقالب بایر ایه در غک یعیبرادران گروگان است و طب یفرو  یآزاد

 د را داشته باشد.یشد

 سپاه پاسداران زکستاد مر  یروابط عموم

 (6/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 پاسدار خطاب به مردم 10 یر یام سپاه پاسدارن مستقر در پاوه در رابطه با گروگانگیپ

ـ خربنگار جمهور ک  یر یپاسداران مستقر در پاوه به دنبال گروگانگ یه از سو ین اطالعیا : یاسالم یرمانشاه 

   :افتینتشار قشالق توسط مهاجامن ا یپاسدار در روستا 10

ن یرون آمد و این بیاران و مزدوران خود فروخته از آستکتیگر دست جنایبار د -میبسم الله الرحمن الرح

ه جهت کنفر از برادران پاسدار را  10شوند تعداد یظاهر م یه هرروز در لباس و نقشکران یبار گردنه بگ

قشالق توسط  یماه در روستا یوز دوم درمانشاه بودند در ر کبه خانواده خود عازم  یشکو رس  یمرخص

افتهاند سپاه پاسداران ینامعلوم انتقال  یشوند و به نقطهایمزدوران خود فروخته به گروگانگرفته م

د یجویران استمداد میاز ملت ا ین عمل ضد انقالبیردن اکوم کواقع در پاوه ضمن مح یانقالب اسالم

د ارشار به عمل آورده و یشد یوبکپاسداران و رس  یمورد آزاد قاطع در ید اقدامیتا مقامات را وادار منا

ه در منطقه ک یناگهان یر ین صورت هرگونه در گیر ایار باز بگذارد در غکن یانجام ا یدست سپاه را برا

 باشد.یتش به عهده مقامات مسئول و احزاب موجود در منطقه مید مسئولیبه وجود آ

 مستقر در پاوه یسالمسپاه پاسدارن انقالب ا یروابط عموم

 (6/10/1358یاسالم ی)جمهور 
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  زکمر  یه سپاه پاسداران انقالب اسالمیاطالع

ها از جان و دل همه گونه تالش ییرفع اختالفات و نارسا یجاد جو سامل برایاگر چه بنا به امر امام در ا

 یبرا ین فرصتفتد و دشمین یچ اتفاقیره هکه در دوران مذاک ایمکردهوشش کم و همواره یمنودها

 یبه خوب کنیگذارند و ایمتأسفانه دشمنان انقالب من یم ولینکردستان را حل کابد تا مساله ین یار کخراب

انقالب پرداخته و با  یب نهادها و دستاوردهایبه تخر یه چگونه ضد انقالب در پوشش انقالبکم یدانیم

 ، ردکن صرب یش از ایشود بیم مگر مینیکم رد سئوالکف یند. ما از برادران رشیکم یمتام گستاخ ییپروایب

 یدهد دست رو یر به ما اجازه میا تحصن برادران دبید؟ آیدهیردن به ما مکا باز هم شام اجازه صرب یآ

ف ضد انقالب یثکر مسووالنه عوامل یانه و غیم؟ هجوم وحشیانجام نده یچ عملیم و هیدست بگذار

شوم و  هاینقشهاز  ییردستان جزکه قشالق ینت آنها در قرنفر از برادران پاسدار و گروگان گرف 10به 

لمه کف عوامل اتحاد یو تضع اندازیتفرقهو  ینکجهت نفاقاف ، اشیاران داخلیسم و دستیالیامپر یطانیش

را اجرا  هابرنامهن یرشمانهرتیافته و بیش دست ین رهگذر به آمال خویه دشمن از اکداست یپ است. 

 یخواستار آزاد ، ن عمل ناجوامنردانهیوم منودن اکضمن محیداران انقالب اسالمخواهد منود. سپاه پاس

د را داشته یسالعمل شدکد انتظار عین صورت بایر ایه در غکاست  یعیو طب است. ه گروگانها یلک یفور 

 است. 

 زکمر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

 (6/10/1358هان کی)
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  .ردکج یران بسیحمله به ا یرسدار جاف مزدوران خود را برا : نیریقرص شمسوول سپاه پاسداران 

 .د شدیامام شه ییفدا ، یکدر حمله مهاجامن

ان یینفر از فدا یکان امام یین مهاجامن مسلح و فدایب یر یدرگ یکدر  : هانکین ـ خربنگار یریقرصش

 .د شدیشه

 یهاورهکگشت شبانه عازم پشت  یراه بک ینیان امام خمییاز فدا یش گروهیدو شب پ 12ساعت 

ن حمله یمسلح قرار گرفتند. در ا یران و عراق بودند ناگهان مورد تهاجم گروهیمرز ا یکیدر نزد یآجرپز 

مسوول سپاه پاسداران مستقر در قرص  یید شد. رضایشه یرب کان امام به نام اصغر ایینفر از فدا یک

رسدار جاف از متام مزدوران وابسته به خود خواسته  : گفت هانکیبه خربنگار  یر ین درگین در مورد ایریش

خود  یروهاین موضوع نیرد به محض اطالع از اکاضافه  یران از رس گرفته شود. و یه حمله به اکاست 

اد ین زیتعداد مهاجم : افزود یز حساس اعزام شدهاند. و کبه مرا ییهایم و گشتیردکت یرا در مرز تقو

 شته شده باشند. کتن از آنان  بود و احتامل دارد چهار

 (7/10/1358هان کی)

 

  .میدهیمن یسکبه ، رده و هرگز اجازه تجاوزکقاطعانه عمل : سپاه پاسداران سنندج

ه انتشار ک یهایاطالع یسنندج ط یسپاه پاسداران انقالب اسالم : یاسالم یرمانشاه ـ خربنگار جمهور ک

ر یه به رشح زیرا داشته باشند منت اطالع یار کامل همک ضد انقالب یر یدستگ یمنود از مردم خواست برا

  :است

شود دشمنان یه مشاهده مکاست  یردستان مدتکور و مسلامن یرد غکبرادران -م یبسم الله الرحمن الرح

خواهند نفاق یردهاند و مکردستان نفوذ کاست در خلق مستضعف  یران چندیا یو داخل یخارج

آزاد  یاسیردستان را از بحران سکوشد کیردستان مک یت برایات حسن نیه هکنیلذا با وجود ا ، ندازندیب
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بر چهره زدهاند و برادران  یو خلق دوست یستیونالیناس که ماسکمتاسفانه افراد ضد انقالب  یند ولک

ان پاسدار هجوم بربند و یه به سپاهکسازند یو آنها را وادار م کنندمی یکه سپاه تحریرد را بر علکز یعز

 یلذا اقدام انقالب ، گر و مورد رضب و شتم قرار دهندیعات دیا شایلنت زبان بزنند و کا ین یا به آنها توهی

سم یالیه امپرکردهاند ثابت شد کا را ترصف یکامر یه النه جاسوسکرو خط امام یپ یبرادران دانشجو 

ش یجنگ و جدال اتفاق پ  ،نونکماست و هر چه تا یهایباعث متام بدبخت ، ابرقدرت یشورهاکا و یکامر

د با هم متحد یرا از دست داده و با یار ید هرگز هوشیا دخالت داشته است پس ما نبایکآمده دست امر

ن ما از متام یم بنابرایرون رانیران را بیت اکممل یو خارج یجاسوسان داخل یخدا متام یار یم و به یشو

رده و ضد انقالب را ک یار کم با ما همیخواهیردستان مک یاسیس یرد و احزاب و سازمانهاک یگروهها

ناچار پاسداران  یار کدر صورت عدم هم ، ل دهندیرده و به مقامات صالح و مسئول تحوکر یدستگ

ند چرا کیوارد مداخله شده و قاطعانه عمل م ، ه داردک یواسالم یفه رشعیم وظکبه ح ی، انقالب اسالم

ن به وجود آمده است یربکو در برابر مست ، و خلق مستضعف تب اسالمکپاسداران از م ین سپاه برایه اک

 دهد. یمن یسکو هرگز اجازه تجاوز به 

 رد.کدرود بر خلق مسلامن 

 ران. یا ینابود باد دشمنان خلقها

 مستقر در سنندج یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 (8/10/1358 یاسالم ی)جمهور 
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 ردستانکباره سپاه پاسداران در  یاسیمهم دفرت س یافشاگر 

انات یجر یهان پرده از چگونگکیبه  یه افشاگرانه ایاطالع ی، سپاه پاسداران انقالب مل یاسیدفرت س

ان شاه یثناگو ، ردکق اعالم یحقا یون درباره عدم افشایزیو و تلویردستان برداشت و ضمن انتقاد از رادک

ق انور خوجه و یطرفداران رف ست وینیست و استالکیتروتس ، ستییمائو یمخلوع به همراه رفقا

سم یالیه امپرکقدم گذاشتهاند  یدر راه یل دادهاند و همگکیتش یهایست اتحادینیلن ، ستیسکمار 

ه کده تن از پاسداران سپاه را  یر یگروگانگ یسپاه آنگاه چگونگ یاسیند باشد. دفرت سیا را خوشایکآمر

ل پاسداران در یبه رگبار بسته شدن اتومبن یامده و همچنیبه دست ن ینون از رسنوشت آنان اثر کتا

عضو  یکردن کگر شده و حمله ید شدن دو پاسدار و مجروح شدن سه پاسدار دیه منجر به شهکسنندج 

جوانان مسلامن و  یر یخلق با بدن لخت به خوابگاه دخرتان دانشجو در سنندج و درگ ییفدا یهایکچر

 یران چه اتفاقیدر ا یبه راست : ه اضافه شده استیطالعن ایاز ا یرده و در قسمتکگر را فاش یمورد د 12

ن اتهامها یه متام اکو چه شده  ، گر دوست شدهاندیدیکنگونه امروز با یروز ایه دشمنان دکافتاده است 

تاتور و یکست ـ دیونیست ـ روزیگر لقب مرتد اپورتنین مختلف به همدین گروهها تحت عناویه اک

ن یه بکرقابل تحمل بود یغ یعدها ید در گذشته برایشا ، فراموش شدباره یکدادند به یار مکسازش

و اتحاد برقرار شود اما امروز  یرابطه دوست یگرفته تا چپ افراط یافراط ، مختلف از راست یگروهها

روها دست در ین نیا یهمه یانقالب اسالم یا به فرض نابودیف و یتضع کدر رابطه با هدف مشرت 

ر یسپاه به رشح ز یاسیدفرت س یه افشاگر یج شدهاند. منت اطالعیبس کمن مشرت انحاء دش یدست هم برا

   :است

ه کدهد یرخ م یگر یپس از د یکیما فاجعه  یهن آزاد شده و اسالمیست؟ در مکیرد کدشمن برادر 

تها و یمحروم ی، ن پهلو یخ ننگیمند. تاریجاد آن سهیو بزرگ در ا کوچک یعوامل مختلف با نسبتها

ان دراز وارد آمده یمن در طول سالکفارس و تر  ، عرب ک، تر  ، بلوچ ، لر ، ردی، که بر برادرهاک ییستمها

ند یکم یتبکو م یاسیس یستگکاحساس ورش یبا انقالب اسالم ییارویه در روک ییافراد و گروهها است. 
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به انتظار  ت متناسب با انقالب رسالت خود رایو قاطع ید انقالبیه به علت عدم دک یدولت یارگانها

ن رضبه یما بزرگرت یه با انقالب اسالمکاو  یا و مزدوران وابستهیکسم آمریالیدانند. امپرینشسنت م

منافع خود را از دست  یهیلکه کعوامل وابسته  است. خورده  یپس از جنگ جهان یاسیو س یاقتصاد

ا یدانند و می پناه بردن به رشقاز چنگال غرب را در  ییا تنها راه رهایه در دنک یینند. گروههایبیرفته م

ه هر کهستند  یعوامل یدانند و . . . همگیتنها راه نجات از سلطه رشق را تحت نفوذ غرب درآمدن م

ن فاجعهها یصحنه گردان ا کبدون ش یدارند ول یگوناگون یجاد بحران نقشهایش در ایدام به سهم خوک

ما تنها  یانقالب اسالم یروز یه با پکهستند  یاسیس ستگانکا برشیستها بوده و یالیا عوامل مزبور امپری

چگونه ین لحاظ از هیدانند و بس. و بدیم یست انقالب اسالمکشان را در شیاز بن بست تزها ییراه رها

 ین گروههایه بکر قابل قبول بود یغ یعدها ید در گذشته برای. شاکنندیفروگذار من یاقدام مضبوحانها

و اتحاد برقرار شود اما امروز در رابطه با هدف  یرابطه دوست یپ افراطو چ یمختلف از راست افراط

انحاء  یگر برایدیکروها دست در دست ین نیا یهمه یانقالب اسالم یا به فرض نابودیتضعف  کمشرت 

  .«73انفال »، اء بعض(یفرو بعضهم اولکن یج شدهاند. )والذیبس کدشمن مشرت 

 یهایکهدار و فئودال معروف با چریو رسما کیساوا یامن نقشبندخ عثیان شاه مخلوع به همراه شیثناگو

 یر زاهدیار مزدور و اردشیخلق مخالف مذهب و ساالر جاف فئودال و خونخوار و شاهپور بخت ییفدا

سم و دزدان و یونیم منحط عراق و نژادپرستان صهیان معدوم و رژیجعفر یدربار و رفقا یر یسگ زنج

ل دادهاند کیرا تش کیه مشرت یا اتحادیکسم آمزیالیامپر یردستان به همراهک رانیغارتگران و رسگردنه بگ

ل یست تحلیبایته میشود. الیرانستان میران ایبا رفنت من ا : گفتیه مکن آن شاه خائن است یه تئورسک

ست را ینیلن ، ستیسکمار  ، ق انور خوجهیست و طرفداران رفینیست و استالکیتروتس ، مائوئست یرفقا

 یران چه اتفاقیدر ا یت گروهها مشخص شود. به راستیشرت ماهیه را خواند تا بین اتحادیاز ا یبانیدر پشت

ه آن که متام آن اتهامها کنگونه امروز با هم دوست شدهاند چه شد یروز ایه دشمنان دکافتاده است 

تاتور و یکد ست ـیونیزیست ـ رویزدند و لقب مرتد اپورتنیگر میدیکن مختلف به یگروهها تحت عناو

ند یا را خوشایکسم آمریالیه امپرکزنند یقدم م یدر راه یباره فراموش شده و همگیکدادند به یار مکسازش
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به  ینیام امام خمیم پین داشتیقیه کما روشن بود  ینان آنقدر برایف و مزدورانه ایثکت یباشد. ماه

برادران  یمنحوس آنان را برا یشه چهرهیشرت از همیه خواهد داد بهرت و بک یجهایردستان تنها نتکمردم 

 ، بیتخر ، تیام امام هزاران گزارش از جنایهنامنان برمال خواهند منود. پس از پیگر هممیرد و دک

ن به ما یردنشکن گروهها در مناطق یجاد رعب و وحشت و تجاوز از ایا ، رسقت ، ترور ی، آتشسوز 

م تا معلوم ینکتان بازگو یاز آن را برا هاییمنونهشرت یب یآگاه یم برایدانیه خود را مؤظف مکده است یرس

  است. نسبت به خلق نهفته  کیات هولنایخلق چه جنا یشود در پس شعار تو خال

 یه لباسهاک یخلق در سنندج در حال ییفدا یهایکچر یاز اعضا یکیمه شب یـ در حدود ن23/8/58

ن یجوانان مسلامن ب یشود و پس از آگاهیرتان مامالً لخت بوده وارد خوابگاه دخکخود را درآورده و 

 .دهدیرخ م یر یخلق و جوانان مسلامن زدوخورد و درگ ییفدا یهایکچر

رد به سنندج آمده بود مورد کبه برادران  کمک یه از طرف دفرت عمران امام براک کیـ برادر پزش24/8/58

ربند یرا به رسقت م کل پزشیدارو و وسا لیل از قبیداخل اتومب یاین متام اشیرد. مهاجمیگیتهاجم قرار م

 .ندینامیرت را به شدت مجروح مکو د 

ر منوده توسط یا را دستگیم بهروزنیکرا بنام ستوان  یفیه قاتل رسهنگ رشکافرس ژاندارمر  یکـ 25/8/58

و همراهان حارض  یفیشود. )قاتل مزبور چون رسهنگ رشیخلق به گروگان گرفته م ییفدا یهایکچر

 (.ندیکد میرا شه یفیوپرت به عراق بروند رسهنگ رشیکبا هلشوند یمن

شود یامام جمعه سنندج منفجر م یقادرمرز  ین بار منزل آقایچندم یمه شب برایـ در حدود ن27/8/58

من مردم را به راه خدا و قرآن  : دیگویه اطراف خانهاش جمع شدهاند مک یسانکبه  یقادرمرز  یآقا

 .کنندمیهند از سنندج مهاجرت خوایه منکم حال کردمیدعوت 

د و در ینامیده و اموال آن را غارت میشکده جوانرود به آتش کخانه را در ده 13ـ ضدانقالب 28/8/58

و پاسداران از منطقه خارج تا منطقه به  یانتظام یرو یشود تا نیبه بخشدار جوانرود خواستار م یبرنامها

 .دست آنها اداره شود
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 یه در دادستانکوان یمر یساله از اهال 6و  4همرس و دو فرزند  یساله دارا 25ا ر یپهنهکـ محمد 4/9/58

خ ین تاریدهد در ایند و به آنها جواب رد میکار با ضدانقالب را قبول منکمأمور خدمت بوده چون هم

  .کنندمیشود او را اعدام یمن یار کشود و چون در آنجا هم حارض به همیر و به سقز اعزام میدستگ

ارتباط متام  یدر صورت برقرار  اندگفتهگردد و یراتها قطع مکوان توسط دمیمر یم ژاندارمر یسیـ ب4/9/58

 .شته خواهند شدک یافراد ژاندارمر 

 .اندمنودهن بار به سپاه سنندج حمله و مقر سپاه را محارصه یچندم یـ برا5/9/58

 .کنندمینفجر ن را با مبب میمسلم هایخانهر پوشش رزمندگان خلق یـ ز5/9/58

 .رستان دخرتانه اردالن منهدم شدیـ منازخانه دب5/9/58

ان کبو  ، رسدشت ، بانه ، سقز ، سنندج ، مهاباد یدر شهرها یر یگ یرأ  یاز صندوقها یـ تعداد12,11/9/58

ده شد و یشکخلق به آتش  ییفدا یهایکومله و چرکراتها و حزب کتابعه توسط دم یگر بخشهایو د

 .نندکت نکه در رفراندوم رش ک کنندمید یند و مردم را به زور اسلحه تهدینامیم یآور را جمع یتعداد

ر و پس یوان بودند دستگیار سپاه مریه افتخاراً در اختکنفر از پاسداران بوم را  5ومله کـ حزب 12/9/58

ر عبارت نف 5ن یدهند ایل میشان تحویند و سپس اجسادشان را به خانوادههاینامیاز چند روز اعدام م

 .یمحمد استاد جعفر و مال مصطف ی، حسن طاهر  ی، د محمود حسن چنار یس : بودند از

ن راه توسط ضدانقالب یدر ب ، وان بوده استیه عازم مرکاز برادران پاسدار سنندج  یکیـ 13/9/58

 .شودیدا میده شده بود پیش بریه گوشهاک یر و صبح روز بعد جنازه نامربده با وضع بدیدستگ

ه از سپاه سنندج عازم فرودگاه بوده است در جلو ساختامن ک یل سپاه انقالب اسالمیـ اتومب25/9/58

ه کشوند یناگهان از پشت به رگبار گلوله بسته م یوتاهک یشود و پس از گفتگو یرات متوف مکحزب دم

پاسداران  دین دو شهیا یمظلومانهه شهادت جگرخراش و کنیشوند با ایم یتن زخم 3د و یدو پاسدار شه

زنند چون امام دستور داده است آرامش یاد میفر یجان آورده و همگیمستقر در سنندج را سخت به ه
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خدا  یم زد. اینخواه یچ عمل متقابلیم دست به هینکت حفظ یات حسننیره هکمنطقه را جهت مذا

 . ریرا از ما بپذ ید مظلوم انقالب اسالمین دو شهیا

رمانشاه بودهاند کعازم  یز نبودهاند جهت مرخصیه مسلح نکپاسدار پاوه نفر از برادران  10ـ 3/10/58

ست. مردم پاوه یاز آنان در دست ن ینون اطالعکه تاکشوند یردستان به گروگان گرفته مکه قشالخ یدر قر

ه گفته شد منونهها کردهاند. آنچه کپاوه تحصن  یدر فرماندار  یر ین گروگانگیبه عنوان اعرتاض به ا

رد ابالغ کخطاب به برادران  26/8/58خ یه در تارکام امام یه پس از پک کیات وحشتناید از جنابو  کیوچک

ده است و یمنترش گرد هاروزنامهاز آنان در  یه متأسفانه تا به حال مقدار ک است. واقع شده  ، دیگرد

 ساده و بدون خرب یکبه عنوان  ین اخبار را حتیش ایوت خوکون با سیزیو و تلویه رادکنیتأسفبارتر ا

فه خود آشنا بوده و با یامالً به وظک ی.سی.بیعراق و ب ، لییو ارسایند. در عوض رادیکتصور هم پخش من

ام امام یه به مجرد پکردستان مشغول هستند. ناگفته مناند کق یف حقایقدرت هر چه متامرت به تحر

ابانها به راه یدوش خود گرفته و در خ خته و پاسداران را بریز سپاه پاسداران رکرد ما به مراکبرادران 

ن یه از اکآسامن شهر را به لرزه در آورده بودند. دشمن ی، نیدرود بر خم ، ادیو فر یو شادیافتاده و غر

گفتند دولت یمنوده و م ی. دروغ پرداز ینکعه پرایبه وحشت افتاده بود رشوع به شا یوستگیبه هم پ

 یه پاسداران روز کند آنها همچنان گفتند کو به شام حمله  ز دهدکقصد دارد قدرت خود را متر  یز کمر 

گر یبار دیکرد کبه برادران  ینیام امام خمیعات. پیگر شایشند و دکدهند تا شام را بیتومان پول م 700

و استقالل  یما جز آزاد یه انقالب اسالمکرد کرد ثابت کمردم جهان و مخصوصاً برادران محروم  یبه همه

ن به کمم یمتام فرصتها ، ما ینداشته و در انقالب اسالم یگر یهدف د یم اسالمیتو تعالدر پر  یو برادر 

سلب  یدشمن برا یامل برسد. ولکخودش به طور  یانسان یه به متام خواستههاکشود یانسانها داده م

ست کیو د ینامیغ منیدر یتیچ جناین برادران از هیجاد تفرقه بیما و ا یاسالم یو استقالل و برادر  یآزاد

 ین دست پروردههایه نداند امروز اکست کیست؟ و یران چیه نداند هدف از آن همه توطئهها در اک

ه کست کیو  آوردید منیا را پدیکدان ما آمریخون شه یش بر رو یخو یهایسم چگونه با خورشقصیامپرال

ه ک کنندمینتخاب را ا یگانه هامن راهیو عوامل مزدور ب یدئولوژ یو ا یاسیستگان سکن برشینداند ا
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ن یرتیسال جان 25ا یکه آمرکد یرت محمد مصدق انتخاب منودند و موجب گردکشان در زمان نهضت د یرفقا

 یه دولت ملکداد یشعار م 32و  31نند. اگر حزب توده در سال کل یخ را بر ملت ما تحمیتار یمهایرژ

گر یخلق و د ییفدا یهایکچرم و امروز یم تا خودمان به قدرت برسینکست روبرو کمصدق را با ش

سم را در مقابله ینیسم لنیسکا مار یکزم آمریالیوشند تا با امپریکش میخو یاز نابود ییرها یشان برایرفقا

ن جانبان یردستان توسط اکنجات دهد. ادامه ترور و وحشت و غارت در  یبا اسالم از مرگ حتم

ه انقالب ما دشمن کرا یماست ز یب اسالمانقال  یشتاز یل روشن پیاز دال یکیخودفروخته و مسخ شده 

و  یوانگیند و ناچاراً به دیبیه متام نقاط قوت خود را از دست رفته مکقرار داده است  یطیرا در رشا

و ما هو  یو االرض ذات االصدع انه لقول فصل ی)وسامء ذات الرجع است. ده یازیدست  یگر یوحش

قسم به آسامن گردان «. 17طارق »دا( ین امهلهم لیافرکالدا فمهل کیدا کیدا و اکیدونه یکیباهذل انهم 

حق از  ینندهکالم حق و جداکقت یه قرآن به حقکده ییاه روین گیباران و قسم به زم یزندهیو فرور

و  کنندمیر کنه و مکیست. آن دشمنان اسالم هر چه بتوانند یهوده نیباطل است و هرگز سخن هذل ب

 ین است قسمتیافران را مهلت ده و اک کیرول اند  یرد پس تو اکم یاهر خو کرشان مکما هم در مقابل م

شور من دست خود را کهن در رسارس یرد. خواهران و برادران هم مکام به برادران یاز سخنان امام در پ

 یه متام توان خود را براکخواهم یشور عاجزانه مکنم و از شام بخاطر خدا و رسول و یکش شام دراز میپ

 یبه رو  یر یان و مسلسل را از نشانهگیقلم و ب یعنی کرسد و گر  ید و اسلحههایار برکتان بشور کنجات 

د. بار الها من یباشد نشانه رویا میکه در رأس آن آمرکت یانسان یدشمنها یگر منحرف و به سو یدیک

ا خدا بزرگ ب یف خود انجام دادم و تو ایحت به ملت است به قدر توان ضعیه نصکت خود را یمأمور

ز یب( سالم گرم من به ملت عزیب مجیقر کوند برادرانه عطا منا. )انیزال خود قلب ملتها را پیقدرت ال

 رد و رحمت خدا بر همه. کو برادران 

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاسیدفرت س

 (10/10/1358)اطالعات
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دا یرا شد یگونه تجاوز  چ وجه خارج نشده و هریسپاه از سنندج به ه: سپاه پاسداران سنندج یسخنگو 

 .دهدیپاسخ م

 یروز ( مهلت آتش بس اعالم شده از سو یبعد از ظهر امروز ) د 6ساعت  : پارس یخربگزار   -سنندج 

سپاه پاسداران انقالب  ینه سخنگو ین زمید در ایان رسیشمرگان به پایران و پیا یپاسداران انقالب اسالم

ل ادامه ین  سپاه بدلیشود وا یچ وجه از سنندج خارج منیهسپاه پاسداران به  : مستقر در سنندج گفت

ن یا ، دهدیدا پاسخ میرا شد یاما هر گونه تعرض و تجاوز  ، ندکیم یطرف یاعالم ب ، راتکافنت مذای

 یکرا ما یمبانند ز ید در سنندج باقین سپاه بایه افراد اک اندگفتهصالح به ما یمقامات ذ» : سخنگو افزود

و  یشهربان یتهاین شهر فعالیشمرگان در ایز بعلت وجود پیم و  در حال حارض نیهست ینهاد قانون

شمرگان و ین پیشنبه شب گذشته ب یهایریست به دنبال درگکین گزارش حایهماست. محدود یژاندارمر

شنبه یکز از صبح روز کن مر ینان اکار کون سنندج یزیو و تلویز رادکافراد سپاه پاسداران مستقر در مر 

شته کا یو گروگانگرفنت و  یر یان بروز در گکافتند اعالم داشتند چون امیار خود حضور نکته در رس گذش

ون یزیو و تلوینان قسمت خربرادکار کاز  یکینه ین زمیروند و در ایار خود منکشدن آنها وجود دارد به رس 

چ یشب هیشهر پرن یون ایزیرده و تلوکبار خرب پخش  یکز تنها کن مر یشنبه ایکسنندج گفت روز 

 «.نداشته است یبرنامها

 (11/10/1358یاسالم ی)جمهور 
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 .د شدیساعت متد 48آتش بس سنندج 

خارج  ز خودکمرا  از یچ فشار یبدون دستور دولت تحت ه :سپاه پاسداران سنندج گفت یسخنگو 

 .میشویمن

در  یندهاکپرا یهایندازرایاوضاع شهر سنندج شب گذشته متشنج بود و ت : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

از  یکیردند. ک یرانداز یمقر سپاه پاسداران و فرودگاه سنندج ت یبسو  یداد و عدها ین شهر رو یسطح ا

شب گذشته چند  : هان گفتکین مطالب به خربنگار ین سپاه پاسداران سنندج ضمن عنوان ایمسوول

ان حزب یاز سخنگو یکیاورد. ینبه بار  یلکب یآس یخمپاره به اطراف فرودگاه سنندج پرتاب شد ول

نداشته  یرات دخالتکشب گذشته حزب دم یر یهان گفت در درگکیز به خربنگار یرات در سنندج نکدم

در سطح شهر پرداختند و قصد حمله به سپاه پاسداران  یرانداز یازمردم به ت ییه گروههاکاست بل

د یت استاندار جدکه با رش ک یهاروز گذشته در جلس : ز گفتیدر مورد مهلت آتشبس ن یراداشتند و 

م  قرار بر یدر منطقه داشت یاسیس یتهایندگان احزاب و جمعین مناینده دولت و همچنیردستان و مناک

ه کز از سنندج گزارش داد یپارس ن ید شود. خربگزار یگر متدیساعت د 48ه مهلت آتشبس تا کن شد یا

اخ جوانان و کون یزیوتلویراد یشب به سو یدمهشب ین یهایراندازیمسوول سپاه پاسداران گفته است ت

اد یپارس سوگند  یخربنگار خربگزار  یز برایرات نکدم یکه محل استقرار پاسداران است بود. کفرودگاه 

از شهر  یین برق قسمتهاین گزارش همچنیست بر اساس ایراتها نکدمو  یها از سو یراندازین تیه اکرد ک

از  یگر یپارس در گزارش د ید خربگزار یرسیظه به گوش مهر لح یرانداز یت یشب قطع بود و صداید

ندگان یردستان و مناک یروز با حضور رسپرست استاندار یه از صبح دک یراتکسنندج اطالع داد مذا

آغاز شده بود  یخلق( در استاندار  ییفدا یهایکش مرگان ـ چریمستقر در سنندج )پ یاسیس یگروهها

ن گزارش آمده است یول شد. در اکادامه آن به بامداد فردا مو  افت ویان یپا 24قبل از ساعت  یقیدقا

ا مبب ی که احتامل دارد انفجار نارنجکن یسنگ یاسلحهها یکشل یبار صدا 5مه شب امشب یه مقارن نک

باره دگرگون ساخت یکپرالتهاب سنندج را و به   یخاموش ول یه فضاکده است یهم باشد به گوش رس
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ست  یبایه مکشمرگان ین سپاه پاسداران و پیمسلحانه ب یر یشب درگیمردم د ینیشبیبرخالف انتظار و پ

 یکیه ادامه آن تا نزدک یشب استاندار یروز و دیرات دکامد. در مذایآغاز شود بوجود ن 18از ساعت 

ندگان یمنا یت نداشت و متاسهاکنده سپاه پاسداران مستقر در سنندج رش ید منایبه طول انجام 24ساعت 

و مسوول سپاه پاسداران با مقامات مختلف  یز رسپرست استاندار یو ن یرسپرست استاندار گروهها با 

در مرحله اول خواستار خروج افراد  یاسیس یروز آغاز شد. گروههایشازظهر دیدر تهران از پ یتکممل

 یدگه محل دفرت امام و جهادسازنکاخ جوانان سابق سنندج کون و یزیو تلویز رادکسپاه پاسداران از مرا

باشد اما مسوول سپاه پاسداران مجدداً به خرب یامل پاسداران از سنندج مکاست و در مرحله دوم خروج 

ه یز را تخلکن مرایبه آنها دستور خروج ندهند ا یتکه مقامات مسوول مملک یمادام : پارس گفت یگزار 

ندگان یبا منا یاندار رسپرست است کروز در جلسه مشرت یپردازند غروب دیرد و به مقاومت مکنخواهند 

خود  یه پاسداران جاکم گرفته شده بود ین شهر تصمیمستقر در ا یاسیس یسنندج و گروهها28ر کلش

روز سنندج خلوت شد یسنندج بسپارند عرص د 28ر کان لشیاخ جوانان به نطامکون و یزیو تلویرا در راد

از خود یحتاج مورد نید مایبه خرجه مردم یده بود و در نتیان رسیساعته به پا 48چون مهلت آتشبس 

از   یر یجلوگ یپارس گفت برا یروز به خربگزار یقه دیدق45و23ز ساعت ین یپرداختند. رسپرست استاندار 

رفع  یوشش الزم براکداشته است و  یمداوم یمتاسها یتکمسلحانه در سنندج با مقامات ممل یر یدرگ

ساعته  48ان مهلت یز روز گذشته به دنبال پاینپارس در تهران  یباشد خربگزار یان میل در جرکن مشیا

در  : سپاه پاسداران گفت یاتیمعاون فرمانده عمل ین مهلت جربوتیان ایدر سنندج گزارش داد در پا

وش فروهر عضو یمعاون وزارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و دار یه با حجت االسالم خامنهاک یمتاس

ه پاسداران کد یردستان گرفته شد. مقرر گردک یست استاندار رسپر  یسیردستان و شاهوک ویژەات یه

و و یز رادکو مر  یاخ جوانان سابق محل دفرت امام و جهادسازندگکز خود کانقالب در سنندج در مرا

ن یرتکوچکاگر  یم و ولینزن یچگونه عملیقرار است ما دست به ه یمباند و طبق قرار قبل یون باقیزیتلو

ه قاطعانه و کرد به پاسداران دستور داده شده است یطرف مقابل صورت گ یاز سو  یا تهاجمیت کحر 

ه تا ک : گفت یند و که در صورت تهاجم از خود دفاع کاست  یسکن حق هر یداً پاسخ دهند و ایشد
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ه اوضاع شهر سنندج آرام است و به افراد کده بود یقه شب گذشته به آنان گزارش رسیدق 30/19ساعت 

ه در صورت تهاجم به پاسداران افراد ارتش کمقامات دستور داده شده است  یز سو ردستان اک 28ر کلش

 یگروه رستگار  یهایانتشار اعالم ین گزارش داد در پیپارس همچن ینند. خربگزار کت یاز پاسداران حام

ردن سپاه کخارج  یاسیس یروهایندگان ارتش و نیمنا که رشط آتشبس در جلسه مشرت کنیبر ا یمبن

ردستان در متاس با ک 28ر کمقام مسوول در لش یک است. ساعت بوده  48از سنندج ظرف پاسداران 

له یبوس یراتکنون مذاکهم ا : رد و گفتکب یذکرا ت ین جلسهایل چنکیپارس تش یخربنگار خربگزار 

بعدازظهر  6بر اثر گزارش خربنگار پارس ساعت  است. ان یدر جر ییدن به توافقهایرس یمقامات استان برا

د. در یان رسیشمرگان به پایران و پیا یپاسداران انقالب اسالم یشنبه مهلت آتشبس اعالم شده از سو یک

چوجه از سنندج یسپاه پاسداران به ه : سپاه پاسداران انقالب مستقر در سنندج گفت ینه سخنگو ین زمیا

 یما هرگونه تعرض و تجاوز ند ایکم یطرفیرات اعالم بکافنت مذایل ادامه ین سپاه به دلیشود و ایخارج من

د در ین سپاه بایه افراد اک اندگفتهصالح به ما یمقامات ذ : ن سخنگو افزودیدهد ایداً پاسخ میرا شد

ن یشمرگان در ایز به علت وجود پیم و در حال حارض نیهست ینهاد قانون یکرا ما یمباند ز یسنندج باق

ن یب یهایریبدنبال درگ : ستکین گزارش حایهم است. محدود  یو شهربان یژاندارمر  یتهایشهر فعال

ز از صبح کن مر ینان اکار کون سنندج یزیو و تلویز رادکشمرگان و افراد سپاه پاسداران مستقر در مر یپ

و گروگان گرفته شدن  یر یان بروز درگکافتند و اعالم داشتند چون امیار خود حضور نکروز( در رس ی)پر

و و ینان قسمت خرب رادکار کاز  یکین مورد یروند در ایار خود منک شته شدن آنان وجود دارد به رسکا ی

 یچ برنامهایز هین شهر نیون ایزیرد و تلوکبار خرب پخش یکروز تنها یز پرکن مر یا : ون سنندج گفتیزیتلو

 نداشت. 

