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 فرمان يورش به کردستان به دستور شخص خمينی
)7 قسمت(1358جنگ سه ماهه سال   

 
 منصور بلوری

2005 مه   
_____________________________________________________________________ 

 

 
 

ها در متينگهای مردم واعالميه هئيت نمايندگی خلق کرد ويب قطعنامهصتوتظاهرات درشهرها   

 سفردوم توضيحاتی رادربارهبپردازم ،  آبانماه منتشرآرد26ح انعكاس اعالميه خمينی آه روز ازاينكه به تشري     قبل

  . دانم  ادامه داشت ، الزم می) 58آبان ماه    20و19(روز2بمدت  که داريوش فروهربه روستای بيوران سردشت

استهايی ازجانب ماموستاشيخ عزالدين حسينی به خوورداشت ضالبانی هم حطاآرات آه اقای مام جالل ذدرجريان اين م

 ـ 2. ورت رسمی ازجانب دولت اعالم گردد صبس درآردستان بايد ب تش ـ آ1: بودندآه بدين ترتيب بود  داريوش فروهرپيشنهادشده

ماهنگی آردستان اآرات شرآت داشته باشند ، آه قرار است درتشكلی بنام شورای هذهمه نيروهای سياسی آردستان بايددرگفتگوهاوم

گانهاوعدم نقل ن وبازگشت نيروهای ارتش به پادپاسداران ازآردستاهمه  ـ خروج 3. ياهيات نمايندگان آردستان آارشان راشروع آنند 

انيان سياسی وبازگشت دزادی زندرآردستان وآامی ظع عمليات نيروهای نط ـ ق4. ق مختلف آردستان طوانتقال نيروهای نظامی درمنا

 ـ به رسميت 5".قارنا"ومجازات وشناسايی قتل عامهای آردستان بويژه مسببين آشتارروستای گان به منازل ومحل سكونتشان  هتبعيدشد

                                                                          .  زسوی خلق آرد شناختن خودمختاری آردستان بمعنای اداره امورآردستان ا
فوی صمه نواب طخانم فا. ورداشتند ضجريان اين مالقات چندين خبرنگارداخلی وخارجی هم درروستای بيوران ح  در

قای عبدالرحمان قاسملودرروزنامه نامبرده رابا ماموستاشيخ عزالدين حسينی وآخبرنگارروزنامه آيهان گفتگوهايی 

 زمانی ومكانی دربرداشت متن آامل اين طراين شب مستندومهمی آه دراين گفتگوهادرآالطمنتشرساخت آه بدليل م

الع خوانندگان طبرای اچاپ شد ، ) روز بعد15حدود (درروزنامه آيهان58رماهذ ا6 و5گفتگوهارا آه درروزهای 

اين اولين باربود بعدازفرمان يورش به آردستان وبعد از توهين مستقيم خمينی درجلسه مجلس . سازم  منتشرمی
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های رسمی حكومتی  اشيخ عزالدين حسينی ومرحوم دآترعبدالرحمان قاسملو آه درروزنامهخبرگان به جناب ماموست

  .شود  چنين گفتگوهايی منتشر
  .انجام گرفته است ) بيوران( درروستای بونی 1358. 8. 19احبه روزصاين م) 1979نوامبر26 (2و1ص 1358 . 9 . 5    روزنامه آيهان 

 

  »هافوی باسران آرد صاحبه دخترنوابصم« 

.  هبی وسياسی آردهامالقات آنم ذالباورآردنی نبودآه بتوانم بارهبران مصازتهران آه بسوی آردستان راه افتادم ، ا« 

های اين مالقات راغيرممكن و  مد ، زمينهآ  پيش بزبان میطهبی وسياسی آردستان درشرايذرهبران م نچه آه دربارهآ

های وهم و  بايست ازتنگناهاوآوره هبی وسياسی آردستان ايران میذم امابرای ديدار وگفتگوبارهبران. تيره ميكرد 

خواهند؟ ـ رهبران آرداآنون درآجا  گويند ؟ ـ رهبران آرد چه آسانی هستند وچه می ـ آردها چه می.  شت ذوحشت گ

 ازتهران به .شد   می بايست رفت تاپاسخ سئوالهاداده اند ؟ ـ وجنگ برادرآشی برای چيست ؟  بالخره می پناه جسته

ای  احبهصم زاده درسنندج قراربودباعالمه مفتی. ربودوجنگ وگريزدراوج بودطراه پرخ. آرمانشاه رفتم  سنندج وبعدبه

نجابا هلی زآبعدبه آرمانشاه وا. احبه موافقت نكردوبايكی ازشاگردانش به گفت وگونشستم صزاده با م مفتی. داشته باشم 

لحت نيست ، صـ خواهررفتن شمابه آوهستانهام. خن ازنگرانيهای اين سفربود درسردشت س. آوپتربه سردشت رفتم 

. گيرند فوی هستيد شماراگروگان میص واگربدانندشمادخترشهيدنواب راستطراه پرخ. رآنيدظرفنصسفر ازاين بهتراست

گفتند   آه میای  هقطرف منط چهارسرنشتن داشت به  آه سهیدريكی ازگاراژهابامينی بوس. ميم خودراگرفته بودم صامات

" بونا"قه پيشمرگهاطبوس پياده شدم وبايك مسافرآردبسوی من دربين راه ازمينی. نجا است رفتم شيخ عزالدين حسينی آ

اآره آندودرهمينجابودآه شيخ عزالدين ذمده بودآه بارهبران آردمفروهرآ. تمام پيشمرگهاجمع بودند "بونا"در. رفتم 

. چند خبرنگارخارجی هم دراينجابودند. بااستقبال گرم آردهاروبروشدم " بونا"در. ستم حسينی راديدم وبااوبه گفتگونش

يرايی ذپمرابه اتاقی بردندوبه گرمی ازسوی زنها. يرای خبرنگاران شدند ذپيشمرگان غرق دراسلحه بودندوبه گرمی پ

لدين حسينی چندپيشمرگ مرااز احبه باشيخ عزاصبرای م. گفتندخوش امديد  زنهاقدم قدم همراه من بودندومی. شدم 

دروديواراتاق پوشيده ازعكسهای روزنامه وخبرهای . ای نشسته بود شيخ دراتاق ساده.  ای به خانه ديگربردند  خانه

رف  طدخترم بيااين : ستم ـ يعنی درجای خالی اتاق ـ اماشيخ عزالدين گفتوقتی واردشدم  ، دم درنش. روزانه بود 

الريشش راآوتاه نكرده بودولباس صا. اعكسهايی آه درچندماه پيش ازاوديده بودم فرقی نداشت اش ب شيخ قيافه. بنشين 

  . احبه شروع شد صباتبسم بامن سالم واحوالپرسی آردوبعدم. رزم هم به تن نداشت 
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  احبه باشيخ عزالدين حسينیصم

  يادرست است ؟  درگيری آردستان خواست مردم نيست آ آرديم طورآه مااستنباط ـ ان س        

  ی نيستيم ونبوديم وهميشه  ضرا آنيم اينكه مابه هيچوجه به اين جنگ ايم وتكرارمی  ـ مسلماما اين رابارهاگفتهج        

  .اآره سياسی اين برنامه پيش برود واين جنگ پايان يابد ذلح ومصربوديم آه ازراه مسالمت ودوستی وض       حا

ابه عنوان يك روحانی ، بعنوان يك مسلمان ، بعنوان يك ايرانی  صمن شخ. ست نداريم       ماهيجوقت برادرآشی رادو

اندوحاال  مسلماآردهااصيل ترين ملت ايران هستندوآردهامرزدارايران بوده. نميخواهم آه ايرانيان يكديگررابكشند 

ای به ايران  اندند ، اگربيگانهاندومارابه اين روزآش تصورآنيدآه دراين موقع آه عناصردرون دولت به ماحمله آرده

