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پيش گفتار
       هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي  تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.
شايد انديشه نگاري نسلي از بزرگترين معماران تاريخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همين معماران،آسان ترين راه براي درك واقعيات آن دوران باشد...
تاريخ خود را تكرار مي كند و چون حالت هاي كنوني چيزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نيستند،به همين خاطر،آگاهي از تحولات گوناگون و پياپي گذشته،كليد ورود به دنياي آينده خواهد بود...فراموش نكنيم:تاريخ كتابي است كه ما مي نويسيم و خود نيز درآن نگاشته مي شويم...    
اين مجموعه از مطبوعات ايران در سال هاي57و58و59استخراج شده است.

در جلسه بررسي مسايل كشاورزي كردستان گفته شد:آفت"سياهك"به گندم كردستان آسيب رساند.
استاندار:به كشاورزي كردستان هنوز توجه نشده است. 
نماينده كشاورزان: كشاورزي كردستان با شيوههاي سنتي انجام ميشود. 
مراكز عمده كشت با فقدان تعميرگاه ماشينهاي كشاورزي هستند. 
كردستان ـ خبرنگار كيهان:«در حالي كه كسب و كار سنگ پايه اقتصادي كردستان را تشكيل ميدهد،گسترش كشاورزي اين منطقه،آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته و نسبت به«مكانيزه و مدرنيزه» كردن كشاورزي كردستان بي توجهي شده است». 
اين مطلب را«سرلشكر عليزاده»استاندار كردستان در جلسه بررسي مسايل كشاورزي استان گفت.اين جلسه با حضور«احمد علي احمدي»وزير كشاورزي سابق و عده اي از مقامات استان،مطلعين كشاورزي و نمايندگان انجمنهاي ملي كردستان در تالار استانداري ترتيب يافت و طي آن مشكلات كشاورزي و نارسائيهاي موجود در اين زمينه مورد گفتگو قرار گرفت. 
استاندار كردستان همچنين از نارسايي در امر توزيع بذر ياد كرد و گفت:اعتبارات تخصيصي جهت تهيه و توزيع بذر ميان روستائيان،با اراضي زير كشت متناسب نيست،از سوي ديگر،زماني اعبتار خريد بذر حواله مي گردد كه كار كشت و بذر پاشي پايان گرفته است و روستائيان از بذر اصلاح شده و مطمئن محروم مي مانند. 
استاندار يادآور شد كه در مورد اخذ و بازپرداخت اقساط وامهاي بانك كشاورزي بايد تجديد نظر شود و زمان بازپرداخت تغيير كند،زيرا در حال حاضر،زمان وصول اقساط با برداشت محصول و ايام «كيسه پري» روستائيان انطباق ندارد،درست در زماني كه كشاورز، كليه توليدات را بفروش رسانده و پولهايش را صرف رفع نيازمنديهاي زندگي اش كرده است،بانك كشاورزي سر مي رسد و يقه وي را مي چسبد.در اين حال، كشاورز ناگزير بايد دست به دامن نزول خوارها بشود يا دامهاي خود را كه سرمايه او است بفروشد. 
در اين جلسه،حاج اميرزاده نماينده كشاورزان منطقه «قروه» گفت:«تاكنون مطالعات اساسي در زمينه چگونگي كشاورزي در منطقه كردستان انجام نگرفته و فعاليتهاي اداره كشاورزي و اداره ترويج مثمر ثمر نبوده است».وي گفت:«كشاورزان كردستان با همان شيوه كهن در كوه و دشت به تلاش نامتناسب دست مي زنند و به علت عدم آموزش لازم ادوات كشاورزي و اداره ترويج مثمر ثمر نبوده است».وي گفت:«كشاورزان كردستان با همان شيوه كهن در كوه و دشت به تلاش نامتناسب دست مي زنند و به علت عدم آموزش لازم، ادوات كشاورزي نيز بلا استفاده مي ماند و در عرض مدت كوتاهي و بال گردن آنها ميشود».حاج امير زاده ضمن اشاره به اينكه در اين روزگار«سياهك»نبايد يك آفت تهديد كننده براي كشاورزي به حساب آيد،گفت: «امسال توليدات گندم كردستان در اثر آلودگي به سياهك گندم آسيب زيادي ديده است و اين دليلي نمي تواند داشته باشد جز اينكه نظارت اداره كشاورزي ضعيف است،دراين مورد ياسم كهنه و بدون فايده در اختيار كشاورز گذاشته شده است يا به كشاورزان نحوه استفاده سموم را نياموخته اند». 