 (11/10/1358)اطالعات 
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 .اندگرفتهپاوه را به گروگان پاسدار  10م عراق یعوامل رژ : رمانشاهکن و یریمسووالن پاسداران قرص ش 

 .شوندیم یدر مرز عراق نگهدار  یگاهیپاسداران گروگان در پا

آموزش  یار کخراب یران و عراق برایا یمرز  یگاههایدر پا یمزدوران عراق : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

با خربنگار  یین در گفتگویریمسوول سپاه پاسداران مستقر در قرص ش ییشوند. آن مطلب را رضایداده م

م ین فئودالها و وابستگان رژیردهاند و همچنکه به عراق مهاجرت ک یانیرانیا : ردکهان اعالم و اضافه کی

نند و یبیشود در اردوگاهها آموزش میداده م یهستند و توسط عراق به آنان پناهندگ یه فرار کگذشته 

مقر  یشرت است ولیگاه بیپا 6ز از کن مرایتعداد ا : ردکاضافه  یشوند. و یران اعزام میبه ا یار کخراب یبرا

 است. « چار دالر»آنها در  یز و محل اصلکمتر 

 «دالر4» یه مرز ین را در ناحیمهاجر یهاەدولت عراق زن و بچ : به دنبال مطلب خود گفت ییرضا

توان یدارد و در واقع میران اعزام میدارند به ا یار کدن و خرابیه قدرت جنگکرا  یسانکرده و ک ینگهدار 

ادآور شد در یان ین در پایریآنان گروگان هستند. مسوول سپاه پاسداران قرصش هایبچهه زن و کگفت 

ان کپاسداران و ارتش بسته شده است و ام ، ان امامییتوسط فدا یو نقاط نفوذ یمرز  یحال حارض راهها

 یمسوول روابط عموم «ییپرتو»رد. یگینده شبانه صورت مکپرا یهایریان درگکامک یمرت شده ولکنفوذ 

رمانشاه ـ پاوه به گروگان کن راه یه بک یپاسدار  10 : هان گفتکیز به خربنگار یرمانشاه نکسپاه پاسداران 

نون کن ایقیگروهش صورت گرفته است و بطور  کمکبا  ییرب رواکبه نام ا یگرفته شدهاند توسط شخص

ل کین گروهها تشیبعد از انقالب ا : ردکضافه ا یربد. پرتو یدر مرز عراق به رس م یگاهیپاسداران در پا

 یرد ضمناً در نقاط مرز یگیار آنان قرار میرو و مهامت در اختیومت بعث عراق نکله حیشدهاند و بوس

 .دهندیم یار کو خراب یبه آنان آموزش نظام

ران ت خود را از پاسداین دو شهر حامیه مردم اک : ستکینگان حایده از زنجان و بایرس یگزارشها •

 . اندداشتهشور به خصوص پاسداران گروگان گرفته شده و تحصن مردم پاوه اعالم کرسارس 

 (11/10/1358)اطالعات 
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  هیطالع

 یج یشرت با آرپیرد بکافراد مسلح  یاز سو  یرانداز یه تکرد کسپاه پاسداران مستقر در سنندج اعالم 

ادامه داده و  یرانداز یمتقابال به ت ، د سپاهه افراکرد کد ییرد و تأیگیصورت م 3 -مسلسل و ژ   ، هفت

   .دهندیم

ن یتوسط مردم از ب یب جهاد سازندگیل جیه اتومبکرد کشب اعالم یسپاه پاسداران مستقر در سنندج د

و  یومله و سپاه رستگار کقه( بجز افراد یتا ساعت مخابره خرب )نوزده و چهل و پنج دق  است. رفته 

ابانها یدر خ یسک ، خلق یفدائ یهایکن در سنندج و احتامال چریخ عزالدیرات و هواداران دفرت شکدم

 خود پناه بردهاند.  هایخانهند و مردم بیکآمد و رفت من

 (12/10/1358)بامداد

 

 

خود استوار و مستقر ی انهاکسپاه در م :شور به سپاه پاسداران سنندج دستور داده شدکاز طرف مقامات 

 .باشد

 یاتیمعاون فرمانده عمل  ی، ساعته در سنندج برادر جربوت 48مهلت  یکان یدر پا : ارسپ یخرب گزار -تهران

معاونت وزارت  یه با حجت االسالم خامنه اک یپارس گفت در متاس یسپاه پاسداران به خربنگار خربگذار 

 یرسپرست یسیردستان و شاه وک ویژەات یوش فروهر عضو هیدفاع و فرمانده سپاه پاسداران و دار

اخ جوانان کز خود که پاسداران انقالب در سنندج در مراکد یمقرر گرد ، ردستان گرفته شدک یاستاندار 

قرار است  یمبانند و طبق قرار قبل یون باقیزیو و تلویز رادکو مر  یسابق محل دفرت امام و جهاد سازندگ

طرف مقابل صورت  یاز سو  یا تهاجمی یتکن  حر یرتکوچکاگر  یم ولینزن یچ گونه عملیما دست به ه

ه در کاست  یسکن حق هر یند و ایدا پاسخ گویرد به پاسداران دستور داده شد است قاطعانه و شدیگ
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ه اوضاع کده یشب به ما گزارش رسیقه دیدق 30/19تا ساعت  : گفت یند.و کصورت تهاجم از خود دفاع 

ه در کور داده شده است مقامات دست یردستان از سو ک 28ر کشهر سنندج آرام است و به افراد لش

 نند.کت یافراد ارتش از پاسداران حام ، صورت تهاجم به پاسداران

 (12/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 

 ن پاوهیسقز به متحصن یام سپاه پاسداران بومیپ

ات سپاه یار ستاد عملیسقز در اخت یسپاه پاسداران بوم یه از سو ین اطالعیا : پارس یخرب گزار  -رمانشاهک

ام به برادران و خواهران یب. پینرص من الله و فتح قر-میبسم الله الرحمن الرح: ان گذاشته شدپاسدار 

نجات جان ده نفر  یچند روزه شام برا یاسیمبارز و رشافتمند شهر پاوه قهرمان بر اثر تحصن و روزه س

ن تحصن به حق شام یا ، رمانشاهانکران راه قشالق به یانه گردنه بگیه رفتار وحشیز علیاز پاسداران عز

 یهاازخواسته یبانیسقز ضمن اعالم پشت ید ما پاسداران بومیه به دهان غارتگران زدهاکاست  یمشت

ران استعامر کران و نو ین رفتار گردنه بگیم در صورت ادامه ایدهیر مکران تذ یعادالنه شام به گردنه بگ

گر یم بار دیدانیمجبور بوده و واجب م دفاع مایردن اموال مردم بکو غارت  یر یگروگانگ یه برایهمسا

رده و دشمنان اسالم و کج یشان بسکنا پا یادیسم و ایالیرا در مقابل با امپر یاسالم یروهایوحدت ن

مرگ بر تفرقه اندازان  ، نکبت ش ینیدرود بر خم ، ه باطلیروز باد مبارزه حق علیم.پیران را نابود منائیا

 د باد توطئه گران و خود فروشان.نابو  ، هیران استعامر همساکو نو 

 (12/10/1358یاسالم ی)جمهور 
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 اظهارات مسوول سپاه پاسداران سنندج

 یتکمقامات مسوول ممل یه از سو ک یتا زمان ، ن سپاهیه اکرد کمسوول سپاه پاسداران سنندج اعالم 

رد و به مقاومت کد ه نخواهنیور را تخلکز مذ کمرا ، از سنندج خارج نخواهند شد ، رندیدستور خروج نگ

ردستان با کاستاندار  کروز در جلسه مشرت یه بعدازظهر دکگر گزارش شد ید یخواهند پرداخت. از سو 

 یه پاسداران جاکم گرفته شده بود یتصم ، مستقر در سنندج یردستان و گروههاک 28ر کندگان لشیمنا

ن گزارش یردستان بدهند. همچنک 28ان لشگر یبه نظام ، اخ جوانان سابقکون و یزیو تلویخود را در راد

در سطح شهر سنندج بلند شد و  ، د مسلسلیخمپاره و رگبار شد ی، شب صدایازده دیه از ساعت کشد 

 48مبدت  ، ه آتش بس در سنندجکاست  کیده حاین گزارش رسید. آخریاز شهر قطع گرد ییبرق قسمتها

 ، شب تا بامدادیه از دکرد کن سنندج اعالم ن مسوول سپاه پاسدارایهمچن است. د شده یگر متدیساعت د

مقام در حزب  یکر آتش گلوله قرار گرفت. یز ، اخ جوانان سابق و فرودگاهکون و یزیوتلویساختامن راد

 یروهاین یت نداشتند و قطعا از سو کها رش یراندازین تیشمرگان حزب در ایه پکرد کز اعالم یرات نکدم

 است. گرفته ز صورت نیفعال در سطح شهر ن یاسیس

 (12/10/1358)اطالعات

 

 .ردندکسنندج را ترصف  یراتها سازمان بهدار کدمو 

اطالع داد  ، با روزنامه اطالعات یمتاس تلفن یک یط ، سپاه پاسداران یصبح امروز مسوول روابط عموم

دج راتها به شهر سننکدم یاز سو  ، ن باریچندم یبرا 13/10/58ه ساعت سه بامداد امروز پنج شنبه ک

ه در کرا  یستیو بهز یراتها ساختامن اداره بهدار کدم ، دیشد یهایراندازیپس از ت» : گفت یحمله شد. و 

دو  ، حمله به شهر سنندج ین در پیها همچنراتکردند. دمکترصف  ، م وجود داردیس یز بکمر  یکآن 

روز یاز د» : ردکاضافه  سپاه پاسداران یمسوول روابط عموم«. را گرفتند یپ ژاندارمر یآمبوالنس و دو ج
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راتها هم کن حمله دمیف بود و در آخریخف یلیه خکصورت گرفته بود  ینده اکپرا یهایر یدرگ ، نونکتا

 «.نون شهر سنندج آرام استکا» : گفت یو « مینداشت یتلفات جان ، ه بامداد امروز صورت گرفتک

 (13/10/1358)اطالعات

 

 

 :ردکت سپاه پاسداران اعالم رسپرس ، سنندج یهایریدر رابطه با درگ

 .ت مردم باشند سپاه پاسداران مقابله خواهدشدیه مخل امنک یسانکبا 

 ، مخالف یهارفت گروهیانتظار م ، ردستانکر در یمخالف و درگ یهابه گروه ینیام امام خمیپس از پ»

 یول ،دهندن استان خامته یدر ا یشکو برادر  یز یبه جنگ و خونر ، ت خودیبا نشان دادن حسن ن

ز کروها و مرایه نیاند و مرتباً دامنه حمالت خود را علردهکسوءاستفاده ، تین حسن نیعمالً از ا ،مخالفان

رسپرست سپاه پاسداران انقالب « یجواد منصور »ن مطلب را یا«. اندگسرتش داده یو انتظام ینظام

 یبرا ، رویه با متام نکت یحسن ن أتیه»  : ادامه داد یروز به خربنگار اطالعات گفت. و ید ی، اسالم

ر یو غ یر عملیغ یشنهادهایها و پینکار شکراراً با کمتأسفانه  ، فرمان امام به منطقه رفته بود یاجرا

 : رسپرست سپاه پاسداران انقالب گفت«. روبرو شدند ، فرصت طلب و مخالف انقالب یهاگروه یمنطق

تن از پاسداران به طرز  3جه یداد و در نت یسنندج رو  ن فرودگاه تا شهریه در فاصله بک یواقعه ا»

رد و منافع کنسبت به خلق  ، ت مخالفانیروشن از سوء ن یمنونه ا ، انددهیبه شهادت رس یناجوامنردانه ا

 : گفت یمنصور «. خواهد بود ینیامام خم یبه رهرب  ، ما یدر رابطه با انقالب اسالم ، رانیف ایملت رش

 ، چه در داخل و چه در خارج شهر سنندج ، ریاخ یه پاسداران در روزهایفان علومت مخالکگسرتش ح»

 .«است یأت اعزامیت هیست مامورکش یبر آرزو  یمبنآنان  یل واقعیبر متا ،ن گواهیبهرت
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 روزیع پریوقا

 یهان پاسداران و گروهیب ، رین بار پس از آتش بس اخینخست یروز برایع دیدر وقا» : گفت یمنصور 

 ، بعد از فرمان امام ، د. ناگفته مناندیه خرب آن به تهران رسکبوجود آمده بود  ییهایریدرگ ، فمخال

ه مواضع یعل ی، ات تعرضیات خصامنه و عملیردستان دست به عملکاز نقاط  یکچیدر ه ، پاسداران ما

ق آتش یدق یو اجرا توأم با آرامش یطیدر مح ، نیرات طرفکل بودند مذایرا پاسداران مایز ، نزدندها ردک

ردند و همواره به کن قرار آتش بس را نقض یا ، مخالف یگروهها ، امل تأسفکبا  یول ، بس انجام شود

 یعیطب» : ادامه داد یمنصور «. اندن حمله ور شدهیو سنگ کسب یهاآنان با سالح هایقرارگاهپاسداران و 

ق قاطعانه یبه طر ، شیاز خود و مواضع خو ، ن همه تجاوزات مسلحانهیه پاسداران در مقابل اکاست 

ه با کردند کون و دفرت عمران امام حمله یزیو و تلویابتدا به ساختامن راد ، زند. مخالفانیبه دفاع برخ

ه توسط کاز مردم سنندج  یز عده ایردند. روز بعد نک ینیمقاومت پاسداران مواجه شدند و عقب نش

از  ، رده و خروج پاسداران را خواستار شدندکاجتامع  یاستاندار در اطراف  ، ج شده بودندییمخالفان ته

چوجه مواضع خود یبه ، ه سپاه پاسدارانکاطالع داده شد  یدرنگ به استاندار یب ، صالحیمقامات ذ یسو 

د یبا ، اندندهکه در شهر پراکمسلح و مخالف  یرده و از شهر خارج نخواهد شد و گروههاکن کرا تر 

 .«و دژبان سنندج سپرده شود ینند و انتظامات شهر به مأموران شهربانک کتر  هرچه زودتر شهر را

 

 یدر پ یپ یهایریدرگ

شد و یفراهم م ییهامزاحمت ، افراد سپاه یهمه روزه برا» : ن گفتیهمچن ، رسپرست سپاه پاسداران

مورد حمله  ، داشت یر ین گیه قصد بنزکل حامل پاسداران یدستگاه اتومب یکشد. یبه آنان م یحمالت

مورد رضب و شتم قرار گرفتند و رسانجام دو  ، زیه نیگروگان گرفته شدند و بق ، قرار گرفت و دو پاسدار

امل در منطقه برقرار کت یه امنک یتا زمان» : گفت یآزاد شدند. منصور  ، گر پاسدارانیبا تالش د ، گروگان
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نند کت را حفظ ید امنیه مردم باکرد کد کیتا یو «. خواهد ماند یردستان باقکسپاه پاسداران در  ، نشود

 نند.کروشن  ، ردستان هستندکو رفاه مردم  یآزاد ، تیه مخل امنکف خود را با مخالفان یلکو ت

 (14/10/1358)اطالعات

 

 

 

 .شدند ین به مقر سپاه پاسداران سنندج شناسائیمهاجم، مردم مسلامن سنندج یاز سو 

سنندج  یشب مقر سپاه پاسداران انقالب اسالمیپر 10ساعت  : یماسال  یخربنگار جمهور  –رمانشاه ک

ردن ک یبرادران پاسدار به منظور خنث یار یه هوشکله چهار نفر مهاجم مورد حمله قرار گرفت یبوس

 یشناسائ ، له مردمان مسلامن سنندجیز به وسینفر از افراد مهاجم ن 4بدون جواب ماند  ، توطئه آنها

رودررو قراردادن سپاه پاسداران  یتوطئه حساب شده برا یکن حمله یا، دیلوم گردجه معیه در نتکشدند 

 ینیبدب یجاد فضایبراه انداخنت رعب و وحشت وا ، ن حملهیسنندج با مردم سنندج بوده و هدفشان ازا

ر مستقیستاد سپاه پاسداران انقالب اسالم یاز سو  ، ن رابطهینسبت به سپاه پاسداران سنندج بوده. در هم

  :ر آمده استیه در زکافت یانتشار  یهایاطالع ، در سنندج

جاد رعب و وحشت و رو در رو قرار یوا ینیتوطئه چ یگر ضد انقالب برایبار د-میبسم الله الرحمن الرح

شب یشب ) پریه دکن ید زدند و آنایار جدکابت یکدست به  ، ور سنندجیدادن برادران پاسدار با مردم غ

ه برادران کبه مقر سپاه صورت دادند  یحمالت یرس  یک ی، تفنگ کله نارنجیبه وس 11 یال 10( ساعت 

ن یمنود و بد ید و از حمله متقابل خود دار یزود متوجه هدف شوم آنان گرد ، متام یار یپاسدار با هوش

 ، ن توسط افراد مسلامن سنندجیه البته مهاجمکردند ک یرد را خنثکن به خلق یتوطئه خائن ، بیترت
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علل  یدم از خلق دوست ، ش از همهیه بکهستند  ییه آنان گروههاکشدند و مشخص شده  یاسائشن

 گردند. یرد مکموجبات خلق  ی، نه ساز یجاد زمیخود با ا یول ، زنندیرد مکالخصوص خلق 

 سنندج  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 (18/10/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 

 

  پاوه یالمه سپاه پاسداران انقالب اسیاطالع

  :ه صادر شدین اطالعیروزایعرص د ، پاسدران شهرستان پاوه عمومی سپاهروابط  یاز سو 

عمومی روابط  است. در انتظار آنها  کیه مجازات درد ناکبه منافقان بشارت -میبسم الله الرحمن الرح

امن بدست وم منودن هر نوع توطئه و سلب آرامش ملت مسلکپاسداران شهرستان پاوه ضمن مح سپاه

د یز و سپاه پاسداران را مورد تائیتربیخوا عمل قاطعانه دادگاه انقالب اسالمیمنافقان مسلامننام و آزاد

 باشد. یم منفور میارشار و پس ماندگان رژتر هر چه زود یوبکقرار داده و خواستار رس 

 (25/10/1358 یاسالم ی)جمهور 
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 هیاطالع

پارس  یات سپاه پاسداران و خربگزار یسقز در اختار ستاد عمل یان بومه از طرف سپاه پاسدار ین اطالعیا 

  .گذاشته شد

 میبسم الله الرحمن الرح

بر اثر  : ب ـ خطاب به برادران و خواهران مبارز و رشافتمند شهر پاوه قهرمانینرص من الله و فتح قر

انه یه رفتار وحشیلز عینفر پاسدار عز 10نجات جان  یچند روزه شام برا یاسیتحصن و روزه س

د یه به دهان غارتگران زدهاکاست  یه حق شام مشتکن تحصن یرمانشاهان اکران راه قشالق به یگردنهبگ

م یدهیر مکران تذ یعادالنه شام به گردنه بگ یاز خواستها یبانیسقز ضمن اعالم پشت یما پاسداران بوم

ردن اموال کو غارت  یر یگروگانگ یه برایساران استعامر همکران و نو ین رفتار گردنهبگیدر صورت ادامه ا

سم یالیرا در مقابله با امپر یاسالم یروهایگر وحدت نیم بار دیدانیدفاع ما مجبور بوده و واجب میمردم ب

 ، روز باد مبارزه حق بر باطلید. پییران را نابود منایرده و دشمنان اسالم و اکج یشان بسکناپا یادیو ا

و  گرانتوطئهنابود باد  ، ران استعامر همساهکو نو  اندازانتفرقهرگ بر م ، نکبتش ینیدرود بر خم

 خودفروشان. 

 (12/10/1358)اطالعات
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 ردندکحمله  یمنطقه مرز  5ها به یعراق کمکمهاجامن مسلح با  : نیریمسوول سپاه پاسداران قرص ش

 .شته شدندکمهاجم  6 •

 .ر شدیمهاجم دستگ یک •

به پنج نقطه  یعراق یروهاین کمکاز مهاجامن به  یگروه : هانکیـ خربنگار ن یریرمانشاه و قرص شک

ن خرب را به خربنگار یه اکن یریمسوول سپاه پاسداران مستقر در قرص ش« ییرضا»ردند.کران حمله یا یمرز 

ق و حساب شده به ین با نقشه دقینفر از مهاجم 700چهارشنبه شب حدود  5/12ساعت  : هان گفتکی

ف و کنیالشک ین مسلح به مسلحهایمهاجم : ردکاضافه  یردند. و کحمله  یو نقاط مرز  نیریقرص ش

 : سپس گفت یردند. و ک( بودند و به پنج نقطه حمله 7 ی، ج ی، پ ، خمپارهانداز و )آر ، نیسنگ یسالحها

ورند. در ز وارد آ کن مر یبه ا یبینتوانستند آس یردند ولکافراد مسلح ابتدا به مقر سپاه پاسداران حمله 

 یر ین درگیردند. در اکشب استفاده و فرار  یکین از تارین حمله چند نفر از آنان مجروح شدند. مهاجمیا

 ی، پ ، قه شب با )آریدق 30/12ن سپس در ساعت یه بازو مجروح شد. مهاجمیاز پاسداران از ناح یکی

ن حمله یه توسط پاسداران اه بالفاصلکردند کن حمله یری( و مواد منفجره به منبع آب قرص ش7 ی، ج

د. همزمان با حمله یقه به طول انجامین حمله به مدت چهل دقیشدند. ا یدفع شد و مهاجمن متوار 

ز حمله شد و افراد مسلح ین یه مرز یدر ناح یسپاه پاسداران و منبع آب به مقر سپاه پاسداران باباهاد

ر حدود سه ساعت طول ین درگیا : افزود سپس یین پاسگاه حملهور شدند. رضایبا انواع سالحها به ا

پنج نفر از  یر ین درگین به محل اعزام شدند. در ایریسپاه پاسداران قرصش کیمک یروهاید و نیشک

بدنبال مطالب خود اضافه  یین اعزام شد. رضایرینفر از آنها دستگر و به قرص ش یکشته و کن یمهاجم

ن ی( و خمپارهانداز از مهاجم7 ی، ج ی، پ ، ل )آریاز قب نیاد مسلسل و سالحها سنگیار زیتعداد بس : ردک

و توانستهاند چهار محل  اندگرفتهران را به عهده یا ینرتل مرزهاکه ک ینیان امام خمییگرفته شد. فدا

ار گرفته و افراد مسلح را به ید افراد مسلح قرار گرفته بود در اختیر حمله شدیه زکن یمهاجم ینفوذ

 یو «. تنگ حامم»و « وهکله یت» ، «شگانیب» ، «تنگ هوان» : ن نقاط عبارتند ازیند. انکوادار  ینیعقبنش
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 ، ه توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفته بودک« زیبرادر عز»متأسفانه پاسگاه  : ادآور شدیسپس 

 : تد شد. مسوول سپاه آنگاه گفین پاسگاه ناپدینفر از جوامنردان ا یکده شد و یشکمنهدم و به آتش 

سپاه  یهایبا آتش گشت یردند ولکن حمله یرین قرص شیافراد مسلح در ادامه حمالت خود به پمپ بنز

 یاز اهال یکیشته شده کمهاجم  ، شته شدک یر ین درگینفر از آنان در ا یکپاسداران روبرو شدند و 

 یژاندارمر  یروهاین : رد و گفتکانتقاد  یان از نقش ژاندارمر یدر پا یین بود. رضایریم آباد قرصشیسل

قرص  یمعاون هنگ ژاندارمر  یخان یعل یبرسانند. حاج یر ینتوانستند خود را به موقع به محل درگ

 یمهاجم عراق یروهاین یبانین افراد از پشتیا کبدون ش : هان گفتکیبه خربنگار  یین در گفتگویریش

ن یه بعد از اطالع از اکر شد کمتذ  یو  است. ن امر یل بر ایبرخوردارند. سالحها و مهامت بدست آمده دل

اطراف سپاه مستقر شدند و ما  یان در جنگلهایحمالت بالفاصله دستور آماده باش داده شد و نظام

 تواند وارد باشد. ین لحاظ بر ما منیاز ا یم و انتقادیها برسانیریم خود را به موقع به محل درگیتوانست

 (15/10/1358)اطالعات 

 

 اران سنندجسپاه پاسد یخواستها

هان اظهار کی یرنگار اعزامیبا خ ییزدر گفتگوین سپاه پاسداران مستقر در سنندج نیاز مسوول یکی 

در مورد  یز دست به تهاجم نخواهند زد. و یه به سپاه پاسداران حمله نشود آنها نک یدر صورت : داشت

انقالب و  یبه نظر شورا یگا رفنت سپاه پاسداران بستیماندن  : ا عدم خروج پاسداران گفتیخروج و 

م چون ما ین محل مبانیه در اکم یدانیفه خود میما وظ ی، از لحاظ رشع یردستان دارد ولک ویژەات یه

 یار شورایخود را در اخت یما گزارشها: افزود یم. و ین شهر هستیانات و اوضاع ایشرت در بطن جریب

 است. اجر  به ما داده شود قابل یم و اگر دستور یدهیانقالب قرار م
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 سپاه پاسداران یخواستها

 یسانکص بدهند و یند و دوست و دشمن را از هم تشخیه به خود آکم یخواهیـ ما از مردم سنندج م1

  .نندک ییشناسا کنندمیخلق مبارزه  یافت حقوق برایه با درکرا 

ت روبور شوند یقاطع ه با مساله سپاه پاسداران در سنندج باکم یخواهیانقالب م یـ ما از دولت و شورا2

 .ن مور به ما دهندیح را در ایو جواب رص

 یو مل یل اصالحات ارضیانجام شده دولت را از قب یه طرحهاکم یخواهیم یگروه یهارسانهـ ما از 3

ار مردم گذارد تا توطئه ضدانقالب یشرت در اختیهداران را بیها و مصادره اموال رسماکارخانهها و بانکشدن 

 ن بربد. یاست از ب یهدار یدولت طرفدار رسما دیگویه مکرا 

 (23/10/1358)اطالعات 

 

  مهاباد در باره اخراج سپاه یو ساه پاسداران و شهربان یبا سحاب یاختصاص یگفتگو 

ی سب موافقت شوراکبر  یدولت مبن ویژەات یاقدامات ه یدر پ :یاسالم یخرب نگار جمهور  –تهران 

مهاباد و استقرار   سنندج و یمورد بازگشت افراد سپاه پاسدران شهرهاران در یایاسالم یانقالب جمهور 

 یروز سه شنبه ط ،جهت حفظ انتظامات شهر یردن پرسنل شهربانکن یگزیخود و جا یز اصلکدر مرا

 ی، مهاباد و عزت الله سحاب ین شهربانین سپاه پاسداران مهاباد و مسوولیاز مسوول یکیبا  یتلفن یمتاسها

ر آمده یمرشوحا در ز یتلفن ین گفتگوهایا میا شدیور جوکنظر آنها را در مورد مذ  ، ەویژ ات یعضوه

  است. 
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 ن سپاه پاسداران در مهابادیاز مسوول یکیگفتگو با 

سنندج  یاز شهرهایمتعاقبا خروج سپاه پاسداران انقالب اسالم یشهربان یت شهر از سو ین امنیتام : س

را به  یچه عواقب ، طرح فوق ینهاد و مطرح شده به نظر شام اجراشیدا پیه جدکاست  یو مهاباد طرح

 دنبال دارد؟

نه هامهنگ یرد ارائه شده زمکخلق  یندگیات منایه یه از سو ک یمادها 26ن طرح در رابطه با طرح یا: ج

ه هامن کردهاند کر کشمرگ ذ یپ یرو یو ن یشهربان یرو ین یمادها 26. در طرح آوردمیشدن را به وجود 

 ، باشد وجود نداردیر بومیا غییه اعزامکن صورت یبها یشهربان یعنی ، ه االن هستکند یکدا میرا پ یتحال

  نهاینظرا از یه شهربانکشمرگها هستند ین پیه همکبل

 یسازمانها یگر و حتید یروهایه نکن یاناکام یول، نندکخواهند بر قرار یه خودشان مکرا  یتیتوانند امنیم

 .رودین میاز ب، ندکن شهرها رفت و آمد یبتوانند درا یمذهب

ه در حال حارض ک یم و با توجه به بافتیامال مستقر بدانکردستان کرا در منطقه  یچنانچه شهربان : س

ه در کقدرت آن را دارد  یا شهربانیآ، ردهکدا یپ یـ  نظام یاسیس ییردستان در رابطه با گروههاکمنطقه 

 ند ؟کب یار کمقابل اقدامات آنها 

ز کگرفنت سالح از مر  یارشهربانکه کمعلوم است ، خودشان باشد یشمرگهایاگر بجز پ یافرادشهربان : ج

ه کنیتواند انجام دهد.حالت دومایمن یار کچ ین هیجزا ، موجود یرو یل دادن به نیخواهد بود و تحو

نند کار کآنان  ینظام یر نظر شورایام زیمستق یعنینند که هست اجرا کگروهها را هر چه های خواسته

نها یایعنیاورد یه بتواند دوام بکن صورت محال است یرایهست و در غ یان دوام شهربانکن صورت امیدرا

 .آنان یتهایل فعالیشوند در جهت تسهیم ییرویهم ن

ا فراهم آوردن ین منطقه یردستان به سود مردماکالت کاست جهت حل مشیطرح فوق قدم یا اجرایآ: س

 ؟یـ  نظام یاسیس یگروهها یبرا یمساعدتر های نهیزم
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ن یا، نها هستند. از نظر خود مردمینده آنها همیهستند منا یه فعال مردم مدعکن یآنچه مسلم استا : ج

ردشان دارد. کبه عمل یبستگ ، ا گروههاین طرح است ینان در گرو ایا منافعایایطرح قابل قبول است ول

 .ستکی یه عواقب آن به سو کست ین ینیشبیاد قابل پیز

و یانقالب اسالم یادیتواند منطبق با اصول بنیا مینون داشتهآکت تایات حسن نیه هک ییبرخوردها : س

ه فعال ک یات و اصوالً بافتیاز ضعف و عدم انسجام ه یاست ناش یا برخوردیآن باشد؟ آ یت اصلیماه

 مسووالن امور دارند ؟

ابآنها با مردم یم در قهوهخانهها و خیرویه ما مکارند دیاظهار م ویژەات یه هکنیرغامینم  علیکر مکف : ج

ن مدت یه تا حاال عمال دراکم ینکیرا طرد م یم و گروهینیکتوده توجه م یهام و خواستهیریگیمتاس م

ن راه حل هم ینها متاس دارند وایا، ردکخلق  یندگیمنا یه فقط با شوراکبل، اصال مساله فوق اجرا نشده

تواند ین است و منییتوده هم پا ی. وسطح آگاهکنندمیار کروها ین نیچون فعالًا، ستیجه اش معلوم نینت

 یمقدار ، ن اواخریدرایو نظام یاسیس یضمنا گروهها است.  یلکمساله یکن یرد. به هر جهتایم بگیتصم

 .نندکره کشرت مذایه حد اقل بکند و قرارشد کت یشرت تثبیات توانست خود را بیردند و هک ینیعقب نش

 مهاباد چگونه است ؟ یلکوضع  : س

 یدر صورت، ه با ما خوب هستندکدو روز است ، رش آنیبا پذیفعال در رابطه با خروج پاسداران وتقر : ج

امل با موسسات کتوانستند از مقر خود خارج شوند و شهر هم به طور یپاسداران من ، نیه تا قبل ازاک

، کنندمینرتل کرا در رابطه با خودشان  کو کات مشکحر  داین طور شدیباشد و همینهامیدر دستا یدولت

 .ستین یه مذهبیان پخش اعالمکرد و اصال امکه مخالف خواست آنان را پخش یشود اعالمیه منک یطور 
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 مهاباد یگفتگو با ستوان خاتم پور مسوول شهربان

ز منطقه خارج شود. به سپاه ا، رد و همزمانیت شهر را بعهده بگیامن یه شهربانکن شد یقرار برا : س

 ا نه؟یالت منطقه هست کحل مش یبرا ین طرح مناسبیااینظر شاما

نند کتوانند بیهم من یار کند و یرونایتوانند از مقر خود بیاالن برادران پاسدار ما من است.مناسب  یلیخ : ج

م یگردیهر با لباس ماست ما در ش یخواهند.االن چند روز یمردم آنها را من ، دانمیه من منک یو بنا بر علل

ه قرار ک یه پاسداران محلکن است یه هستاک یالکتنها اش یمنته ، ند کردمیو مردم هم از ما استقبال 

ردهاند کن نییآنها تع یبرا یهنوز ضوابط ، نندکار کپاسداران استخدام و با ما  یاست هفتاد نفر به جا

م یتوانیما م، ن مورد داده شودیدرا یچنانچه اعتبار  ،ندیایم مسلح به شهر نیم به گروهها بگوئیتا ما بتوان

 .ندکمسلح رفت و آمد ن ، در شهر یسکه کم ینکساده مقرر  یلیخ

 شوند؟یاستخدام م یپاسداران محل با چه ضوابط : س

با یبرادران پاسداران اعزام یاستخدام و به جا ینفر از افراد محل 70، ویژەات یه با توافق هکقرارشد  : ج

به فرماندار و  یبستگ ، خواهد باشدیم یقا چه ضوابتیه دقکنیاینند ولک یار کهمیدر امور نظامس یپل

ن افراد یهاکنفره داده شد  70ست یل یکن رابطه از طرف فرماندار به ما ین محل است و در همیمسوول

خود را  ه اسلحهک یاز پاسداران قبل، ات دولت هم به ما گفته بودندید و از طرف هینکرا استخدام 

ار ینند و در اختکه انتخاب کن است ین به عهده مسوولید. به هر حاالینکاستخدام ، ل داده بودندیتحو

 .ما بگذارند

ه به یکو نظام یاسیس یرده و حضور گروههاکدا یردستان پکل یه مساک یبا توجه به بافت خاص : س

ن یاز عهدها یا شهر بانیآ، ارندن گروهها دیایگوناگون یطور مسلح در آنجا مستقر هستند و هدفها

    ا نه؟ید یآیگروهها بر م



 
208 

د دولت در سطح باال آنرا حل یم و باینکب یار کم با آنها یتوانیما من یاسید سیگروهها را از نظر عقا : ج

خواهند یما را م یچون اهال، هم انتخاب شد ینفر پاسدار محل 70ه  ک یوقت ، ند.ما از نظر انتظاماتک

 .نندکمتابعت ، داردیس مقرر میه پلک یفین گروهها مجبورند از وظاینتظامات دارندااز به ایو ن

 ابند؟یگروهها به طور مسلح در شهر حضور ن ، ن طرحیایه در صورت اجراکن است یا قرار برایآ: س

اد نجا وارد شد و شورا درآن زمان به ما دستور دیه ارتش بهاکن مقدور است چون قبالً آن موقع یایبل : ج

گر ید، ساعت 48ار انجام شد و پس از کن یا ، با اسلحه در شهرنگردد یسکه کم ینکه پخش یه اعالمک

  .م تا اسلحه را به منزل بربدیدادیر مکم تذ یدیدیه مکرا هم  یسکم و یدیرا با اسلحه ند یسک

ت منطقه را یمنگفت چنانچه ایم میان گذاشتین مساله را با او در میهاکن سپاه یاز مسوول یکیبا  : س

موجود  یگروههاینظام یر نظر شورایه زکاورند یتوانند دوام بیم یفقط در صورت ، بسپارند یبه شهربان