  . حمله آندآسی آه دفاع خواهدآردماخواهيم بود 

  ای رسيده است ؟ اآرات به نتيجهذآنيدآه اين م يافكرمی ـ آس     

ماده برای مذاآره هستيم وبرادرآشی ما آ.  خواست ماخواست خلق آرداست .ميدواريم آه اين جنگ پايان پذيرد ـ ما اج     

خودمختاری وايل هم مااين راميخواستيم اساس خواست مادرا. هيم آه ازراه مذاآره حل شود ميخوايم ورادوست ندار

نراعملی آنيم ن رابرنامه قراردهيم وآاگرماقرآ. نرا ميگويد اين چيزی است آه قرآن آ. نی آزاد است درچهارچوب ايرا

درزمان فسيرآرده است چنين ميگويد خودقرآن چنانچه حضرت رسول آن رات. خواهيم رسيد به سعادت واقعی 

هرآس . اند  زبان خودشان حرف زدهعمردرهرجايی هرآسی خودمختاری داشت وبه زبان خودشان نوشته اندوبه 

. زيرا تجزيه به نفع مانيست . اساساماباتجزيه مخالف هستيم . داب ورسوم خودش راحفظ آرده است آ

اين به نفع مانيست ونه . د رسيم وزندگی مافلج خواهدش  جانمیيچاگرمارادرچارچوب آردستان محاصره آنند ، به ه

ولی ماايرانی هستيم و . گفتيم  اينكه ازترس بگوئيم تجزيه طلب نيستيم مااين شهامت راداريم اگرتجزيه طلب بوديم می

   . حتی اگرماراجدا آنند ، جدانخواهيم شد. آنيم  اصيل ترين قوم درايران هستيم واساساتجزيه را ردمی

   ـ اين چهارچوب خودمختاری به چه صورتی است ؟          س

های ايران نچنانكه درآنفرانس خلقآ. ايم  ايم ، بارها ذآرآرده دادههايی آه بدولت تحويل  طعنامه ـ اين چهارچوب رادر قج     

عناآه مادردرون ايران خودمختاری بدين م. بطورمشروح ومفصل ذآرشده است )آه درتهران برگزارشد(
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آارهايی آه مربوط به منطقه است وآارهای آلی دردست . آارهاوامورخودآردستان دردست مردم آردستان باشد

  . دولت مرآزی است 

   ؟  ـ نظرتان راجع به بودن ارتش چيست     س

  . ارتش مرزدار است ولی فقط برای مرزداری . ـ مسلماارتش بايد باشد      ج 

  يادرست است ؟ درگروههای سياسی اختكالف بوجود آمده آام آه شنيدهـ دراين چندروزاخير     س 

تش ظراست ولی درمسئله خودمختاری وآمادگی برای به نتيجه رسيدن آاختالف ن.  ـ بعقيده من اين اختالف نيست ج     

  . بس همه موافقند 

  ليه ارتباط هابه چه صورت است ؟  نظرتان بعدازخودمختاری راجع به دولت مرآزی مانند ارتباط فرهنگی وآـ     س 

  . مداحتياج به پاسپورت ندارد تی ماايرانی هستيم درايران رفت وآما وقلمس  ـ    ج

  زاده چيست ؟  قای مفتی ـ شمانظرتان راجع به آس   

  . صحبت نخواهيم آرد زاده   ـ ماديگر ازمفتیج   

  ظرواتحادبوجودبيايد ؟  نزاده اتفاق قای مفتیآنيدممكن است بين شماوآ  ـ فكرمی   س

  .  نرابپذيريم باهرآسی آه دست دوستی به مابدهد آماده هستيم آه آـ ما  ج 

  ياامكان داردآه دومرتبه برای سخنرانی به تهران بياييد ؟ ـ آ  س 

يشه درطول تاريخ  هم. ايم آه بابرادران ايرانی خودباشيم  مادهاهميشه آم. داند نميتوان همه چيزراپيش بينی آرد  خدامی ـ  ج 

ياليسم ، وابسته به تجزيه طلب ، وابسته به امپر. زنند هرآس آه بخواهدبه حق خودش برسداين تهمتهارابه اومی

  . داند  ايرانی اصيل می آردخودش را. آنند  دردرون جمهوری اسالمی آسانی هستندآه اسالم راعمل نمی....صهيونيسم

  آنيدآه چه عملی است ؟  اندچيست وفكرمی سفارت راگرفتهنظرتان درباره دانشجويان آه   ـ    س

نه امپرياليسم را ونه عناصر . ولی مسلماامپرياليسم رادوست ندارم . خواهم ازاين موضوع حرف بزنم  ـ من نمی    ج 

ار گفتيم آه يك جالد خونخوار فرماند امی شدمامیوقتی آه اويسی درتهران فرماندارنظ. ارتجاع داخلی وخارجی را 

  . درنظام شاهنشاهی ستمهای زياد به ماآردند . تهران شده است 

ايدومانندچريكها  ورده وضمناريش خودراآوتانمودهشده آه شمالباس روحانيت رابيرون آقای عزالدين شايع آ  ـ     س

  جنگيد ؟  می

. دانم  بردن مقاصدمینرايك اسلحه خوبی برای پيش دانم وآ ا لباس مبارزه مینخيرمن لباس روحانيت ر ـ    ج 

افتخارمن همان روحانيت . دانيم اندوراه ماراه اينهااست وراه خودراراه راستين می زيراپيغمبران باخرافات وآفرجنگيده

  .گردم  است ومن هروقت آه واقعاخلق آردبه حق خودش رسيدآارمن تمام شده ودوباره به مسجدبرمی

  شماپيامتان برای ايرانيان چيست ؟   ـ     س

ربايجان ذرآمن ،آآرد ، فارس ، بلوچ ، عرب ، ت. مايك ملت هستيم . پيام من بنام يك برادربرای برادرديگراست   ـ    ج

طول تاريخ درنشيب وفراز جامعه وتعليم باهم سهيم ايم ودر ماسالهاست آه فرهنگ مشترآی داشته. همه ايرانی هستيم 
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ليت ايرانی وفرهنگ ايرانی وافتخارات ايران ، شرافت ايران رابايدحفظ ايم ومايك آشورداريم بنام ايران بايك م بوده

نه ازراه دين ونه ازراه سياسی . ای به ماوبه شرافت ايرانی واردسازد  نبايدبگذاريم هيچ آس باهيچ نامی لطمه. آرد 

اينهمه مغولهاآمدند ، .  بود رانی خواهيمونه ازهيچ راهی ، مابايد ايرانی باقی بمانيم ودرطول تاريخ ماايرانی بوده واي

.  ايران برجای خود باقی ماندند مد ، آوههای آردستان وآوههای ديگراسكندرها آمدندوآنهمه نشيب وفرازبوجودآ

. ای ديگر چنين نبود ولی درجاه. ولی نتوانستندموجوديت ماراازبين ببرند . نهائيكه اشغالگربودند بيرون رفتند آ

ولی درايران اين . فرهنگشان ازبين رفت .  وفرهنگ مخصوصی داشتند آردند ی میدگقوامی ديگرزنمثالدرعراق آ

مصاحبه مهم فاطمه .  * شخصيت ايرانی رابهرقيمتی شده حفظ آرد  بايد روح ايرانی وفرهنگ ايرانی و. طورنبود

 چاپ  هاننواب صفوی باعبدالرحمن قاسملودبيرآل حزب دمكرات آردستان وجالل طالبانی درشماره فردای آي

   2و1. ص.  ص 1358ذرماه  آ5روزنامه آيهان » . خواهدشد
 6انجام گرفته است وروز"گوره شير"در نزديكی روستای مرزی) 79نوامبر28(1358 ابانماه 21بادآترعبدالرحمن قاسملوروز      مصاحبه 