اسعد رجبي نماينده انجمن شهرستان بخش ديواندره،از اينكه مناطق مختلف كردستان براي فعاليتهاي دامپروري و كشاورزي مورد شناسايي قرار نگرفته است انتقاد كرد و گفت: گشاورزان ما بدون اطلاع از سرانجام كار،مراتع را به زير كشت ديم ميبرند و با اين شيوه نه تنها از نظركشاورزي بازده مطلوب بدست نمي آيد بلكه تيشه به ريشه دامپروري نيز زده ميشود. 
اسعد رجبي در پايان سخنان خود به فقدان تراكتور در مراكز عمده كشاورزي اشاره كرد و گفت:«در ديواندره حدود 1200 تراكتور،150 كمباين و تعداد زيادي موتور آب وجود دارد و با اين حال يك تعميرگاه كه خدمات ضروري را ارائه ميدهد،ايجاد نشده است»... 
در جلسه بررسي مسايل كشاورزي استان كردستان، نمايندگان مريوان و سقز در مجلس شوراي ملي نيز سخن گفتند و ضمن تأييد مشكلات كشاورزان در زمينه تعمير وسايل كشاورزي، لزوم افزايش اعتبارات خاص ناحيه اي را مورد تأكيد قرار دادند.( اطلاعات 7/7/1357)
انحلال اتاق اصناف سنندج
بدستور «سرلشكر عليزاده» استاندار كردستان از ديروز، اتاق اصناف سنندج منحل شد. ديروز همچنين اعتصاب كاركنان ادارة پست سنندج وارد هفتمين روز خود شد.
ديروز مدارس سنندج باز بود و دانشآموزان بدنبال اعتصاب يك هفتهاي خود، در كلاسهاي درس حضور داشتند.( اطلاعات24/7/ 1357)
استعفاي استاندار
در پي حمله بي رحمانه سالار جاف و افراد اجير شده اش به پاوه و هجوم چماق بدستها به شهر كرمانشاه، ساعت 30/7 ديشب، «احمد ناظمي» استاندار كرمانشاه بعنوان اعتراض از سمت خود استعفا كرد و به تهران رفت.
دكتر منوچهر آزمون وزير مشاور در امور اجرايي و سخنگوي دولت در گفتگوي تلفني با محمد حيدري عضو هيئت دبيري روزنامه اطلاعات، از حمله ناجوانمردانه افراد سالارجاف نماينده مجلس شوراي ملي به پاوه با خبر شد و گفت هر چه زودتر دولت به اين مسئله رسيدگي خواهد كرد و او در اين زمينه گزارشي به شريف امامي، نخست وزير خواهد داد.(اطلاعات9/8/ 1357)
استاندار جديد قهرمانشهر: جنايتكاران در دادگاه اسلامي محاكمه ميشوند.
قهرمانشهر – "عبدالحميد ايران نژاد" استاندار جديد قهرمانشهر ديروز هنگام ورود به اين شهر گفت: تمام جنايتكاراني كه در گذشته دست به كشتار و چپاول بيرحمانه مردم زدند. در دادگاه عدل اسلامي محاكمه خواهند شد. وي كه در اجتماع كثيري از مردم، خانواده شهدا و گروهي از روساي ادارات در گورستان عموميشهر سخن ميگفت، افزود: حتي اگر برادر خود من هم جنايتي مرتكب شده باشد، دست از سرش بر نخواهم داشت. استاندار جديد سپس به شايعه تجزيه طلبي اشاره كرد و گفت: تا آنجا كه من خبر دارم اين شايعات را بر عناصر معلوم الحال براي كردن اذهان عمومي پراكنده كردند.. وي سپس از مردم خواست كه از هرگونه انتقام جويي و يا مجازاتي فردي پرهيز كنند. (كيهان14/12/1357)
ملاقات با امام جمعه 
مهاباد – «مهدي عباسي» استاندار آذربايجان غربي وارد مهاباد شد و با آيت الله «سيد عزالدين حسيني» امام جمعه اين شهر ملاقات كرد در اين ملاقات نمايندگان جوانان مياندوآب كه به مهاباد گريخته و در منزل آيت الله و مساجد اين شهر متحصن شدهاند نيز حضور داشتند. در اين ملاقات همچنين آيت الله حسيني «اسعد ايران زاده» وكيل دادگستري را بعنوان فرماندار مهاباد به استاندار معرفي كرد. صدها زن ودختر با حجاب در حالي كه عكسهايي از امام خميني و آيت الله عزالدين حسيني در دست داشتند با دادن شعارهاي مذهبي به طرفداري از حجاب اسلامي در شهر مهاباد راهپيمايي كردند.(اطلاعات27/12/1357) 
دكتر ابراهيم يونسي استاندار كردستان شد.