 ن درست است؟یاایاورند.آیمحال است دوام ب ، ن صورتیراینند و در غکردستان عمل کدر 

ل در سطح باال یمسا یه وقتکن است ینم. فقط آنچه مسلم استاک یتوانم اظهار نظر ین مورد منیدرا : ج

 یار کچ یما ه ، ل حل نشودیرده اگر در سطح باال مساکنا یخدا یراحت است ول یلیارما خکحل شود 

 یار کتوانستند یمن ، مثل ارتش ، بودند یه از نظر اسلحه غنکرت از ما یقو یلیه خکنیام اکم ینکم بیتوانیمن

ل حل شود. یمسا ، ندکم. فقط اگر خداوند لطف ینکم بیتوانیار مکس چه یآنوقت ما با چند تا پل ، نندکب

 .مینکم خواسته دولت را اجرا یتوانیما هم م

ه کنیاایشود یالت به سود مردم متام مکمش ، شود ین طرح عملیبا توجه به طرح ارائه شده چنانچها : س

 مسلح است ؟ یشرت گروههایهر چه ب یتهاینه ساز فعالیآن زم یاجرا

مان فهیم و وظیریم با گروهها متاس بگیتوانینتظامات هستند و ما هم آن وقت مخود مردم تشنه ا  : ج

 د. ینک ید از مقررات تخطیه نباکم ینکرا اعالم 

 (4/11/1358یاسالم ی)جمهور 
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 اران و پاوهیامکه سپاه پاسداران در رابطه با حوادث یاطالع

ه از حسن کو فرصت طلب  یارجران رس سپرده عوامل خکضد انقالب و نو -میبسم الله الرحمن الرح

ندگان دولت در حال به متام رساندن یه مناکن هنگام یرده و دراکردستان سوءاستفاده کت دولت در ین

سم خون خوار رشق و غرب و عوامل خود یالیامپر یار یباشند با دستیز میآمرات به صورت مساملتکمذا

در مدت آتش بس رشوع به سازمان ، زبانیو پالار و رسدار جاف کتیار جنایهمچون بخت ، فرخته شاه خائن

رد ما را کزمان خواهران و برادران مسلامن  یکصفتانه خود روباه یهاحیلهرده و با ک یگروه یده

خود آواره منودند و عده  یرده و با ترور ارعاب و قتل و غارت آنها را از خانه و زندگکناجوامنردانه اعدام 

شنبه ن شب گذشته )سهیشور شدهاند همچنکمختلف  یجرت به شهرستانهااز آنها مجبور به مها یر یثک

ومله عامل کن حزب یب یساختگ یر یاستاندارد شده شوم بعد از درگ هاینقشهدن یشب( با به مثر رسان

شاه مخلوع و با  یمهشب باز یخ کار خائن عروسیعامل دست بخت یسم رشق و حزب رستگار یالیامپر

شده شب گذشته  یکیگر یدیکله با ین وسیومله بدکتوسط حزب  یستگار نقشه خلع سالح شدن حزب ر 

 یورود یراهها ینندههاکنرتل کاران به برادران پاسدران یامکخود را از اطراف  یگشت ینهایله ماشیبه وس

از برادران پاسدار الجرم سپاه مجبور به مداخله یزخم ینفر و تعدا 6شنت کرده و با کشهر حمله 

د ین عنارص پلیا ین قطره خون خود در مقابل توطئههایه تا آخرکم یداریاعالم م ند ماکردمینظا

ات حسن یم نشست ما از هینخواه یو قلع و قمع وجود آنها در منطقه از پا یستاد و تا نابودیامیخواه

اران دست نشانده کتین جناین چنیند و به اکح ین عمل نا جوامنردانه آنها تقبیم تاایخواهیت مین

دهند یرد ما مکنجه به خواهران و برادران مسلامن کو اعالم زور و ش یو قدرت طلب یسازماندهفرصت

ارمندان کردستان و گرفنت دو روز حقوق که مناطق یلکدر  یشکرد ما و مسلامنکن آواره مسلامن یمهاجر

عراق و ار و رس سپرده بعث کتیم جنایل خروشان اسلحه و مهامت از مرز و رژیردن سکسنندج و وارد 

از  یگناه منونه روشنیاز افراد ب یر یثکعده  یر یو گروگانگ یمسلح جالل طالبان یروهایان دادن به نکاس

امل با اقدامات کباشد ما با احرتام یم یناملللیسم بیالین عوامل غرب و خائن رس سپرده امپریاهداف شوم ا

ه در کرد کاهران و برادران مسلامن امل شده خو یه حقوق پاکم یت از آنها خواستاریات حسننیه یاسالح
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ردستان اجازه مسلامن بودنت کدر  یاسالم یم جمهور یم شاه اجازه مسلامن بودن داشته و حاال در رژیرژ

دهاند در نظر یاشانه خود هجرت گردکدن از خانه و یشکا دست ین شهر و آن شهر یرا ندارند و در ا

ات به مورد یخواهد ناظر جنایم کیده تا یشکاده و رنج د دیشه ید مردم مسلامن و مبارز و انقالبیریبگ

د و ینید بنشیخواهیم کیباشد تا یم یننده اسالمکدشمنان خونخوار و نابود  یاجرا درآوردن توطئهها

 یمسلامن انقالب یروهایه نیلکانقالب و  ید اما از شورایت بنگریفار را با حسن نکشوم  هاینقشه

ال یو سوس یسمیالیامپر ینند نابود با توطئههایننش ین رسسپردگان از پایاامل ک یوبکه تا رس کم یخواهیم

ران و یمسلامن ا یروهایگر نیرد و دکمسلامن مهاجر  یروهایسم هر چه بر قرارتر باد وحدت نیالیامپر

 جهان. 

  10/11/58رمانشاه یکپاسداران انقالب اسالم عمومی سپاهروابط 

 (10/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  در پاوه یقبضه اسلحه خارج 155 یور آ جمع

ت و ین امنیتام ین سپاه برایپاوه در ارتباط با اقداماتایسپاه پاسدران انقالب اسالم یاز سو  : رمانشاهک

رمانشاه گذاشته کپارس در  یار خربگزار ین رشح در اختیبها یهایروز اعالمیظهر د ، خلع سالح در منطقه

   :شد

پاوه را از رخنه  یشهر مرز  ، ر و قاطعانهیناپذ یخستگ یه با تالشکپاوه یسپاه پاسداران انقالب اسالم

ن یامل در سطح شهر موفق شداکت ین امنیضمن تام، محفوظ داشته است یافراد مسلح ضد انقالب

 .ندکت در منطقه بین امنیبه تام یبسزا کمکو  یر سالحها را جمعآو

 8پران  ، قبضه 36 ،  3 –ژ  ، قبضه 32برنو  تفنگ ، قبضه 27نوف یمیس، قبضه 2ف کنیالشکمسلسل 

 ی، قبضه اسلحه روس 8 ی، سیر انگلیازده تی ، قبضه 36از انواع مختلف  یمر ، کقبضه 8ف یقبضه و خف
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 500مهامت برنو  ، عدد 1013ف کنیالشک یفشنگ جنگ ، سه دستگاه، 77. ی. ار. سیم پیسیقبضه ب 3

 .، عدد 4000 ، 3مهامت ژ  ، عدد

 پاسداران پاوه  ومی سپاهعمروابط 

 (11/11/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 هیاطالع

ه منت کافت یپاوه انتشار  یهایریدر رابطه با درگ یهایپاوه اطالع یاز طرف سپاه پاسدران انقالب اسالم

  :ر استیآن به رشح ز

 یتعالبسمه

ماه پاوه را در  یک ، شیه به سان واقعه پکنیز به قرار اطالع واصله ضد انقالب پس از ایهموطنان عز

ر یورش آورده مردم مسلامن پاوه و پاسدران انقالب را زین شهر یمحارصه خود داشت ناجوامنردانه به ا

شدهاند  یز زخمین ید و عدهایاز مردم مسلامن پاوه شه ینون عدهاکه تاک یآتش گرفته است به طور 

از اعزام  یر یجلوگ یدهاند برایه شهادت رسز بینفر از پاسداران انقالب مجروح و دو نفر ن 20ن یو همچن

 .ردکرمانشاه و پاوه را منهدم کن راه یمردم پاوه ضد انقالب پل ب یبرا کیمک یروهاین

 .دارد کیمک یروهایبه اعزام ن یاز مربمیربد و نیبه رس م یبحران یتیپاوه ـ  فعالً در وضع

د عنارص ضد انقالب قرار گرفته است یم شدز مورد تهاجیجار نیه اطالع دارند شهر بک ین به طور یهمچن 

از یدفع تهاجم ضد انقالب ن یداً برایه شدک اندداشتهن منطقه آن اظهار یمستقر درا یروهایدر متاس با ن

 رمانشاهکدارند.سپاه پاسداران  کیمک یروهایبه ن

 (14/11/1358 یاسالم ی)جمهور 
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 ه سپاه پاسداران پاوهیاطالع

پاوه  یپاسداران انقالب اسالم عمومی سپاهروابط  یرمانشاه از سو کپارس از  یر به گزارش خربنگار خربگزا

     :افتیه ظهر امروز انتشار ین اطالعیا

د قرار ین بار شهر جنگزده پاوه مورد هجوم و حمله شدیسوم یگر برایبار د-میبساملله الرحمن الرح

ر آتش خمپاره و یتاق به شهادت زساعت است مردم رزمنده پاوه و پاسداران مش 48گرفته است مدت 

ان یزبان و رسدار جاف و فدائیو پال یرات و رستگار کومله و دمکران بعث واحزاب کن نو یاسلحه سنگ

ه ادارات و یلکران شده است یز شهر پاوه بر اثر اصابت خمپاره دشمن وکباشند چند خانه در مر یخلق م

انها بسته است تا که د یلکاب و یمکست آذوقه ل در آمده ایز شهر به حالت تعطکدر مر  یر دولتیدوا

به  یو جانباز  یار کدهاند و درس فداین جوانان رزمنده پاسدار رشبت شهادت نوشینفر از بهرت 6نون ک

م است و با یاز آنها وخ یه حال بعضکنفر مجروح شدهاند  12ش از یطرفداران اسالم آموختهاند ب

ن نفر مسلح را از یرده و چندکبه خط آتش دشمن نفوذ  رمانشاه انتقال داده شدهاندکوپرت به یکهل

 .ه آمار آن بعداً اعالم خواهد شدکردهاند کر یانداز اسکارشار با خمپاره و مسلسل و نارنج

ن یخمپاره و سالح سنگ یگاههایو پا کپاوه از لوث ارشار پا یکیسان و فراز خانقاه در نزدیمناطق دور

زان تلفات و جراحات یده است جنگ با ابعاد گسرتده ادامه دارد از میآنها در دو روستا فوق منهدم گرد

 ن آنان دارد.یت از تلفات سنگیاکده حین اخبار رسیکست لیدر دست ن یقیآمار دق ، وارد مهاجامن

 (14/11/1358یاسالم ی)جمهور 
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  :ات غربیستاد عملیروابط عموم یتوسط سخنگو 

  .داران و پاوه فاش شیامکات حمله به یجزئ

ز یرد مسلامن است و پاسداران نکشمرگان ینون پاوه تحت ترصف پکهم ا: ات غربیمسوول ستاد عمل

 .امل بر شهر دارندکنظارت 

  .شودیب میذکاران از شهر به شدت تیامکعه خروج مردم یشا

 .اندگرفتهومله مواضع خود را پس کرات و کشمرگان حزب دمیه پکرات اظهار داشت کحزب دم

اران و تلگرام عبدالرحمن یامکر منطقه پاوه و یحوادث اخ یدر پ : یاسالم یـ  خربنگار جمهور رمانشاه ک

و فانتوم اشاره شده است  که در آن حمله و هجوم از طرف پاسداران با تانکقاسملو به حضور امام 

 .میداشت یغرب مصاحبها یاتیستاد عمل یبا مسوول روابط عموم ، اتیروشن شدن واقع یبرا

رات کومله و دمکه توسط ک یحملها یدر پ یمسلامن پاوها 18نون که تاکست کیده حایاخبار رس یول

غرب اظهارات  یاتیز مسوول ستاد عملین یشدهاند و از طرفید و زخمیره به پاوه شده شهیو غ یرستگار 

 است. ب منوده یذکومله را تکرات و کبر بازپس گرفنت مواضع دم یرات مبنکحزب دم

 

 (ات غربیستاد عمل یه با مسوول روابط عموممنت مصاحب)

امام فرستاده شده و در آن  یو عبدالرحمن قاسملو برا ینین حسیخ عزالدیش یدو تلگرام از سو  : س

به آن دامن زده لطفاً  یرحآمنها یل بکسپاه پاسدران رشوع و سپاه به ش یاز سو  یر یه درگکگفته شده 

 د؟یح دهید توضیدانیه مکنجا ع را تا آ ین وقایع یطرفیت بیشام با رعا

ه ما مستقر کاران یامک یلومرت کی 30ما واقع در  یاتیصبح چهار شنبه گذشته به واحد عمل 4ساعت  : ج

 .رمانشاه را دارندکاران ـ  یامکقصد انهدام پل  یه عدهاکده یگزارش رس ایمکرده
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دو هفته  یکیرا از یم زیردکشرت ینرتل خود را بکم و یانات مراقبت جاده افزودکفه بر امیما هم طبق وظ

ر مجاز شده بودند و یقبضه اسلحه غ 200شف کن واحد در آنجا مستقر شده بود موفق به یهاکقبل 

ه کنیم به هر حال پس ازایه دهیم ارایه ما حارضکان آنها هست یدر م یلیارسائ کفشنگ با مار  یحت

 کو کنند و چون مشیبیب شهباز را میج یکم و در آنجا ینیکت مکور به طرف پل حر کاطالع واحد مذ 

رند و منجر به شهادت یگیر رگبار میب هم پاسداران را زیدهند افراد مستقر در جیست میشوند به آنایم

بودهاند  یچند دستها یبهاکیه در اکشوند پاسدران هم یشود و سه نفر هم مجروح میدو پاسدار م

شته و کرود و دو سه نفر از آنها ین مین از بیماش هک کنندمی یرانداز ین آنها تیماش یمتقابال به سو 

ف از آنها به دست آمد کنیالشکو  یکام  ، ل برنویهم از قب یشوند و اسلحههایهم مجروح م یتعداد

ه بعد از پل پاوه ک ید و طبق تجربهایبه دستامن رس کیه روز بعد به عمل آمد مدار ک یقاتیبعد از تحق

به هر حال بعد از  اندداشتهنها هم قصد انفجار پل را یه اکم یجه گرفتین طور نتیامیرمانشاه داشتکـ  

 یهایکل از چرکومله متشکه سازمان کم ینیبیرون از شهر انجام گرفته بود میه در بک ییهایرین درگیا

خ یه رهربشان شک یوسته است و سپاه رستگار یه از ترس مجازات به آنها پک یها و قاتلکیخلق ساوا یفدائ

 یمصنوع یر یدرگ یک یار و ارشف پهلو ین در عراق و وابسته به حزب بعث و بختکسا ینقشبندعثامن 

 یر یه تکنیشوند! بدونایومله خلع سالح مکله سازمان یبه وس یآورند و اظهار سپاه رستگار یبه وجود م

و  یر یدرگ یکدهند و سپس یومله مکل یخود را تحو یم و سالحهایتسل یشود سپاه رستگار  یکشل

مراجعات خود از سپاه  یاز مردم ط یه گروهکآورند یدر داخل شهر به وجود م یمصنوع یانداز ر یت

فه و بنا به درخواست مردم وارد شهر شدهاند با یم وظکشوند و سپاه هم به حیت میجاد امنیخواستار ا

فر ن 11و منجر به شهادت  یر یساعت درگ 12م در آن یب داشتیو تخر یر ین حساب اگر ما قصد درگیا

م یه با خود داشتک ینیم چرا از توپ و سالح سنگیگذاشت یمجروح به جا 15ش از ید و بیاز ما گرد

م با یتوانستیه ما مک یدر صورت ایمداشتهب نیه ما قصد تخرکند یکن روشن منیا ایم آیردکاستفاده ن

ات از ما خواسته یه چون یم ولینشان بربیم و از بیوبکخود مواضع آنها را در هم ب یاستفاده از سالحها

را آنها به وجود  یر ین درگیم لذا ایرفتید امام هستند ما هم پذیم و چون مورد تائینکآرامش را حفظ 
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گانه یافراد ب یز یاز خونر یر یجلوگ یوشش خود را براکرث کم و ما حدایآوردند و ما ناچار به دخالت شد

 .میردک

ار که کردهاند کرت یت هاروزنامهاز آنرا  یقسمت هکگفته  یوش فروهر در مورد منطقه سخنانیدار : س

 د؟یدار یحین مورد شام چه توضیدرا کنندمیردستان عمل کخودرسانه در  یومتکبدستان ح

 ینکارشکه که آنها هستند کگردد یمسلح منطقه مطالعه شود معلوم م یگروهها یاگر رو  : ج 

 اندگفتهات بارها یه یالب است و خود و اعضاانق یع شورایارگزاران چون سپاه مطک ینه خودرس  کنندمی

 .کنندمی ینکارشکردستان کل یه گروهها در مساک

 چه بود؟ یر ین درگیجادایومله ازاکهدف سازمان  : س

تواند به یم ین سازمان در صورتیهاکشود یگردد روشن میه از قبل صادر مک یهایبا توجه به اطالع : ج

ه دولت و یم باشد البته جنگ علکنگ و زد و خورد در منطقه حاه جکات خود در منطقه ادامه دهد یح

 است. ت که مملیهدفشان تجز

 است؟ یسانکاران تحت تسلط چه یامک : س

آنها به مردم مورد  کمکپاسداران و  یه به وجود آمد بله علت خوش رفتار ک ییهایریبعد از درگ : ج

هم صورت گرفت  یاز سپاه پاسداران تظاهرات یبه طرفدار  یشهر قرار گرفتند و توسط اهال یت اهالیحام

اران هستند.یامکرد در کشمرگان مسلامن یدادند و االن هم پیو سالم بر پاسدار م ینیو شعار درود بر خم

ن یقه امروز ادامه داشت.ایدق 30/12رات در سنندج گفت از زدو خود تا کحرب دم یسخنگو  : س 

 مساله درست است؟

آنان مورد حمله  یشب( از سو یشب )پرید یساختامن دولت یکه کده یو خرب رس زد و خورد بوده یبل : ج

 اللهآیته کم خصوصاً ینکاز جنگ ب یر یخود را جهت جلوگ یه ما متام سعکقرار گرفته و الزم است 

 یشمرگهایز گروهها هم فعال تحت ترصف پکما مهم است و مرا ین برایات اضافه شده وایبه ه یارشاق
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د یرد مسلامن شهک یشمرگهایه دو نفر از پکشد  یر یدرگ یکشب( یشب )پریست البته درد مسلامن اک

 .ردندکع یرمانشاه جسد آنها را تشکروز( در یشدند و امروز )د

 د ؟یداریمیشام چه تصم : س

م و خلع ینکت دخالت بیامن یبرقرار  یم براینند ما ناچارکچنانچه بخواهند مقاومت مسلحانه ب : ج

   ت دارد؟یات حسننیم هیبه تصم یاران بستگیامکر سالح افراد د

نها )پاسداران( بهانه یروز پس از خروج پاسداران از سنندج ا یکگفته است  ینین حسیخ عزالدیش : س

 دارد؟ یبا خروج سپاه از سنندج ارتباط یر ین درگیاایردهاند.آکاران حمله یامکردهاند و به ک

حمله ناجوامنردانه از  یم ولیا مخالف خروج سپاه از سنندج بودندارد.از هامن اول م یر ارتباطیخ : ج

ار سنندج آمدهاند و از آن طرف به  یه سپاه اخراجکردند کعه یآنان بود و سپس در شهر شا یسو 

ب یذکدر سطح استان ت یونیزیو تلویمصاحبه راد یکن مساله را در یه ما اکردهاند کاران حمله یامک

 .میردک

 ست؟یگونه است و مساله محارصه پاوه چدر پاوه وضع چ : س

و حاال هم ندارند و هر روز هم  اندداشتهت نیتابستان گذشته تا حال جادهها امن یر یپاوه از درگ : ج

ه روز کنیبه وجود آوردهاند تا ا یالتکشود و مشیحلقه محارصه احزاب نسبت به مردم پاوه تنگرت م

رمانشاه به عنوان اعرتاض به قتل پاسداران کهرات مردم از مردم پاوه در رابطه با تظا یجمعه نامها

رمانشاه چرا که شام ملت مسلامن کنیبر ا یدر نامه خود داده بودند مبن یامیصورت گرفت مردم پاوه پ

ما را به  یرنده هستند اقالً صدایم گیز هستند و تصمکه در مر ک یید آنهایرسانیما را به جهان من یندا

 یامرستآنهایاز ب یکیرت خون در یل یکند و یکداد مینجا بیه ضد انقالب در اکنند جهان و مسلامنان برسا

تن از جوانان مسلامن  6ن دو روز یه فقط دراکنیبر ا یده مبنیاالن رس ین طور خرب یشود همیدا منیپاوه پ

حارصه ردهاند و حلقه مکران یشان را با خمپاره وهایخانهشدهاند و یتن هم زخم 12د و یپاوه شه یبوم
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رمانشاه منهدم کخواهند و چون پل پاوه ـ یم کمکم از ما یسیق بیاست آنها هر لحظه از طر یطور 

م قاطع در مقابل ید تصمیانقالب با یم و شورایبرسان کمکوپرت به آنان یکق هلیم از طرینشده ما مجبور

ه مسلامنان کست یادآوری م الزم بهیانقالب اطالع دادها ین وضع را به شورایرد البته ما این وضع بگیا

و چنانچه ما  کنندمی یوهستان زندگکه در کاز رخنه ضد انقالب چهار ماه است  یر یپاوه جهت جلوگ

 .ستین ینیشبیم قابل پیآنها نشتاب کمکبه 

 اران از شهر خارج شده اند؟یامکه مردم کع شده یشا : س

م پس از ورود پاسداران یه گفتکطور شود و هامنیب میذکداً تیصحت ندارد و شد یز ین چیر چنیخ : ج

  .ردندک ییامیاز پاسداران راهپ یبانین شهر به پشتیاران مردم ایامکبه 

 د؟ید بدهیداریامیچنانچه پ  : س

نند کل یتجربه و تحل یکند از نزدیایل منطقه را بیت مساکممل یاجرا یه ارگانهاکن است یام ما ایپ : ج

ه در کمن  یز باشند و براکه در مر کنند کتفا نکن ایند و فقط بهانکر کگذرد فیو به آنچه در منطقه م

نند که استفاده یکر من بومکنند و از فیل را ببیمسا یکند از نزدیایه بکرند بلیم بگیرمانشاه هستم تصمک

ر کند از فیایبه او بدهند ب ینفر بفرستند به فالن جا و دستورات یکرند یم نگیتصم یاجرائ یقدرتها یعنی

 نند.کخود منطقه استفاده  یاهال

 (15/11/1358یاسالم ی)جمهور 
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 هیاعالم

  :افتین رشح انتشار یه به ایپاوه دو اعالم یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاز سو 

 یام خداکاح یبر پا یه براک یر یناپذ ین اسالم و مبارزان خستگیدان راستیدرود خدا بر شه-یتعالبسمه

ه بر الله در کیرده و با تکخود انتخاب  یف راه شهادت براکن جان بر یضعفمست ییم و رهایرکو قرآن 

 .کنندمیراه الله مبارزه 

 یقانون اساس 51ه طبق اصل یکمنطقه اورامانات سپاه پاسداران انقالب اسالم یمردم مسلامن روستاها

ت حفاظت از یز انقالب بوده و مسوولیعز یاز نهادها یکیده یب رسیران به تصویا یاسالم یجمهور 

 .انقالب را به عهده دارد یرهآوردها

ون در منطقه یرون راندن ارشار و ضد انقالبیب یامل براکت یور روستاهات با حسن نید است مردم غیام

عرت منطقه را از وجود دشمنان خدا یالزم را معمول فرموده تا هر چه رس یار کبا سپاه پاسدران هم

 .ندیمنا یساز کپا

 ، ب شدهاندکه در منطقه مرتکرا  ییانتهاید حساب خیه باشد باکجا که در هر کبداند د یضد انقالب با

 .پس بدهد

م ین زالوصفتان نجات خواهیف روستاها را از رش وجود ایخداوند بزرگ هر چه زودتر مردم رش یار یبه 

 ینده و همبستگرون رایخود ب یون را از خود و روستایداد انتظار دارد هر چه زودتر ارشار و ضد انقالب

امن یاست و مردم مسلامن او مبارز و با ا یومت عدل خداکه هامنا حیکاسالم یخود را نسبت به جمهور 

مفرما کامل حکف و مسلامن رفع و برطرف گردد و آرامش ین مردم رشیها بیند تا نگرانیمنطقه اعالم منا

اعامل  یوب و به سزاکرس  ید به زوده باشنکجا کگانهپرستان در هر ین صورت ارشار و بیرایه در غکشود 

 .دیخود خواهند رسیر اسالمیو غ یر انسانیغ
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  :ن قرار استیه سپاه پاسداران پاوه ازاین اطالعیمنت دوم

 میبسم الله الرحمن الرح

ان یه در جرک یسانکه یلکپاوه از  یسپاه پاسدران انقالب اسالم ، ف و مسلامن پاوه و توابعیمردم رش

 یار کمنطقه از وجود ارشار با سپاه پاسداران هم یساز کپا یر برایخصوصاً در چند روز اخانقالب  یروز یپ

ف و مسلامنان منطقه یعموم مسلامن جهان خصوصا مردم رش یمنوده برا یداشته و دارند  سپاسگزار 

 ت را داردیموفق یپاوه و جوانرود و اورامانات آرزو 

  پاوه یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 

 برادر درجه دار کیشهادت 

ندر کرمانشاه اعالم شد استوار اسک یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم یرمانشاه ـ از سو ک

درمان  یروز برایمجروح شده بود و د ین در منطقه تپانیبا مهاجم یر یش در درگیه دو روز پک یلرستان

  .امرستان جان سپردین بیشب در ایرمانشاه انتقال داده شده بود دیکطالقان اللهآیتامرستانیبه ب

ت در منطقه اورامانات راه پاوه گشوده و یبه دنبال استقرار امن، 15/11/58 : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

پاوه منترش شد و اعالم شد  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروز از سو یه عرص دک یهایبر اساس اطالع

ه امروز بر کتوانند یار خود نرفتهاند مکلت بسته بودن راه بر رس ه به عک یارمندانکن راه باز است لذا یا

 ار خود حارض شوند.کرس 

 (16/11/1358 یاسالم ی)جمهور 
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  .ب شدیذکبه شدت تها ب روستایاسارت پاسداران پاوه و تخر: سپاه پاسداران پاوه یاز سو 

 .نندک یدست دراز  امنکوجب از خا یکه به کن آرزو را به گور خواهند برد یا طلبان فرصت

  پاوه یه سپاه پاسداران انقالب اسالمیاطالع

 یهایاطالع یشب طیپاوه د یپاسداران انقالب اسالم عمومی سپاهروابط  : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

اطراف توسط  یب روستاهاین تخریرد در پاوه همچنکشمرگان یصد تن از پاسداران توسط پیک یر یاس

ن رشح یپاوه به ا یپاسداران انقالب اسالم یه روابط عمومیرده اطالعکب یذکپاسداران را به شدت ت

 .… است

 .امندین میزم یه به نفع مردم است رو کآنچه  یرود ولیان میآب از م یف رو ک

ر یذب و تفرقهانداز چند روز اخک یه گزارشهاکرساند یم یرانیله به اطالع مردم مسلامناین وسیبد

 یب روستاهایرد در پاوه و تخرکشمرگان یصد تن از پاسداران توسط پ یک یر یدر باره اس هاروزنامه

 یه در حال حارض شهر پاوه و روستاهاکدارد یرده و اعالم مکب یذکت یلکه به کاطراف توسط پاسداران 

ه کم یخواستار هاروزنامهن یربد لذا از مسوولیبه رس م یلکاطراف در پوشش پاسداران بوده و در آرامش 

ن پاوه همچون یه زمکون هم بدانند یبه عمل آورند و ضد انقالب یر یح جلوگیر صحی اخبار غاز نوشنت

 یه حتکن آرزو را به گور خواهند برد یاز تن ما است و عوامل فرصتطلب ا یشورمان پارهاکر نقاط یسا

 ندک یامن دستدراز کوجب از خا یکبه 

 (19/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 

 



 
221 

 رمانشاهانکدستان و ر کن در یخون یبرخوردها

 هیانتشار اطالع

ن رشح یبه ا یهایاطالع ،ن منطقهیا یهایر یع و درگیپاوه در مورد وقا یسپاه پاسداران انقالب اسالم

    :انتشار داد

د قرار یشهر جنگ زده پاوه مورد هجوم و حمله شد ، ن باریسوم یگر برایبار د-میبسم الله الرحمن الرح

ر آتش خمپاره یز ، ه مردم رزمنده پاوه و پاسداران مشتاق بشهادتکت است ساع 48مدت  است. گرفته 

ان یرسدار جاف و فدائ ، زبانیپال ی، رستگار  ، راتکدم ، وملهکاحزاب  ، ران بعثکن نو یو اسلحه سنگ

ه ادارات یلکران شده است و یز شهر پاوه بر اثر اصابت خمپاره دشمن وکباشد.چند خانه در مر یخلق م

 است. ن بسته کیاکه د یلکاب و یمک ، ل درآمده و آذوقهیز شهر به حالت تعطکدر مر  یدولت ریو دوا

 یو جانباز  یار کده اند و درس فدایرشبت شهادت نوش ، ن جوانان رزمنده پاسدارینفر از بهرت 6نون کتا

 یو با هل م استیاز آنها وخ یه حال بعضکنفر مجروح شده  12ش از یب ، به طرفداران اسالم آموخته اند

ن نفر مسلح را از ارشار با یرده و چندکبه خط آتش نفوذ  ، رمانشاه انتقال داده شده اندکوپرت به ک

» و « سانیدور»ه آمار آن بعداً اعالم خواهد شد. مناطق کردند کر یانداز اس کخمپاره مسلسل و نارنج

 ین آنها در دو روستایره و سالح سنگپرتاب خمپا یهاگاهیو پا کپاوه از لوث ارشار پا یکیدر نزد«خانقاه

 ، زان تلفات و جراحات وارده به ارشاریجنگ با ابعاد گسرتده ادامه دارد و از م است. ده یفوق منهدم گرد

 ن آنان دارد.یت از تلفات سنگیاکده حین اخبار رسکل ، ستیدر دست ن یقیآمار دق

 (19/11/1358)اطالعات
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 ه سپاه پاسدارانیاطالع

ستاد سپاه پاسداران  یروابط عموم یه از سو ین اطالعیا ، ارانیامکر بخش یانات اخیباط با جردر ارت 

شب تا چهار  23ساعت  ، 58بهمن  23خ یدر تار-یبسمه تعال: شور منترش شدکغرب  یانقالب اسالم

ت مردم یش و امنیه آساکن صورت گرفت یاران از طرف مهاجمیامکبه شهر  یحمالت متناوب ، بامداد

به مدت  ، 58بهمن ماه  24د. مجدداً ظهر روز یگذشته مختل گردان یاران را مانند شبهایامکمسلامن شهر 

ن ساعت یچند ، جهیه در نتکردند کجاد یاران ایامک یرا در قسمت شامل یگر ید یر یدرگ ، سه ساعت

ات یطه با حضور هدر راب ین از اعامل ضد انسانین شد. اقدام مهاجمکر ممیه غیل نقلیعبور و مرور وسا

 ین واقعه شناسائیانجام گرفت تا مسبب ، ر به منطقه اعزام شده اندیواقعه اخ یه جهت بررسکق یتحق

قت خوف داشته و از یشه از حقیهم ، ه دشمنکن مساله واضح است یا ، ف و آگاهینشوند. بر ملت رش

گر در پس ید ، خود فروختگانن ید ایه چهره پلکنیغافل از ا ، در هراس است ، شیقیت حقیماه یافشا

 ست.یپنهان ن یچ ننگیو در قالب ه کیچ ماسیه

 شورکستاد سپاه پاسداران انقالب غرب  یروابط عموم

 (20/11/1358)اطالعات

 

 ارانیامکروز در ید یر یرمانشاه در باره درگک یه سپاه پاسداران انقالب اسالمیاطالع

رمانشاه یکپاسداران انقالب اسالم عمومی سپاهروابط  یروز از سو یعرص د : پارس یرمانشاه ـ  خربگزار ک

ان یه در جرکآن  اعالم شد  یافت وطیانتشار  یهایاران اطالعیامکروز در منطقه ید یر یدر ارتباط با درگ

 .دندید شدند و دو نفر مجروح گردیسه نفر شه یر ین درگیا

د تعداد یپارس رس یه به خربگزار رمانشایکسپاه پاسداران انقالب اسالم یه از سو ک یدر گزارش تلفن

  .ده بودینفر اعالم گرد 4د یپاسداران شه
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   :ن قرار استیپاسداران ازا عمومی سپاهروابط  یه منترشه از سو یمنت اطالع

 یبسمه تعال

اران ضد یامک یکیروز در نزدید 11د حدود ساعت یران فاجعه افریایدشمن انقالب اسالم، گر بارید

سه تن از پاسداران  ، ن حملهناجوامنردانهیحملهور شدند درایاسداران انقالب اسالمون به سپاه پیانقالب

به درجه « عقوب عبدالله زادهی« »یوسفیغالم رضا »و « یعباس بهمن» یبه نامهایف اسالمکجان بر 

مجروح شدند « یعین و محمد شفیحس»یگر از برادران پاسدار با اسامیشهادت نائل آمدند و دو تن د

 .رمانشاه انتقال داده شدندکد و دو تن پاسدار مجروح با آمبوالناس به یزه سه شهه جناک

ران از ملت یت به بازماندگان شهدا و مردمایو تسل یکرمانشاه ضمن تربک یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 .ت بزنندین حددست به جنایه عنارص ضد انقالب تااکن اجازه ندهند یش ازایخواهد بیران میرزمنده ا

 (5/12/1358یاسالم یجمهور )

 

 .ر خواهد بودیاران از امروز دایامکه مدارس یلک: توسط سپاه پاسداران پاوه

رمانشاه به نقل از یکپاسدران انقالب اسالم عمومی سپاهپارس روابط  یرمانشاه ـ  به گزارش خرب گزار ک

ر خواهد بود در ین بخش دایساه مدار یلک 58اسفند ماه  7ه از فردا کاران اعالم داشت یامکشهر  یشورا

ران و دانش آموزان خواسته شد در یه دبیلکافت از یاران انتشار یامکشهر  یشورا یه از سو ک یهایاطالع

 در س حارض شوند.  یالسهاک

 (6/12/1358 یاسالم ی)جمهور 
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  .ل سپاه پاسداران شدکفرمانده  یدوزدوزان

 یه از ابتداکبوده یسپاه پاسدران انقالب اسالم یاعضا از یکی« یعباس دوزدوزان»به قرار اعالم واصله 

ه در کبوده یفعال حزب ملل اسالم ید سپاه از اعضایفرمانده جد است. ت داشته یل سپاه فعالکیتش

  شودیر و به زندان روانه میدستگ یم پهلو یرژ یتیامن یروهایتوسط ن 1344ن رابطه در سال یهم

ه در کشود یوم مکسال حبس مح 7ر و به یدستگ 1351دداً در سال از زندان مج یپس از آزاد یدوزدوزان

 یکدئولوژیا نهیمطالعات گسرتده در زم ید سپاه دارایشود فرمانده جدیم گذشته آزاد میاواخر عمر رژ