  : اينك متن آامل گفتگو. چاپ شده است ) روزبعد13(ذرماهآ

    .آمی لطفی امام برای مابهترازلطف بيگانگان است: يهان بارهبران آرد   قاسملومصاحبه اختصاصی آ      « 

      

  نواب صفویفاطمه 

پيشمرگهاعجله داشتندآه شيخ هرچه زودترمصاحبه راتمام آندتامذاآره با .      مصاحبه باشيخ عزالدين خيلی آوتاه بود 

مدم وبه ميان پيشمرگهارفتم  ازاتاق شيخ عزالدين بيرون آ.افت مصاحبه به اين ترتيب زودپايان ي. فروهرشروع شود 

ها ، جوتياران ، پيش مرگهای عزالدين ، پيش مرگهای  له ها، آومه فدائی. پيش مرگهاازهمه گروههاوجمعيتهابودند

طالبانی قيافه شادی داشت وعصا . شناشدم ل طالبانی آطالبانی وپيش مرگهای دمكرات ، ودراين جمع بودآه باجال

من پذيرفتم وازاينجابودآه سفرپر . نجاست اهی به ميان مابيايی ، قاسملوهم آخو بمن گفت می. رفت  دست راه میب

جالل طالبانی نتوانست دراين سفرهمراه من باشدبااوبه گفتگويی آوتاه قناعت .مخاطره من دردل آوهستانهاشروع شد

بوس طی  نجاچندآيلومترازراه رابامينیازآ.  دهی ديگررفتيم ده وسواره بهبرای ديدن قاسملوباچندتن ازآردهاپيا. آردم 

فتاب ميرفت آه غروب آند آ. روانه شديم آرديم وبعدسواربرقاطرباتفاق يك دمكرات بسوی آوهستانهای صعب العبور

م و شام خوردي. آنند شان مراقبت می زنهارانگار ازبچه.  آردند پذيرايیازمن صميمانه آردها. آه بدهی ديگررسيديم 

ماده آردندوباتفاق يك پيشمرگ راهی آوهستانها برايم آقاطری  مقرقاسملوبروم بطرفنه داشتم آه شبااصرارچون 

ای آه دردست مرد دمكرات بودازالی سنگالخهاوپيچ  تاريكی شب برهمه جاسايه افكنده بودوبكمك چراغ قوه. شديم 

جلوترآه  . گذشتيمازچندرودخانه .شد  ترمی وپرپيچ وخمتر  رفتيم راههاتنگ گذشتيم هرچه جلوترمی هامی وخم گردنه

های دمكراتهاومردهمراه من بودآه امكان داشت به  ازنورچراغ قوه وعاليم خاصی غ  رفتيم آنوقت تنهابكمك نورچرا

به  ، مرگهاازپناگاههاخودرانشان دادند شب بودآه آم آم پيش11حدودساعت  . گذاشتيمهاراپشت سر نه جلوبرويم گرده

پيشمرگ 50ن بيش ازادربزرگی برپابودآه درآزيردرخت چ. تفاقشان جلورفتيم تااينكه به درخت بزرگی رسيديم ا

سيم بادآترقاسملوتماس گرفتندو  مصاحبه آنم بابیخودرامعرفی آردم وگفتم ميخواهم بادآترقاسملو. خوابيده بودند 
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 21ـ 19(روزپيش 15 سفر درجريانی است اين مصاحبهورالزم به يادآ. باقاسملوفراهم شد  باالخره امكان مصاحبه من

ظرهای دبيرآل حزب دمكرات ه نطای ازنق پارهطبيعتامده است وای داريوس فروهربه آردستان بعمل آقآ) 58 . 8. 

 به گذشته است وبااعالم وفاداری اين حزب ط باهيات حسن نيت مربوآردستان ايران درباره مسائل مختلف ومذاکرات

  .  خودرايافته است قطعیسالمی ايران ورهبری امام خمينی قسمتی ازپاسخهاوپرسشهااآنون جواب به جمهوری ا

 

  سملو قا احبه باصم

  توضيحاتی بدهيد؟ رح شده ط آه مذاآرات ومسائلی قای قاسملوممكن است راجع به مآ.     س 

. مذاکره ازطريق مسالمت اميزحل آنيم غازپيروزی انقالب ايران آه مسائل آردستان راازطريق بطورآلی ماازآ  .   ج 

بلكه راه حل . هنگامی آه به ديدار جناب مهندس بازرگان رفتيم گفتيم به نظرمامسئله آردستان راه حل نظامی ندارد 

ای افراد  سياسی دارد ، متاسفانه ازطرفی عدم درك مسائل آردستان ازميان رهبران سياسی ومذهبی درتهران وعده

اش اين شدآه باالخره عليرغم تمايالت وهشدارهای ماآه  های رژيم شاه همه اينهامتفقانتيجه دهغيرمسئول وپس مان

بويژه درنامه سرگشاده به امام خمينی نوشتيم وخيلی جدی هشدارداديم دشمنان خلق آردموفق شدندجنگ انهدامی را 

عليرغم همه تمايالت وخونسردی و بردباری . ن بودای ازآ آنچه درپاوه گذشت نمونه. يه مردم آردستان راه بيندازند عل

بالخره مادرجنگی . گران ودشمنان خلق آرد ، موفق شدند جنگ وبرادرآشی راه بيندازند  انقالبی مابالخره توطئه

مده بوددريك جلسه هياتی آه به مهاباد آ)58 آبانماه12(درگيرشديم آه نزديك سه ماه ادامه داشت تاوقتيكه چندروزپيش 

هم )58مهرماه26و25(اتماس گرفت والبته يك چنين تماسی باشيخ عزالدين حسينینمايندگان حزب ممقدماتی با

ولی . آنيم ازمذاکره  الن هم طرفدارمذاآره هستيم واستقبال هم میماهميشه طرفدارمذاکره بوديم وآ. دش گرفته

بس  ت ، برای مامرحله اتشبس هس قبل ازمذاکره مرحله اتش. نظرمااينست آه مذاکره بايدشرايطی داشته باشد

خروج : دوم. مان آه مربوط به دوران جنگ است بايدتحقق پيداآند  های اساسی ضی ازخواستهای هست آه بع مرحله

زادی زندانيان وبرگرداندن تبعيدشدگان مخصوصامتوقف ساختن اعدامهايی آ: سوم. داران غيربومی ازآردستان پاس

بعدازاينكه دراين . بس  تشقال ارتش ونيروهای مسلح دردوران آ منع نقل وانتبعدالبته. آه درآردستان انجام گرفت 

جلسه مقدماتی نمايندگان مابانمايندگان دولت گفتگوآرده بودند ، اينطوربه نظرمارسيدآه شايدقبول اعالن رسميت 

ح روانشناسی به عنوان درك باصطال. حزب دمكرات آردستان ايران برای دولت وامام درمرحله آنونی مشكل باشد

. زادبشوندصرف نظربكنيم  وهمچنين ازاين شرط آه زندانيان آطرف مقابل حاضرشديم ازاين شرط صرف نظر آنيم

البته زندانيان ای زندانی درزندانهای آشورداريم  چون درواقع ماعده. چون اين مسئله بسيار مهمی نيست 

ماندآه يكی خروج پاسداران  ف بكنيم دوشرط باقی میذبه اين ترتيب اين دوشرط راآه ح.  بيشتردراختيارماهستند

آنيم آه وقتی اين دوتاشرط  میمابرای مذاکره فكربس همين است وآ حاالهم شرط مابرای آتش. تقال ارتشیوعدم نقل وان

بويژه مسئله پاسداران اين نيست آه ماپاسداران غيربومی . يدآ ی برای مذاکره بوجودمیقبول بشود، محيط مساعدتر