سنندج ـ خبرنگار اطلاعات: از سوي دكتر «صدر حاج سيدجوادي» وزير كشور، دكتر ابراهيم يونسي بانه بعنوان استاندار كردستان معرفي شد.  
استاندار جديد كردستان در مورد چگونگي اقدامات خود در آينده گفت: 
«در درجه اول نظم و حفظ شهر از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود،  سپس به مسئله نزديك كردن گروههاي مختلف اجتماعي خواهيم پرداخت و در ادامه راههايي را براي تشفي خاطر مردم پيدا مي كنيم.»
اميدوارم اگر در اين مسير دچار كجروي شدم مردم مرا به مسير واقعي هدايت كنند. استاندار جديد كردستان، «سيد حسن كليجي» را به سمت معاونت استانداري برگزيد صدر حاج سيد جوادي وزير كشور در مصاحبه اي در سنندج اظهار داشت: 
«در پي بررسيها و توافقهاي لازم در سنندج، كليه بازداشت شدگان در پادگان آزاد شدند و براي حفظ آرامش شهر، يك هيات 5 نفري انتخاب شد. 
اين هيات موظف است حداكثر ظرف يك تا دو هفته آينده، انتخاباتي در سطح شهر انجام دهد و مردم، نمايندگان واقعي خود را كه يازده نفر خواهند بود برگزينند و شوراي موقت اداره شهر را تشكيل دهند. 
در مورد انتخابات آزاد شورا كه در دو هفته آينده انجام ميشود آئين نامهاي تدوين خواهد شد.  
وي در مورد چگونگي تشكيل مجدد ژاندارمري و شهرباني گفت:« بجز چندشهر در كشور كه نسبت به اين واحدها حساسيت دارند ژاندارمري و شهرباني بصورت سابق در ديگر نقاط حفظ ميشود. دولت تصميم دارد كمبود پرسنل اين سازمانها را از ميان پاسداران انقلاب و نيروهاي رزمنده شهري برگزيند و وسايل مورد نياز رفراندوم نيز روز يكشنبه، به سنندج رسيده است.(اطلاعات6/1/1358)
استاندار كردستان:اعتراض به نحوه انتخابات سنندج به تهديد كشيده شده است. 
سنندج ـ خبرنگار اطلاعات:دكتر ابراهيم يونسي بانه استاندار در پيامي خطاب بمردم اين استان گفت كه در پي اعتراض عدهاي از مردم به نحوه انتخاب شوراي شهر سنندج،اعتراضات از مسير و مجراي طبيعي خود خارج گرديد و به تهديد و ارعاب دانش آموزان مدارس و كسبه و مردم شهر كشيده شد. استاندار با اشاره به مسئوليت مردم در رابطه با حفظ نظم و تكيه بر موازين منطقي در پيام خود از گروههاي مذهبي و پيشرو خواست كه خود را نگهبان گروهاي ديگر بدانند و از ياد نبرند كه تضادها از بين خواهد رفت و سرانجام همين برادران و خواهرانند كه ميمانند و ناچار بايدبا هم زندگي كنند و در سيماي يكديگر بنگريد.  كاري نكنيد كه با مشاهده قيافه يكديگر رنگ غم و تلخي بر چهره يكديگر ببينيد.  من بنابر وظيفهاي كه دارم لحظه به لحظه دولت را در جريان امر ميگذارم و خواهم گذاشت. استاندار در قسمت ديگري از پيام خود بار ديگر مردم را به حفظ نظم دعوت كرد و گفت: درست بينديشيد تا مردم مجال كار را داشته باشند.  تا پيمانكار احساس امنيت كند. 