 باشد.یم یالتکیمخصوصاً تش یو نظام یاسیس

 (7/12/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 .سته شدکتهاجم مزدوران در هم ش

ل کبه پاسداران مستقر در پشت د  4/12/58روز  22ه از ساعت کعراق  یتهاجم مزدوران بعث رمانشاه ـ ک

به عقب رانده شدند  یسته شد و ارشار و مزدوران عراقکاب رشوع شده بود درهم شینور یدر روستا

ظهر ن گزارش بعد از یر منطقه پاوه ایاخ یهایریدر ارتباط با درگ ، ردکن رابطه سپاه پاوه گزارش یدرا

روز  22ساعت  : رمانشاه مخابره شدکم به  سپاه پاسداران ییسیسپاه پاسداران پاوه با ب  یروز از سو ید

ن یو سنگ کسب یپاوه با سالحها یلومرت کیاب در دو ینور  یافراد ضد انقالب مستقر در روستا 4/11/58

متقابل مواجه  یرانداز یت ه باکآتش گشودند « قلعه دزه»ل و کاز پاسداران مستقر در پشت د  یبه عدها

 یرشو ین رشوع به پیب مهاجمیروز ادامه داشته و به ناچار پاسداران در تعقید 5تا ساعت  یر یشدند درگ

ش رفتند و ارشار و مزدوران دولت بعث عراق را به عقب راندند ینجار پ یروستا یکیردند و تا نزدک

دند یبه شهادت رس« هیغفور سام»و « ید باخانمحم» یبه نامهایدو نفر از پاسداران بوم یر ین در گیدرا
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« یدادو مومن»و « یر یاسد الله دب»و «د بزرگمهریزیبا» و« یل عبدالهیاسامع»یگر به اسامینفر د 4

 ست.یدر دست ن یقین و مزدوران بعث عراق گزارش دقیشدند از تلفات مهاجمیزخم

 پاوه یپاسدران انقالب اسالم عمومی سپاهروابط 

 (7/12/1358 یماسال  ی)جمهور 

 

در اورامانات متناسب با  یرد مسووالن دولتکعمل: شورکسپاه پاسداران غرب  یاسیگفتگو با معاون س

 است. ت نبوده کمصالح ممل

ش یردستان پکدر مساله  ی، است جمهور یه پس از انتخابات رک ینگرش به تحوالت یکبا  : ر مانشاهک

در  یاست نا همگونیاما متاسفانه س ، افته استیش ین آفزاردستاکز بحران ید به حل مساملت آمیام، آمد

« نگانیبا»از جمله مردم  ی،از اهال یبرخ ینگران شیه موجب افزاکاورامانات اعامل شده است 

« ید جعفر ید محمد سعیس»رمانشاه با کخربنگار مادر  ، ن مسالهیده است در رابطه با ایگرد« نوسود»و

 زیل از نظر خوانندگان عزیه ما حصل آن در ذکب به گفتگو پرداخته سپاه پاسداران غر  یاسیمعاون س

 یبافت اجتامع یگذرد. ناهمگونیم

مناطق  یبافت اجتامع»  :ردستان گفتک یایو جغراف یت قومیدر مورد مو قع ید جعفر ید محمد سعیس 

در هر را  یاست واحدیه دولت بخواهد سکست ین یچو جه بافت همگونیشور به هکغرب ن یرد نشک

ردستان کل یه مساکرد کد فراموش یاگر چه نبا ،جه مطلوب را بدست آوردینت ند وکمتام منطقه دنبال 

خ نشان یه تاریشورآنها را حل وفصل منود. تجزکرنقاط یارتبات با سا یه بکستند ین یبطور عموم مسا ئل

راه نداده اند و مخصوصا در  ران به خودیاز ا ییهر گز تو هم جدا ، رانین ایرد نشکه مردم کداده است 

آنچه  ، وشا بوده اند. بهرحالکردن جان خود که تا رس حد فدا یهمسا  یهاشورک یرابطه با تجاوزات مرز 

ن دو یل اورامانات با ایمسا متفاوت است و ،ان داردیه در سنندج جرک یگذرد با وضعیدر مهاباد م
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مساله ضد انقالب به شهادت  ، است یردستان جنوبکه کدارد. در اورامانات  یادیز اختالف زیمنطقه ن

ر مناطق یش از سایست اگر چه دولت مزدور عراق در آن بیق نیوعم یمساله جد یک ، همه آگاهان

اعامل  یهااست یا سوء سیه بر اثر فقر ک یغالب افراد نا آگاه یول ، زندیات میکرد ستان دست به تحرک

خود را از دست نداده ومن  یو ملیچ وجه تعصب اسالمیبه ه ، ب دشمن را خوردندیشده در منطقه فر

الت اورامانات کمش ، مخصوصا سپاه پاسداران ، دولت در منطقه ییه اگر عوامل اجراکامل دارم کنان یاطم

 یهایکتکو تا یدر اسرتاتژ  یبزود ، نندک ین منطقه بررسیا یره ایو عش یت آداب وسنن قومیرا با واقع

را  یار کو فدا ین جانباز یشرتیب ، ن افرادیه همکن خواهد بود یجه اش ایه نتکدهند یم یراتییخود تغ

  .نندکوارد  ین رضبات را بر دشمنان خارجیرتکدهند و مهلیت انجام مکممل یبرا

 

 رانیل ایل مسایتحل

 یتاطالعا» : پناهنده به عراق اظهار داشت یهاردکشور در مورد کسپاه پاسداران غرب  یاسیمعاون س 

ان یران میل ایهمه شب مسا ، رد در عراقکپناهندگان  یمپهاکه در کاز آن است  کیرسد حایه به ما مک

ابند. یران بیبا زگشت به ا یبرا ینه ایه زمکشود و مرتصند یل میه و تحلیشان تجزیرد وخانواده هاکافراد 

استفاده حزب بعث عراق مورد  وسوء  یرشع یوحت ین املللین بیه بر خالف موازکاز پناهندگان  یار یبس

ب قرار یتحت تعق ، مختلف در منطقه یه به اتهام جرمهاکهستند  یسانک ، ده اندیتعرض واقع گرد

و عفو آنها اعالم شد وبر اثر احساس  یمراتب بخشودگ ی، ه بارها از طرف رهرب انقالب اسالمکرند یگیم

تحت  ، ر نبودیعشا یتوام با آگاه یافکبه حد   ه متاسفانهک یش از حد مسئو الن دولتیب یهاتیمسئو ل

از آنها غصب  یاموال بعض ، در دست باشد یو رشع یقانون یه مجوز کنیبدون آ یگرد قرار گرفتند وحتیپ

غالبا باز  ، ر آنچه از طرف دولت در منطقه صورت گرفته استیسال اخیکد.بهر حال در یو مصادره گرد

مرت متناسب با ک یول اندداشته یهاتیه از طرف دولت مسوولکد بو  یافراد یانسان یتهایتاب مسوول

است یصدر به ر یبن یه پس از انتخابات آقاک یراتکما با مذا یول ، مصلحت مردم وملت بوده است
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شرت یالت اورامانات بکح مشیبه حل صح ، میت داشته اکر مقامات مسوول مملیشان و سایبا ا یجمهور 

  .«میدوار هستیام

 

 یار که سازشیروحجاد یا

مردم آن مناطق  یه بنا به اظهار شاممورد اعرتاض و نگرانک« نگانیبا»در مورد بسته بودن راه نوسود و  

ن بود یرده بودند و اکه است قبال راه پاوه را مسدود ک یسانکم اعرتاضات مهم ما به یید بگویشده و با

 یستین شایاض بجا وارد بودو به نظر من  ان اعرت یدن آذوقه به پاوه شده بودند و ایه آنان مانع رسک

ن ین دو منطقه انجام دهد. ایه هامن عمل را امروز نسبت به مردم اکنبود  یومت اسالمکانقالب و ح

ر کبه تف یدئدلوژ یاز نظر ا یداشته باشد ولی ج متعددینتا ، وتاه مدتکه بطور کنیاعامل به فرض ا

 ، ر هستندین موضع درگیبا ا یکه از نزدک یسانکو « نوسود»و« نگانیبا»لطمه زده است ودر مردم  یاسالم

 است. را طالب « یزه ایت رس نیامن»و  یت ظاهر یمو فق یومت اسالمکه حکآورد میش ین توهم را پیا

ن یروش مردم با ا ، بر خوردار است یافکخدا از قدرت  یار یبه  یاسالم یه جمهور کجه حاال یدر نت

روح ی، تند یا حتیجه با آهنگ آهسته ویوان در برابر زورگو باشد ودر نتست روش ناتیبایم ، ومتکح

ل یتبد ، در منطقه است یاهرام مبازه با تجاوز ات خارجترین یه قو کن منطقه یا یر یعشا یسلحشور 

  «ار و چاپلوس شودکف و سازشیبه روح ضع

 

 راتکمواضع حزب دم

تجربه چند ماه جنگ » : رات به تهران گفتکمحزب د یات پنچ نفر یدر مورد سفر ه ید جعفر ید سعیس 

 ی، ر ین در گیاز طرف یکچ یه یبرا یر ین در گیه اکرد کثابت  ، ه در منطقه بوده اندک یسانکمتام  یبرا

 یط را برایه محکنیو مخصوصا ضمن ا یرانید ایمف یروهایجه آن جز هدر دادن نیست ونتیآور ن یروز یپ



 
228 

جز فقر  یز یند ومثرهاش چکیا و اقامرش مناسب میکسم امریالیومخصوص امپر ینفوذ دشمنان خارج

چ گونه تعصب به یردستان بدون هکرات کر حزب دمیست مواضع اعالم شده اخیوعقب گرد ن یرانیو

است واگر در عمل هم  یومردم یمنطق یادیموخود در منطقه تا حد ز یر احزاب و گروههاینسبت سا

الت کح مشیاهش بحران وحل وصحکد به یام ، اده شودیپ راتکو اعالم مواضع حزب دم یهاهیانیب

  .«اد استیار زیردستان بسک

 

 تظاهرات در عراق

ران یا یکپلامتیاهش روابط دکه بر اثر که ک یلیشور در مورد مساکسپاه پاسداران غرب  یاسیمعاون س 

ت از یعراق به حامه مسلامنان کاز آن است  کیده حایه مبا رسک یاطالعاعات»: ش آمده گفتیو عراق پ

ومت کزده و ح یامئیعراق دست به تظاهرات وراه پ یر در شهرهایران در دو روز اخیا یانقالب اسالم

ن راه یش ایشاپیدر پ ایگو اند وردهکوم کمح ین عراقیدن مبارزیشکبعث عراق را در مورد  به بند 

ر یاز مسلامنان را دستگ یرایثکومت بعث عراق عده کشد و حیحمل م ینیامام خم یسهاکعها ییامیپ

به  یادین جبهه صدمات زیرات عراق در چندکشمرگان حزب دمین پیهمچن است. رده کبازداشت  و

 بدست آورده اند. یادیرده و مهامت زکعراق وارد   یقوا

 (16/12/1358)اطالعات

 

 است. شده  ینقاط حساس سنندج سنگربند: مسوول ارتباط سپاه پاسداران

ح یپارس ضمن ترش یبا خربگزار  ییمسوول ارتباطات سپاه پاسداران در گفتوگو : پارس یزار تهران ـ خربگ

چند روز  یخلق ط ییفدا یهایکت چریومله با حامکافراد حزب  : ر سنندج گفتیع اخیاز وقا یپارها

گر یا دور بکافراد مذ  : ردکاضافه  یدهند و ید مینو یر به منازل مردم مراجعه و آنان را به جنگ خانگیاخ
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ن یردهاند. مسوول ارتباطات سپاه همچنک یوچهها و نقاط حساس شهر را سنگربندکرث کمسلح ا یگروهها

ن شهرستان یرد را در اکنفر از مسلامنان  12ومله که حزب کست کیده از سنندج حایاخبار رس : افزود

از مردان و  ین عدهاینومله همچک. تفنگدار اندداشتهالنه اعزام یمه به منطقه گکر و جهت محایدستگ

ه حارض نبوده به ماموران ک یست زنکین گزارش حای. ااندگرفتهبه نام جورآباد به گروگان  یزنان را در محل

 است. م شود خود را آتش زده یومله تسلک

 (25/12/1358هانکی)

 

  نگاورکشده خلقها در  یز یات توطئه طرح ریجزئ

با انتشار  ، رمانشاهک یسپاه پاسداران انقالب اسالم یبط عمومروا : یاسالم یخربنگار جمهور  –رمانشاه ک

ه توسط مهاجامن مسلح به جوانرود کحمله  یکدر روز چهار شنبه گذشته در »: ردکاعالم  یه ایاطالع

گر مجروح یده و چهار تن دیشمرگ مسلامن به درجه شهادت رسیدو تن از برادران پ ، صورت گرفت

 .شدند

 یامئینگاور دست به راهپک یابانهایدر خ یه دار یبه بهانه مبارزه با رسما یگروه ی، ر ین درگیهمزمان با ا

 .دندیشکرا به آتش  یزدند و ناگهان به مغازه مردم حمله و تعداد

  :ر استیه به رشح زیمنت اطال ع

با  ن سالح در مبارزهیبهرت ، ضد انقالب یت گروههایفکیگذرد و یت مکانات آنچه در مملیاز جر یآگاه

رسالت  ، رمانشاهک یاسالم یلذا سپاه پاسداران جمهور  ، ردن آنها در نطفه استکها و خفه ن توطئهیا

از برنامه ضد  یردن امت اسالمکه در آگاه کضد انقالب  یرو یش را نه تنها در مبارزه مسلحانه با نیخو

 .داندی، من استیوکن مرز و بوم در حال تیاز ا یه هر روزدر گوشه اکآنها  یمردم
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 کسب یبا سالحها ، گر مسلح منطقهید یگروهها یار یعوامل مهاجم با هم 27/1/1359روز چهار شنبه 

نفر  4د و یرد شهکشمرگان مسلامن یدو نفر از پ ، ن حملهیه در اک کنندمین به جوانرود حمله یو سنگ

شهر به بهانه مبارزه با  نانکاز سا یبرخ، شده از قبل یز ین برنامه طرحریشوند. همزمان با ایم یزخم

 یزدند و ناگهان به مغازه مردم حمله و تعداد یامئینگاور دست به راهپک یابانهایدر خ ی، ه دار یرسما

ابد و یان میغائله پا ی، انتظام یروهایدن نیه با رسکبرند یمغازه را به غارت م 12شند و کیرا به آتش م

شود و در ین پس گرفته میو سپاه پاسداران از متجاوز یاموال غارت شده مردم توسط برادران شهربان

شوند. آنچه مهم یل داده میل پرونده به دادگاه انقالب تحویمکر وپس از تیدستگ یتعداد ، ن رابطهیهم

 یفدائ یهایکن اقدام را هواداران چرین ایعامل ، نگاورکور یمردم مسلامن و غ است. سخن ملت  ، است

 است.ت کبا خود ممل ی. قضاوت نهائکنندمی ین خلق معرفیازمان مجاهدن هواداران سیخلق و همچن

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

 (29/1/1359هانکی)

 

 رمانشاهک یه سپاه پاسداران انقالب اسالمیانیب

 یسو از  یاهیانیب ، عرص روز چهارشنبه گذشته ، نگاورکر در جوانرود و یانات اخیبدنبال جر –رمانشاه ک

 .پارس گذاشته شد یار خرب گزار یرمانشاه در اختک یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

 یگروهها یار کش ( عوامل مهاجم با همیروز گذشته ) سه شنبه پ» : ه آمده استیانین بیاز ا یدر قسمت

شمرگان ینفر از پ دو ، ن حملهیه در اکردند کبه جوانرود حمله  کن و سبیسنگ یباسالحها ، مسلح منطقه

عنارص ، شده از قبل یز یبرنامه طرح ر یکگر مجروح شدند همزمان با یتن د 4د و یرد شهکمسلامن 

مغازه  یزدندو تعداد یامئینگاور دست به راهپک یابانهایدر خ ی، ه دار یمهاجم به بهانه مبارزه با رسما

افت یان یغائله پا ی، انتظام یروهایدن نیسه با ر کمغازه را به غارت بردند  12دند و اموال یشکرا به آتش 
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ن یو سپاه پاسداران از متجاوزان پس گرفته شد. در ا یو اموال غارت شده مردم توسط برادران شهربان

 م دادگاه انقالب شدند.یتسل ، ل پروندهیمکر و بعد از تیخائن دستگ یرابطه تعداد

 (29/1/1359هانکی)

 

 .شته و مجروح داشتکنفر  15 ، سنندج یمنطقه گنج ن و پاسداران درین مهاجمیب یر یدرگ

شته و کن و پاسداران یتن از مهاجم 15 ، سنندج ین و پاسدارن در منطقه گنجین مهاجمیب یر یدر درگ

طبق اخبار » : ن خرب اظهار داشتیضمن اعالم ا ی، ز کسپاه پاسداران ستاد مر  یمجروح شدند سخنگو 

 -ه مسلح به خمپاره و آرکن ین مهاجمیب ی، ر یروز درگیز ظهر دبعدا 4از ساعت  ، شورکواصله از غرب 

ن ینفر از مهاجم 6 ی، ر ین درگیه در اکهفت بودند و سپاه پاسداران در سنندج ادامه داشت  یچ – یپ

  .شدند یا زخمیشته ک

 15در « یگنج»بنام  یروز در منطقه ایبعداز ظهر د یکساعت » : ردکسپاه پاسداران اضافه  یسخنگو 

دو نفر از  ، آن یه طکبوجود آمد  یر یدرگ یک ، نین پاسداران و مهاجمیب ، شهرستان قروه یلو مرت یک

 ، ه از تعداد آنکن وارد آمد یهم به مهاجم یگر مجروح شدند و تلفاتینفر د 7د و یسپاه پاسداران شه

 .«ستیدر دست ن یقیاطالع دق

 یک ی، واقع در نوار مرز « از گله»ته در منطقه مه شب گذشیدر ن» : سپاه پاسداران ادامه داد یسخنگو 

ه ک یر ین درگیه در اکداد  یرو  ین عراق و سپاه پاسداران انقالب اسالمین مهاجمیدو ساعته ب یر یدرگ

امالً آرام گزارش شده کشورمان ک ینون نوار مرز کن به عقب رانده شدند و ایمهاجم ، بدون تلفات بود

 یهاراه ی، رث مناطق حساس نوار مرز کبه ا کیمک یروهایبا اعزام نیماست و سپاه پاسداران انقالب اسال 

 «.امالً بر اوضاع مسلط هستندک ی، انتظام یهارویرده است و نکنفوذ دشمنان را مسدود 

 (3/2/1359هانکی)
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 .دربانه ادامه دارد یر یدرگ

شور کغرب  یب اسالمسپاه پاسداران روابط انقال  یمسوول روابط عموم : پارس یخربگزار  –رمانشاه ک

 : گفت یرد. و کف یپارس وضع شهر سنندج را نسبتاً آرام توص یبا خربنگار خربگزار  یروز در گفتگوئید

ون یزیو و تلویو راد یستاد جهاد سازندگ، باشگاه افرسان ی، استاندار  ، در فرودگاه یپاسداران انقالب اسالم

ن به علت نبودن ارتباط هنوز روشن کل ، دامه داردا یر یه در بانه درگکاعالم داشت  یمستقر هستند. و 

ه شامره هفت ین گفتگو منت اطالعیان ایدر پا یو  است. اندازه تا چه یر ین درگیه وسعت اکنشده است 

  :پارس گذاشت یار خربگزار ین رشح در اختیمستقر در سنندج را به ا یپاسداران انقالب اسالم

 میبسم الله الرحمن الرح

سپاه پاسداران  ، و جنگ رشوع شده یر یروز است درگ 3مدت  ، ر سنندجیران مسلامنان دلیامردم قهرمان 

از حق مسلم خود  یم به بهره بر یتصم ، هایادآور یرات و کارتش بعد از تذ  یبانیبه پشت یانقالب اسالم

ه آزاد ران باشگاه افرسان از محارصه و باالخر یمرزها و نجات دل یر به سو یردن مسکباز  یعنیگرفت 

جانبازان سپاه پاسداران در  ، ون و فرودگاهیزیو و تلویراد ی، همچون استاندار  یسات دولتیساخنت تاس

و باشگاه افرسان و ستون  یاستاندار  یت درآمدند. ستون اول از پادگان به سو کدو ستون از دو سو بحر 

ز محارصه خارج شد. سپاه ز به ترصف درآمد و اکن مرایجه ایه در نتکون یزیو و تلویراد یدوم بسو 

ران مصمم است ینگران ملت بزرگ ا یهاو چشم یس جمهور یام رئیبا الهام از پیپاسداران انقالب اسالم

ل ینجه و تحمکوغ شیند تا مسلامنان را از کن ین منطقه تضمیران مستقل را در ایت دولت و ایمکه حاک

 د.ابنیم تا مردم مسلامن راه خود را باز ینکاحزاب آزاد 
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 مستقر در سنندج یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 ردستانک ینونکاوضاع 

ها در یریدرگ یلکبطور  : ردستان گفتکسپاه پاسداران در مورد اوضاع منطقه  یز کستاد مر  یسخنگو 

نده وجود دارد. در شهر بانه حمله ضد کپرا یهایریده اما در شهر سنندج هنوز درگیان رسیمنطقه به پا

نان سنندج را کت سایموقع یشود. و یدفاع م یه متقاباًل بخوبکها و ارتش ادامه داشته پادگان انقالب به

ه کب شده است یها بر اثر حمالت ضد انقالب تخراز خانه یبرخ : نسبتاً خوب ندانست و اظهار داشت

ز رساندن آب و ید و نیر و خورشیار شیس یهاامرستانیالبته ارتش و سپاه پاسداران در رساندن دارو به ب

 یاسالم یدولت جمهور  : افزود یوشش خود را دارد. و کت تالش و یگناه نهاین هموطنان بیآذوقه به ا

ه کره پرداخته است کدرآن مناطق به مذا یلیم تحمکحا یه با گروههاکسال است  یکبه  یکران نزدیا

 یو سنگربند یدولت یروهایح نه ضد انقالب به خلع سال کگرفته نشد بل یجه اینه تنها نت ، ن مدتیا یط

 یکرات کحزب دم ی، ر یقبل از رشوع درگ« نوسود»ه در ک یدر مقابل سپاه و ارتش پرداخته است بطور 

رات خلع کاز طرف حزب دم ، ران اعزام شده بودیا یبه مرزها یه به منظور پاسدار کرا  یواحد ارتش

در خارج از شهر سنندج در  یمرز  یهاگانت پاد یتقو یه براکستون ارتش  یک ، رد و بدنبال آنکسالح 

شود ین مالحظه میخلق قرار گرفت. بنابرا یفدائ یهایکومله و چرک ، راتهاکمورد حمله دم ، حال عبور بود

بر اخراج سپاه از  یرده و به تعهد خود مبنکرا رشوع  یر یچپ منا درگ یرات و گروههاکه حزب دمک

از  ، مسلح یباشگاه افرسان و فرودگاه وفادار نبوده و گروهها  ،ونیزیز استقرار ارتش در تلویسنندج و ن

فرودگاه و  ، ونیزیمستقر در تلو یارتش یبه واحدها کن وسبیسنگ یشهر خارج نشدند و با سالحها

ن یا«. ران بستندیا یاسالم یرسبازان ارتش جمهور  یردند و آب و آذوقه را بر رو کباشگاه افرسان حمله 

ر یغ یه گروههاکصورت خواهد گرفت  یها هنگامره با گروهکمذا ی، ن صورتیچندر » : سخنگو افزود

 «. ل دهندیخود را تحو یسالحها ، مسوول

 (8/2/1359)اطالعات
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  ته جربانیم، کسپاه پاسداران یاتیدر واحد عمل

  .ل شدکیخسارات حوادث سنندج تش

هان اوضاع شهر سنندج و مناطق کیبا  یاختصاص یدر گفتگو  یات سپاه پاسداران انقالب اسالمیواحد عمل

ن سوال یات در جواب ایرد واحد عملکردستان را اعالم کدر  یر یان درگیپا یره براکط مذایردستان و رشاک

  :ه اوضاع شهر سنندج چگونه است اظهار داشتک

 .دند وجود دار کپرا یهایریدرگ ید ولیان رسیها عمدتاً با ورود ارتش و سپاه به شهر به پایریدرگ

رث نقاط کا : ه اوضاع منطقه چگونه است؟ گفتکن سوال یات سپاه پاسداران در پاسخ ایواحد عمل

وان مجدداً یاز شهرها مانند بانه و مر یاز سنندج در بعض یفرار  یروهاین یردستان نسبتاً آرام است ولک

ارتش و  یپادگانها باشند در منطقه بانه افراد مهاجم بارها بهیم یج شدهاند و در حال سازماندهیبس

شان یاز پادگانها یه متقابالً جواب آنها داده شده است و ارتش و سپاه به خوبکردهاند کسپاه حمله 

 .اندمنودهدفاع 

نها یرزمیشان به زهایخانهننده است در اثر خراب شدن کردستان خصوصاً سنندج نگران کسوال شد وضع 

  شود؟یبه مردم م کیمکپناه بردهاند چه 

ن و عوامل یردن دست مهاجمکوتاه ک یارتش و سپاه برا یهایریقبل از درگ : جواب داد یاتیعمل واحد

د یشد یهایرین درگیه از شهر خارج شوند و با توجه به اکمزدور از مردم بارها از مردم استمداد شد 

ند یگویران شده ارتش و سپاه میراتها وکاز خانهها بر اثر حمله دم یست و بعضیت شهر خوب نیوضع

ن آذوقه به شهر و مردم یز تامید به منطقه نیروخروشیار شیس یامرستانهایدن دارو به بیق رسانیاز طر

 .شود کمک

 ها صورت گرفته است؟یریان دادن به درگیپا یبرا یچه اقدام : سوال شد
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ره شد کوارد مذا یررسمیمسلح غ ین گروههایا هشت ماه با ایات جواب داد دولت هفت یواحد عمل

در مقابل ارتش و سپاه پاسداران  یو سازمانده ین گروهها به سنگربنددیه اکد بلیجه نرسیه نه تنها به نتک

 یواحد ارتش یکرات کحزب دم یهایریات و درگیه در نوسود قبل از رشوع عملک یمشغول شدند به طور 

ن یه بود و به دنبال اران به منطقه اعزام شدیاز مرز ا ین واحد به منظور پاسدار یرد. اکرا خلعسالح 

مورد حمله حزب  یمرز  یت پادگانهایتقو یه در حال عبور خارج شهر سنندج براک یماجرا ستون ارتش

 یرات و گروههاکشود حزب دمین مالحظه میخلق قرار گرفت. بنابرا ییفدا یومله و گروههاکرات و کدم

رش سنندج خارج شود و ارتش در  ه سپاه ازکن یبر ا یرده و تعهد خود مبنکرا رشوع  یر یچپنام درگ

در فرودگاه و  یارتش یردند و به واحدهاکون و باشگاه افرسان و فرودگاه مستقر شود عمل نیزیتلو

حمله شد و آنها را به محارصه درآوردند و آب و آذوقه را بر  کن و سبیسنگ یباشگاه افرسان با سالحها

 یه گروههاکرد یگیصورت م یطیفقط در رشا رهکبستند پس مذا یاسالم یرسبازان ارتش جمهور  یرو 

 .نار بگذارندکرا  یرو و سنگربندین کل دهند و تدار یرمسوول اسلحه خود را تحویمسلح غ

مردم وارد  هایخانهبه  یادیر خسارات زیاخ یهایریان درگیه در جرکن سوال یدر جواب ا یاتیواحد عمل

   :شود گفتین خسارتها جربان میا ایشده آ

  شده است؟ یساز کها فرود آمدهاند تا به حال پاییایکه آمرک یا منطقهایآ  :سوال شد

م آنجا یباشد و ما هنوز نتوانستهایع میوس یلیز خیو ن یر یوکچون منطقه  ، نشده است یساز کـ هنوز پا

د و شو ینرتل مکاماًل کباشد. رفت و آمدها یامالً در محارصه مکم منطقه یید بگویم. اما باییمنا یساز کرا پا

 .شودیهم استفاده م یانقالب یگر نهادهاین رابطه از مردم و دیدر ا
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 هین سپاه پاسداران ارومیبا مسوول یمصاحبه اختصاص

  یخودمختار  یزههایخچه و انگیتار

ز با ین یم گرفت مصاحبههایرات  تصمکو حزب دم ینین حسیخ عزالدیبا ش یهان به دنبال مصاحبهاکی

 ین رس یباشد. اولین مصاحبه مین امر چندیه حاصل اکرد یبگ یجان غربیذرباآ  یمقامات مسوول و اجرا

با استاندار  یین مصاحبههاید. همچنیآیر میه در زکه است ین مصاحبات با سپاه پاسداران ارومیاز ا

 االسالمحجتشهر و  ینده امام و عضو شورایمنا یشیقر االسالمحجتحقگو و  یآقا یجان غربیآذربا

ن ینده چاپ خواهد شد. درج ایآ یه در شامرههاکم ینده امام انجام دادهایعه و مناامام جم ینیحس

منطقه  یز از نظرات مقامات و ارگانهایافنت هم وطنان عزی یل آگاهیهان تنها به دلکیمصاحبهها از طرف 

  ینظر  یسیباشد.                                                  عیم

باشد یم یخودمختار  یجان غربین آذربایردنشکردستان و مناطق کر یحوادث اخ ه منشاکاز آنجا  : س

 .دیین مساله بفرماینم نظر خود را نسبت به ایکخواهش م

  :قرار داد یته را مورد بررسکد سه نیبا یمساله خودمختار  یدر بررس : ج

را مطرح  یه خودمختار ک یسانک یبررس ، مساله. سوم یت و محتوایماه ، زه طرح مساله. دومیانگ ، اول

به چه  یه خودمختار کرد کد توجه ین اول بایست بنابرایل نین مسایجداً از ا ی. خودمختار کنندمی

رات کتوسط حزب دم یشمس 1323ن مساله در سال یه اکم یدار یشود ما آگاهیمطرح م یزهایانگ

از  یو عدها یف قاضیس یه از آقایزه طرح دعوت مقامات روسیردستان در مهاباد مطرح شد. انگک

شان مطرح یردها و سپس استقالل آنها را بر اک یو خودمختار که در شهر باکصاحبنظران مهاباد و اطراف 

ل به یو تبد یرد( را دوباره بازساز که یومله ژانوکالت )کیمحمد تش یو قاضکردند و بعد از برگشت از باک

مساله  یز کن و ضعف قدرت مر یفوظ متقبه علت ن 1324رد سپس در کران( یردستان اکرات ک)حزب دم

 یقاض یاست جمهور یردستان به رک یردند و در هامن سال اعالم جمهور کرا علناً مطرح  یخودمختار 

 .وم به اعدام شدکمحمد مح یرده و قاضکماه سقوط  11ه بعد از کمحمد منودند 
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 یرشو یه پکبود  یلکح از طر  ییه با طرح جزکه است یشنهاد آن توسط روسیزه آن و پیپس اصل و انگ

ن یجان منود ایرات آذرباکها را مطرح و مساله و حزب دمکتر  یمساله خودمختار  یجان رشقیز در آذرباین

 یدو حزب وابسته به شورو  یه رهرب کرجعفر باقراف بوده است یم یطرح هر دو مساله آقا ، طرح بود

 .بود

 چگونه مطرح شد یه خودمختار ینظر

ن یا استقالل ایو  یخواهان خودمختار  یه شورو یاصوالً چرا روس ، دیآیش میپنجا یه در اک یسوال : س

 .باشدیم ینواح

جان از رشد یردستان و آذرباکمنطقه  یهایژگیسم به علت ویسکه مار کست ین نین امر جز ایل ایدل : ج

رده کاده رد استفکو  کتر  یستیونالیل از مساله ناسین دلیست به همیقابل مالحظه برخوردار نبوده و ن

ر یاز جامه یکیجان مستقل اعالم شد و یآذربا یه بعداً جمهور کرسد. همچنان یخود م یو به هدف اصل

 .به شامر رفت یجنوب شور 

ن مساله به طور یاست و ا یزه خارجیانگ یکباشد  یه درونکنیقبل از ا یزه خودمختار ین انگیبنابرا

 است. ست قرار گرفته یمونک یاگروهه یغاتیو تبل یاسیت سیو ضمناً مورد حام یعمل

انسان خودممختار است  یکش با خدا یدر رابطه خو یاز نظر ما هر انسان ی، ت خودمختار یو اما ماه

ن رسنوشت خود یت همه حق تعیمکرد از نظر حاکن مساله را در سنندج اعالم یز این یطالقان اللهآیتو 

در مناطق  یز کدولت مر  یو اقتصاد یو نظام یاسیعدم دخالت س ین امر معنیا یباشند ولیرا دارا م

ن یدر ب یزه خارجیشورها وجود دارد پس اگر انگکگر یه در آملان و فدرال دکست. همچنان یمختلف ن

 یم گروههاینیبین مینشده است بنابرا ینون عملکه تاکارائه گردد  یبرنامه سامل خودمختار  یکد ینباشد با

ن یخودرا از خارج تام یرات( هر سه سالحهاکخلق و حزب دم ییفدا یهایکومله و چرکچپ در منطقه )

 یز کز با دولت مر یو( مطرح شده و هر سه نکل )باکه به هامن شک کنندمیو مساله مطرح  کنندمی

د یت و تجدیتقو یلش برایردهاند تنها دلکرات را مطرح کو هر وقت مساله مذا کنندمیمبارزه مسلحانه 
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ران یه ایارا مساله تجزکت و آشیر عربستان )خوزستان( را حامیجبههالتحر هکخود  یروهاین یسازمانده

سم یالیشان عراق را وابسته به امپریههایز در اعالمیخودشان ن ، خود ارائه داده است یهابرنامهرا در 

سم یالیستها و در خارج عراق وابسته به امپریمونکن گروهها در داخل یا یم تنها حامینیبیدانند و لذا میم

 .شورها سازنده باشدک یتواند برایم ین خودمختار یا ایه آکشود ین سوال مطرح میپس ا است. 