نوقت ماميتوانيم درباره خواستهايمان آه خيلی روشن هم هست مذاکره اگراين دوشرط ماقبول بشود ، آ. م خواهي انمیر
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ن ايدچندمسئله مهم رادرنظربگيريم وآآنيم برای اينكه باموفقيت به نتيجه برسدب بكنيم ولی برای مذاآره بازمافكرمی

ای آه ازطرف  اگرقرارباشدومسئله. ندوبتوانند تصميم بگيرند طرف صالحيت آامل درمذاآره راداشته باشاينكه هردو

ن مذاآرات بسيارطوالنی خواهدبود اي ، اش تصميم بگيرند نجادربارهقم بروندودرآ وددوباره به تهران يامامطرح ميش

ماطرف خوشبختانه اينطورمينمايد ، ظاهراهياتی آه تعيين شده صالحيت دولت راداردوخودامام هم پشتيبانی آردندوا

هنوزهم روی اين پيشنهادمان هستيم . اند  بايدآسانی باشندآه واقعادرجنگی آه اتفاق افتاده درگيربوده مقابل مذاآره هم

تواندباحزب مادراين مذاآرات شرآت  عزالدين حسينی بعنوان شخصيت مذهبی وسياسی مورد احترام می آه شيخ

يت ی دراين مذاآرات حزب دمكرات آردستان باشدآه درواقع اکثرآندوگفتيم آه بشرط اينكه قبول بكنند، سخنگوی اصل

. مذاآرات شرآت آنند تواننددراين  گروههای ديگرهم می. آنند قريب به اتفاق مردم آردستان ازاين حزب پشتيبانی می

يندگی سانندآه هيات نمابر) آردستان(يااينكه نظرات خودراخالصه آرده به حزب دمكرات آردستان ياهيات نمايندگی

گيرد آه  بس عملی هست اين ازنرمش سياست ماسرچشمه می تشاينكه تاحال آ. نهاراهم مطرح آند خواستهای آ

ولی خوب با . بتواندبانمايندگان آردستان تماس بگيرد ) دولت(وريم آه هيات نمايندگی ی بوجودآطخواستيم محي

ورش دفع ظودومنصيربارتاآتيكهای سياسی آه مقاحساس مسئوليتی آه نسبت به مردم آردستان داريم به هيچ وجه ز

اآره برويم واميدوارهم هستيم ذ آامل پشت ميزمصادقانه وبا اخالصريم ضماحا. وقت ياآسب وقت باشدنخواهيم رفت 

  . بت برسيم ثآه به نتيجه م

ورت ص له بهصاين فاای بيافتدوحتی  لهصعی پيش بيايدآه بين ايران وآردهافاضتاآيدآردآه اگرو    قاسملودراين گفتگو

قاسملودرموردامام . خوريم آه هرخندقی راپرآنيم  آنيم وبهم گره می خندقی خودرانشان دهددستهايمان رادرازمی

مدوموجب ش آه باآردستان پيطالت ومشكالتی آه دررابضآنم مع ستايم وفكرمی ميمانه میصمن افكارامام را: گفت می

عيف و ضحرآت انقالبی امام درت. رسيد ودآه به گوش رهبرانقالب میی بضدونقيضنگرانی امام شد ناشی ازاخبار

ايم تادست امپرياليسم  مريكاموردتاييدآامل ماست ومادرتداوم اين مبارزه درپشت سرامام ايستادهنابودی امپرياليسم آ

  . لب نيستيم وازبيگانگان متنفرهستيم ط ماتجزيه. راازاين سرزمين آوتاه آنيم 

توانند در  امی هستندمیظترين نيروهای ن رف شودآردهاآه يكی ازقویطاگرمسائل ومشكالت آردهابر: ت    دآترقاسملوگف

ف طفی امام خيلی بهترازلطل ورشدآه آمقاسملواين نكته راهم يادآ. باشند  امام وبفرمان امام پاسدارراستين انقالب طخ

  . بيگانگان است 

  پيامتان برای ملت ايران چيست ؟ . س

. است   ماخيلی متاسفيم آه يك چنين جنگ وبرادرآشی به ماتحميل شده. شته پيام خودراگفتم ذواقع درچندجمله گ من در. ج

مابه عنوان انسان . ای آه دارد  رف ماناخواسته است ولی هرانسان شرافتمند ، هرعقيدهطاين جنگ تحميلی است واز

درسهای گرانبهايی )بايد(ين مسئلهدرا. دراداريم های خو بعنوان يك ملت زنده ، حق دفاع ازناموس خودوخواسته

نه  يعنی ما. بايداين حق رابمابدهندآه حق داريم ازخودمان دفاع آنيم . موخت واين درسهارامافراموش نخواهيم آرد آ

ما . رات خودرابه ديگران تحميل آنيم ظايم ن به آسی حمله آرديم ونه بخشی ازايران راخواستارهستيم ونه خواسته
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يفه همه انسانهای شرافتمند ، خارج ظو. آنيم واين آارخودراادامه خواهيم داد  وجوديت وناموس خوددفاع میازم

 حساس تاريخی اين حقيقت رابفهمندآه ملت آردنه عليه طشان اين است آه دراين شراي هبیذازاختالف سياسی وم

نهاهم بنابه آندوآ نهاازحق مشروع خوددفاع میوتاسالم قيام آرده ونه عليه جمهوری اسالمی قيام آرده ، بلكه تنها

  . يفه انسانی واسالمی و ملی خودشان بايدازاين حق مشروع مردم آردستان دفاع آنند ظو

داسالمی داريديااينكه حتی اسم ضورآه بين مردم شايع است شماعقايد طلبی فرموديد درمورداسالم ـ اين ط شمام.س 

  يح بفرمائيد ؟ ضوع توضنم راجع به اين موآ خواهش می. اشتيد ذگ" لنين"پسرتان

مااز حزب . فرمائيد بيشترمردم آردستان مسلمان هستند  ه میظورآه مالحطبلكه همان داسالمی نداريمض مانه تنهاعقيده .ج 

ماهم . ول اسالم دارند صايمان عميق هم به ا. ای ماهم مسلمان هستند ضراعثمده ، اآاعماق جامعه آردستان بيرون آ

امادرمورد . درمجموع مامسلمان هستيم . وان يك حزب سياسی به اين ايمان عميق مردم آردستان اعتقاد داريم بعن

  . است " ميدا"است آه درآردی معنی آن"ديبا"رم اسم دخت. پسرمن آه فرموديد اوالمن پسرندارم 

هبی ذنيت بارهبران م رات هيئت حسناآذالبانی آرزوآردآه مط. البانی مجال گفتگوآم بودطباجالل   البانیطگفتگوبا 

  ) 1358رماه ذ ا6روزنامه آيهان (. لوب برسدوبه اين برادرآشی پايان داده شود طوسياسی آردستان به نتيجه م

  
ادرآرد واين جنگ صخمينی آه خود فرمان يورش به آردستان راسمت ششم اين نوشته اشاره شد ، همچنانكه درق

  اعدامهاريقطيادی ازمردم وانقالبيون آردستان ازه داشت آه نتيجتا گروهای ز ماه ادام3جنايتكارانه بمدت 

تا سرانجام بدنبال مقاومت قهرمانانه . دستجمعی بدون محاآمه ويادرميدانهای جنگ ودرگيری شهيد شدند وکشتارهای 

ملی رده بود آه حقوق اهر اعالم آظبه ودران  منتشرساخت ای  ابانماه خمينی اعالميه26آردستان روزملت انقالبی 

ی آه درجنبش صدرميان گروههای ازمردم آردستان وحتی دربين احزاب واشخا  اين مسئله. آردهاتامين خواهدشد 

ن دوران موجب سازشكاريهاوبعدها بروزاختالفات   ، ايجاد توهم ويا به قول مشهورآمقاومت آردستان شرآت داشتند