و بكار خود ادامه دهد.  تا سرمايه دار سرمايه گذاري كند تا مردم مجال كاركردن و ساختن،  و دستگاههاي اجرائي فرصت تأمل و تدبير و چاره انديشي داشته باشند و گرنه ديري نخواهد گذشت كه فاجعه بيكاري و حتي گرسنگي در شهر بال خواهدگشود.استاندار در پايان از رهبران فكري،  صنفي و مذهبي خواست تا سنگيني وظيفه و مسئوليت خود را در رابطه با موقعيت خطير كردستان از ياد نبرند. تشنج حاكم بود و در 3 هفته اخير شهر كاملا بحال عادي و آرام بازگشت.  به مجرد راي گيري انتخابات شوراي شهر،  بر اثر اشتباعاتي كه از طرفين درگير ـ پيشرو و اسلامي ـ بروز كرد گروهي كه قادر به كنترل احساسات خود نيستند و با تغيير رژيم انتظار داشتند از صفر به صدر برسند كه البته چنين نشد وضع فعلي را بوجود آوردند) پرتوماه در پاسخ به اينكه آيا انتخابات در يك فضاي آزاد و دموكراتيك انجام شده است، گفت: بگزارشهاي رسيده از انتخابات تا حد مطلوبي آزاد برگزار شده و از نحوه قزائت آراء چنين برميآيد كه مردم سنندج در انتخابات خوب انديشيدهاند و ميتوان به آينده اميدوار بود وي ادامه داد:"از 34 هزار و600 نفري كه قبلا در حوزههاي راي گيري ثبت نام كردند حدود 24 هزار و 33 راي تا اين لحظه در صندوق ريخته اند و تا كنون دوسوم آرا قرائت شده و احتمالاً قرائت آراء تا بعد از ظهر فردا (امروز) پايان خواهد يافت و در پي انجام شور با مسئولين امر،  نتيجه انتخابات اعلام ميگردد."(اطلاعات11/1/1358)  
برنامه ايجاد اغتشاش در نواحي كرد نشين 
سپهبد پاليزبان آخرين استاندار كرمانشاهان در رژيم  كثيف پهلوي،  با جمع اوري گروهي مزدور،  قصد اغتتاش در مناطق كرد نشين ايران دارد.  گفته ميشود،  او براي پياده كردن نقشههاي پليد خود،  در تدارك تصرف شهر (پاوه) است.  گزارش رسيده از نوار مرزي ايران و عراق،  از درگيري خونين بين افراد جلال طالباني و بارزانيها حكايت دارد و براساس همين گزارش 30 نفر از طرفين در يك نبرد خونين كشته شدند.  گرازش ديگري حاكي است كه ارتشبد غلامعلي اويسي عامل كشتار جمعي ميدان شهداي تهران در مرز تركيه و نيان در (كلاته) گنبد كاووس سرگرم توطئه چيني هستند.  گزارشهاي خبرنگاران اطلاعات در شهرستانها را در اين زمينهها را مي خوانيد:برخورد در مرز گزارشهاي رسيده از نقاط مرزي ايران حاكي است كه بين افراد جلال طالباني و باقيمانده پيشمرگان بارزاني،   بين مناطق پاوه و نوسود برخورد خونيني روي داده است. طيق اين گزارشها،  سه روز پيش هنگامي كه افراد طالباني از پاوه به نوسود مي رفتند،  بين راه مورد حمله گروهي از پيشمرگان بارزاني قرار گرفتند و در نتيجه 26 نفر از افراد طالباني و 4 نفر از پيشمرگان بارزاني كشته شدند. 
گفته ميشود هم اكنون بارزانيها به سرپرستي سپهبد پاليزبان آخرين استاندار كرمانشاهان در رژيم منحوس پهلوي عليه كردهاي ايراني مبارزه مي كنند. 