 ردستان موثر است؟ک یر یچه اندازه در درگ یاناً شورو یا و احیکآمر یدخالتها : س

 یزهایا انگیکه اوالً آمرکم یم بفهمیتوانیمنترش شد م جمهوررییس ه چند روز قبل توسطک یبله با سند : ج

م دارد و یا هم دخالت مستقیکم آمریه بدست آوردهاک یردستان دارد و بنا به اطالعاتکدخالت در  یبرا

 یمسلح دارا یروهایاز ن یار حساب شده است و بعضیه بسیهم توسط عراق و اما دخالت روس

 .اندیرشق ییو اروپا یروس یاسلحهها

خود را به  ینند اسلحههاکم بیلت مستقدخا یخواهند در منطقهایابرقدرتها من یمعموالً وقت : س

ن یدهد با ایم یایکاسلحه آمر یشورو  یو روس یا اسلحه روسیکدهند مثالً آمریانآن منطقه منیشورش

 باشد؟یم یل بر دخالت شورو یدل یا اسلحه روسیمقدمه آ

  است. ل دخالت یاز دال یکی یست ولین یل بر دخالت شورو یداشنت به تنها دل یاسلحه روس : ج

 موجود یراه حلها

  ست؟یردستان به نظر شام چکل کراه حل مش : س

گانگان یاسلحه به دست گرفته و توسط ب یه عدهاک یست وقتین یاسیمساله س یکراه حل تنها  : ج

 یتوطئه فقر اقتصاد ینههایاز زم یکیم یدانیم یدارند ول یدر جنگ افروز  یشه سعیشوند. همیت میحام

ب یت قریرثکرانشهر وجود دارد و ایارخانه قند در پک یکن تنها یردنشکطق باشد  در منایدر منطقه م

 ، گانهیوب آشوبگران و جنگافروزان بکد همزمان با رس ین بایبنابرا ، ربندیرد از فقر رنج مکبه اتفاق برادران 

جذب  ار رایکب یروهاید تا نیدر منطقه به مرحله اجرا درآ یوتاهمدت اقتصادکدراز مدت و  یهابرنامه
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د در یشود و آنوجود اختناق شدیمطرح م یاسیاسته شود. در مرحله سوم مساله سکو از شدت فقر 

م یندار یلکگر مشیسته شود دکردستان شکردهاند و اگر خفقان کجاد یمسلح ا یروهایه نکمنطقه است 

واهد بود خ یثمر یمسلح در منطقه باشد تالش ب یروهایرات صلح اگر به منظور باج دادن به نکو مذا

خواهد بود و همه ما  یالت باشد راه حل خوبکاقدامات و راه حل مش یاجرا یاگر مساله چگونگ یول

 .میخواهانآنهست

چمران در  یدر منطقه به نظر شام چگونه بوده است مثاًل اقدامات آقا یدولت یروهایرد نکعمل : س

 یاقدامات افراط یا به گفته عدهایو  نندکمید کیآن تا یمخالف بر رو  یروهایه نک ، رابطه با فئودالها

  ؟کنندمیوم کت محیشان را به عدم قاطعیه مردم اکحقگو  ین در رابطه با آقایو همچن ینیحس یآقا

ه به کنیا یر برایر و خود عشایه رسان عشاکبوده  یست برنامهایما شخص مطرح ن یاصوالً برا : ج

ه کر یاز رسان عشا یست خورد و عدهاکن برنامه شیم ایدیه دکت شود یوندند از آنها حامین نپیمخالف

 االسالمحجتست قبالً از طرف ما )سپاه( و کن شیر شدند. البته ایاسلحه گرفته بودند با خود دولت درگ

 .کنندمیرات ارتباط برقرار کر االن با حزب دمین رسان عشایشده بود هم ینیشبیپ ینیحس

  ؟کنندمی یار کرات همکقه با حزب دممنط یه فئودالهاکد یپس شام معتقد : س

 .دینکق ید تحقیتوانیم : ج

  ا نه؟یدارند  یار کا همیه آکنه منظورم اعتقاد سپاه است  : س

   دارند یار کبله هم : ج

  دانند؟یم یو حقگو را سپاه پاسداران منطق ینیان حسیرد آقاکعمل : س

 است. از مردم  یید نظر بدهند و سپاه جزیمردم با : ج

  چطور؟ ویژەات یدر مورد ه  :س



 
240 

ات یقرار داشتند و ه یجنگافروز در موضع ضعف نظام یروهایه نکمطرح شد  یزمان ویژەات یه : ج

  جنگافروز را از موضع ضعف به موضع قدرت رساند؟ یروهایآنها توانست ن

  د؟یدار یاز واقعه قاالتان چه اطالع : س

ار آمده است سنگر ک 52ز همچنان در شامره یو قاالتان نارتش در منطقه مشغوول مانور بوده است  : ج

ن طور مردم از ید و همیتوان فهمیم ینین حسیخ عزالدیش یرات از گفتههاکومله و دمک یو پاسگاه اعزا

ن گروهها یرات بوده و سه نفر از همکومله و دمکشمرگان یردهاند آنجا پاسگاه پک کقبل قاالتان را تر 

 یروهایشتهشدن نکه منظور کشود. برخالف إنچه یر مین دشمن با ارتش درگیراشته شدند بنابکدر آنجا 

ن یخوب چرا ا ، ردندکرا قتلعام  یمسلح است خوب در دره قاسملو ارتش را به رگبار بسته و عدها

ردستان به رگبار بسته شوند که در داخل کنیرفته و انتظار ایشود و تازه ارتش به مرز میوم منکشتار محک

 است. ات خاص ارتش بوده یت نداشت و عملکرسباز رش  یک یدر واقع قاالتان حت نداشته

ن مورد یصورت نگرفته نظرتان در ا یو انقالب یادیرات بنیتغ یجان غربیرغم اصالحات در آذربایعل : س

 ست؟یچ

 ین برنامه شخصیعتاً مسوولینداشته است و طب یامالً درست است اوالً دولت برنامه شخصکبله  : ج

در  ینفر از افراد جهادسازندگ 4ه پارسال ک یمنطقه موثر بوده است به طور  یر یاً درگیو ثان اندداشتهن

 .بودهاند یادیرات بنیمسلح مانع تغ یروهایرسدشت و مهاباد اعدام شدند و ن

و  ین مساله به طور عملیاست و ا یزه خارجیانگ یکباشد  یه درونکن یقبل از ا یزه خودمختار یانگ

 است. ست قرار گرفته یمونک یو گروهها یغاتیو تبل یاسیت سیمورد حام ضمنا

ات تنها یقرار داشتند و ه یف نظامیجنگ افروز در موضع ضع یروهایه نکمطرح شد  یزمان ویژەات یه

 جنگافروز را از موضع ضعف به موضع قدرت برساند.  یروهایتوانست تنها ن

 (8/2/1359هانکی)
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  ن در چند نقطه شهراستقرار ارتش و پاسدارا

با خربنگار  ییروز در گفتگویز دیشور نکغرب  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یمسوول روابط عموم

   :رد و گفتکف یپارس وضع شهر سنندج را نسبتاً آرام توص یخربگزار 

رسان و باشگاه اف یاستاندار  ، قه شنبه در فرودگاهیدق 30/11نون ساعت کهم ا یپاسداران انقالب اسالم

ن کادامه دارد ل یر یدر بانه درگ : اعالم داشت یون مستقرند. و یزیو و تلویو راد یو ستاد جهادسازندگ

 است. تا چه اندازه  یر ین درگیه وسعت اکبه علت نبودن  ارتباط هنوز روشن نشده است 

 

  :افتین رشح انتشار یمستقر در سنندج به ا یاسالم یه شامره هفت پاسداران انقالبیمنت اطالع

 

  میبسم الله الرحمن الرح

 !رانیمردم قهرمان ا

 !ر سنندجیمسلامنان دل

ارتش بعد  یبانیبه پشت یو جنگ رشوع شده سپاه پاسداران انقالب اسالم یر یمدت سه روز است درگ 

مرزها  یر به سو یردن مسکباز  یعنیحق مسلم خود گرفت.  یم به بهرهور یها تصمیادآوریرات و کاز تذ 

و  یهمچون استاندار  یسات دولتیان باشگاه افرسان از محارصه و باالخره آزاد ساخنت تاسر یو نجات دل

 .ت درآمدندکجانبازان پاسداران در دو ستون از دو سو به حر  ، ون و فرودگاهیزیو و تلویراد

 زکن مرایجه ایه در نتکون یزیو و تلویراد یو ستون دوم به سو  یاستاندار  یستون اول از پادگان به سو 

 .به ترصف درآمدند و از محارصه خارج شد
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ران مصمم ینگران ملت بزرگ ا یو چشمها یجمهور رییس امیبا الهام از پ یسپاه پاسداران انقالب اسالم

نجه و تحمل کنند تا مسلامنان را از  شکن ین منطقه تضمیران مستقر را در ایت دولت و ایمکه حاکاست 

                              ابند.                                                                               یخود را بازند تا مردم مسلامن راه کاحزاب آزاد 

 مستقر در سنندج. یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 (10/2/1359هانکی)

 

  .میمخالف آتشبس هست: رمانشاهکسپاه پاسداران 

اعالم آتشبس موقت توسط ارتش به خربنگار  یرمانشاه در پکپاه پاسداران س یمسوول روابط عموم یپرتو 

 .هستند یاسیس یامل گروههاکما مخالف هر گونه آتشبس تا خلع سالح  : رمانشاه گفتکهان در کی

ش خواستار آتشبس شده یوقت پ یلین گروههات از خیآتشبس گفت ا یدر مورد موافقت گروهها یو 

ما مخالفت  یرده است ولکصادر ن یرسم یهاین رابطه هنوز اطالعیپاسداران در ا ه سپاهکنیبا ا یبودند ول

 .ایمکردهز اعالم یامل گروهها قبال نکخود را با هر گونه آتشبس تا خلع سالح 

 (15/2/1359هانکی)

 

 گفتگو

 یتبا رشح قسم ییربد در گفتگویه در حال حارض در سنندج به رس مکفرمانده سپاه پاسداران  یبروجرد

ن پاسداران و ارتش یب کستاد مشرت  یکمسلح  یمقابله با گروهها ین شهر گفت برایات سپاه در ایاز عمل

 : سپس افزود یاست و  یساز کات پاین رسبازان و پاسداران در عملیب یه هدف آن هامهنگکل شد کیتش
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ح به دادگاه ل افراد مسلیو تحو یرشو یو پ یساز کپا یمستقر است و سپاه برا یلکارتش در مواضع 

  .ندیکانقالب اقدام م

 ییفدا یهایکومله و چرکرات و که حزب دمکن مطلب ین در مورد ایفرمانده سپاه پاسداران همچن

ردستان کع در مناطق پخش شد خواستار آتشبس در یه در سطح وسیاطالع یکه در کردستان کشاخص 

 یلکردهاند ما به طور کاران اعالم ارتش و پاسد یت مقررات آتشبس از سو یشدند و رشط قبول آن رعا

خود برسند  یاز خواستهها یآنها توانستند به بعض یرات قبلکرا در متام دوران مذایم زین نظر مخالفیبا ا

 یه خلع سالح گروههاکنیبا اشاره به ا یت مسلحانه خود بپردازند و یز و تقویبه تجه یادیو تا حدود ز

  :گفتآتشبس است  ین اقدام برایرتیمسلح فور

ه آنها در سطح ک یردستان شوند و تا وقتک یت شهرهاید حافظ امنیبا یو شهربان یماموران ژاندارمر 

ه کن سوال یدر پاسخ به ا یست. بروجردیح نیره صحکچگونه آتشبس و مذایشهر سقز نشوند ه

ن است تا چه کو پاسداران و ارتش مم یکیمسلح در داخل خانهها و جنگ چر یگروهها یسنگربند

  :شد گفتکمدت طول ب

از  یادیم عده زیوبکآنها را ب ین است و چنانچه ما مواضع و سنگرهایا ینونکت یل عمده در وضعکمش

 روند.ین میانجام شده از ب یآنها سنگربند هایخانه یه رو کمردم 

 (15/2/1359هانکی)

 

 ه سپاه پاسدارانیاطالع

نفر  78 ، ردستانکر یاخ یهایریه در درگکرد کم اعال  یه ایاطالع یز طکسپاه پاسداران مر  یروابط عموم

 ، انداستخوان شده یستگکه بر اثر اصابت گلوله مجروح و دچار شکران یز مختلف اکاز سپاه پاسداران مرا

ر خوردگان یت یباشند. اسامیم یارتش بسرت  502و  یفاراب ، خانواده ، هیثاقیم یامرستانهاینون در بکهم ا
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، وش یف الله احمدیسی، حسن قربانی، محمد صمد، حسن تاندان : عبارتند ازردستان کر یحادثه اخ

ونس پاشا ی ، مقدم یمحمد رضائ ، رب رجب پورکا یعل ی، مظفر جامل ی، صفو  یعل ی، خان یآقا عل یعل

 ی، دیحسن عب ی، رضائ یعل ، ساده دل یعلی، زائین میحس، رضا استاد آقاباباک، محمد فر خو پا ، تاج

محمد  ی، نرصت الله نهر  ی، الله قم یول ی، حشمت الله صادق ی، سییر یمحمد علی، لیاسامعار یشهر

 ی، محمود محبوب ی، در یحاج ح یرمضانعل ی، احمد رحامن ، رم زادهکاحمد خدای، رب احمدکا ی، سین ویام

ار یفنداس ی، ن محمدیاض الدیر ی، حسن بهرام ی، رضا صادق ید علیسی، د مجدیوح ، ن حسن زادهیحس

ابوالفضل  ی، ر یمحمد صف ی، ابوالفضل نورالله ی، ز جعفر یعز ی، در یر حیام ی، زاهد یمرتض ی، میرح

، جامل چوبدار ی، خیش یمحرابعل ی، غفار نوروز  ی، محسن حدادی، رضائ یمرتض ی، ر صفر یامی، ندر کاس

، میرکم یابراه ، یرب قاسمکا یعل ی، در رجبعلیح یی، محمد الرو، ن پوریاصغر حس ی، حسن عسگر 

ن یحس ، انیعوض سنجر ، نشاط ی، عباس طاهر  ی، زدانی یعل ی، احسان قپاندار  ی، محمدرضا گنج

محمد  : عبارتند از یداخل یهایامریاستخوان و ب یستگکمجروحان ش یزاده. اسام یمحمد تق ی، لطف

د ید حمیس ، انیله مرادفرج ال ، ریآقام ید صمدیس ی، رحمت الله شبداغ ی، قدرت خونر  ی، رضائ یعل

د یس، زاده یحار  یعبدالعل ی، ر خانیل امیاسامع ی، نارص عبد ، عباس زنگنهی، عبدالله ورمزد ی، بافت

محمد  ، انیاحمد گلباغ ی، لیهوشنگ جل ی، گیدربیفرامرز ح، انیدماوند یمحمد عل ی، ر یابوالقاسم وز

افراد  یه همگکر شده است که متذ یه اطالعز در خامتکسپاه پاسدارن مر  ی. روابط عمومیلیرجلیحسن م

و حال  یارتش بسرت  502عرص و  یول ی، فاراب ، خانواده ، هیثاقیم یامرستانهایر شده در بکمجروح ذ 

 است.شان خوب یعموم

 (16/2/1359)اطالعات 
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  ه پاسداران سنندجیانیب

ه یانیصبح چهارشنبه سه ب 9ه در سنندج مستقر شدهاند تا ساعت ک یپاسداران انقالب اسالم یاز سو 

مبارزه دوش به دوش برادران ارتش  یبرا یاستقرار پاسداران انقالب اسالم یکانه شامره یمنترش شد در ب

ه خود را ک ییهاه گروهها و دستهکنیر سنندج و ایانات اخیه ضمن اشاره به جریانین بیاعالم شد در دوم

ز اقدام آنها یبه وجود آوردهاند و ن یآور ط خفقانیحردستان مکمردم مسلامن  ینامند برایمدافع خلق م

ز کن مراینگهبان ا یبه سو  یرانداز یون و باشگاه افرسان و تیزیو و تلوینه محارصه فرودگاه و رادیدر زم

م و ییآیم یخطاب به مردم سنندج گفته شده است امروز ما سپاه پاسدران دست در دست برادران ارتش

ر اختناق طرفداران و به ظاهر یم و شام را از زیخواهران مسلامن بگذار دست در دست شام برادران و

ه کم یدهیب خوردگان اسلحه به دست هشدار مین فریما به ا ، میبرهان یو آزاد یراسکو به اصطالح دم

انه شامره یشوند. در بیه دچار خشم توفنده مردم مکمردم چگونه آنها را از خود خواهند راند و فرداست 

اد یه امروز فرکم در منطقه  آمده است کط حایدر حدود مقدمه در حدود رشا یر مقدمهاکاز ذ سه پس 

 یساز کپا یبرا یده شد و پاسداران جانباز همراه با دالوران ارتشیچیرب در رسارس پادگان سنندج پکالله ا

وب کند رس نکجاد یندگان راه حق و عدالت مانع این پویه در راه اک یسانکاست  یهیند بدیآیشهر م

 یو جانباز  یار کفدا یر را براکه پرسنل لشیلک یه آمادگیز در دو اطالعیسنندج ن 28ر کخواهند شد. لش

 یگر یه دیدر اطالع 28ر کرد لشکامرستان شهر اعالم یدر ب یرنظامین غیخون به مجروح یاهدا یو حت

 ران رشح دادیملت ا یبه مرز را برا یت ستون ارتشکو مامنعت از حر  یر یامل  آغا ز درگکان یجر

 (17/2/1359هانکی)
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 ه پاسداران مستقر در سنندجیاطالع

 .شودیوع وبا و پر شدن شهر از اجساد از طرف ضدانقالب پخش میعات خرب شیشا

ق یه از طرکان شد یران مستقر در سنندج بیا یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروز از سو یه دین اطالعیا

ن رشح یه بدیپارس قرار گرفت منت اطالع یار خرب گزار یدر اخت ینقالب اسالمسپا پاسداران ا یز کستاد مر 

  :است

ه ک یر یاخ یساز کگانه جرأت دم زدن نداشتند از پایر فشار اختناق مزدوران بیه زکمردم مسلامن سنندج 

د ن پرداختهانکن و پیرملکمهپوشان رسخ طرفدار کرده و به مخالفت به چکدر منطقه رشوع شده استقبال 

 یرده و در تپههاکر یزند دستگیخیه به مخالفت با آنان بر مکرا  یمسلامنان ، هاین به اصطالح خلقیو ا

ر رضبه یاخ یهایریه در درگکند ضدانقالب ینامیم یاطراف سنندج به اصطالح خودشان اعدام انقالب

سد پر شده و رده شهر از جکع یشا کیمک یروهایدن نید سازمان و رسیتجد یخورده است برا کیمهل

ردن اجساد و دفن آنها را ندارند و کند جرأت جمع یایه به اصطالح به گروگان سپاه در نکنیا یمردم برا

ن خرب به شدت از طرف یله این وسیبد اندمنودهآتشبس  ین رو تقاضایوع وبا وجود دارد و از ایخطر ش

ه مردم کبه مواضع سپاه و پادگانها  اندمنودهآتشبس  ینها تقاضایرا اگر ایشود زیب میذکسپاه پاسداران ت

نجات  یند و براکردیمن یکن خود شلیسنگ یور و مسلامن از دست آنها پناهنده شدهاند با سالحهایغ

شته در محارصه بودند و از نظر مواد کو  یزخم یه تعدادکمستقر در باشگاه افرسان  یبرادران ارتش

ه به طرف پادگان کون یضدانقالب یالن فقط به آتش سنگرهادر خطر مرگ قرار گرفته انجام شد و ا ییغذا

 م. یدهیشود پاسخ میم یکشل 50رب یالکون با خمپاره و مسلسل یزیو و تلویو فرودگاه و ساختامن راد

 مستقر در سنندج یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 (20/2/1359هانکی)
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 ات سپاه پاسداران در سنندجیاظهارات فرمانده عمل

با خربنگران  ییز روز گذشته در گفتگویات سپاه پاسداران غرب مستقر در سنندج نیفرمانده عمل یبروجرد

 .ردکت کردستان رش کر یع اخیرامون وقایپ

آنها در برابر  یستادگیرمسوول در منطقه و ایمسلح غ یروهاین ین گفتگو با اشاره به سازماندهیدر ا یو 

ه پاسداران کمقابله با افراد بعث عراق اظهار داشت  یبراران و عراق یمرز ا یه راهکاز ارتش  یستون

ت باشگاه افرسان توانستند ین شهر رفتند و با تقویسنندج به ا 28ر کانقالب پس از محارصه پادگان لش

ات ین عملیان ایه در جرکبه عمل آورند  یر یآن جلوگ ین محل را از محارصه نجات و از سقوط حتمیا

درجهداران  هایخانهگناه و یند در شهر مردم بکز آنبه بعد به صورت پراد و اید یادیدشمن صدمه ز

و خلع  یساز کات پاین مساله موجب عملین سنندج را سنگر خود قرار داند و همیارتش و افراد متد

 .سالح شد

ه کارتش و پاسداران گفت  کل ستاد مشرت کیخود با خربنگاران به اشاره به تش یدر ادمه گفتگوها یو 

 یر یو دستگ یساز کات پایسپاه پاسداران عمل یروهایرد و نیگیانجام م یلکارتش در مواقع  اتیعمل

 .دهدیضدانقالب را ادامه م

ان آتشبس را ییومله و فداکرات و شاخه کحزب دم : ش گفتیدر مورد آتشبس چند روز پ یبروجرد

ست و یبه نظر من درست ن ابدیصله یره فکق مذایه مساله از طرکن یاز ا یلکردند و به طور کت نیرعا

ه چگونه کمشاهده شد  یرات قبلکان مذایرد چه در جریدولت قرار گ یلکدنظر یار بر تجدکد اساس یبا

ه کنیصالح وارد شد و مردم را تحت فشار و اختناق قرار دادند تا ا یر یردند و مقادکاز فرصت استفاده 

 .نندکرا اجرا  یلیتحم یخواستهها

اخراج سپاه پاسداران سنندج گفت ما در  یاز مردم و عنوان تقاضا یحصن عدهاسپس با اشاره به ت یو 

و با  ایمکردهخود را در منطقه مستقر  یروهایح نیه با برخورد صحکنیم جز ایندار یز یگر یط فعلیرشا

ده یم و به عقینکرا در منطقه مستقر  یاسالم یت جمهور یمکرمسوول حایغ یخلع سالح همه گروهها



 
248 

ه مجدداً اسلحه را به کند و به ضدانقالب فرصت ندهد کت یرا تقو یو ژاندارمر  ید شهربانیمن دولت با

 .باشدیمن یست و منطقیچ وجه مطرح نینجا به هیره اکرد. و مذایدست بگ

ه هدف استقرار نظام عدل کنیات سپاه پاسداران غرب مستقر در سنندج سپس با اشاره به ایفرمانده عمل

آنها به صورت  یرو ین : مسلح گفت یروهایش خواهد شد و در مورد مواضع نوشکاست و در جهت آن 

ن یسنگ یقدرت سالحها یلکرمنظم شده است و به طور یز غیات آنها نینده در شهر درآمده و عملکپرا

  است. ارتش و پاسداران افتاده  یروهایازآن به دست ن یاسته شده و مقدار کگروهها 

آنها در سطح شهر است  یندگکل عمده پراکبه آنها بسته شده و مش یانرسکمک یراهها برا : افزود یو 

 کنیرده و اکمردم را نگران  یرا فشار اقتصادیم زینکل برخورد کن مشیه چگونه با اکن مساله ماست یو ا

ه کدانند ین گروهها را شناختهاند و میردستان اکه مردم کنیسپس با اشاره به ا یمردم در تنگنا هستند و 

ات پاسداران را یرشفت عملیرد در پکشمرگان مسلامن یه پکدام ابرقدرت هستند اظهار داشت کبه  کیمت

 .کنندمی یار یامنه یصم

 130نفر و آمار مجروحان سپاه را  40خود تعداد تلفات سپاه پاسداران را  یدر ادامه گفتگو  یبروجرد

ن یم آمار سنگیاوریغرب به حساب ب گریاگر همه تلفات را در منطقه و مناطق د : رد و گفتکر کنفر ذ 

ومت الله کنجا آمدهاند همه در جهت استقرار حیه داوطلبانه اک یست برادرانین یمسالها یاست ول

چ یه هیدر روح یر یمستقر شود تاث یومت اسالمکم و حید بدهین هم شهین برابر ایوشند و اگر چندیکم

ان از مردم یدر پا یهادت در راه خدا است و نجا با هدف شیاز ما نخواهد داشت و وجود ما در ا یک

 .برخوردار شود یضدانقالب را از خود براند تا منطقه از آزاد یروهایه نکردستان خواست ک
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 رمانشاهک یامرستانهاینده امام از بید منایبازد

 ریع اخیبه امور مجروحان وقا یدگیرس یه براک ینیته امداد امام خمیمکرسپرست  یروبک االسالمحجت

ن شهر یرمانشاه وارد اک یامرستانهایته امداد به بیمک یهاکمکانات رساندن کام ین بررسیردستان همچنک

را  ییایادت از مجروحان هدایضمن ع یروبک االسالمحجترد کد یارتش بازد 520امرستان یشده بود از ب

 .ان پرداختامرستیب یازهایرد و به نکع ین مجروحان توزیرهرب انقالب ب ینیاز طرف امام خم

ه منجر به شهادت کرمانشاه علت حوادث سنندج را کسپاه پاسداران مستقر در  یمسوول روابط عموم

دولت و  یرو ین یساز کعدم پا ، دیگر گردید یشدن عدها یاز پادسداران و رسبازان و زخم یادیتعداد ز

  :ردستان دانست و گفتکرمانشاه و کارتش در مناطق 

پاسدار  5ها صورت گرفت یعراق یبانیمسلح با پشت یدر اثر حمله گروهها هکش یدر حوادث دو روز پ

 یگر زخمینفر د 12د و یز سه پاسدار شهیروز نیدر حادثه د : افزود یشدند. و  یتن زخم 25د و یشه

ن دو تن از پاسداران یمتعلق بود. همچن یاز شهدا فرمانده سپاه پاسداران پاوه به نام قربان یکیشدند. 

 .د شدندیشه یر ین درگیدر ا یو حاتم نقشبند یمنصور مولود یه به نامهاپاو  یبوم

ن یقاطع ارتش در ا یساز کن حوادث از عدم پایسپاه پاسدارن بعد از اشاره به ا یمسوول روابط عموم

رده کمراجعه  یندگان محرتم پاوه در چند نوبت به سپاه پاسداران و فرماندار یمنا : رد و گفتکاد یمنطقه 

ساعت  24ن بار یآخر یآنها روز گذشته برا ، شرت دولت و ارتش در منطقه شدندیت بیتار قاطعو خواس

نند و اجازه کخود را هر چه زودتر رشوع  یساز کات پایه عملکفرصت دادند  یبه دولت و مسووالن محل

 نند.ک یار کجاد خرابین مناطق این افراد وابسته به عراق در ایشرت از ایندهند ب

 (20/2/1359هانکی)
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 است. ن مواضع شهر در دست پاسداران و ارتش یبهرت: یپرتو  االسالمحجت

با  یمتاس تلفن یکرمانشاه بامداد امروز در کسپاه پاسداران  یمسوول روابط عموم یپرتو  االسالمحجت

ردستان بر اثر مقاومت ارتش و پاسداران کمسلح  یروز بعدازظهر گروههایه از دکهان اعالم داشت کی

 .میردکر یز در حال فرار دستگینفر را ن 50ردند و ما حدود ک کو شهر را تر  ینیشعقبن

ه مجدداً کنیان اکام ین مواضع شهر در دست پاسداران و ارتش است ولینون بهرتکن گفت ایهمچن یو 

 است. نشده  یساز کامالً پاکاد است چون شهر یبه ما حمله شود ز

 یز به دنبال حمله گروهیروز بعدازظهر نید : اظهار داشتخود  یتلفن یدر گفتگو  یپرتو  االسالمحجت

گر یپاسدار د یکد شدند و یشه کو کپاسدار و دو  یکنه جوانرود یرویمسلح به پاسداران در منطقه ش

 .شد یزخم

ن یتا آخر شب ادامه داشت و با مقامات پاسداران مهاجامن با تفات سنگ یر ین درگیا: ان گفتیدر پا یو 

 ردند.ک ینینشبه طرف عراق عقب

 (20/2/1359هانکی)

 

 .شد یس جمهور ییم ریگزارش اوضاع سنندج تسل

ن یشب اولیدر سنندج د یس جمهور ییر ویژەنده یسپاه پاسداران و منا یاتیفرمانده عمل« فیابو رش»

قبل از  ، با خربنگاران یدر گفتگوئ« فیابورش»رد. ک یس جمهو ییم ریت خود را تسلیمامور هگزارش حوز 

 ، از خشونت بود یر یجلوگ ، میه در سنندج انجام دادک ین عملیمهمرت» : گفت یس جمهور ییت با رمالقا

ه یکسانکران و ین با اسیاعامل خشونت شود و همچن ، ه بعلت خشم از ضد انقالبکن بود کرا ممیز

دارو به فراهم شد تا آذوقه و  ین مقدماتیشود. همچنیرفتار م یگذارند به خوبین میاسلحه خود را زم

م ین محارصه شدگان تقسیب ، ره رسبازان و پاسدارانیبرسد و از ج ، ه مدتها در محارصه بودندک یسانک
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 یار سپاه و ارتش است و خودروهایشهر سنندج در اخت» : ف در مورد شهر سنندج گفتیابورش«. شد

از مهامت خود  یادیقدار زرده و مکرثاً فرار ک. ضد انقالب اکنندمیدر شهر رفت و آمد  یبه راحت ینظام

ه کن بود یدم ایه من از مردم شهر دک یرفتار » : ردکاضافه  یو «.اندساخته یا مخفیرده و کرا منفجر 

ه به ما چپ چپ نگاه ک یگفتند. البته بودند افرادیم یکشدند و تربین ما جمع میدور ماش ، مردم

ف یابورش«. شهر هنوز بسته است یهامغازه یول ، در حال رفت و آمد هستند ، ند.مردم در شهرکردمی

ف یابورش«. شرت از صد نفر هستندیب یست ولیق آنها معلوم نیتعداد دق» : ر شدگان گفتیدرمورد دستگ

 یبا خربگزار  یات سپاه پاسداران در متاسیدر سنندج و قائم مقام و فرمانده عمل یس جمهور یینده ریمنا

مشغول  ، و ارتش درآمد و پاسداران ، نرتل پاسدارانکندج به متام شهر سن ، روزیاز د» : پارس گفت

ده نشد و ضد انقالب به رسعت یدر شهر د یر یچگونه درگیروز هید» : افزود یو «. شهر هستند یساز کپا

«. رده و به دهات اطراف فرار منودند و اسلحه و مهامت خود را آتش زدندکشب استفاده  یکیاز تار

ستاد «. ردندکاستقبال  یارتش و سپاه پاسداران به گرم یمردم از ستونها» : ان گفتیف در پایابورش

ه ک ، در جوانرود یر یساعت درگ 48 یه طکرد کپارس اعالم  یبا خربگزار  یسپاه پاسداران در متاس یز کمر 

سپاه  ، ران ادامه داشتیا یعراق و سپاه پاسداران انقالب اسالم ین عوامل بعثیروز بیصبح د 6تا ساعت 

 ، جهیه در نتکن واردآورد یبه مهاجم ینیتلفات سنگ ی، برق آسائ یهاارتش توانست با حمله یار یهم با

سپاه  یز کستاد مر  یختند. سخنگو یرده و سپس به عراق گرک ینیمرز عقب نش یبسو  یبعث یروهاین

 یبرا ، اهرمانشکنفره از سپاه پاسداران  9پ کیا یک ، شبیپر» : ردکاعالم  یگر یپاسداران در متاس د

از  یکیعازم  ی، م دادستانکبا داشنت ح ، زدندیمسلحانه م یهاه دست به رسقتک یگروه یر یدستگ

د و عبدالله یاز پاسداران به شهادت رس یکین ماجرا یرمانشاه شدند. در اک« دشتیماه»تابع  یروستاها

ل پرونده کیه با تشکشد  یزخم ، مسلحانه منطقه بود یهارسقت یاصل یهااز هسته یکیه ک یراز یش

« هتل آفتاب»در اطراف  ، شبیپر»: ن افزودین سخنگو همچنیا«. دیل گردیرمانشاه تحوک یبه دادرسا

ه که ضد انقالب منفجر شد یبوس یمبب ، باشدیم ین مسلامن سنندجیان مهاجرکه محل اسکرمانشاه ک

 (23/2/1359عات)اطال  است. در بر نداشته  یو مال یچگونه تلفات جانیه ، خوشبختانه
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 .شودیرفتار م یانسان، ن بگذارندیه سالحشان را زمک یسانکردستان با کدر 

و فرمانده  یس جمهور ییصدر ر یرت ابوالحسن بنکاست د یبه ر یت ملیامن یجلسه شورا ، شب گذشته

 «یعباس دوزدوزان»رد. ک یدگیشور رسک یتیل شد و به مسائل مختلف امنکیتش یر یل قوا در نخست وزک

ردستان به کدر باره اوضاع  یان جلسه در گفتگوئیپس از پا ی، ل سپاه پاسداران انقالب اسالمکفرمانده 

ه انزجار کم قصد ما یدواریرو به سامان است و ام ، ن استانیاوضاع ا» : خربنگار روزنامه اطالعات گفت

ردستان را در کاند اوضاع بتو  یو مال ین خسارات جانیمرتکبا  ، از سالح گرم بدوش گرفنت است یمعنو 

ت یامن یه در جلسه شوراک یل سپاه پاسداران درباره مسائلکفرمانده «. ز به سامان برساندیه نقاط نیبق

 یامتیردستان بود و درمورد آن تصمکن مسائل عمدتاً مسائل یا» : اظهار داشت ، مطرح شده بود یمل

رد و کد یاند تائن ماندهیزم یه هنوز رو کن را ردستاک یاز شهدا یادیوجود اجساد ز یو «. هم گرفته شد

 ییهااجساد بوده و جنازه یجمع آور  یبرا یتین محدودیه چنکاست  یمتاسفانه بانه در وضع» : گفت

خود مانع انتقال آنها  یات ضد انسانکه در آنجا مانده و ضد انقالب با حر کاست  یما چند یاز شهدا

ردستان کاز  یدرباره شهرها یو «. شده است یساد جمع آور ه اجکروز گزارش شد ید یول ، شده است

 یا ویژەت یم االن بانه از اهمید بگویبا» : گفت ، ار سپاه و ارتش انقالب قرار گرفته استیه در اختک

ردستان در ک یه شهرهایه از دست ضد انقالب خارج گردد و بقکوشش شود کد یبرخوردار است و با

نده یسپاه پاسداران و منا یاتیفرمانده عمل ، «فیابورش»ن یهمچن«. شنده مساله ساز باکستند ین یوضع

 یس جمهور ییم ریشب گذشته پس از بازگشت به تهران گزارش خود را تسل ، در سنندج یس جمهور ییر

م در سنندج یردک یما سع» : با خربنگار ما درباره اوضاع سنندج گفت یف در گفتگوئیرد. ابورشک

ما  یند.ولکل یداشت خشونت را به ما تحم یچون ضد انقالب با رفتار خود سع ، اعامل نشود یخشونت

فراهم  یز مقدماتیم. نیردکرفتار  یانسان ، گذارندین میه سالحشان را بر زمیکسانکم و با یردک یر یجلوگ

ه ما ک یار کدر محارصه بودند. فعاًل تنها  یه مدتک یسانکرساندن آذوقه و دارو به  یشده است برا

درمورد  یو «. میردکم ین مردم تقسیره رسبازان و افراد سپاه پاسداران بیه از جکن بود یا ، مینکم بینستتوا

ار سپاه است و متام مواضع از دشمن پس گرفته شده و یمتام شهر دراخت» : ت شهر سنندج گفتیموقع
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سازد ی میا آنها را مخفی ند وکیتواند اسلحه و مهامت را منفجر ممی هیکهنگام فرار تا جائ ، ضد انقالب

 .«برندمی وهستانها پناهکو به 

 (24/2/1359)اطالعات

 

 هیاطالع

 یگروهها ، شورکبر اساس گزارش فرمانده سپاه پاسداران غرب  : رد کسپاه پاسداران اعالم  یز کستاد مر 

ه کاست  کیان گزارش حیاند. اردهک ین گذار یاطراف شهر را م ، هیپس از تخل ، انقالب در شهر سقز ضد

 .د قوا دست به حمله مجدد بزنندیاند تا پس از تجدشده یها مخفنیرزمیز در زیاز افراد ن یگروه

ن شهر و اطراف آن را مورد هجوم ین مسلح ایبار مهاجمیکه هر چند ساعت کده یاز پاوه گزارش رس-

ل یو ادارات پاوه تعط هاه مغازهکن حمالت چهارده روز است یدهند. به عنوان اعرتاض به ایقرار م

 باشد.یم

 (28/2/1359)اطالعات

 

  .ردک یردستان را بررسکل یمسای، ت ملیامن یشورا: یجمهور رییس با حضور

 .ه مسالهساز باشندکستند ین یبانه در وضع یردستان به استثناک یشهرها: ل سپاه پاسدارانکفرمانده 

ل قوا در کو فرماندهان  جمهوررییس درصیرت ابوالحسن بنکاست د یشب به رید یت ملیامن یشورا