 .  گی خلق آرد گرديد درميان نيروهای تشكيل دهنده هيات نمايند
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  بوعات آشورطممجدد نيروهای سياسی وانتشارفعاليت 

مردادماه عليه جنبش ملی وانقالبی آردستان راه انداخت  ، 27وار خمينی آه روز يوانه همزمان بافرمان هيستريك ود

 به طيات مربوپخش اخبارونشری ترقيخواه رامحدودوازبوعاتی احزاب وسازمانهاوگروههاطفعاليتهای سياسی وم

 هايی  آه هواخواه حكومت تهران هم بودند ،  تاجائيكه انتشارو پخش روزنامه.  اين يورش سراسری جلوگيری شد 

ممنوع االنتشار اعالم شد . فعاليتهای مجدد گروههای سياسی وانتشارمطبوعات پس از شكست اين تهاجم نظامی 

رژيم جمهوری اسالمی بودآه دوباره ازسرگرفته شد . اين امر واضح به اين دليل بود آه تداوم تالشهای نيروهای 

زاديبخش وانقالبی در نگی تنگاتنگ بادوام و بقای جنبش آانقالبی ودمكراتيك سراسری درپيوندمستقيم و هماه

لی ومحوری اين جنبش ومبارزات انقالبی در درون جنبش ومبارزات انقالبی خلقهای ايران صآردستان بودونقش ا

رادرك مندترين وانقالبی ترين سازمانهای ترقيخواه ايرانی اين حقايق امامتاسفانه قدرت. ساخت مايان مینرادقيقا

تاجائيكه اين جريانات واحزاب ازچپ وراست درلفافه مبارزه با . مندشوند  ن نتوانستند ، بهرهنكردندوازنتايچ آ

 ـ انقالبی   رامتوجه جنبش ملی يستی ، حمالت خودگرايی وپان ايرانيستی وشوين استبدادوامپرياليسم يادرلباس ملی

.                 زاديبخش آردستان آردند وازجنايات هولناك حكومت واپسگرا وارتجاعی خمينی پشتيبانی نمودند وآ  

بانماه  آ26نامه دروغين خمينی آه روز   هن بيانيه توب يورش خمينی به آردستان وبدنبال آی فرماننظامبعدازشكست 

رورت هماهنگی و تشكيل يك رهبری ضنتشرساخت  ، درميان رهبری نيروهاواحزاب وسازمانهای آردستانی م

تااينكه اين تشكل وياشورای . شد  واحدبيشتربدنبال تالشهای بی وقفه ماموستاشيخ عزالدين حسينی احساس می

ی درآردستان مبدل نظام ياسی ورهبری ، به ميدان مناسب و فعالی برای رسيدن به توافق مشترك ورهبری واحد س

ادامه اين فعاليتها . شود ويك استراتژی واحدی برای ادامه مبارزات عادالنه وانقالبی آردستان پايه ريزی شود 

مردم شهرهای آردستان بعد .  رد مبارزات ملت آرد شد موجب تشكيل هيات نمايندگی خلق آرد ، بعنوان يك دستاو

ازجنبش اهرات راه انداختند وبه پشتيبانی ظق وشهرهاوروستاهای آردستان راهپيمايی وتطازپيام خمينی درهمه منا

ماموستا ، « عمومی های مردم آردستان بويژه برروی اين شعار. دادند  شعارمیانقالبی وآزاديبخش کردستان 

پاسداران ونيروهای واخراج » ) شويد پيروزمی(ون رآه ، سه) متحدشويد(آگرن ، يهله ، فيدايی  ديمكرات ، آومه

" ی شهيدان ئه" انقالبی مانند هاسرودهای  مردم آردستان دراين راهپيمايی. آردند  ی وقفه تاآيد میبامی ظن

مه شيخ عزه رهبه" و" ف ره شه پارتيزانی با"و         .آردند رامداوم تكرارمی... و" دينه  ری ئ
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  ديگر وشهرهایستا شيخ جالل حسينی به داخل شهربانه  ورودپيشمرگان ومامو

 
درميان ونيروهای سياسی ديگر وماموستاشيخ جالل حسينی يك روزبعدازپيام خمينی پيشمرگان قهرمان آردستان

 درشهرهای ديگرآردستان هم نيروهای پيشمرگ وسياسی برای تسخير. استقبال پرشورمردم واردشهربانه شدند 

. شهرهابازگشتند  نگ وآشتاربهماه ج3شهرهابعداز  

از گروههای بيشماری  )58ابانماه 27(هاي سياسي، ديروزر اطالعات از بانه، به دعوت گروهبه گزارش خبرنگا

مردم بانه و روستاهاي اطراف اين شهر در ميدان آزادي اجتماع آردند و مراتب پشتيباني خود را از پيام امام 

 9قطعنامه اجتماع آنندگان در » شيخ جالل الدين حسيني«اع پس از سخنراني در اين اجتم. خميني اعالم داشتند

                                                                                                                          : ماده به شرح زير صادر شد

است و با    رهنگي از خلق آرد موجبات شعف و شوق مردم را فراهم ساخته قول رفع ستم ملي، اقتصادي، سياسي و ف ـ 1 «

 حقوق حقه خلق آرد و پيشبرد احقاق استقبال از آن، اين اقدام را قدمي مؤثر در پايان دادن به جنگ ناخواسته و تحميلي آردستان و

                                                                                                            .   م آني دستاوردهاي انقالب ايران تلقي مي

هاي امپرياليسم جنايتكار  توطئههاي ايران دربرابر ضد امپرياليستي خلقموضوع پشتيباني بي دريغ وقاطعانه خود را از ـ 2

ي نظامي، سياسي و فرهنگي با امپرياليسم آمريكا داريم و خواستار لغو تمام قراردادهاي اسارتبار اقتصاد امريكا اعالم مي

                                                                                                                                      .           باشيم مي

دهاي انقالب شكوهمند مردم ايران و حفظ و حراست مرزهاي بمانند هميشه آمادگي خود را در راه دفاع و تداوم دستاور ـ 3

                                                                                 .      داريم میآشور در برابر هر گونه تجاوز خارجي اعالم 

چهارچوب تماميت ارضي ايران آزاد و مستقل و ما خواستار آن هستيم آه با قبول خواست اصلي خلق يعني خودمختاري در  ـ 4

هاي موجود در جامعه آه ميراث رژيم منفور پهلوي است به  درج آن در قانون اساسي عالقه خود را در رفع نابرابري

                                                                                                                           .   داريم جهانيان اعالم مي

هاي آردستان و جنگ و برادر آشي شديدًا مجازات شوند و مسووليني را آه در اين  خواستار آنيم آه عامالن درگيري ـ 5

                                                                  .     اند محاآمه و از مقامات حساس برآنار نمايند درگيريها دست داشته

بمنظور تسريع در خاتمه دادن به نابسامانيهاي آردستان و بازگشت صلح و آرامش به منطقه خواستاريم آه هيات حسن  ـ 6

                                 .  گيردر نيت بدون تاخير به آردستان بازگردد و مذاآرات خود را با هيات نمايندگي خلق آرد از س

                                               .     مصرًا خواستار آنيم آه از رهبران سياسي و مذهبي خلق آرد اعاده حيثيت گرددما  ـ 7
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هاي گروهي هستيم و خواستار آنيم آه جزئيات مذاآرات خلق آرد در  ما خواهان آزادي احزاب و مطبوعات ورسانه ـ 8

                                                                               .     هاي ايران برسد خلقهاي گروهي به اطالع عموم  رسانه

هاي زحمتكش و  شاه خائن جالد خلق ايران بايد هرچه زودتر بايران بازگردانده شود و در دادگاه خلق در برابر توده ـ 9

 )3 . ص 28/8/1358تاطالعا. (»نيروهاي انقالبي محاآمه و اعدام شود

                                                  