تدارك تصرف پاوه 
سپهبد پاليزبان عده زيادي از بارزانيها را جمع آوري كرده و دادن اسلحه و پرداخت ماهانه 3 الي 6 هزار تومان حقوق به آنان قصد ايجاد يك نيروي چريكي ضد انقلاب و ايجاد اغتتاش در مناطق كرد نشين ايران را دارد و قصد اصلي او تصرف  (پاوه) و احتمالا حمله به ديگر نقاط است.
طبق گزارشهايي كه از نوار مرزي ايران رسيده بارزانيها در وقايع اخير سنندج حدود 600 قبضه اسلحه از پادگان خارج كردند و طرفداران سالار جاف نماينده معدوم مجلس منحله شوراي ملي،  در جريان برگزاري رفراندم اخير سقز ايجاد اختلال نمودند.  
در ضمن شايع است كه ارتشبد غلامعلي اويسي،  فرمانده سابق نيروي زميني رژيم منفور شاهنشاهي و جلاد و عامل اصلي كشتار جمعه سياه تهران در مرز ايران وتركيه در اختفاء بسر مي برد و در تدارك تلاش عليه انقلاب اسلامي مردم ايران است.(اطلاعات 15/1/1358)
توطئه مشترك براي ايجاد آشوب در غرب ايران
گزارش رسيده از نوار مرزي ايران و عراق،  حكايت از طرح يك توطئه ننگين عليه انقلاب مقدس اسلامي ايران دارد،  براساس اين توطئه ارتشبد اويسي و سپهبد پاليزبان دو تن از چهرههاي ضد خلقي و پس ماندگان رژيم كثيف (آريا مهري) با همكاري عوامل مزدور خود و ساواكيهاي فراري در مرزهاي عراق و تركيه،  سرگرم توطئه چيني عليه انقلاب مقدس اسلامي ايران هستند. 
گويا سازمان(سيا) آمريكا نيز آنان را در اجراي اين نقشه پليد،  همراهي و همياري ميكند.  
گزارش خبرنگاران اطلاعات در شهرستانها را در اين زمينهها بخوانيد:
گزارشهاي رسيده از نوار مرزي غرب كشور گوياي اينست كه دو عامل كشتار آزاديخواهان ايران، سپهبد پاليزبان و ارتشبد اويسي با برقراري ارتباط با يكديگر و  توسل به افراد ساواكي فراري،  همچنان در صددوارد آوردن صدمه به انقلاب مردم مبارز ايران هستند. 
طيق اين گزارشها سپهبد پاليزبان آخرين استاندار ضد خلقي رژيم  منحط پهلوي در كرمانشاهان به همراه سرهنگ ايوبي در كوت (سورين) واقع در بين (دزلي) و (نوسود) سرتيپ نصرتي رئيس ساواك منطقه كردستان در (سيد صادق) و ساواكيها ي فراري مناطق قصرشيرين،  كرمانشاه،  سنندج،  مريوان،  سقز،  بانه،  سردشت و مهاباد از منطقه مرزي (مريوان) به عراق رفته اند و در يك محل تجمع كردهاند.  
منظور از اجتماع اين عناصر ضد مردمي اينست كهپس از آموزشهاي لازم،  همراه با پيش مرگهاي بارزاني در نقاط مختلف مرزي با افراد جلال طالباني ستيزه نموده و در منطقه كردستان ايران نير مبادرت به خرابكاري و توليد نا امني و  اغتشاش نمايند.  
جلال طالباني هم اينك علاوه بر مبارزه براي خودمختاري كردستان عراق، از عبور و مرور افراد مزدور سپهبد پاليزبان از مرز ايران و عراق نيز ممانعت ميكند.  
همكاري با پاليزبان
 ـ گفته ميشود سپهبد پاليزبان با اعضاي مكتب سياسي (قياده موقت) همكاري مادي و معنوي دارند.  دفتر اين مكتب در كاليفرنيا (آمريكا) است و مسئول آن "علي عبدالله" استاندار سابق سليمانيه عراق و معاونش "عبدالله پشدري" است كه به همراه ادريس و مسعود بارزاني (پسران مصطفي) از هدايت كنندگان پيشمرگان بارزاني در مرز ايران،  وعراق و تركيه هستند. 