 .ردک یدگیشور رسک یتیل مختلف امنیل جلسه داد و به مساکیتش یر ینخستوز

با خربنگاران  یین جلسه در گفتگویان ایل سپاه پاسداران انقالب پس از پاکفرمانده  یعباس دوز دوزان

ه ما واقعاً ک یطیم در رشایدواریامن استان رو به سامان است و یاوضاع ا : ردستان گفتکدرباره اوضاع 
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ز به سامان برسد. یه نقاط نیردستان در بقکاوضاع  ین خسارات مالیمرتکن با یاز برداشنت سالح منزجر

ل عمدتاً درباره ین مسایا : مطرح شده بود گفت یت ملیامن یه در جلسه شوراک یلیدرباره مسا یو 

 .دهم در مورد آن گرفته ش یامتیردستان بود و تصمک

 

  :ن مانده گفتیردستان بر زمکاجساد شهدا در  یادیه هنوز تعداد زکنید اییضمن تا یو 

ه کاست  یما چند یاز شهدا یاجساد بوده و اجساد یجمعآور  یبرا یتین محدودیمتاسفانه در بانه چن

سپس  یو  است. خود مانع انتقال آنان شده  یات ضدانسانکدر آنجا مانده است و ضدانقالب با حر 

ردهاندو. فرمانده سپاه پاسداران انقالب ک یه اجساد را جمعآور کروز( گزارش شده یامروز )د یول : فزودا

م االن بانه از ید بگویبا : ار سپاه و ارتش قرار گرفته است گفتیه در اختکردستان ک یدرباره شهرها

 یه شعارهایو بقه از دست ضدانقالب خارج شود کوشش شود کد یبرخوردار است و با یاویژەت یاهم

 ه مسالهساز باشند.کستند ین یردستان در وضعک

 (28/2/1359هانکی)

 

  .شوندیمه مکردستان در دادگاه انقالب محاکن ین حوادث خونیعامل: فیابو رش

 .مناطق جنگ زده خانه بب خانه ادامه دارد یساز کپا

ق مرز یند و عوامل آنها از طرران رضبه بزنیل دادهاند تا به اکیتش یعوامل شاه مخلوع در عراق ستاد

 .ردستان آمدهاندکعراق به 

 .شوندیمه مکانقالب محا یردستان در دادگاههاکن یخون یهایریعامالن حوادث و درگ
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هان ضمن کیبا  یمصاحبه اختصاص یط جمهوررییس ندهیسپاه پاسداران و منا یاتیف فرمانده عملیابورش

   :ن مطلب گفتیاعالم ا

ن خرب یامل ارتش و سپاه پاسدران در آمده است و آخرکنرتل کمناطق اطراف آن به  شهر سنندج و یمتام

مناطق جنگزده به طور خانه به خانه و با رسعت ادامه  یساز که پاکست کیشور حاکاز مناطق غرب 

 .دارد

آمده  یر یو نخستوز یجمهور رییس ن گزارشها بهیادامه آخر یشب براید 30/11ه تا ساعت کف یابورش

 یرضبت یهاریزیبرنامه  یبرا یاتیستاد عمل : هان گفتکین گفتگو به خربنگار یاز ا یگر یدر بخش دبود 

ات ین هیچند یل شده است و به زودکیتش یعمران یجاد طرحهاین ایها و همچنیم خرابیبه منظور ترم

اهند مت خو یشور عزکبه مناطق غرب   یعمران یطرحها یبررس یصدر برایرت ابوالحسن بنکد  یاز سو 

 .ردک

 یت تازه محوله شام از سو یه اقدامات شام در انجام مامورکن سوال یف سپس در پاسخ ایابورش

نم سه ساعت یکه با شام صحبت مکنون کمن ا : قرار دارد گفت یشورمان در چه مرحلهاک یجمهور رییس

ها مشغول آمدورفت ابانیامالً آرام است و مردم در خکه از سنندج به تهران آمدهام. اوضاع شهر کاست 

ابانها و ارتش و سپاه پاسداران بر اوضاع مسلط و بر یامالآ ارام است و مردم در خکهستند. اوضاع شهر 

از مردم به  یار یوجود نداشته است و بس یر یچگونه درگیمتام شهر مستقر هستند و روز گذشته ه

 یردند و عدهاکاستقبال  یبه گرم ن مردم از ورود پاسداران و ارتشیردهاند. همچنکامرستان مراجعه یب

رده بودند و کتفا کتند خود ا یه به نگاههاکوجود داشتند  یدند و در مقابل عدهایاز مردم را بوس

 .دادند پا به فرار گذاشتندید قرار میه پرسنل ارتش و پاسداران و پادگانها را مورد تهدک ین و افرادیمهاجم

از  یحداملقدور قسمت : هکن است یچند روز گذشته ا یماتاز جمله اقدا : شرت گفتیح بیدر توض یو 

مواد  یلین تریانجام شده است تا چند یم و اقداماتیار مردم قرار دادیپاسداران را در اخت ییره غذایج
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ردستان از کرمانشاه ـ کرمانشاه آماده شده است و به علت مسدود بودن راه که در ک ییو دارو ییغذا

 .ردکم یام حمل خواهین مواد را با هواپین فرصت ایمل بوده در اولرقابل حیمهاجامن غ یسو 

 .ام حمل خواهد شدیجار با هواپیق جاده همدان ـ بیاز فردا )امروز( از طر : ف گفتیابورش

افراد مهاجامن از قبل شهرها را  : ردستان گفتکمهاجامن در  یات سنگربندییف در مورد جزیابورش

شن بسته  یهایآنها را با گون یرده بودند و رو کجاد یرا ا ییدند و راهروهارده بو ک یشکو تونل یسنگربند

 .شان را به هم مرتبط سازندینند سنگرهاکبودند تا بتوانند عبور و مرور 

ه کرده بودند کباز  ییشان مجرایسنگرها یرده بودند و در محلهاکفاضالب استفاده  یانالهاکن از یهمچن

گزاگ یشهر را بسته بودند و به طور ز یشدند و متام راههایگر مربوط میدیکانالها به کن یاز داخل ا

 .رآهن جوش داده بودندیابانها تیرده بودند و در وسط خک یز یشرن

آغاز شده  یعمران یهابرنامهبه رسعت  ییه پس از رساندن مواد غذاکرد کن اعالم یف همچنیابورش

 است. 

ه احتامالً به کردستان به گروگان گرفته شدهاند کح مسل ینفر توسط گروهها 50ف گفت حدود یابورش

رد کف بعد اضافه یابورش است. آنها آغاز شده  یمحل اختفا یروستاها برده شدهاند و اقدامات ما برا

نباره وزارت یه در اکشور داده شده است کبه وزارت  یانتخابات مرحله دوم گزارش یه در مورد اجراک

 .ندکاذ م الزم را اتخید تصمیشور باک

رده بود کاعالم  ییدر گفتگو ویژەات یه یاز اعضا یکی یه مهندس سحابکن مطلب یف درباره ایابورش

 یه به قدر کرد کد ییخواهد شد تا یران نظرخواهیردستان از ملت مسلامن اکحل بحران  یه براک

 هایخانهر به ن به زو ینگراد شده بود و مهاجمیه سنندج مانند استالکد بود ین شدیمهاجم یسنگربند

ه همه کرا  یشود دوباره شهر یه مک کردیتصور من یسکرد بودند و کر یمردم رفته بودند و اغلب آنها غ

م ینیکه به مردم واگذار مکن گفته شده بود یردهاند دوباره پس گرفت. بنابراک یش را سنگربندهایخانه
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ات یعمل یول ، وند در برابر مهاجامنم شیتا اگر مردم خواستند خودشان بروند و چنانچه نخواستند تسل

 .نرتل درآوردکشهر را به  یز یه در حال حارض انجام شد توانست بدون خونرک ینظام

ت از مدتها قبل به من ین ماموریا : گفت یجمهور رییس یت محوله از سو یف درباره ماموریابورش

 .میبه منطقه اعزام داشت یافک به اندازه یروهایش اعالم شد و ما نیواگذار شده بود اما چهار روز پ

 یاجرا یچگونگ یبررس یشده است برا یجمهور رییس میه تسلک یف سپس گفت بر اساس گزارشیابورش

 .ردکمت خواهند یردستان عزکات به یچند ه یجمهور رییس یاز سو  یبه زود یعمران یطرحها

ل شده است کیتش یاتیعملستاد  یک یعمران یطرحها یها و اجرایرانیو یبازساز  یف گفت برایابورش

 .ردکمنطقه را هامهنگ خواهد  یو رفاه یه برنامه عمرانک

 یدگیرس یرمانشاه براکار خود را در همدان و کنون کهم ا یو عمران یرفاه یاتهایه : ف گفتیابورش

 .ردهاندکرمانشاه پناه بردهاند آغاز کشور به همدان و کغرب  یه از شهرهاک یبه وضع مردم

مت خواهند یشور عزکنده به مناطق غرب یغات ظرف دو روز آیو تبل یجهادسازندگ یانعمر  یاتهایه

 .ردک

ن یه اکاستانها درنظر گرفته شده است  یعمران یهابرنامه یبرا یاعتبارات خاص : ف سپس افزودیابورش

 .دیخواهد رس یعمران یهابرنامهشور به مرصف کرنظر استاندار و مسووالن در مناطق غرب یارتباط ز

وشند یکنها میا است.  یاسالم یم جمهور یردستان مخالفان رژکه مساله عمده در کرد کد کیف تایابورش

درست  یگاهیق مرز عراق قصد دارند در آنجا پایاز طر ، ه با خارج دارندکرا  یعمل و ارتباط یبا آزاد

 یو عمران یت فرهنگیومو محر  یمخالفت با دولت. البته مخالفت مسلحانه و تنها عقبامندگ ینند براک

 .ستین
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 یم حمهور یه رژیزبان و رسدار جاف علیمنحله شاه مخلوع و طرفداران پال کعوامل ساوا : ف گفتیابورش

مه کمحا یبرا یر شدهاند و به زودیش از صد نفر از آنها دستگیه بکزنند یدست به توطئه م یاسالم

 .انقالب داده خواهند شد یل دادگاههایتحو

هان قرار کیار یردستان در اختک یهایریشرت عامالن درگیب یینه شناسایدر زم یشرت یعات بف اطال یابورش

 .ردکم یات را اعالم خواهییجز یبه زود ، ردکه ک یدکینداد و تنها تا

زمان  یکنها در یا ایردستان نبوده و کع یارتباط با وقا یا بیکآمر یحمله نظام : گر گفتیف بار دیابورش

 .ردهاند تا با رسگرم ساخنت دولت رضبه بزنندکران رشوع یدر ا را یاتیمشخص عمل

ران رضبه بزنند یل دادهاند تا به اکیتش یرد عوامل شاه مخلوع در عراق ستادکد کیان تایف در پایابورش

 اندداشته یردستان جلساتکمسلح در  یردستان آمدهاند و با گروههاکق مرز عراق به یو عوامل آنها از طر

ن افراد یه اکه نشان دهنده آن است کدر دست است  کیردهاند.مدار ک یو نظام یماد یهاکمک و به آنها

 .م دادیار مردم قرار خواهیقات الزم در اختیه بعد از تحقکت داشتند کرش  یات نظامیدر عمل

 یز از سو یات نیردستان اعزام خواهند شد دو هکه به ک یاتهایدر جنب ه : ن گفتیف همچنیابورش

و و یمخابرات و راد یهایم خرابیو ترم یبازساز  یران و مخابرات برایا یاسالم یجمهور  یامیصدا و س

 .ردکمت خواهند یون به سنندج عزیزیتلو

 ار پاسداران و ارتش استیسنندج در اخت

 .ردندکاستقبال  یارتش و سپاه پاسداران به گرم یمردم سنندج از ستونها

شب به دهات اطراف  یکید و ضدانقالب به رسعت در تارده نشیدر شهر د یر یچگونه درگیروز هید

 .رد و اسلحه و مهامت خود را آتش زدکفرار 

 یهایرین شهر شاهد درگیو پاسداران بر مواضع حساس سنندج هنوز ا یارتش یروهایبا وجود تسلط ن

 است. نار کند در گوشه و کپرا
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ات سپاه پاسداران یقام و فرمانده عملدر سنندج و قائم م جمهوررییس ندهیف منایروز گذشته ابورش

نرتل پاسداران و ارتش در آمد   و پاسداران مشغول کروز متام شهر سنندج به یه از صبح دکرد کاعالم 

 .شهر هستند یساز کپا

شب  یکیده نشد و ضدانقالب به رسعت در تاریدر شهر د یر یچگونه در گیروز هید : ن گفتیهمچن یو 

 .اسلحه و مهامت خود را آتش زدرد و کبه دهات اطراف فرار 

 .ردندکاستقبال  یارتش و سپاه پاسداران به گرم یمردم و ستونها : ف افزودیابورش

صدر به تهران بازگشته بود قبل از مالقات یرت بنکارائه گزارش سفر خود به د  یه روز گذشته براکف یابورش

ه از انجام کن بود یم ایآنجا انجام ده م دریآنچه ما توانست : در جمع خربنگاران گفت جمهوررییس با

رفتار  یگذارند به خوبین میه اسلحه خود را زمک یسانکران و ین با اسیشود و همچن یر یخشونت جلوگ

در محارصه بودند هر چه زودتر  یه مدتکه آذوقه و دارو به آنها کنیا یهم فراهم شود برا یو مقدمات

وه و یم غذا و میره پاسداران و رسبازان مشغول تقسیج ه ازکن بوده یه شده اک یار کبرسد و فعالً 

  .مین مردم هستین دارو بیهمچن

 یه خودروهایلک یعنیار سپاه و ارتش است یت شهر سنندج گفت شهر سنندج در اختیدر مورد موقع یو 

به رثاً پا کو متام مواضع ضدانقالب گرفته شده است و آنها ا کنندمیارتش و سپاه در شهر رفت و آمد 

 یتوانستند مخفیه منکهم  ییردند و تا جاکه توانستهاند مهامت خود را منفجر کفرار گذاشتهاند و تا آنجا 

ل دادگاه یم و انشاءالله تحویردکر ین فرار دستگیرا در ح یه ما عدهاکوهستانها پناه بردند کردند و به ک

 .م دادیخواه

شدند ین ما جمع میه مردم دور ماشکن بود یدم ایه من دک یرفتار  : در مورد مردم شهر و سپاه گفت یو 

هم بودند  یابان عدهایدم.البته در خیبوسیشدند میه دورم جمع مک یهایبچهگفتند و من یم یکو ترب

 .ندکردمیه به ما چپ چپ نگاه ک
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در  یو  است. مغازهها هنوز بسته  یو شاد هستند ول کنندمیمردم در شهر رفت و آمد : ردکاشاره  یو 

 ر شدهاند. یش از صدنفر دستگیب یدانم ولیق آنها را منیتعداد دق : رشدگان گفتید تعداد دستگمور 

 (29/2/1359هانکی)

 

 

 و سپاه پاسداران سنندج 28ر کلش 6ه شامره یاطالع

 6ه شامره یروز اطالعید ، ن شهریسنندج و سپاه پاسداران مستقر درا 28ر کلش کمشرت  یروابط عموم

 .انتشار دادندن رشح یخود را بد

د هرچه یبا ، آرامش به شهر بازگشته ، بزرگ یه به لطف خداک کنیف سنندج! ای. مردم رشیبسمه تعال

ل به ید.لذا مراتب ذیع به عمل آیوشش رسکمبودها که پاسخ داده شود و در رفع یاول یازهایزودتر به ن

  :رسدیم یآگاه

رث تا کارگران مؤظفند حداکارمندان و که یلک ، جت نفت سنند کان افتادن انبار رش یـ به منظور به جر1

ر یو در غ یمعرف یدان آزادیت نفت واقع در مکبهشت)امروز( خود را به انبار رش یارد 29دوشنبه 

امن سنندج و یتحت پ یشهاکه نفت یلکگردند.ضمناً یب و جزو ضد انقالب محسوب میغا ، نصورتیا

ن ین عاملیند. همچنیمنا 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 درخواستکخود را مرتب  یهاموظفندمغازه 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 شودر قسمتیلو و سایب اعزام آنها به سینند تا ترتک یرا به اداره غله معرفخود ، بهشتیارد 29
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در  یگروه رضبت مبارزه با گرانفروش یک ، انیـ بنا به درخواست مردم سنندج جهت مبارزه با سود جو3

 ، دندر کمشاهده  ینم هر جا خالفکیاز مردم مسلامن سنندج تقاضا م است. ده یل گردکیستاد امداد تش

 ند. یمنا ین را به ستاد امداد معرفیمتخلف

 سنندج و سپاه پاسداران مستقر در سنندج 28ر کلش کمشرت  یروابط عموم

 (31/2/1359)اطالعات

 

 .شته شدندکنفر  21

ات یه عملکاعالم منود  ییگفتگو یط ، رمانشاهکسپاه پاسداران  یمسوول روابط عموم یپرتو  االسالمحجت

 .ادامه دارد« اورامانات»ردستان و ک یمنطقهدر  یساز کپا

 یمنطقهدر  ی،ساز کپا نیا انیجر در ز بوده ویآمتینون انجام گرفته موفقکآنچه تا»: افزود یو 

به دست  یاسیر مسوول سیمسلح غ ینفر از رهربان و عنارص مؤثر گروهها 21تعداد « اورامانات»

 .«شدند شتهکرد مسلامن کشمرگان یپاسداران و پ

و  یجالل طالبان یفرماندهان گروهها ، شته شدگانکان یه در مکرد کاضافه  یپرتو  االسالمحجت»

 «.خوردین مسلح به چشم میمهاجم یاتیعمل یگروهها

 یت پادگانهایتقو یاز پاسداران و ارتش برا ییروهاین»  : سقز و بانه گفت ین در مورد شهرهایهمچن یو 

 «است. ده ینون به دست ما نرسکتا  ی، اعزام یروهاین یر یز درگا یاند و گزارشن دو شهر اعزام شدهیا

ر نظر یدر سطح شهر سنندج ز» :رد و افزودکف یاوضاع سنندج را آرام توص یپرتو  االسالمحجت

 «.ت دارندیه فعالکل شده است کیتش یحتاج عمومیع مایتوز یبرا یمختلف یهاپکیا ی، جهادسازندگ
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ز ید و نیر و خورشیت شیو سپاه پاسداران و جمع یام و جهادسازندگامداد ام هتیمک ین از سو یهمچن

و  کیپزش یهاپکیبه سنندج فرستاده شده و ا یجنس یهاکمک یادیر زیمقاد ، شورک یمردم استانها

ه از کاب یمک یداروها یادیر زیز مقادین یساز کات پایاند. در عملامرستانها مستقر شدهیدر ب یدرمان

 .به دست پاسداران افتاد ، مسوول بجا مانده بود ریغ یاسیس یگروهها

 یروستاها ، «نگانیبا» یرد مسلامن شاخهکشمرگان یپ» :ن اعالم داشتیهمچن یپرتو  االسالمحجت

« الش پاموالنک» ، «الش سوملک» ، «شولهیالش هک» ، «الش هوشک» ، «رانیو» ، «یگشتمله» ، «ایوندعلیب»

د یساعت به طول انجام 4به مدت  ، اتیردند و عملک یساز کپا« دورواد»مرز  یلومرت کی 10را تا « کمته»و

 «.وارد آمد یادیب و تلفات زیآس ، و به عنارص ضد انقالب

 

 یر یدرگ یادامه

 یمنطقهان افراد ارتش و سپاه پاسداران و مهاجامن در یم یر یه درگکخربنگار اطالعات از پاوه گزارش داد »

روز توسط مهاجامن یروز همچنان ادامه داشت. ظهر دیبعداز ظهر د 6تا ساعت « آبینور »و « نجار»

 .شد یکن شهر شلیخمپاره به اطراف  شهر پاوه و پادگان ا یگلوله 8 ، مسلح

با شدت « ابینور» یو دشت روستا« بابازمان» یمنطقهدر  یر یه درگکن گزارش داد یخربنگار ما همچن

 است. پاوه به طرف مرز نوسود  یمنطقه یساز کپا ، ادامه دارد و  هدف ارتش و سپاه پاسداران

 

 شته شدندکنفر  85

افراد ارتش و سپاه پاسداران  یه در حملهکپارس اطالع داد  یبه خربگزار  یمنبع آگاه در سنندج تلفن یک

نفر از افراد  85 ، وانیدر راه سنندج ـ مر« زیآر» یاز مهاجامن مسلح در گردنه یانقالب به گروه
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ه کقبالً ارتش و سپاه پاسداران مطلع شده بودند  ، ن گزارشیهم هیشته شدند.بر پاکمسلح  یگروهها

 .اندردهکتجمع « زیآر» یدر گردنه ، مهاجم مسلح یگروه

در  ، ه از تهران عازم سنندج بودکست یط زین بهداشت محیپ تأمکیا یکه کد ین گزارش رسیهمچن

 ل آنان به رسقت رفت.یمسلح متوقف شد و وسا یگروهها یلهیاران ـ سنندج به وسیامک هجاد

 (3/3/1359)اطالعات

 

 

 وضع سنندج

  :در مورد اوضاع سنندج گفت ، شورکغرب  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یمسوول روابط عموم

ار کشود و یاحساس من یمبودکو دارو و درمان  ییاست و از نظر مواد غذا یامل عادکوضع به طور »

در  یجمهور  یامیر سیافته و تصویان یز سنندج پاکمر  ی، اسالم یجمهور  یامیات صدا و سسیمرمت تاس

 .«شودیمنطقه رله م

ت ین منطقه از موقعیا» : پارس گفت یبه خربنگار خربگزار  ی، پرتو  االسالمحجت ، وانیدر مورد شهر مر

 .«نشده استدر برابر ارتش و پاسداران مشاهده  یبرخوردار است و عمالً مقاومت یخاص

 االسالمحجت ، دیسنندج پس از عبور ستون ارتش پرس –اران یامکپارس در مورد راه  یخربنگار خربگزار 

ر از ین مسیلذا ا ، رده استکرو در محل مستقر نین ، چون ارتش پس از گذشنت ازمنطقه» : گفت یپرتو 

 «.شودیز مآغا یآن مجدداً به زود یساز کات پایست و عملیامل برخوردار نکت یامن

 (4/3/1359)اطالعات
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 است. وان آرام یبانه و مر ، سنندج

بعد از ظهر  ، شورکغرب  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یمسوول روابط عموم یپرتو  االسالمحجت»

   :رد و گفتکف یبانه را آرام توص یمنطقهوضع  ، رمانشاهکپارس در  یگفتگو با خربگزار  یکروز در یپر

ن یاند و نخستدر نقاط حساس شهر مستقر شده ی، و پاسداران انقالب اسالم یشارت یروهاین»

 .«ن شهر شدندیحامل خواربار وارد ا یهاونیامک

  .«کنندمیخود به ارتش مراجعه  یل سالحهایتحو یان مسلح برایگروه گروه از روستائ» : افزود یو 

 یسه نفر از اهال ی، نیر حال عقب نشرات دکحزب دم یاعضا ، شبیپر» : افزود یپرتو  االسالمحجت

اب را با کت یاز روستاها یکیاب را به گروگان گرفتند و کت یلومرت کیواقع در پنج « پهلوان»ده کده

  .«ر آتش گرفتندیخمپاره ز

در حال » : رمانشاه گفتکپارس در  یبه خربنگار خربگزار  ، در مورد تعداد تلفات بانه یپرتو  السالماحجت

رث شهداء از پاسداران که اکدر شهر بانه است  یارتش و پاسداران انقالب اسالم یسد از شهداج 31 ، حارض

مختلف  یدفن به زادگاهشان در شهرها یبرا یه بزودکداده شده  یبیران هستند و ترتیانقالب اسالم ا

 «. فرستاده شوند

 (4/3/1359)اطالعات
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 ، مسلح یبا گروهها یار کبه اتهام هم

 .ن در تهران بازداشت شدندیردنشک یخشدار و شهردار شهرهاب، فرماندار 9

ره با مقامات وزارت کدار و مذاید یه براکن یردنشک یبخشداران شهرها ، شهرداران، نفر از فرمانداران 9

ر شدند و به زندان یدستگ یز کته مر یمکپاسداران  یلهیبه تهران آمده بودند بوس جمهوررییس شور وک

 .افتندین انتقال یاو

شنبه هفته گذشته به تهران آمده بودند تا با مقامات مسئول در مورد محارصه یکه روز کن عده یا

نند تنها موفق شدند با فروهر کان گفتوگو که و بو یاشنو ، رانشهریپ ، رسدشت ، مهاباد یشهرها یاقتصاد

   :ر شدگان عبارتست ازیدستگ یدار داشته باشند.اسامید

شهردار  یادیم صیسل ، شهردار مهاباد یمحمود قهرمان ، فرماندار مهاباد یاهر باباط ، واحد یمیرکحسن 

 ، انکشهردار بو  یانکزاده بو یبیحب یعل، انکبخشدار بو  ین آصفیعمرالد ، رانشهریس مخابرات پییو ر

رانشهر و یشهر پ یمحمد عطار آموزگار و معاون آموزش و پرورش و مسئول شورا ، فرماندار رسدشت

شدهاند و سپس مراتب  ییرد شناساکشمرگان مسلامن ین عده توسط پیشود. ایگفته م یصفو ن یالدیصف

مسلح  یبا گروهها یار کر شدندو اتهام آنان همید و بالفاصله آنان دستگیرس یانتظام یروهایبه اطالع ن

 است. ردستان اعالم شده ک

ن خرب ید اکیهان ضمن تأکیبا  یز در متاسیران نیردستان اکرات کحزب دم یاسیاز مسووالن دفرت س یکی

 .ربدیبه رس م یرقانونینون در بازداشت غکات هامین هیا : گفت

ردستان در روز ک یجه در مورد رفع محارصه اقتصادین عده قبل از حصول نتیه اکن گفت یهمچن یو 

 .ف و روانه زندان شدهاندیته توقیمکجمعه توسط پاسداران 

هان اظهار کیبا  یمتاس تلفن یکز صبح امروز در یردستان نک یمسوول جهادسازندگ یگیدربیمهندس ح

 است. ردستان کفرمانداران  یردستان خواستار آزادک یجهادسازندگ : داشت
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ردستان کفرمانداران  یر یرسدشت و سقز ضمن اعرتاض به دستگ ، مناطق بانه یجهادسازندگ : گفت یو 

 .باشدیرسدشت مهر چه زودتر آنان به خصوص فرماندار  یخواستار آزاد

تن از فرماندهان  9 یر ید دستگیهان ضمن تائکیبا خربنگار  یین در گفتوگویاز مسووالن زندان او یکی-

 .ربندین برس مینون در زندان اوکن عده ایا : ن گفتیردنشک یو بخشداران شهرها

گاه امام در ن افراد در مقابل اقامتیا : ر شدند گفتیجا دستگکه آنها در کن سئوال یدر مورد ا یو 

 .ر شدندیو دستگ ییشناسا« جانبازان»

ننده کفعالً من از مقام صادر  : رده است گفتکصادر  یآنها را چه مقام یر یه دستور دستگکنیدر مورد ا یو 

 است. ل داده ین تحویآنها را سپاه پاسداران به زندان او یندارم ول یقین عدهاطالع دقیا یر یدستور دستگ

 (5/3/1359هانکی)

 

 .شته شدندکر بانه یپاسدار درحوادث اخ12

ان یتعداد تلفات سپاه پاسداران در جر یدر گفتگوئ یسپاه پاسداران انقالب اسالم هف فرماندیابو رش

ه در ک یاندهکپرا یهایر یبجز درگ ، در حال حارض» : ردو افزودکنفر اعالم  12آزاد شدن شهر بانه را 

امالً آرام است و ارتش و کاوضاع  ، ردستانکر نقاط یدر سا  ،ن و رسدشت وخود داردیریقرص ش ینواح

در » : نقش ارتش گفت هنیسپاه پاسداران در زم هفرماند«. برشهر بانه دارند یاملکتسلط  ، پاسداران

 یها سنگرهاامل در متام جبههک یبا هامهنگ ، دوشادوش پاسداران یبرادران ارتش ، امه گذشتهیکات یعمل

وخود بالن و  : گفت یاء نورانیها و اشبالن هدر مورد مشاهد یو «. ردندکوب کرس ضد انقالب را 

در ، کنندمیسقوط  یمرز  یشود و در شهرهایبه هوا فرستاده م یمرز  یه معموالً از نواحک یاءنورانیاش

ار قر  یش و نگرانیمردم را در حال تشو ، قین طریدارد تا از ا یشرت جنبه جنگ  روانیب ، طین رشایا

 (10/3/1359)اطالعات «.نندکت یاحساس عدم امن یاسالم یمردم در پرتو جمهور  ، جهیبدهند و در نت
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 .ردکنفر اعالم  12ف تلفات پاسداران را در بانه یابورش

پارس تعداد تلفات  یبا خربنگار خربگزار  ییدر گفتگو یف فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمیابورش

در حال حارض به  : اظهار داشت یرد و کنفر اعالم  12ان آزاد شدن شهر بانه را یسپاعه پاسداران در جر

ردستان اوضاع کر نقاط ین و رسدشت وجود دارد در سایریقرص ش یه در نواحک یندهاکپرا یهایریجز درگ

 ینهیبر شهر بانه دارند . فرمانده سپاه پاسداران در زم یاملکامالً آرام است و ارتش و پاسداران تسلط ک

امل در ک یدوشادوش پاسداران با هامهنگ یامه گذشته برادران ارتشیکات یدر عمل : نقش ارتش گفت

 : گفت ینوران یایبالنها و اش یدر مورد مشاهده یردند و کوب کضد انقالب را رس  یها سنگرهامتام جبهه

سقوط  یمرز  یدر شهرها شود ویبه هوا فرستاده م یمرز  یه معموالً از نواحک یاء نرانیوجود بالن و اش

 یش و نگرانیق مردم را در حال تشوین طریدارد تا از ا یجنگ روان یشرت جنبهیط بین رشایدر ا کنندمی

 نند.کت یاحساس عدم امن یاسالم یجه مردم در پرتو جمهور یقرار بدهند و در نت

 (11/3/1359هانکی)

 

 .کنندمی یار کهم« ضد انقالب»با ، ردستانکم سابق در یرژ یافرسان فرار 

 یندگیفارس به منا یفرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب اسالم« یمهندس طاهر »انتخاب  یدر پ : رازیش

از زندان حزب  یه به تازگک یرت مسعود خامتکد  ، ستاد سپاه پاسداران یاز سو  ی، مل یمجلس شورا

ده و منصوب شد. یفارس برگز یمسپاه پاسداران انقالب اسال  یبه فرمانده ، ردستان آزاد شدهکرات کدم

رات کدر مورد بازداشتگاه حزب دم یاختصاص ییگفتگو یط ، د سپاه پاسداران در فارسیفرمانده جد

 .ردکان یب یمطالب ، ل مختلف سپاه پاسدارانیردستان و مساک

مدت بازداشت  ، ردستانکرات کحزب دم یدر مورد گروگان گرفته شدن خود به دست اعضا یرت خامتکد 

 کین گروه پزشیمن جزو اول» : ل گوناگون آن منطقه گفتیردستان و مساکان در یطرزرفتار با زندان و
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گروه امداد به مهاباد رفتم و  یکرمانشاه همراه کردستان شد و از منطقه کراز عازم یه از شکبودم 

جوامنردان »خود را  هکگروه مسلح  یک ، مهاباد یلومرت کی 20در  ، ه از مهاباد عازم رسدشت بودمک یهنگام

م یرات هستکه ما از حزب دمکن به امام گفتند یما را محارصه منودند و پس از توه ، ردندک یمعرف« ارتش

 یبرا« یرت قاضکد »م و یاده شدیاز آمبوالنس پ ، ندارند یار ک کیه به گروه پزشکم یکردمیال یو چون خ

را به رگبار بستند و  یجلو رفت. ناگهان و  ، دندمستقر بو  106 یه در سنگر با توپهاک یره با افرادکمذا

ار کیپزش یکزدند و  7یج-یپ-ردند و آمبوالنس را با آرک یرانداز یز به طرف ما تیه نید شد و بقیاو شه

 .«گر هم مجروح شدندید شد و دو نفر دیدن به سنگر شهیز هنگام پرین

 

 زندانبان ها یر انسانیرفتار غ

   :افزود فرمانده سپاه پاسداران فارس

امرستان یه مجروحان را به بکرانشهر بردند و گفتند یبه پ یفرع یشبانه از راهها ی، ر یما را پس از دستگ »

ر یت یکردند و کاجساد شهدا را رها  یمنطقه جنگ یکدر  ، میه در راه بودکساعت  12م. پس از یبریم

 .ابان انداختندیخالص به مجروح زدند و جسد او را به ب

 یمختلف نگهدار  یروز ما را در زندانها 6ومله بود و مدت کرات و کما به دست حزب دم یر یدستگ

ت یردند. مسوولک یما را نگهدار  ، بود یامرستان جالل طالبانیه بک« انکنو »در  یند و در زندانکردمی

 ییفدا یکنده داشت. رفتار چریمنا یکرات هم کبود و حزب دم ییفدا یهایکچر یاز اعضا یکیزندان با 

 یداد و فحاشیم یخوابیب ، زدیم کتکداشت و آنها را  یاز رفتار زنندهیان نیخشن و با زندان یلیخ

شد. یان گذاشته منیار زندانیهم در اخت یافک یغذا ، نبودند یافکنور  یز دارایما ن یو زندانها کردمی

بودند  ییردهاکنفر از آنها  10ه کند گر هم بودید یصد زندانیک ، میبردیه ما در آن به رس مک یدر زندان

ن راه یه در بکبودند  یز مسافرانیان نیرث زندانکرده بودند. اک یار کهم یاسالم یه با دولت جمهور ک

قهار »از آنها رسوان یکیه کر شده بودند یجنگ دستگ یهااز جبهه ، نفر 4ر شده بودند و فقط یدستگ
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شرت یب ، م و در شبانه روزیکردمیه نان یر زندان اقدام به تهراز بود. اوائل ما خود دیاز هوابرد ش« ترس

وعده  یکد بهرت شد و در روز یما در زندان جد کیوضع خورا یمکد و بعدها یرسینان به ما من یکاز 

به نام  کیساوا یکرد و کر ییمسوول زندان ما تغ ی، م. پس از مدتیکردمیه یخودمان ته ، غذا در زندان

 .مسوول زندان شد ، رمانشاه بودکو اهل « ییرساکمراد »اش یه اسم اصلک« عبدالرحامن»

در  یاصبح به داخل رودخانه 6از پاسداران را ساعت  یکیها داشت و با بچه یاانهیار وحشیاو رفتار بس

ساله اصاًل  17ن پاسدار یزد و ایگرفنت اقرار با چوب م یساعت برا یکمدت  ، نار زندان برد و بعدک

بست یچشم ما به درخت م یها افراد را جلو یزندان یکتحر ین او برایبه حرف زدن نشد. همچن حارض

 یگار یما ب یشوند. آنها از همه یروان یهایها دچار ناراحته باعث شد چندنفر از بچهکزد یو با شالق م

  .دندیشکیم

 

 در دادگاه

 ، ه ما را به آنجا برده بودندک یشد ومحلیمل کیعراق تش کدادگاه آنها در خا»: ردکاضافه  یرت خامتکد 

 یان را برایشد و دو تن از زندانیده مینام« یناوند»هتیمکراتها کدرست در مرز قرار داشت. دادگاه دم

سال زندان  5را به  یکیپس از چند ساعت  یوم شدند ولکه ابتدا به اعدام محکمه به دادگاه بردند کمجا

مثل  یان بود و افرادیبلور یغن ین آقایهم ، ردند. دادستان دادگاهکم و کرا به حبس ابد مح یگر یو د

 یمه بردند و پس از مدتکمحا ینفر را هم روز بعد برا 6عضو دادگاه بودند و  یدیا رشکاکو  یانیاوک