 تاييد اقدامات ضد امپرياليستي

ها، خيابانها و بازار شهر به حال  ، مغازه بزرگ درشهرسقز راهپيمايييك به دنبال : سقز ـ خبرنگار آيهان

در اين .  مورد تاييد قرار گرفتاي از سوي راهپيمايان صادر شد و تعطيل درآمد و در پايان، قطعنامه

                                                                                                           :                      قطعنامه آمده است

                                 .   م آمريكا هستيم ما خواهان لغو آليه قراردادهاي باقيمانده، با دول امپرياليسم بويژه امپرياليس ـ 1«

ضمن تاييد اقدامات ضد امپرياليستي بوسيله خلق هاي ايران، آمادگي خود را جهت مقابله با هرگونه دخالت و توطئه عوامل  ـ 2

                                                                                             .          داريم امپرياليسم و ارتجاع داخلي اعالم مي

 خواهان حل مساله آردستان از طريق مذاآرات سياسي مشروط در تحقق يافتن حقوق حقه خلق آرد در چارچوب ايراني  ـ 3

                                                                                                                           .          دموآراتيك هستيم

                        .     در رابطه با جريانات اخير آردستان را خواستاريم هاي اسالمي لغو آليه احكام صادره از طرف دادگاه ـ 4

                 .نطقه سردشت هستيمو م» مام سيدان«و » قارنه« خواستار مجازات عاملين آشتار بيرحمانه مردم روستاهاي  ـ5

                                                       .                از آليه مناطق آردستان هستيم ـ خواستار خروج پاسداران غير بومي 6

ن دادن به جنگ تبليغاتي  خواستار رفع سانسور و آنترل اخبار آردستان و جلوگيري از پخش اآاذيب مسموم آننده و پايا ـ 7

  .        ايران هستيم عليه خلق بپا خواسته آرد و ساير نيروهاي مترقي آردستان از طرف صدا و سيماي جمهوري اسالمي

                       . ـ خواستار آزادي فعاليت آليه احزاب، سازمانها و گروههاي ملي و مترقي در ايران بويژه آردستان هستيم 8

پشتيباني خود را از خواست هاي مشروع فارغ التحصيالن شهرستان سقز اعالم داشته و خواستار رسيدگي فوري به وضع ـ  9

                                                                                                               .     وولين هستيمئآنان از طرف مس

 شهيدان آردستان و شناسايي آنان به عنوان شهداي ملي خلق هاي ايران های ار رسيدگي به وضع خانوادهـ خواست 10

         )  28/8/1358آيهان .(»هستيم

                                                                                                            

رمريوان د تظاهراتراهپيمايی و  

مردم شهرستان مريوان درحاليكه دههاشعار ، : نويسد   دراين باره چنين می29/8/1358اطالعات  روزنامه 

آردند  پالآاردوعكسهای متعددی ازرهبرانقالب اسالمی ايران ورهبران ملی ودينی خلق آردباخودحمل می

.  آردندوسرودآردی خواندند ظاهراتت دادند ، درخيابانهای اين شهرراهپيمايی و وشعارهای ملی وميهنی می

دای شادی وهلهله خلق آردرابه ص. ب شده بودص مختلف شهرمريوان نطديروزبلندگوهای متعددی آه درنقا

  ) 3 . ص 1358 /29/8اطالعات.  ( آوههای سرفرازآردستان رساند 
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 پايكوبي مردم مهاباد

 
اسبت اعالم موافقت امام با خواستهاي خلق آرد ديشب جشن و پايكوبي مردم مهاباد به من:  خبرنگار آيهان ... 

از : رحمان فاضلي آفيل فرمانداري مهاباد بامداد امروز با اعالم اين مطلب گفت. تا ساعتها ادامه داشت

ديشب آه خبر موافقت امام با ادامه مذاآرات در آردستان و حق تعيين سرنوشت خلق آرد اعالم گرديد 

. ق آردنشين به شادي و پايكوبي پرداختند و تا بامداد امروز اين شادي برقرار بودمردم مهاباد و ساير مناط

 صبح يك راهپيمايي عظيم در مهاباد و ساير شهرهاي 10به همين مناسبت امروز در ساعت : وي افزود

. دشود و در تاييد فرمان امام و پايان جنگ و برادرآشي در منطقه تظاهرات خواهند آر آردنشين انجام مي

من هنوز از جزييات اين خبر اطالع : شكيبا استاندار آردستان نيز بامداد امروز در گفتگو با آيهان گفت

ندارم ولي به هر حال فرمان امام در اين زمينه بسيار منطقي بود و جنگ و درگيري بطور قطع در منطقه 

 و استقالل تمام اختيارات آنچه مهم است به اعتقاد من واگذاري: گيرد وي سپس اضافه آرد پايان مي

استاندار . گيري و عمران رفاه آردستان آزاد باشند اي به مردم آردنشين است تا خودشان در تصميم منطقه

مسلم است آه بعد از فرمان امام بايد ديد آه جزييات اين برنامه چيست : در مورد جزييات اين تصميم گفت

چه حدود و ثغوري دارد و به چه آيفيتي است، زيرا و خودمختاري و يا حق تعيين سرنوشت خلق آرد 

استاندار در ادامه گفتگوي . گيري هم باشد ممكن است خودمختاري مناطق آردنشين بدون اختيار تصميم

در صورتي آه حق تعيين سرنوشت و يا خودمختاري به خلق آرد داده شود طبعًا حدود آن از : خود گفت

يابد آه البته توجه داريد آه پوشش  وميه و مرز ايران و ترآيه ادامه ميپاوه شروع و تا مناطق آردنشين ار

عقيده آلي من اين : شكيبا به دنبال اين مطلب افزود. اين منطقه در يك قالب خودمختار آار آساني نيست

است آه اگر دولت به همه استانها خودمختاري و يا حق تعيين سرنوشت بر اساس نوعي جمهوري فدراتيو 

. رسند عرب و بقيه به خواستهاي خود ميوهاي آرد و بلوچ  گردد و اقليت همه مسايل استانها حل ميبدهد 

هاي آرد و ترك به  البته مساله زبان و مذهب فقط در اقليت: استاندار با اشاره به دو مطلب اساسي گفت

شيعه و سني آه  و يكسان بودن مذهب یشدت مطرح است و همين تفاوت در استفاده آردن از زبان آرد
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در هر حال با فرمان امام مسلمًا : آند وي در پايان گفت اين دو اقليت را از ديگر اقليت هاي ايران جدا مي

يابد ولي نكته مهم  مردم آردستان بعد از ماهها درگيري و برادرآشي به آرامش و امنيت واقعي دست مي

در  شود و آيا متممي ن امام چگونه اصالح ميتكليف قانون اساسي است آه معلوم نيست بعد از اين فرما

شود يا نه؟ خبرنگاران آيهان در منطقه غرب آه  مورد حق تعيين سرنوشت ملت آرد به آن اضافه مي

امروز صبح با بيشتر شهرهاي آردنشين مانند سنندج، مريوان، نوسود، پاوه، بانه و سقز تماس گرفتند در 

مردم در تمام شهرها هنوز ادامه دارد در نوسود ديشب واحدهاي نويسند جشن و شادي  گزارشهاي خود مي

ارتشي و مردم با روشن آردن نورافكن به جشن و پايكوبي پرداختند و در شهرهاي ديگر بيشتر مدارس 

گزارش رسيده از مناطق آردنشين . تعطيل شد و مردم به خيابانها ريختند و راهپيمايي و تظاهرات آردند

رهاي آردستان، آذربايجان غربي و آرمانشاهان خود را براي برگزاري جشن حاآيست آه مردم شه

آنند در اين جشن آه به احتمال زياد در مهاباد ترتيب  بزرگي در تاييد رهنمودهاي امام خميني آماده مي

 )         .ص 1358 /28/8آيهان . (آميز رهبر انقالب تمجيد خواهد شد خواهد يافت از پيام محبت

             

»حزب دمكرات«و » آومله« اطالعيه مشترك   

و حزب دمكرات ) آومله(اطالعيه مشترآي از سوي پيشمرگان سازمان انقالبي زحمتكشان آردستان ايران در سقز

الزم است به اطالع عموم همشهريان «: قسمتي از اين اطالعيه چنين است. آردستان ايران شاخه سقز انتشار يافت

و حزب دمكرات ) آومله(حفظ آرامش شهر در جلسه مشترك سازمان انقالبي زحمتكشان آردستان ايران برسانيم آه براي 

آردستان ايران رأي بر اين داده شد آه هر گاه فرد يا افراد غير مسوولي شب هنگام مبادرت به تيراندازي هوايي بوسيله اسلحه 

تشكيالت سياسي خلع سالح خواهند شد بدين وسيله به افراد غير آمري يا هر اسلحه ديگري بنمايند از طرف پيشمرگان اين دو 

ن افراد به ما ياري رسانند خواهيم آه در شناسايي اي دهيم آه شديدًا از اين عمل خودداري نموده و از مردم مي مسوول هشدار مي

آرمانشاه بازداشت شده ن در آه درجريان درگيريهاي آردستايی تن از آردها15دستور حاآم شرع آرمانشاه به سوي ديگر از

برزو ميتران، محمد رشيد حسامي، توفيق مولودي، منصور : آزاد شدگان به اين شرح است بودند از زندان آزاد شدند اسامي

درودگر، صابر محمدي، محمد الويسي، عزت اهللا قادريان، فتح اهللا محمودي از پاوه، آريم محمدي، حسين رحيمي، صالح آريمي، 

       )29/8/1358آيهان.  (» محمدي، محمد آريمي، محمد محمودي و حسين رحيم از بانهمحمود عبداهللا
                           

  .ايم گفته» لبيك«ما به پيام امام  :مردم مهاباد تر قاسملو در ميتينگ دآ

ري به خود گي ده چهرري و تشنج، ديروزيگرعات ـ شهر مهاباد پس از ماهها دمهاباد ـ  خبرگزاري اعزامي اطال

موز و دانشجو، آارگر و آشاورز، آگروه زن و مرد، خرد و آالن دانش حوالي ظهر ديروز گروه .  گرفت

سرازير شدند » ميدان قاضي محمد«ور و بازاري در لباسهاي رنگارنگ به سوي ميدان آزادي شهر  پيشه

  .                   زد ن از جمعيت موج مي بعدازظهر اين ميدان و خيابانهاي مشرف به آ3بطوريكه در ساعت 



 14

اجتماع آنندگان آه عبارت از اهالي مهاباد و ديگر شهرها و مناطق آردنشين بودند به يكصد هزار نفر بالغ 

ها و باالي  شرآت آنندگان در اين مراسم آه بعلت تراآم جمعيت و فقدان جاي آافي به پشت بام. شدند مي

.            هايي از رهبران ملي و مذهبي ايران و آردستان را در دست داشتند عكسدرختان پناه برده بودند   

 آغاز مراسم

 بعدازظهر با سرود رسمي آردستان مراسم آغاز گرديد و بعد از آن يك دقيقه به ياد و احترام 3رأس ساعت 

                                                                                                       . شهدا سكوت اعالم شد

 
آنگاه دآتر عبدالرحمن قاسملو دبير آل حزب دمكرات آردستان ايران در ميان ابراز احساسات بي سابقه مردم 

  .                                        پشت ميكروفون قرار گرفت و سخنان مشروحي به زبان آردي ايراد آرد

خود را خيلي ! مردم قهرمان و قهرمان پرور مهاباد! خواهران و برادران عزيز اي ملت عزيز«: فتوي گ

 اجتماع پر شور و در ميان شما هستم و در مورد آردستان با هم اينخوشبخت ميدانم آه پس از چند ماه در

ه آزادي آردستان و شهداي را احترام و سپاس به تمام دبير آل حزب دمكرات بعد از اداي. آنيم صحبت مي

آموزان و جوانان  از آليه زنان و دانش«: كشان مناطق آرد نشين گفتپيشمرگان بزرگ آرد و زحمتوايران 

همچنين از آليه روشنفكران دنيا آه . آنم آه ما را در اين مبارزه بزرگ صميمانه ياري آردند نيز تشكر مي

                    .آنم بانه ما حمايت آردند تشكر ميدر تمام شرايط سخت با حرف و نوشته از مبارزه حق طل

ايم تا يكبار ديگر به رهبر انقالب اسالمي ايران سالم آرده و به ايشان بگوئيم آه پيام  امروز ما اينجا جمع شده

ي ايم و ما حاضريم تمام امكانات خود را به آار بنديم تا جنگ و برادر آش ايشان را شنيده و به آن لبيك گفته

البته در اين راه به گفته امام خميني بدخواهاني وجود داشتند آه نمي . در آردستان هر چه زودتر تمام شود

خواهيم آه اين قبيل بدخواهان بشدت مجازات  خواستند اين اتحاد و همبستگي ايجاد شود و ما از ايشان مي

دستان ايران بوده و هم اآنون نيز  هدف ما از مبارزه دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي آر.شوند

  .                                                                                                             همين شعار ماست
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 هاي ايران و دوستان ما روشن شده است آه ما نه تنها تجزيه از سوي ديگر هم اآنون براي رهبر انقالب و خلق

هاي وفادار به ايران  ايم و بلكه جزو خلق طلب نيستيم بلكه با امپرياليسم و صهونيسم نيز همكاري نداشته

هستيم و بخاطر خودمختاري براي آردستان ايران و دمكراسي براي سراسر آشور ايران تفنگ بدست 

خواهد بزرگترين جنايتكار  در اينجا سياست ضد امپرياليستي ملت ايران را عليه آمريكا آه نمي.  ايم گرفته

و اميد ما اينست آه تمام مردم ايران در . آنيم د رضا پهلوي را به ايران تحويل بدهد تاييد ميمتاريخ مح

                       . آنار هم مثل روزهاي قبل و بعد از انقالب براي دفاع از آزادي و استقالل ايران بكوشند

ست آه در راه مبارزه ما پيروز شعور اعقل و آياست و فهم واين خود گفت قسمت ديگري از سخنان قاسملو در

خواهيم  ايم آماده هستيم هم براي آتش بس و هم براي مذاآره و همچنين مي است ما آه با عقل سليم آمده هشد

ا اند ب يك حزب آه اين مردم به آن اعتماد دارند و از آارهاي آن خاطر جمعوول سياسي وئمثل يك حزب مس

خواهيم آه اين مذاآره در چهارچوب راستي و اعتماد  ميه صحبت بنشينيم واعتقاد داريم ومقامات دولت ب

در هر مقامي آه باشند، با قدرت ملت  و بد خواهان نيز در اين ميان ازهر ناحيه وبه همديگر انجام گيرد

خواهند صلح  م نميود و امپرياليسگويم آه بايد به اين قبيل افراد آه بخاطر منافع خ سرآوب شوند و من مي

آيد مبارزه آرد و اجازه نداد آه يكبار ديگر ديكتاتوري در اين مملكت بوجود آمده و يا يك و صفا بوجود 

توانيم تمام آنچه  جنگ و برادر آشي ديگر اتفاق افتد ما اگر با هم اتفاق نظر داشته باشيم آنوقت است آه مي

                                                                                         .      ايم حفظ آنيم را آه بدست آورده

قرائت شد و سپس » مال عبداهللا حسن زاده«شاعر آرد بوسيله » هيمن«شعري  از » دآتر قاسملو«پس از سخنان 