 یو  ، شد« امرانکرسهنگ »س زندان ما ییر ، «انییرساک»اند. پس از ردهکه آنها را اعدام کم یدیفهم

بوده و او هم با « یگلر یب»هم معاون  یار بوده است و زمانیعرشت آباد در زمان بخت 3ن کفرمانده ر 

محل  ی. حتکردمیراتها فرق کدم کالعاده بد بود و با خوراما فوق یداشت. غذا یرفتار خشن ، انیزندان

و  یکا تحرر  یبازداشت یهاینظام ، امرانکه شده بود. رسهنگ یوانات تهیح ینگهدار  یما برا ینگهدار 

هزار تومان حقوق  18رتها ماهانهکوندند و آنها به د یبپ« ردستانکارتش مستقل »ه بهک کردمیب یترغ
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و بعث و  ییرات و فداکومله و دمکو در آنجا  ، بود یلوفر یرت نکان د کن پزشیاز ا یکیه کدادند یم

اشتندو قدرت در دست د یار کم با هم همیدیه چند بارخودمان او را دکرا  ین جالل طالبانیهمچن

رث افراد آن را افرسان که اکل داده بودند کیردستان تشکدر « ارتش آزاده»به نام  یراتها بود. آنها ارتشکدم

ار داشتند. یدر اخت ، ه  به دست آورده بودندک ییدادند و جنگ افزارهایل مکیم گذشته تشیرژ یفرار 

رسگرد  ، رازیاده شیز پکاور مر کار از گروه تیید علرسگر  ، امران از عرشت آبادکرسهنگ  ، ن ارتشیدر ا

 یآنها روس هان آنها بود. اسلحیهم در م یداران وخود داشتند. رسهنگ قادر از درجه یو گروه یعباس

 .زدیوپرت را میکوهها مستقر بود و هلکه در کبود  50رب یالک

 

 نظم در سپاه یبرقرار 

ام و خانواده یاعضا ، ه من در زندان بودمک یدر مدت» : فتدر مورد آزاد شدنش از زندان گ یرت خامتکد 

رمانشاه چند کردند. استاندار کت یاد فعالیمن ز یآزاد یبرا ، اه استکه استاد دانشکبخصوص برادرم 

ردند کروز اسارت ما را آزاد  10ماه و  4ه باز مؤثر واقع نشد و پس از کرد کض ما آزاد ینفر را بخاطر تعو

  .«میردک یاده رو یساعت پ 8 ی، و شب آزاد

ردستان و کل یردن مساکپس از بازگو  ، فارس یفرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالم یرت مسعود خامتکد 

 کیامرستان هستم و سال آخر پزشیمن انرتن ب» : ل سپاه ومنطقه گفتیدر مورد مسا ی، ر یق گروگانگیطر

ز کسپاه پاسداران را از مر  یم فرماندهکشد حیحس م هک یاز یبه علت ن ی، ه پس از آزادکگذرانم یرا م

نم. کت ید در سپاه فعالینظم جد یام در جهت برقرار داشته یردند و تا به حال سعکمن صادر  یبرا

 یند و ناظر بر ارگانهاکیاست و با ضد انقالب مبارزه م یانقالب یرو ین یکسپاه در منطقه به عنوان 

نم. ما در منطقه کیز گزارش مکده شود به مر ید یلیدارات و سازمانها مساباشد و اگر در ایهم م یتکممل

ه کما  یم و شاخه آموزشیاانات سپاه گسرتش دادهکاز ام یر یگرا توسط افراد و با بهره یغات اسالمیتبل

د هم افرا یعمران هنیند. در زمکیافراد را آماده م یونیلیم 20ل ارتش کیتش یبرا ، است یج ملیز بسکمر 
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 ین ما با برادران شهربانیاند. هچناشتهک یرده و گندم و جو و سبز کر را آباد یبا ینهایتار زمکه 120حدود 

رسقت و پخش مواد مخدر و  هکسپاه چند شب ، م. تا به حالینکیم یار کاز همیدر صورت ن یو ژاندارمر 

 است. رده کشف کن را ییهرو

 

 ادارات با انقالب یناهامهنگ

ادارات » : استان گفت ییاجرا یارهاکسپس بعنوان ناظر بر  ، فارس یاه پاسداران انقالب اسالمسپ هفرماند

 یتکن مملینداشته و در حد انتظار مردم و مسوول ید با انقالب هامهنگیه باکاستان آنطور  یو سازمانها

ه کادارات بخواهند ن سازمانها و ین امور باشند و از ایه مواظب اکمردم است  یهمه هفیاند. وظنبوده

 .«نندکشان را با انقالب هامهنگ یارهاک

راز عضو هستند یهزار نفر در سپاه شیکحدود » : زان حقوق آنها گفتیدر مورد تعداد افراد سپاه و م یو 

  :شوندیم میبه دو دسته تقس یو از لحاظ استخدام

دوهزار  یرث ماهکه حقوقشان حداکند از آغاز به استخدام سپاه درآمد اندداشتهن یار که کاز آنها  یگروه

ه ک یاناتکرند و افراد متخصص با امیگیصد تومان میرث تا سه هزار و سکتومان است و افراد متأهل حدا

ه حقوقشان را از کاند هم از ادارات آمده یشوند. گروهیار دارند با حد اقل دستمزد استخدام مک یبرا

 .«کنندمیار کرند و در سپاه یگیاداره مربوطه م

 ، ل استکمش ین مورد قدر یاظهار نظر در ا»  : ردستان اظهار داشتکدر مورد حل مساله  یرت خامتکد 

شرت شهر در یند. در حال حارض بکیفرق م ، میردستان رفتکه ما به ک یچون در حال حارض وضع با زمان

 یاهیچ نرشیورود به همفرماست و در مهاباد اجازه کدر منطقه ح یدیراتهاست و خفقان شدکدست دم

 .دهندیمن
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در آنجا « ردستانک»و « ارک» ید و فقط روزنامهیرسیدر آنجا به دست م یهان و اطالعات به سختکی

فوراً  ، ندکردمی یغ اسالمیه تبلک یشد و افرادیچوجه در آنجا منیبه ه یغات اسالمیشد. تبلیپخش م

بود و به آنها  یاسالم یم جمهور یهرب انقالب و رژه ر یامً علیغات مستقیشدند و آنجا تبلیر میدستگ

بخصوص افراد روستاها را با  است. دشمن م ی، اسالم یم جمهور یه رژکرده بودند کم ینطور تفهیا

  .رده بودندکات خودشان گمراه ینرش

ش یپ جمهوررییس هکاست  یابرنامه ، ردستانک یمساله ین راه حل برایبهرت ، طین رشایبه هر حال با ا

 «.شودیآنها من یر منطقیم نظرات غیگرفته است و تسل

 (15/3/1359)اطالعات

 

 اندوآبیم یبازداشت دادستان انقالب اسالم یچگونگ

 یاندوآب از سو یم یوبازداشت دادستان انقالب اسالم یر یدستگ یچگونگ : خربنگار اطالعات -اندوآبیم

 .ن شهر اعالم شدیسپاه پاسداران ا

 یه متأسفانه آقاکادآور شد ی ، ن مناسبت منترش ساختیه بهمک یاهیندوآب در اطالعایسپاه پاسداران م

 کبدون توجه به وضع حساس و خطرنا ، اندوآبین شهر از بدو ورود به میدادستان انقالب ا یمیرح

 .ن داشتیرت با اسالم راستیه مغاکمنود  یرشوع به اقدامات ، منطقه

ه از قرار یکبطور ، شدین متام میربکاقدامات دادستان به نفع مست ه همهکاضافه شده است  هیدر اطالع

 یر یم به گروگان گیتصم یو  یراسالمیان دادن به اعامل غیپا یاز مردم مسلامن و مبارز برا یاعده ، اطالع

ر و در یشان را دستگیا ی، از هر گونه عمل یر یجلوگ یم گرفت برایاو را داشتند. لذا سپاه پاسداران تصم

هر گونه  یدوار است مردم جلو یام ، دیمنا ینگهدار  ، زکاز طرف مر  یبه وضع و  یدگیتا رس یطه امننق

 (18/3/1359)اطالعات   .توطئه را گرفته سپاه را مطلع سازند
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 .ردکاستعفا « هاییها و گروهگرایانحصارطلب»فرمانده سپاه پاسداران به عنوان اعرتاض به 

 فیابورش یدرباره استعفا جمهوررییس نظر

با  یتلفن یگفتگو  یکصبح امروز در  یجمهور رییس یاجتامع یمشاور فرهنگ یگرمارود یموسو  یعل

صدر تا آخر وقت امروز نظر خود را در مورد ید ابوالحسن بنیرت سکه د کرد کهان اعالم کی یاسیخربنگار س

 ندیکف اعالم میابو رش یاستعفا

ن خرب به اطالع یا یگروه یهارسانهق یاز طر ، جمهوریسری پس از اعالم نظر : افزود یگرمارود یموسو 

 .دیمردم خواهد رس

با انتشار  یفرمانده سپه پاسداران انقالب اسالم« فیابورش»معروف به « یعباس آقازمان»صبح امروز 

خدمت  یاتیل سپاه به عنوان فرمانده عملکیه از بدو تشکف یناره گرفت. ابورشکار کاز  یاستعفانامها

مسلح  یروهایل نکو فرمانده  جمهوررییس ین نهاد از سو یامه قبل به عنوان فرمانده ایکحدود  کردمی

ها ییگروهگرا« هایانحصارطلب»خود را  یر ینارهگکخود علت  یف در منت استعفانامهیمنصوب شد. ابورش

ر یح زافت به رش یه صبح امروز انتشار کف یمنت استعفانامه ابورشاست. شات موجود  خوانده یو گرا

  :است

 میبساملله الرحمن الرح

 ان حزبالله هامملفلحون یهم فرحون علیل حزب مبا لدک

ن جهان یمستضعف یم حامیبر پا ساز یسپاه ، ت از امتیامام و حام یالله به رهرب  یار یم تا با یآمدها

ن یمانع اشات موجود یها و گراییها و گروهگرایه انحصارطلبکو افسوس  یو تداوم بخش انقالب اسالم

د است سپاه ینبود. ام یر ینارهگکجز  ین جهت راهیان نداشت و بدکار امکد. لذا ادامه یت گردکحر 

وهها و دشتها کن انقالب باشند و چون گذشته در سنگرها و یاور راستیهمواره  یپاسداران انقالب اسالم

 1400 شعبان 4ـ  27/3/59ف یابورش     .ظلم و ظامل باشد ینندهکاسالم و نابود  یحام
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 مقام آگاه یکاظهار نظر 

م با فرمانده یمستق یان گفتگو کام ، هانکیرغم تالش خربنگاران یرفت علیر چاپ مین خرب زیه اک یتا زمان

از مقامات آگاه در سپاه پاسداران متاس  یکین جهت با یم. به همیافتیف را نیسابق سپاه پاسداران ابورش

ن مقام آگاه در یار ما بگذارد. ایاز علل استعفا را در اخت یشرت یات بیجزئ یه و کم یگرفته و خواستار شد

نه یاز فرماندهان سپاه به زم یف با بعضیه اختالف نظر ابورشکهان اظار داشت کیگفتگو با خربنگار 

ده یف در مورد سپاه عقیرش : ن گفتین مقام همچنیگشت. ایباز م ین نهاد انقالبیا یاداره یچگونگ

 یولوژ یدیامت ایتعل یست بر مبنایباید هامنند ارتش باشد و روابط سپاه میب نباه سلسله مراتکداشت 

ست از افراد یبایه در ادارات سپاه مکده داشت ین عقیف همچنیرش : ردکن مقام اضافه یاسالم باشد. ا

 .ات سپاه باشدید در خدمت عملیرد و افراد سامل باکرخورده و معلول در جنگها استفاده یت

سوم »ش یپ یه چندکف یبه عنوان ابورش جمهوررییس منت فرمان : ندیکهان اضافه مکی یاسیخربنگار س

 جمهوررییس ر منت فرمانیدر ز است.  یل قوا از و کت فرمانده ینشانگر حام ، صادر شده است« خرداد

  :ده شد آمده استیه به موجب آن به فرمانده سپاه برگزکف یبه ابورش

 

 یبسمه تعال

 (فی)ابورش یزمان عباس آقا یآقا

ش آوردند من ین فرمانده را پییردند و صحبت تعکه مرا به اجتامع فرماندهان سپاه دعوت کدر آن روز 

نند کخود خلوت  یبا خدا یکتب از آنها خواستم هر کفرمانده در م یدر مورد خالصهها یپس از رشح

بسته به من برسانند و به آنها گفتم ت رس کند و در پایمنا یدانند نامزد فرماندهیسته میه شاکرا  یسکو 

فرماندهان شام را  یت نسبیرثکمن آوردند. ا یتها را براکن پایرند ایرا همه بپذ یجه رأ یه نتکبه رشط آن

ان یم سپاهیت عظیرثکه بنابر آن اکدر تهران و شهرستانها  یج نظرخواهیافتهاند و با توجه به نتایصالحرت 
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ن نظر یالزم است شام با ا کنندمید. شام را فرمانده سپاه انقالب منصوب داننیستهرت میانقالب شام را شا

ه همه را به ستوه آورده است ک یگروه ید و به برخوردهاینکب به اتفاق افراد سپاه توجه یت قریرثکا

نار مباند و به طور قطع به خدمت کقدرت در شهرها بر  ید از آلوده شدن برخوردهاید. سپاه بایان بخشیپا

ب من به تعهد خود در قبال فرماندهان ین ترتید. به ایشور درآکدر داخل و خارج  یربد انقالب اسالمشیپ

از فرمانده خود به دقت متام عمل  یرو یخود در پ یز به تعهد اسالمیدوارم آنها نینم و امیکسپاه عمل م

 .نمیکق طلب میشام توف ینند. از خداوند براک

 صدرید ابوالحسن بنیرت سکران ـ د یا یاسالم یمسلح جمهور  یروهایل نکفرمانده  جمهوررییس 

 نشده ینظرخواه

با  یدر متاس یاز پاسداران سپاه انقالب اسالم یکیفرمانده سپاه  یانتشار خرب استعفا یصبح امروز در پ

ه انتخاب فرمانده سپاه بر اساس کنیبر ا یمبن یجمهور رییس مکه بر خالف حکهان اعالم داشت کی

گر یف نتوانست با دیه ابورشکنیل این مساله صحت ندارد و دلیفرماندهان بوده است ا یآرات یرثکا

 است. ن پاسدار را آورده ینظر ا ، ه حال بدون اظهارنظرکته است کن نیز همیفرماندهان به توافق برسد ن

هان کیربنگاران رغم تالش خیند. متأسفانه علک کمکبتواند به روشنرت شدن مساله  یه هر خرب کن خرب یبا ا

ن فرصت یف فراهم نشد. در اولیان گفتگو با ابورشکام ، گفتگو با فرمانده سابق سپاه پاسداران یبرا

 م.ینکرا چاپ و منترش  یمتاس گرفته و نظرات و  یم با و ینیکم یشدن مساله سع روشن یبرا

 (27/3/1359هانکی)
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 .ردکف استعفا یابورش

سحرگاه امروز از مقام خود استعفا  ی، بطور ناگهان ، اه پاسدارانف( فرمانده سپی)ابورش یعباس زمان

  :ن رشح استیفرمانده سپاه پاسداران بد ، فیداد.منت استعفا نامه ابورش

 میبسم الله الرحمن الرح

 .ان حزب الله هم املفلحون یهم فرحون علیل حزب مبالدک

ن جهان و تداوم یمستضعف یم حامیبرپا ساز یسپاه ، ت امتیامام و حام یالله برهرب  یار یم تا با یآمد

ن یمانع ا ، شات موجودیها و گرایها و گروه گرائیه انحصار طلبکافسوس  یول ی، بخش انقالب اسالم

د است سپاه ینبود. ام یر یناره گکجز  ین جهت راهیان نداشت و بدکار امکد. لذا ادامه یت گردکحر 

ها وهها و دشتکن انقالب باشد و چون گذشته در سنگرها و یاستاور ر یهمواره  ی، پاسداران انقالب اسالم

 .ننده ظلم و ظامل باشدکاسالم و نابود  یحام

 فیابورش 27/3/59چهارم شعبان 

 (28/3/1359)اطالعات 

 

 یکدر  ، فرمانده سپاه پاسداران ، فیابورش ید خرباستعفاییمقام آگاه در سپاه پاسدران ضمن تأ یک

ما مشخص نشده  ینون براکف تا یابورش یعلت استعفا» : نگار ما اظهار داشتوتاه با خرب ک یگفتگو 

ف یشان منت استعفانامه ابورشیا یناگهان منش ، بامداد امروز 2ه ساعت کدانم ین را میفقط من ا است. 

 و به دفرت امام ، فیمنت استعفانامه ابورش : سدینوینم خربنگار ما مکآن را مخابره  هکرا به من داد 

فرمانده سپاه پاسداران  یعلل استعفا ینه بررسیصبح امروز درزم«. م شده استیتسل یجمهور رییس

 (28/3/1359)اطالعات است. در سپاه برگزار شده  یاجلسه
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 .ردکد یومله سه پاسدار گروگان را شهک

 .ن سابق سپاه پاسداران سنندج در تهران ترور شدیاز مسوول یکی

ومله به کش توسط سازمان یروز پ 2ه حدود ک یجسد سه تن از پاسداران : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

سپاه پاسداران  یمسوول روابط عموم یدا شد. پرتو یشهر سنندج پ یگروگان گرفته شده بودند در حوال

نفر از  9ومله ک یادیش ایحدود سه روز پ : هان گفتکین مطلب به خربنگار یرمانشاه ضمن اعالم اک

بعد از  : سپس افزود یشهر سنندج به گروگان گرفتند. و  یته امداد امام همدان را در حوالیمکپاسداران 

ن شخص یدا شد نام ایشهر سنندج پ ید شده بود در حوالیله گلوله شهیه به وسکش یحدود سه روز پ

و ز جسد دیامروز ن : ن مطلب گفتیبه دنبال ا یرباران شد. و یومله تکه توسط کان بود یحرض یهاد

ه دو روز کباشند  یسانکگر از یرود دو نفر دیه گامن مکدا شد یشهر پ یگر از پاسداران در حوالیتن د

رمانشاه کبه  ییش به گروگان گرفته باشند. جسد نامربدگان به سنندج انتقال داده شد تا پس از شناسایپ

 یه مدتکز یان در سنندج نن سپاه پاسدار یاز مسئول یکی : ردکن اضافه یهمچن یانتقال داده شود. پرتو 

ردند. کت و سپس او را ترور یرون منزل هدایبه ب یرده بود توسط افراد ناشناسکبود به تهران مراجعت 

حدود  : اران گفتیامک یراهها و روستاها یساز کخود در مورد پا یدر ادامه گفتگو  یمسئول روابط عموم

ر دور ین مسیم افراد مسلح را از ایو ما توانستهاشده  یساز کاران به سنندج پایامکلومرت از جاده کی 90

ن محل پاسداران یگاه دارند و از ایون پایضد انقالب ین نواحیا یاز روستاها یهنوز در تعداد یم ولینک

ه ک یهنگام : رات گفتکاف و انشعاب در حزب دمکان در مورد شیدر پا یشوند. و یبه گروگان گرفته م

ه در ک ین رو تضادید با تودهها بجنگد از ایه باکد یم قرار گرفت و فهممرد ین حزب در برابر تودههایا

 .فتدیو تفرقه ب یین آنها جدایه بکد ید شد و باعث گردین آنها وجود داشت تشدیب

 د شدیردستان شهکدر امور  جمهوررییس معاون مشاور

 یهایاطالع : پارس یبا خربنگار  یدر متاس جمهوررییس یو مطبوعات یمشاور فرهنگ یگرمارود یموسو 

  :ن رشح انتشار دادیردستان بدکدر امور  یجمهور رییس در رابطه با شهادت معاون مشاور
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 میبساملله الرحمن الرح

 ه راجعونیانالله و انا ال

ف معروف به یدون تعریسنندج به نام فر یه از اهالکردستان کن جوانان یورترین و غیاز مبارزتر یکی

انگذاران انجمن یل گشت. او از بنیبه افتخار شهادت نا یسالگ 23م در سن د در راه حق و اسال یفر

و مردم  یت انقالب اسالمکرد و به حر ک کل را تر یان انقالب تحصیه در جرکردستان بود ک یدانشگاه راز 

از سنندج  یانقالب در سنندج به سپاه پاسداران در سنندج ملحق شد. آنگاه مدت یروز یوست و پس از پیپ

ضد انقالب  یروهایه نیعل یق مبارزاتیمعم ین رابطه به دستآوردهایرمانشاه هجرت منود و در اکبه 

به سمت معاون  یاست جمهور یصدر ریرت ابوالحسن بنکد  یش از طرف جناب آقایل آمد. از سه ماه پینا

ه به رد و رسانجام روز گذشتکد و صادقانه خدمت یردستان منصوب گردکدر امور  یجمهور رییس مشاور

  .دهیع شهادت رسیغرب تهران به درجه ترف کضد انقالب و دشمنان اسالم در شهر  یرضب گلولهها

هالله و امام امت شهادت او را به همه جوانان یشگاه بقید به پین شهیم ایبا تقد یاست جمهور یدفرت ر

ع آن ییراسم تشم. مییگویت میو تسل یکردستان و پدر و مادر او تربکجوانان مسلامن  بویژەمسلامن 

 یآقا یاست جمهور یشود و از طرف دفرت ریت عامه مردم برگزار مکده فردا در سنندج با رش ید سعیشه

 .ردکت خواهد کن مراسم رش یان در ایسالمت

 یاست جمهور یدفرت ر

 (30/3/1359هانکی)

 

 .جاد شدیدر عراق ا، رانیه ایار علیبخت یگاه نظامیپا

شب آغاز یه از پرک« غلغله»بنام  یسداران در منطقه جوانرود و در محلمهاجامن با پا یر یرمانشاه ـدرگک

 .افتیروز هم ادامه ید ، شده بود
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قه عرص یدق 6و45ساعت  ، شورکسپاه پاسداران در غرب  یمسوول روابط عموم« یپرتو  االسالمحجت»

ن لحظه یمهاجامن  تا ان سپاه پاسداران و یب یر یدرگ» : ن خرب به خربنگار اطالعات گفتیروز با اعالم اید

 .«ادامه دارد ، اندم به ما خرب دادهیسیه با بک

ده ینرس یگزارش ، اند و از تلفات مهاجامنگر مجروح شدهید و دو نفر دیاز پاسداران شه یکینون کتا 

 است. 

 

 سنندج آرام است

امالً در آرامش ک یتیشهر سنندج از نظر امن ، در حال حارض» : ردستان گفتکرامون اوضاع منطقه یپ یو 

 ییمبودهاک ی، از نظر رفاه یول ، بر اوضاع شهر مسلط هستند ، برد و سپاه پاسداران و ارتشیبرس م

 .«برطرف خوهد شد یه  بزودکوخود دارد 

ردستان در ترصف ک یه شهرهایبق ، رسدشت و نوسود ، مهاباد یبجز شهرها» : افزود یپرتو  االسالمحجت

 .«است یاسالم یجمهور  یروهاین

ن شهرها یبطرف ا ، بیاست و به ترت یساز کز در حال پاین شهرها نیاطراف ا ینون روستاهاکهم ا»

م یه تا مهران و دهلران را ببندیشور از ارومک یغرب یم مرزهایه قصد دارکچرا  ، م منودیخواه یرشو یپ

ران بفرستد. چون یا کون به داخل خایضد انقالب یرا برا یل جنگیوسا ، ومت بعث عراقکم حیو نگذار

نها توسط مزدوران ین میه اکشد.  یتوسط پاسداران در منطقه خنث کن ضد تانیروز گذشته پنج عدد م

 .نندک یجاد ناامنیشود تا ایران فرستاده میشان در داخل ایادیا یبعث برا
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 اریگاه عامل بختیپا

 یار در نوار مرز یعامل بخت ، دهیما رس یه براک ییطبق گزارشها» : ن گفتیهمچن یپرتو  االسالمحجت

امت یران تعلیدر ا یار کخراب یبرا یافراد ، گاههاین پایرده و در اکجاد یا ییگاههایپا ، ران و عراقیا

 .«مین بربیون را از بیم ضد انقالبیتوانیم ، میه مرزها را بستک ینند. وقتیبیم

 

 یر یگروگانگ

در اطراف راه » : ن گفتیریرمانشاهان ـ قرصشک یان راههیب یر یدر مورد گروگان گ ، انیدر پا یو 

ت یدارند. ما ضمن تقو یار کون همیه با ضد انقالبکهستند  ییروستا یافراد ، نیریرمانشاه به قرصشک

ن روستاها را یا ی، ژاندارمر  یار کبا هم ، رند و اسالم آبادک ، رسپل ذهاب ، نیریسپاه پاسداران قرصش

 یه روزنامهکاست  یادآور یالزم به «. ردکم یت را برقرار خواهیرد و امنک میو راه را باز خواه یساز کپا

به  ، دولت عراق را یار از سو یبخت یبرا یگاه نظامیجاد پایا هخرب اجاز  ، شنبه گذشتهیکاطالعات روز 

 رده بود.کدرج  یطور اختصاص

 (2/4/1359)اطالعات

 

 ه سپاه پاسدارانیاطالع

  :پاوه منترششد یدارانانقالب اسالمسپاه پاس یه از سو ین اطالعیا

چهارگانه تهران و  یهاتهیمکو  یر کو لش یشور کر یه دوایلکپاوه به اطالع  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 ، تابعه نوسود یهاپاوه و بخش یته انقالب اسالمیمکچون مدت پانزده ماه است  ، رساندیشهرستانها م

ن مناطق منحل اعالم یدر ا یل سپاه پاسداران انقالب اسالمکیبا تش جوانرود و بانگان ، روانرس ، نودشه



 
281 

ننده مجرم کها از اعتبار ساقط و فرد استفاده تهیمکارت مهمور شده به مهر کلذا هر گونه ، شده است

سپاه  ییارت شناساکبا  یرد.  افراد مورد اعتامد و انقالبیگیقرار م یگرد قانونیشود و تحت پیشناخته م

 باشند. یران و ارائه آن مصون مپاسدا

 (5/4/1359)اطالعات

 

 ه سپاه پاسدارانیاعالم

ن سپاه یب یر ین درگیه اکرد کنفر اعالم  19د شهادت ییضمن تا ، رمانشاهکسپاه پاسداران  یروابط عموم

  است.داده  ین مهاجامن در منطقه داالهو رو یریرسپل ذهاب و قرصش ، رندک ، پاسداران اسالم آباد غرب

و  یدو تن از برادران جهاد سازندگ ی، ج ملیهفت تن از ستاد بس ، انددهیه به شهادت رسک ینفر  19از 

گر مجروح شدند. به گزارش خربنگار یتن د 8نفر مفقوداالثر و  یکه از پاسداران انقالب بودند و ضمناً یبق

 ن ادامه داشت.همچنا ی، ر ین درگیروز ایبعداظهر د 6در ساعت  ، رمانشاهکاطالعات از 

 (11/4/1359)طالعات

 

 در رسدشت یر یدرگ

 ، «رسدشت»به  یه ستون اعزامکسنندج اطالع داد  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یسنندج ـ روابط عموم

 یساز کن پاینقاط اطراف هستند. در ا ی، ساز کده و همچنان مشغول پاین منطقه رسیا یهایکیبه نزد

 اند و مقاومت خود را از دست داده و در حال فرارند.شده ن را متحملین تلفات سنگیمهاجم

 (11/4/1359)اطالعات
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 .ردکپاسدار را اعالم  19نده امام در سپاه علل شهادت یمنا

شور کل غرب یمسا یبررس یه براکدر سپاه پاسداران انقالب  ینینده امام خمیمنا یمحالت االسالمحجت

 یرات با اعضاکش از مذایپ یرد. و کانقالب  یم شورایا تسلشب گزارش خود ر یرمانشاه رفته بود دکبه 

ن ید حسیس یمن و آقا : خود گفت یهایج بررسیبا خربنگاران در مورد نتا ییانقالب در گفتگو یشورا

 یهاید شهربانیه از بازدکز یم نیرسلیم یم و با آقایرمانشاه رفتکت منطقه به یبه امن یدگیرس یبرا ینیخم

ل کیرمانشاه تشک یه در استاندار کت یامن یدر جلسه شورا یراتکم مذاید موفق شدگشتنیردستان بازمک

 ی، مسلح مثل ژاندارمر  یروهایاز ن یچ واحدیم گرفته شد هیم. از جمله تصمیشده بود انجام بده

 یدرباره ین آنها برقرار شود. و یب ینند و هامهنگکو سپاه پاسداران به طور جداگانه عمل ن یشهربان

ن یه چطور اکنیا یبررس یبرا : دن افراد سپاه پاسداران در منطقه اسالمآباد گفتیشهادت رسعلل به 

ه کن شد یجه ایل شد نتکیتش یجلسها ، د شدندینفر از برادران پاسدار ما شه 19ه کحادثه اتفاق افتاد 

با او گر ید یروهایرده نکت که حر کامالً هامهنگ نبوده و سپاه پاسداران کمسلح  یروهایت نکحر 

روها ین یات طرح با همهید جزئیه بایکاطالع از طرف سپاه بود در حال یکنداشتند و رصف  یهامهنگ

 است. ن افراد بوده یبه دام انداخنت ا یافراد ضد انقالب برا یه از سو ک ین توطئهایشد و ایم یبررس

در  یجلسها یانتظام شرت اموریب یهامهنگ یرمانشاه براکروز هم در ید : افزود یمحالت االسالمحجت

ار خواند و افزود در منطقه رسپل ذهاب کمکه کرا  یاز سخنان ژاندارمر  یل شد. در بخشکیتش یاستاندار 

شاه  یادیساالرجاف و ا ، زبانیپال یله عراق مسلح هستند و از سو یه بوسک ییگروهها یو مناطق مرز 

ر یارتش و سپاه پاسداران و سا یرو ین ه باکشور دارند کنفوذ در  یبرا ینقشها ، شوندیت میسابق حام

رث کرا در ایخواهد شد ز ین توطئهها هم خنثیه در خود مردم وجود دارد اک یو قدرت یانتظام یروهاین

مسلامنان  یه تودهاکردهاند ک یاتیسال عملیکن یها و عنارص ضد انقالب در عرض ایغرب چپ یشهرها

خود از سازمان  یان دوباره استعفایدر پا یند و یکم کمک ج ملتین تنفر به بسینها متنفر هستند و ایاز ا

د و به یریگیار مکه چرا چند کاز دوستان اعرتاض داشتم  یشه به عدهایمن هم : حج و اوقاف گفت
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من  یه امام بر عهدهک یر یاخ یتین اعرتاض به خود من هم وارد بود با مسوولید و ایرسیدام منکچیه

 نم.ک یدگیحج و اوقاف رس یمسالهتوانستم به یمجلس من یو گرفار سپاه  یمساله یعنیگذاشته بود 

 (16/4/1359هانکی)

 

 که مشرت یاطالع

ردستان و فرمانده پاسداران انقالب ک 28ر کو لش یم رشع دادگاه انقالب اسالمکحا ین ازسو یهمچن

  : افتیانتشار  یه ایمستقر در سنندج اطالع یاسالم

نند خدا که ناآگاهانه انجام دادهاند توجه کد خود یبد و پل یارهاکد واز اورنیامن بیه اکآنان-یبسمه تعال

ه ناآگاهانه دنبالرو ک یسانکردستان کمحرتم و مسلامن  ید(اهالیگذرد.)قرآن مجیو رسول از آنان م

د یاشانه خود آواره شدهاکد و از خانه و یام منوده بودین قیه اسالم و مسلمیمنحرف و بر عل یگروهها

  .دینکر کد فینامیه شام را دعوت به بازگشت به دامن اسالم مکحق  ین ندایر به اگیبار د

ن یردستان اکران و سپاه پاسداران یا یاسالم یردستان و ارتش جمهور ک یله دادگاه انقالب اسالمینوسیبد

 خود را یم نداشته  و سالحهایت مستقکها و قتل رش یریه در درگیکدهند در صورتیفرصت را به شام م

خود  یران به زندگیا یاسالم یاشانه خود برگشته ودر پناه اسالم و دولت جمهور کد به خانه و یل منایتحو

 باشد.یمنطقه م یساز کن فرصت تا قبل از پایاست ا یهید.بدیادامه ده

 (19/4/59هان کی)
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 ه سپاه پاسدارانیاطالع

رمانشاه و پاوه که پاسداران انقالب سپا یروز از سو ید ، ورکمنطقه مذ  یساز کات پایدر ارتباط با عمل»

خداوند متعال منطقه حساس نوسود را از  یار یبه  : ه آمده استین اطالعیصادر شد. در ا یاهیاطالع

 ی، اسالم یارتش جمهور  ، انقالب یروهاینون نکم داد. تایفروش نجات خواهچنگ ارشار خودفروخته وطن

 یخود را به سو  یساز کو پا یرشو یروز پیه از پرکرد کلامن شمرگان مسیو پ یسپاه پاسداران انقالب اسالم

زم رشق و غرب و یالیه در چنگال امپرکورش یه مردم مسلامن و غک یشهر  ، دهندیشهر نوسود ادامه م

گر خودفروشان یخلق و د ییبه اصطالح فدا یهایکومله و چرکرات و کش مانند حزب دمیمزدوران داخل

فار کرد با متام قدرت کشمرگان مسلامن یسپاه پاسداران و پ ، امن ارتشیا ر و بایبرادران دل ، بوده است

منش ف عباسینام نظنفر به یک ، منطقه یهایسازکها و پایرین درگی. در اکنندمیرون یرا از منطق ب

 .شدند یگر زخمیبه درجه شهادت نائل آمد و چهار نفر د یو پاسدارافتخار  یارمند شهردار ک

 ، ـ هفت یـ ج یانداز آرـ پرات همراه با دو عدد خمپارهکحزب دم یدو نفر از اعضاها یرین درگیدر ا

ت کن به هال ینفر از مهاجم16 یر ین درگیا یرشدند. طیپتو و آذوقه دستگ ، مهامت ، گلوله یادیتعداد ز

نطقه هفت تن از آنان در م ، اتین عملیاند. در اه را با خود بردهیامنده و بقیه اجساد باقکدند یرس

در  ، رانیا یاسالم یمسلح ارتش جمهور  یروهایرون آمده و نیدره از چنگ ارشار بنجار و ملن یروستاها

 «.ور مستقر شدندکمذ  یروستاها

 (20/4/1359)اطالعات
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 اندوآبیه سپاه پاسداران میاطالع

در  ایکآمر یحتاملا هاینقشهاز  یر یاندوآب در رابطه با جلوگیز از طرف سپاه پاسداران میه نین اطالعیا

  :افتیاندوآب انتشار یم

را  یمطالب یا  مزدوران داخلیکآمر یداخل هاینقشهسپاه پاسداران با توجه به -میبساملله الرحمن الرح

  :ق شودید تا از خرمنها حفاظت دقینامیم یادآور یان ییروستا یار یجهت هوش

به دشمنان  کمک یارهاکرده دست به کنا ینار گذاشته و خداکرا  ینونکت یدر موقع ییـ اختالفات جز1

شگاه یدر پ یه آتش زدن خرمن جرم نابخشودنکم یاست نزنند و بدانیکآمر یعنیمستضعفان  یو همه

 است. خداوند 

گندم و جو آتش روشن  یشتزارهاک یکچوجه در صحرا نزدیه به هکد ییمنا یادآور یخود  هایبچهـ به 2

 .نندکن

 د.یان بگذاریفوراً سپاه را در جر یز ـ در هرگونه اتفاق و آتشسو 3

 (21/4/1359هانکی)

 