:       خوانده شد»  عتيقيهط«د توسط آقاي  ماده تدوين گرديده بو6اي آه در  آنگاه قطعنامه. ها خوانده شد پيام  

ايم نظرات و خواستهاي خود را به   آبان گرد هم آمده29ميتينگ عظيم روز قه آه درطما مردم شهرستان مهابادواهالی من«

                                                                                   .  داريم شرح زير اعالم و به محضر رهبر انقالب تقديم مي

از پيام تاريخي امام داير بر ضرورت رفع ستم ملي و اقتصادي و فرهنگي و سياسي از ملت آرد، صميمانه استقبال  ـ 1

آرد و پيشرفت انقالب  احقاق حقوق حقه خلق هاي آردستان و مه دادن به درگيرينمائيم و آنرا گامي مؤثر درراه خات مي

                                                                                                                                  .  نيمآ ايران تلقي مي

 و  انعطاف ناپذيري ايشان در برابر  اسالمیيكبار ديگر پشتيباني بي دريغ خود را از موضع ضد امپرياليستي رهبر انقالب ـ 2

طالع مردم ايران اداريم ودر اين راه آمادگي آامل خودرا براي هرگونه فداآاري به  ليسم جنايتكار آمريكا اعالم ميامپريا

خواهيم با قبول خواست اصلي خلق آرد يعني خودمختاري در چهار چوب  صميمانه از رهبر انقالب مي ـ 3  . ميرسانيم

اي آه ميراث رژيم فاسد گذشته است  ع نابرابريهاي موجود در جامعهتماميت ارضي ايران يكبار ديگر عالقه خود را به رف

                                                                                                                         .      به جهانيان اعالم دارند

ستاوردهاي انقالب شكوهمند مردم ايران و حفظ و حراست مرزهاي آشور در يكبار ديگر آمادگي خود را در راه دفاع از د ـ 4

                                                                                                 .  داريم برابر هر گونه تجاوز خارجي اعالم مي



 16

هاي آردستان و مشوب ساختن ذهن  دخواهان را آه موجب بروز درگيريخواهيم ب قاطعانه از رهبر انقالب اسالمي ايران مي ـ 5

اند از  اند شديدًا به مجازات برسانند و مسووليني را آه در ايجاد درگيريها دست داشته امام و جنگ و برادرآشي شده

                                                                                                                      .  مقامات حساس بر آنار آنند

هاي آردستان و بازگشت صلح و آرامش به اين منطقه از رهبر انقالب  به منظور تسريع در خاتمه دادن به نابساماني ـ 6

ندگي خلق آرد از خواهيم دستور دهند هيات حسن نيت بدون تاخير به آردستان بازگردد و مذاآرات خود را با هيات نماي مي

                                                                                                                                              .»سر گيرد

لو در دآتر قاسم. حاضران به رقص و پايكوبي پرداختند. اين مراسم با خواندن سرود جمعي به پايان رسيد 

اي در محل فرمانداري   بعدازظهر ديروز با گروهي از خبرنگاران داخلي و خارجي مصاحبه5ساعت 

. هاي گروهي پيرامون مسايل آردستان پاسخ داد مهاباد ترتيب داد و به سئواالت متعدد خبرنگاران رسانه

تي به منطقه براي هيات حسن ني)امروز(دآتر قاسملو در اين مصاحبه اعالم داشت آه روز چهارشنبه 

هايي  ما حاضريم بمحض آغاز مذاآرات خود با اين هيات، آليه گروگانآيد و ذاآرات مجدد به آردستان ميم

شويم آه ما تاآنون با اين عده به بهترين وجهي رفتار  يادآور مي. را آه در زندانهاي ما هستند آزاد آنيم

: دآتر قاسملو اضافه آرد. ايم ه خويش گوشت نيز دادهحاليكو حتي در. ايم نان پذيرائي نمودهآرده و از آ

به نفع ملت آرد و نه به نفع ساير نه احمد مفتي زاده آه خود را رهبر آردها ميدانست و در اين چند ماه «

هاي ستمديدة ايران خدمتي انجام نداده است، خوشبختانه اطالع يافتيم آه براي هميشه به پاآستان  خلق

ايم، قرار   بر اساس مذاآراتي آه با هيات حسن نيت انجام داده«:  قاسملو همچنين گفتدآتر. »خواهند رفت

 جانبازان آرد حفظ امنيت است آليه پاسداران انقالب اسالمي از مناطق آردنشين خارج گردند و بجاي آنها

ردم اهرات بزرگ مظت () 3 . ص29/8/1358اطالعات(.»عهده بگيرندشهرها وسرحدات اين منطقه را بر

     .) شده استطبض بر روی يك نوارويديوئی 58 ابانماه 29روزهای بعدازپيام خمينی ونيز اجتماع روز

 

 

  

  تشكيل هيات نمايندگی خلق آرد

برای  ی آوهستانهایجنبش مقاومت آردستان ابتدادرشهر بانه وبعدهادرپايگاهغازسرآ ومان ابتدای فرمان يورشازه

 شروع شد امابرخی ای  تالشهای بی وقفهزاديبخش آردآشرآت آننده درمبارزات حاد نيروهای هماهنگی واتول تشك

. آردند  مین همكاری جدی ، ی ، درتشكيل اين تشكل واتحادرخودمحوربينی ومنافع حزبطازنيروهای سياسی به خا

 بويژه .گرفت نرمورد تائيد همه احزاب وسازمانهای سياسی قراپيشنهادشده بود ، سياسی ی   نيروها بهپالتفرمی آه 

عی داشتند آه هرآدام ض  ومواطآردستان در مقابل يكديگر شرايحمتكشان زحزب دمكرات آردستان وسازمان انقالبی 

 سريتهای صتااينكه بعدازورود پيشمرگان به شهرها ، هيئتی ازشخ. آردند  ن خوداری میاآردن آضای ازام به شيوه

ای اقای عبدالرحمان ضمدند وپالتفرم زيرآه به ام آ حسينیاشيخ عزالدين به پايگاه آوهستانی ماموستشهرمهابادشناس 
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. ا آرد ضنرا امعزالدين هم آ ماموستا شيخ . وردند همراه خود آ، بود  كهای فدايی رسيدهقاسملوونماينده سازمان چري

: ن هيات اين افراد وجود داشتند  درميان اي. ا وتاييد آردند ض امنرا آ نهاهمبعدا آ. له ازمحتوای آن گاليه داشت  اماآومه

جنايتكارانه ای  آه سالهای بعد به شيوهبود سوجه يكی ازاستادان دانشسراهاومدارس شهر مهاباد سيم قه  ـ ماموستا1

  ـ3زاده آه رئيس اوقات شهر مهاباد بود  ابوبكرحسنمالقای  ـ آ2. درسياه چالهای رژيم آخوندی اعدام وشهيدگرديد 

                                                                                                                                  . ريا   مهندس آ

 رامنتشرساختنيروهای سياسی کردستان به اين ترتيب هيات نمايندگی خلق آرداولين بيانيه وحدت مشترك وهماهنگی 

  :                                                                                                     ای هئيت عبارت بودند از ضاع

 ـ سازمان 3 ـ حزب دمکرات کردستان ايران ـ سخنگوی هيئت 2 ـ سيدعزالدين حسينی ـ رئيس هئيت نمايندگی 1

آه موجب  ،وهئيت ضهای فدائی خلق ايران ـ ع ـ سازمان چريک4وهئيت ضانقالبی زحمتکشان کردستان ايران ـ ع

 .گرديد  ونيروهای سياسیم آردستانهای مرد تودهوهماهنگی خوشحالی واتحاد

 

  : هيات نمايندگی خلق آردمتن اولين بيانيه

  
 

.ادامه دارد   
  )8قسمت  ( :  باحکومت مذاآراتادامههئيت نمايندگی خلق کرد و 