 شورکدر غرب  یساز کات پایادامه عمل

ن یدر دوم : ردکپارس اعالم  یبا خربگزار  یدر گفتگوئ یسپاه پاسداران انقالب اسالم یز کستاد مر  یسخنگو 

ور, و دوآب پس از یدردره, رانومهک یبطرف نوسود, روستاها یانتظام یروهاین یرشو یات و  پیروز عمل

ادامه داشت 22/4/54بعد از ظهر شنبه تا پنج بعد از ظهر  11ه از ساعت کد چند ساعته یشد یر یدرگ یک

 نند.ک کاد شده و را از وجود دشمنان و  وابستگان آنها پایتوانستند مناطق 

 (26/4/1359)اطالعات
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 اطراف ین نوسود و نودشه و روستاهایه مهاجریمنت اطالع

 (پارس یخربگزار  -رمانشاهک یروابط عموم یاز سو )

ن نوسودـ نودشه و یه مهاجریرمانشاه منت اطالعکغرب مستقر در  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

  :پارس گذاشت یار خربگزار ین رشح در اختیاطراف پاوه و نوسود به ا یروستاها

 .ده منطقه نوسودینجدمردم ر  یران و ایملت مسلامن و مبارز ا یا-میبسم الله الرحمن الرح

د خود دست به هر عمل یدن به مقاصد پلیرس یجهانخوار برا یایکستها به خصوص آمریالیامپر

 ی. آنها ثروتهاکنندمیه از حقوق برش دفاع ک کنندمیحانه ادعا یرشمانه و قبیزدند و ب یاارانهکتیجنا

ن و یرت بردند. ملت مسلامن فلسطن را به غایالت یایکآمر ، قایاافریمستضعف آس یهاخلق یخداداد

ش از یدند و بیشکو خون  کتنام را به خایملت مبارز و ، رون راندندین خود بیجنوب لبنان را از رسزم

ه بتوانند کآن یجالد قرار دادند و برا ینجه و اختناق رضا خان و محمد رضاکر شیران را زیم قرن ملت این

ه از کبودند  یردند و مدعکرا در گلوخفه  یخواهیآزاد ینه صداهرگو  ، نندکما را غارت  یآزادانه ثروتها

ردستان و کدر  یرقانونیمسلح غ یه به اعامل گروههاین اطالعیاز ا یند. در قسمتیکحقوق برش دفاع م

 یژاندارمر  یگانه پاسگاههایران حلقه به گوش بکن نو یا : خصوصاً منطقه نوسود اشاره شده و آمده است

سالح و  ، ردندکسان یک کت املال ساخته شده بودبا خایه از پول بکرا  یو شوشمخان نوسود یدوآب ش

گانگان گرفته بودند یه از بک یرا به غارت بردند و همراه اسلحه و مهامت یژاندارمر  یمهامت پاسگاهها

ران ن مزدو ین شهر را به شهادت رساندند. ایگناه ایب یاز اهال یاختندو عدهیبر رس مردم مسلامن پاوه ر

م خاردار و یدر و پنجره و س ، دندیشکرا به آتش « وه تختک» یل مخابراتکسم د یالیحلقه به گوش امپر

و  یبهداشت یطرحها یگانگان فروختند و مانع اجرایرا به غارت بردند و به ب ین عمومکل امایوسا هیلک

ن طرح یو چند« گرمله یهادرمانگاه»دزاور و  ییراهنام همدرس ، نودشه هاز جمله احداث جاد یفرهنگ

ن یچند سال تأم یمنطقه را برا یهایازمندیتواند نیه مکدرمانگاه نوسود را  یگر شدند. شبانه داروهاید

ن یشان را نجات داد. ایشد زندگیه با آن داروهامکشدند  یامرانیند به غارت بردند و باعث مرگ بک
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ه دست از اعامل کم یدهیبدانند و هشدارمد یرد و وابستگان رشق وغرب باکن خلق یان دروغیحام

 ، نهیمک ، گرمله یهان ، دزاور ، نودشه ، نوسود هدیشکن از مردم ستم یانه خود بردارند همچنیوحش

وابسته به رشق و  ین اجزه ندهند گروههایش از ایه بکم یخواهیان منطقه میر روستائیدرواز وسایب

سم یالیخود فروختگان و رسسپردگان امپر هو  پوز  ه به پا خاستهشانند.قاطعانکب یرانیغرب منطقه ره به و

  اه مبالند.یس کرا به خا

 (28/4/1359)اطالعات

 

 هیاطالع

و « دشه» یساز کات پایمربوط عمل یهایریپارس در رابطه با درگ یبه گزارش خربنگار خربگزار  -رمانشاهک

 یاهیشور اطالعکغرب  یران انقالب اسالمسپاه پاسدا یروابط عموم ین, از سو یریشنگان و مرز قرصیبا

  :افتیانتشار 

ابن  یات آزاد ساز یه عملک« دشه»توسط و پاسداران « دشه»ن یرد و مهاجرکمسلامنان  یار کبر اثر هم

مجروح شدند و دشه از وجود عنارص ضد  یو  محل یپاسدار افتخار  2منطقه انجام گرفت و براثر آن 

شب ید» : اند, اشاره و اضافه شده استدر آن مستقر شده یب اسالمانقال  یروهایشد و ن کانقالب پا

ن مسلح از طرف یسو و مهاجم یکاز  یانقالب اسالم یروهاین نیب یاندهکپرا یهایر یز درگیشب( نی)پر

 «است. داده  یرو « دشه»گر در اطراف ید

رمانشاه درباره کستقر در شور مکغرب  یه سپاه پاسداران انقالب اسالمیاطالع یانین در قسمت پایهمچن

ر ماه به یت 26روز پنجشنبه  18از ساعت »: ن آمده استیچن« نگانیبا»شب جمعه بخش  یهایر یدرگ

هفت و  انواع  یـ ج یـ آرـ پ یمرت یلیم 81ن مانند خمپاره ین مسلح با سالح سنگیساعت مهاجم 8مدت 

ران, پاسداران یا یسالما یارتش جمهور  یروهایه نکنگان را مورد حمله قرار دادند یگر, بخش بایسالح د
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ن ین را به عقب راندند. در این حمالت را پاسخ دادند و مهاجمیرد, اکشمرگان مسلامن یپ یانقالب اسالم

 مجروح شدند.« نگانیبا» ینفر از اهال 5ران و یا یاسالم یاوران ارتش جمهور کنفر از ت 6 یر یدرگ

 (29/4/1359)اطالعات

 

 گفتگو

پارس,  یگزار با خرب ین فرمانده سپاه پاسداران شهرستان پاوه در گفتگوئیفرماندار و همچن یاظمکنارص »

پارس قرار  یار خرب گزار یالت منطقه پاوه در اختکحل مش یخود را برا یشنهادات اصالحیو  پ یحلهاراه

 .داد

ت دولت یمکت حایو تثب یانتظام یروهایپس از استقرار ن یه بنظر و کن مصاحبه گفت یدر ا یاظمک

نطور یرد و  همکت ید تقوی.باکنندمیت یه درمنطقه اورمانات فعالکرا  یر بومیو غ یبوم یاسالم یروهاین

و  یرد, و جهاد سازندگکشمرگان مسلامن یاز جمله سپاه پاسداران, سازمان پ یانقالب یت نهادهایتقو

 یت مؤثر و  سازنده داشته باشند. و یه فعالتوانند در منطقیه مکرا  یهائگر نهادیته امداد امام و دیمک

منطقه,  یالزم برا یعمران یهاص بودجهیادارات درمورد تخص  یاغذ باز کن ضمن انتقاد از یهمچن

 یار نهادهایار  ادارات گذاشته شود, الزم است در اختیدر اخت یعمران یهانهیه هزکآن یرد بجاکشنهاد یپ

 .انقالب گذارد شود

در منطقه و  با اشاره به  یها و مدارس فنارخانهکل کید بر رضورت تشکین با تأیمچنفرماندار پاوه ه 

ن یها و  همچنارخانهکجاد یبا ا» : ادآورشدیهستند, یفن یهارد منطقه فاقد  تخصصکت مردم یرثکه اکنیا

, منطقه یفائکرد و ضمن خود کصه را بر طرف ین نقیتوان ایه مکاست  یو فن یال مدارس حرفهکیتش

 «.ردک یر یجلوگ یمل یروهایجاد اشتغال از هدر رفنت نیرد وبا اکجوان و فعال را جذب  یروهاین

 (29/4/1359)اطالعات
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 هیپاسدار در اروم 14و شهادت  یر یگزارش لحظه به لحظه از درگ

 .اعالم شد یعموم یسپاه پاسداران عزا یامروز از سو 

 یهایریه در درگکتن از پاسداران  14ع جنازه ییمراسم تشروز یبعدازظهر د : هانکیه ـ خربنگار یاروم

ن یت هزاران نفر از مردم اکده بودند با رش یه به شهات رسیبعدازظهر روز جمعه در گردشگاه بند اروم

 یشهربان ، هیاروم 64ر کلش ی، مسلح ژاندارمر  یرو ین یندههایه منایکه در حالیشهر انجام شد. مردم اروم

امرستان هالالحمر یجنازهها را از ب ، ندکردمیت کش حر یشاپیدر پ یز کته مر یمکافراد و سپاه پاسداران و 

سپاه  یروابط عموم یاز سو  ین مراسم قطعنامهایان ایردند. در پاکع ییتا گورستان باغ رضوان تش

 ینفر پاسدار به روزهخواران در روستا 14شهادت  یه در آن ضمن اعالم چگونگکپاسداران انتشار شد 

 .نندکن یتوجهیب یار عمومکن به افیش از ایه بکد اخطار شده است بن

  :در قطعنامه آمده است

رر کم یتوطئهها یعلت اصل یانقالب اسالم ین با دشمنان قسمخوردهیمسوول یتبکر میـ برخورد غ1

 است. ضد انقالب در منطقه 

خود را  ینظام ییم تا توانایهستن یزات سنگیردن و آموزش سپاه پاسداران با تجهکـ ما خواستار مسلح 2

 .میدر برخورد با دشمنان مردم و اسالم باال برب

ر از مقامات مسوول یاخ یودتاکامام امت را در رابطه با عوامل  یق فرمان انقالبیدق یـ ما جرا3

 .میخواستار

 .ار شودکران آشیا در ایکآمر یضد مردم یتا توطئهها، میهست ییایکجاسوسان آمر یمهکـ خواستار محا4

رده و کوم کن است محیف مسلمیه موجب تضعکرا  یانقالب ین ارگانهایب یداخل یـ ما متام برخوردها5

 .میخواهان اتحاد آنان هست
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م و هر نوع سازش و یتوطئهگر هست یروهاین یت در برابر ضد انقالب و متامیـ ما خواستار قاطع6

 .مینیکوم مکن موارد به شدت محیرا در ا یار ک محافظه

 (29/4/1359هان کی)

 

 .گروگان توسط گروها آزاد شدند

 یه افرادیلکه کرد کرمانشاه اعالم کشور مستقر در کسپاه پاسداران غرب  یاتیروز ستاد عملیرمانشاه ـ دک

 یک یراتها ظرف چند روز گذشته اعضاکآزاد شدند. دمو  ، راتها گروگان گرفته شده بودندکه توسط دمو ک

ان یردستان به گروگان گرفته و سپس آنان را آزاد منودند. نظامکرا در  ینظام 12 نیو همچن کیگروه پزش

ش یبا دخالت ر یر یان به گروگان گرفته شدند و پس از دستگکبو  یلومرت کی 15پنج شنبه گذشته در 

راتها قرار گرفت و کحامل آزاد شدگان در مهاباد مورد حمله دمو  یلهایدند. اتومبیدان محل آزاد گردیسف

 شته شدند.کدر مهاباد  کود ک یکزن و  یک کبطرف آنان پرتاب شد و بر اثر انفجار نارنج کنارنج کی

 (25/5/1359)اطالعات

 

 .شته و مجروح شدندکمهاجم در رس دشت  110

ن ین مهاجمید بیشد یر یه متعاقب آن به صورت درگک ییحادثه هوا یکدر  : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

 42شته و کن ینفر از مهاجم 17د یدر اطراف رس دشت انجام یاسالم یجمهور  ارتش یروهایمسلح و ن

  .شته شدندکگر ینفر د

شب  بدون یقه پریدق 45و  22دادها را ساعت ین رویان ایشور جرکغرب  کسازمان مشرت  یروابط عموم

وپرت یکلفروند ه یکقه پنجشنبه گذشته یدق 30: 11در ساعت  : پارس گذاشت یار خربگزار یرشح در اخت
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ن یب یافته بود در حوالیت یمامور ین جهادسازندگیاز بانه به مقصد رس دشت جهت انتقال مسوول 214

ن مجبور یمهاجم یدر پانصد مرت  یرسدشت مورد حمله گلوله و نقص فن یلومرت کی 9لته واقع در کده کده

وپرت یکاز هل یصغر نوروز ا یم چرتباز علیکت ستون ین با هداین حادثه مسوولیشد در ا یبه فرود اجبار 

ت کنفر از آنها را به هال  4ن یگرفتند و در پاسخ به حمالت مهاجم ین آمدند و فوراً موضع دفاعییپا

نان آنها را محارصه یوپرت و رسنشیکوتا هلیتو ین با وانتبارهاین هنگام چهار نفر از مهاجمیرساندند. در ا

به دفاع پرداختند. بعد  کردمیورت که آنها را اسکربا کوپرت یکت هلیوپرت با حامیکنان هلیردند. رسنشک

ان ما واقع را به بانه گزارش دادند و یبه پادگان سقز رفت و جر یر یمهامت گ یربا براکوپرت یکهل یمدت

فروند  یکورت کبه اس ین طاهر یرسوان ام یبه خلبان کوپرت شنو یکفروند هل یکقه یدق یبعد از س

ر یامل زکاعزام شد و با دادن عالمت از طرف محارصه شوندگان با رشادت  ربا به محل حادثهکوپرت یکهل

 یکی یات ستوان نور ین عملیه نجات دادند. در اکن فرو آمدند و افراد محارصه شده از مهلیآتش مهاجم

 کوپرت شنو یکنان سوار نشده از هلیاز رسنش یکیه کرده بود که تصور ک کوپرت شنو یکنان هلیاز رسنش

 4 یرسدشت شد. پس از ط یاده راهین به طور پید مهاجمیر آتش شدیماند و ز یبه جا اده شد ویپ

ربا را متوجه خود کوپرت یکردن آتش هلکه در حال پرواز بود با روشن کربا شد کوپرت یکلومرت متوجه هلکی

ل سامل ن حایرد و در همکزان یآن آو یههاین خود را به پایوپرت مزبور به زمیکشدن هل یکرد و با نزدک

ر ین محل استقرار آنها زید. از اطراف پادگان رسدشت پس از اطالع حمله مهاجمیبه پادگان رسدشت رس

نفر از آنها  43شته و کن یاز مهاجم 67ده حدود یرس ید قرار گرفت و طبق گزارشهایآتش توپخانه شد

ه کنان آنها یرسنشاز  یکین منهدم شد و حال یز توسط مهاجمین 214وپرت یکمجروح شدند. ضمناً هل

  است. ت بخش یمجروح شده بوده رضا
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   :ن رشح صادر شدیبه ا یهایاطالع کات مشرت یستاد عمل ین خرب از سو یبه دنبال گزارش ا

 میبسم الله الرحمن الرح

ن بال یبال و سنگ کد سبیج شویل الله. بسیسب یم فکم و انفسکانفروا خفافا و فقاال و جاهدوا باموال»

  «.خود ید با اموال و نفسهاینکو جهاد 

 کمکه مستقالً و به کانقالب ما همه قدرمتندان رشق و غرب  یخین لحضات تاریور اسالم در ایملت غ

را به  ایوظیفهس کرده هر ک یز حمالت خود را متوجه انقالب اسالمیخود ن یو خارج یمزدوران داخل

شور لب مرز داخل سنگرها و موضعها کگوشه ن ید. و در اینامیاسالم حس م یمتام خون شهدا ینیسنگ

ما همچون  یو سپاه یت برادران ارتشیبر سال امن یو امر امام امت مبن ین الهیقوان یبه خاطر اجرا

ه کرد. باشد کغفلت نخواهد  یو هرگز لحظها کنندمیج شدهاند و مجاهدت یرسبازان صدر اسالم بس

ما به وجود  : ه آمده استین اطالعیگر از اید یمتند. در قسکفه را احساس ین وظیجا اکس هر کهر 

 ینیله حامسهآفرین وسیدند و بدیه آفرکها افتخار ین طاهریها و رسوان امیهمچون ستوان نور یرسبازان

 .مینیکر میشان را تقدیا

 

 شورکات غرب یعمل کستاد مشرت  یروابط عموم

مرداد  21مه شب ین : ز گزارش دادین شورکغرب  یسازمان سپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

 یردند. و با بسنت دست و پاکحمله « ورله»رات به درمانگاه کحزب دمو  ینفر از اعضا 50ماه حدود 

ن موضوع سپاه یدرمانگاه را به رسقت بردند. در رابطه با ا یه داروهایلکو  کیل پزشینگهبان متام وسا

ن عمل تحت یا : گفتند یهایرده و در اطالعکوم کرا محن عمل یمنطقه غرب ا یپاسداران انقالب اسالم

 .ردکون را روشن خواهد یت ضد انقالبیست و ماهیه نیه صورت گرفته باشد قابل توجکهر عنوان 
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ن سازمان و ضد یا یروهاین نیب یدیشد یر یدرگ : ز گزارش دادیرد سنندج  نکشمرگان مسلامن یسازمان پ

 یرد تلفاتکشمرگان مسلامن یبه پ یر ین درگیدر ا است. داده  یستان رو ن ایون در محله عباسآباد ایانقالب

 .ستیدر دست ن یون اطالعیامده است و از تعداد تلفات ضد انقالبیوارد ن

ون یارتش و ضد انقالب یروهایان نیم یر یدرگ یکهان در سنندج گزارش داد در روز چهارشنبه کیخربنگار 

ار یه در اختکون اداره راه یامک یک یر ین درگیا یارد شد. در پن و یبه مهاجم یادیداد و تلفات ز یرو 

ه به گروگان گرفته کن یشمرگه  به نام محمد حسیاز افراد پ یکین بود از دست آنها خارج شد. یمهاجم

 ز آزاد شد.یبودند ن

 (25/5/1359هانکی)

 

 .شته شدکه یبه دست واحد رضبت سپاه پاسداران اروم یرسگرد عباس

 یاتیرات عامل خلع سالح پادگان مهاباد و طراح عملکحزب دمو  یات نظامیمسوول عمل یرسگرد عباس

 .بند شد یپاسدار در روستا 15منجر به شهادت 

توسط واحد  یه رسگرد عباسکرد که روز گذشته اعالم یسپاه پاسداران اروم : هانکیه ـ خربنگار یاروم

 یط : ن مناسبت منترش شده آمده استیبه هم یهایدر اطالع است. شته شده کن سپاه یرضبت ا

د چفند از واحد رضبت سپاه از شهرستان یتوسط گروه شه 1/6/59ه بعدازظهر روز شنبه ک یاتیعمل

ردستان و عامل خلع صالح پادگان کرات کحزب دمو  یاتیمسوول عمل یمهاباد انجام گرفت رسگرد عباس

تن از برادران پاسدار در  15ر به شهادت ش منجیروز پ 40ه ک یاتیو طراح عمل 57مهاباد در اسفند 

شمرگان حزب یاز پ یشته و تعدادک یو محمود صالح یحلب ید به همراه رسوان فرار یبند گرد یروستا

گاه بازگشت. یسامل به پا یگر ید و دیاز رزمندگان پاسدار شه یکیات ین عملیشدند. در ا یرات زخمکدمو 
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ه به امام و ین روز شهادت پانزده تن از پاسداران ارومیلمچه یز را در هفته برگزار یت ناچکن حر یما ا

 م.ینیکم میران و خانواده شهدا تقدیامت و ملت قهرمان ا

 (2/6/1359هان کی) 

 

 .وان غرب به محارصه پاسداران در آمدیا ین روستایچند

 .ردندکن مسلح از چند نقطه به پاوه حمله یمهاجم

 .د شدیشه یپاسدار بوم یک

روز ید یهایریه در درگکرمانشاه اطالع داد کسپاه پاسداران  یروابط عموم : هانکیربنگار رمانشاه ـ خک

به  ین مسلح در مقطعین افراد سپاه پاسداران و مهاجمیب یر ین درگید شد ایشه یپاسدار بوم یکپاوه 

با ن از چند نقطه یاست مهاجم کین حایده همچنیداد گزارش رس یاز توابع پاوه رو « مالندره»نام 

رد و پاسداران و افراد ارتش بالفاصله به مقابله برخاستند کن به شهر پاوه حمله یو سنگ کسب یسالحها

ه با کن ساعت ادامه داشت یروز تا چندیاز غروب د یر ین درگیرد اک ینین را مجبور به عقبنشیو مهاجم

شدند گزارش  ینینشفشنگ مجبور به عقب یف و تعدادکنیالشکقبضه  5شته و کن یگذاشنت چند یبه جا

الن غرب با مجوز یاست سپاه پاسداران شاخه گ کیز حایشور نکافت شده از سپاه پاسداران غرب یدر

ن منطقه اعزام شد و یوان غرب به ایا ین روستاین جهت خلع سالح چندیریدادگاه انقالب قرص ش

 یساز کان پایدر جر هکن گزارش آمده است یا یمنطقه را در محارصه خود قرار داد در پ یروستاها

ه قصد فرار داشت ک یداشت در حال یه در اختشاشات سال گذشته نقش موثر ک یاز افراد یکیروستاها 

افت بر اساس گزارش یامرستان انتقال یبالفاصله به ب یمورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. و 

در  یاز پاسداران یکی یقباد به عنوان شهادت خدامراد یسپاه پاسداران امروز مراسم یروابط عموم
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ان یه روستائیلکچمچامل برگزار خواهد شد و  ید در روستایاران به شهادت رسکامک یهایریان درگیجر

 رد.کت خواهند کن مراسم رش یدر ا

 (7/6/1359هانکی)

 

 .بانه منهدم شد یون در دو روستایتوسط پاسداران ستاد منطقه مواضع ضد انقالب

 ی، اسالم یسپاه پاسداران سنندج گزارش داد توسط ارتش جمهور  یروابط عموم : هانکیسنندج ـ خربنگار 

هواره و  یه در روستاهاکاز افراد ضد انقالب  یادیز یرد عدهکشمرگان  مسلامن یسپاه پاسداران و پ

و با آتش  یین شهر را داشتند مواضع آنها شناسایرده بودند و قصد حمله به اکبانه اجتامع  یحوال یخو 

ات به  ین عملیده است در اینرس یقیون اطالع دقیپخانه و خمپارهانداز منهدم شد از تلفات ضدانقالبتو

ن اطالع داد در یسپاه پاسداران سنندج همچن یوارد نشده است روابط عموم یبیانقالب آس یروهاین

 یط ستون اعزاموان توسیاز توابع مر« قراء»و « سانان یانک» یحوال یساز کات پایعمل یط 9/6/59خ یتار

 یهایریات با درگین عملیشد ا یساز کاز وجود ارشار و عنارص ضدانقالب پا یلکن مناطق به یارتش ا

 همراه بود. یندهاکپرا

 (7/6/1359هانکی)

 

 .آزاد شد« یلیخان ل»

روز  : گزارش داد یسپاه پاسداران انقالب اسالم یپارس به نقل از روابط عموم یخربنگار خربگزار  -سنندج

مورد هجوم شش مهاجم مسلح از  ، جاریاز توابع شهرستان ب« سلطان آباد» یروستا ، ور ماهیستم شهریب

ه در ک کنندمیمحل  یاز اهال یمبادرت به اخاذ ، ن مسلحیرد و مهاجمیگیقرار م یر قانونیغ یگروهها

 یرانداز یت رشوع به ، نیند. مهاجمکین عمل آنها اعرتاض مینسبت به ا ، ن محلینکاز سا یکی ، جهینت
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سپاه پاسداران  یشوند. روابط عمومین موفق به فرار میمهاجم ، شاورزانکدن یه پس از رسک کنندمی

واقع در مرز « یلیخان ل»روز منطقه یپر ی، اسالم ید جمهور یرش یروهاین ، ردکن اعالم یسنندج همچن

مجبور به  ، مهاجم یروهایردند و نکآزاد  ، ه به ترصف عراق درآمده بودکن( را یریران و عراق )قرص شیا

و خواروبار  یه حامل مواد سوختنک یستون : سپاه پاسداران افزود یشدند. روابط عموم ینیعقب نش

افت یپارس اطالع  یوستند. خربنگار خربگزار ین منطقه پیمستقر در ا یروهایبه ن ، مردم رسدشت بود یبرا

انقالب  یروهایه نک یهنگام یور ماه جار یستم شهریدر ب ، وانیاز توابع مر« سانان یانک»یدر روستا

به نام « وملهک»نفر عضو  یکن مسلح قرار گرفتند و یمورد حمله مهاجم ، بودند یساز کمشغول پا

 ، ن حملهیشد. ضمناً در ا یبه اتفاق دخرتش زخم« شمس پهلووند»به نام  یشته و شخصک« ینیام»

انقالب  یروهایتوسط ن ، ون ضبط شده بودیالًتوسط ضد انقالبه قبک یجهادسازندگ یوتایل تویاتومب

انقالب  یروهاین نیب یدیشد یر یدرگ ، «نگانیبا»بخش  یروستاها یساز کبازپس گرفته شد. در ادامه پا

 ی، ر ین درگین وارد آمد در ایبه مهاجم ینیه تلفات سنگکداد  یرو « یزردوئ»ون در منطقه یو ضد انقالب

ن یگر مجروح شدند. بر اساس همید و دو نفر دیشه« دیمحمود فرش»نگان بنام یبا یپاسدار محل یک

رده و امان نامه ک یمعرف یقانون یروهایه خود را به نکشامر مسلح یب یم گروههایبدنبال تصم ، گزارش

در منطقه « بانه»ب خورده همراه با اسلحه خود به پاسگاه یگر از افراد فریده نفر د ، کنندمیافت یدر

ستاد  یردند. روابط عمومکن پاسگاه یان امام مستقر در ایم فدائیت شهر مراجعه و خود را تسلنف

 رد.کف یآرام توص، روزین را تا ظهر دیریوضع منطقه قرصش ، شورکغرب  کات مشرت یعمل

 (22/6/1359)اطالعات

 

 .دیبه آغوش اسالم بازگرد ، خود فروختگان یا : ه سپاه پاسداران پاوهیاطالع

با  یتلفن یشور در گفتگو کات غرب یعمل کستاد مشرت  یمسوول روابط عموم« ییپرتو» االسالمحجت

ار روزنامه اطالعات قرار داد. بسم یر در اختیسپاه پاسداران پاوه را به رشح ز هیمنت اطالع« اطالعات»
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زد یت ایعنا ران در ظلیا یور انقالب اسالمیمسلح و غ یروهاین ، ن. در حال حارضیالله اقاسم الجبار

 ی، اله یرو یا به نکت متام و اتیبا قاطع ی، فار از بالد اسالمکردن دست ضد انقالب و کوتاه ک یبرا ، تایک

با دولت بعث عراق  ، ن مزدوران رشق و غربیا ، مسلامن منطقه نوسود بدانند یاند. اهالوارد عمل شده

ب یلذا فر ، ورزند یغ منیدر یله گر یر و حکد و نامرشوع خود از هرگونه میپل یهاخواسته یاجرا یبرا

ن یش از منطقه رانده و رسزمیخو ید و آنان را با قهر انقالبیشگان را نخوریانت پین خودفروختگان و خیا

 یارای ، ه در مقابل اسالمکب خوردگان بدانند یفار و فرکون و ید. ضد انقالبیگردان کخود را از رش آنان پا

عاقبتشان  ، ثار خون نهاده استیشهادت و ا هیه ستونش بر پاک یقابل اسالمو مقاومت نداشته و در م

د یه با اسالم و جندالله به مخالفت برخاسته است و امکانجامد. ضد انقالب بداند یم یبه زوال و نابود

 ندارد یز یراه گر ، ر عدالت اسالمیو شمش یلذا از دادگاه عدل اله است. شهادت  ، ان خدایرکوآمال لش

 هاینقشهاگر از  ، ه مخالفانکم یدهیله هشدار مین وسیبد است. ر یبزرگ در هر لحظه توبه پذ یو خدا

با  ، ن صورتیر ایخواهند داشت و در غ یروان او جایدر آغوش اسالم و پ ، شوم خود دست بردارند

چرت اسالم  ریان اسالم مواجه خواهند شد. پس به زیرزمندگان و سپاه یت اسالمیشدت عمل و قاطع

  است. ر و سالح شام در آن یه خکد یبرو

 شور به نقل از سپاه پاسداران پاوهکغرب  کات مشرت یستاد عمل یروابط عموم

 (27/6/1359)اطالعات

 

اب دالورانه کپاسداران ت: ابکون در منطقه تیا ضد انقالبیو پاسدار  یبرادران ارتش یر یاز درگ یگزارش

 .ت رساندندکال مهاجم را به ه 17دند و یجنگ

ها با راتکدمو  ، «زیار عزی» اب از مناطق جنگ زده و منجمله ده کدار بخشدار تیبدنبال خرب د : ابکت

ه با دخالت کط رعب و وحشت داشتند یجاد محیدر ا یسع ، «یندک یبن»محارصه پاسداران مستقر در 

شته و کو با بجا گذاشنت چند ست روبرو شد کخوشبختانه نقشه شومشان با ش ی، برادران پاسدارو ارتش
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 یسپاه پاسداران انقالب اسالم یپا بفرار گذاشتند. روابط عموم ، اسلحه و مهامت یر قابل توجهیمقاد

شانده کز دنبال خود یزه مردم را نیون با زور رس نیضد انقالب»  : ردکن خرب اضافه یضمن اعالم ا ، ابکت

ه به کرد کاز برادران  یکین مساله توسط یان سپاه گردند. افه برادر یله مانع انجام وظینوسیبودند تا بد

اب کبه مقر سپاه واقع در ت ، میس یه با بکخته بود. به بخشدار و برادران سپاه اطالع داده شد یجاده گر

 ، ابکو برادران مستقر در ت یاز برادارن اعزام یواحد رضبت یک ، د. بالفاصله پس از اطالعیمخابره گرد

آنها را بشدت در تنگنا قرار دادند.  ، ها از چند سوراتکاعزام شدند و پس از محارصه دم یر یبه منطقه گ

ون یتن از ضد انقالب 17 ، امدیو پاسدار وارد ن یبه برادران ارتش یچگونه صدمه ایه هک یر ین درگیدر ا

سه فشنگ . هفت با ی.جیقبضه آر.پ یکو  یوز یقبضه  یکف و کنیالشکقبضه سالح  یکشته شدند و ک

ون با بجا یقبضه برنو بدست برادران سپاه افتاد و ضد انقالب یکو  3-قبضه ژ یک ، مخصوص به آن

 یآن چنان سبب رسور و شادمان ، و پاسدار یبرادران ارتش یروز یشدند. خرب پ یشته متوار ک 10گذاشنت 

رد ضد کختند. عملیریم ینیریبر رس پاسداران نقل و ش ، سپاه یها در مقابل در وروده مدتکمردم شد 

و  یان با متام وخود با برادران ارتشیه روستائکون در روستاها آنچنان ناجوامنردانه بوده است یانقالب

ن رشادت برادران یضمن تحس ، انیاب در پاکسپاه پاسداران ت یروابط عموم«. ردندک یار کپاسدار هم

عضو  یجان )به احتامل قو یاهل اله« امن ملویلس» : ردکن رشح اعالم یشته شدگان را بدک یاسام ی، ارتش

 یاز فئودالها یکین یمحمد ام ، ب ربع اهل عراقیحب ، اهل نقده ید محمودیزیبا ، (ییفدا یهایکچر

 یر محمودکابوب ، ونیات ضد انقالبیاب فرمانده عملکاهل ت یدیزید بایزیبا ، رانشهریار معروف پکتیجنا

 یرسول محمود ، رانشهریاهل پ یمحمود یعل ، رانشهریخت اهل پن جوانبیمحمد ام ، رانشهریاهل پ

 رانشهر.یاهل پ

 (27/6/1359)اطالعات
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 .ادامه دارد یشهرمهاباد به خوب یساز کپا : یجان غربیاستاندار آذربا

 یبا خربنگار خربگزار  ییدر گفتگو یجان غربیاستاندار آذربا یمهندس طاهر  :پارس یخربگزار  -هیاروم

 یهایریدر درگ» : گفت یدر شهر مهاباد همچنان ادامه دارد. و  یساز کات پایه عملکداشت  پارس اعالم

ان یز در جریشب نیشدند و د یپاسدار و دو رسباز زخم 4د و یپاسدار شه یک ، چند روز گذشته مهاباد

سلح م یروهاین ینشان داده شد ول یر قانونیمسلح غ یهاگروه یاز سو  ییمقاومتها ، مهاباد یساز کپا

ن یدر ا یجان غربیاستاندار آذربا«. خود ادامه دادند یساز کات پایهمچنان به عمل ی، اسالم یجمهور 

 ، بازرگان –و کن مایر بیشب در مسیز حدود ساعت هشت پریو نکدر شهرستان ما» : گفتگو افزود

ه و پس از را گرفت یبر بوس مسافر ینیم یکش و کر نفتکتان یک یجلو  ی، ر قانونیمسلح غ یهاگروه

 ک، مکدن یبوده و بارس یش خالکنفت» :گفت یدند. و یشکه را به آتش یله نقلیوس ، نانیردن رسنشکاده یپ

در ضمن  است. ده ینرس یب جانیآس یسکبه  ، ن ماجراینسبت به اطفاء آتش اقدام شده است و در ا

ارخانه قند کب مستقر در ته انقال یمک ک، ن و سبیسنگ یهاباسالح یر قانونیمسلح غ یهاشب گروهیپر

و فرمانده  یجان غربیاستاندار آذربا«. ن شهر را مورد حمله قرار دادندیشامل ا یلو مرت کی 20ه در یاورم

بامداد رشوع  2ن از ساعت یه حمله مهاجمکن خرب اظهار داشتند ید اییه ضمن تأیاروم یهنگ ژاندارمر 

ته یمکهفت به ساختامن  یج یپ ، گلوله آر یک ی، ز رانداین تیروز ادامه داشت. در ایشده و تا صبح  د

 نداشت. یجان ین حمله تلفاتیرد و خسارات بوجود آورد. اکارخانه قند اصابت کانقالب 

 (28/6/1359)اطالعات

 

 ه سپاه پاسدارانیعه تصفیشا

ه یاروم یه در سپاه پاسداران انقالب اسالمیعه تصفیدر مورد شا یجان غربیاستاندار آذربا یمهندس طاهر 

ها و وابستگان سابق در آن کیرده ساواکنا یشود گفت خدایه منکاست  یسپاه پاسداران نهاد» : گفت

م ینیم ببینک یه بررسکن است یا ، ه انجام خواهد گرفتک یار که شوند. تنها ید تصفیاند و باردهکنفوذ 
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 یسنگرهائ ، ن نهادیاست در ا نکا نه؟ البته ممیند کیه دارد درست عمل مک یفین نهاد طبق وظایا ایآ

از »ردهاند. کعمل  یف خود به خوبیبه وظا ، ه برادران سپاه پاسدارانکنان دارم یجابجا شودو من اطم

 ، ز هستین یاسالم ینده مجلس شورایه مناکه یامام جمعه اروم ی، حسن االسالمحجتاستاندار در مورد 

نان یدهند و من اطمینشان م یس العمل آنکع لیاز مسا یدر برخ» :سئوال شد و او در پاسخ گفت

 «.باشندیم یاز سادگ یز ناشیها نس العملکن عیا ساده بوده و یه انسانیدارم امام جمعه اروم

  (28/6/1359 )اطالعات