دريافت كمكهاي نقدي ـ از سوي ديگر گفته شده است (نادر هورامي) سرپرست پيشمرگهاي (دزلي) است كه روزهاي دوم و سوم و چهارم فروردين ماه جاري با (رشيد صالح) رئيس سازمان اطلاعات و امنيت منطقه (حلبچه بوده) عراق در تماس كامل بوده و از وي كمكهاي مادي و معنوي دريافت كرده است. 
نادر هورامي همچنين در روزهاي ششم وهفتم فروردين ماه جاري به شهر (پنجوين) عراق رفته و ظرف اين دو روز كمكهاي نقدي از رئيس سازمان اطلاعات و امنيت (پنجوين) دريافت كرده است. (اطلاعات19/1/1358)
گفتگو
خبرنگار كيهان در سنندج در زمينه وظايف و كاربرد شوراي موقت شهر سنندج با دكتر يونسي استاندار كردستان به گفتگو نشست. دكتر يونسي گفت: حادثه اخير سنندج كه از حساسيت مردم نسبت به اشخاص بخصوصي ناشي ميشد موجب شد تا كميتههاي شهر منحل و لزوم تشكيل شورا جهت اداره شهر مطرح شد استاندار كردستان در مورد وظايف شورا گفت: هنوز از طرف وزارت كشور آئين نامه تفصيلي ارسال نشده اما در شرايط خاص انقلابي كه هم اكنون حكم فرماست مي توان از مفهوم شوار اين استنباط را داشت كه شوراي شهر سنندج در زمينه امنيت و نظم داخلي شهر و روستا و در تدوين برنامههاي عمراني و رفاهي و تعيين اولويتها اختيارات وسيع خواهد داشت. شورا نظريات و برنامههاي خود را به استانداري اعلام ميكند و در استانداري بررسيهاي نهايي روي آن به عمل خواهد آمد همچنين استانداري يك نقش ارتباطي بين شورا و ارگانهاي دولتي ايفا خواهد كرد. دكتر يونسي اضافه كرد البته اين شورا موقتي است و فعلاً براي 6 ماه تشكيل ميشود زيرا دولتي كه هم اكنون روي كار است موقتي است و پيشبيني شده است كه ظرف 6 ماه آينده دولت جديد روي كار بيايد اين دولت جديد خواهد بود كه سرنوشت شوراي موقت را تعيين خواهد كرد استاندار در پاسخ اين سوال كه شورا در امور سياسي مداخله خواهد كرد يا نه؟ گفت: درست است كه اعضاي شورا شايد از ميان گروههاي سياسي انتخاب شوند و عقايد و ايديولوژي بخصوص داشته باشند اما چون وظايف شورا مبتني بر مسايل خدامتي و رفاهي است بايد اعضاي آن بخاطر رفاه مردم از هر گونه گرايش سياسي و اعمال عقيده بر كيفيت وظايف خود بپرهيزند. استاندار در پايان گفت: چون اعضاي اين شورا تمام وقت انجام وظيفه خواهند كرد براي كمك به گردش چرخ زندگي آنها اعتبارات مالي در نظر گرفته ميشود خبرنگار كيهان در سنندج در پايان گزارش خود اسامي كانديداهاي گروههاي ائتلافي را به اين شرح ارسال كرده است: 
اساميگروه ائتلافي انجمنها و جمعيتهاي اسلامي: 
1ـ جبار آريا نژاد 2ـ عماد سيد زاهدي 3ـ ملا محمود آهنگر 4ـ معروف شبلي 5ـ استاد صدر امرادي 6ـاحمد خليقي 7ـ ابراهيم شاه وردي 8ـ عبدالغفار يونسي 9ـ هادي مرادي 10ـ فواد روحاني 11ـهادي شمس 
اساميگروه ائتلافي پيشرو:
1ـ يوسف اردلان 2ـ عباس كريمي 3ـ محمد مائي 4ـ خليل حواري نسب 5ـ ارسلان پور قباد 6ـ فريده قريشي 7ـ خليل يوسف زماني 8ـ عبدالله بابان 9ـ سيد باقر نبوي 10ـ جليل معين افشار 11ـ مهدي فاطمي.(كيهان19/1/1358) 
استاندار كردستان در گفتگو با كيهان:كردستان هيچگاه پايگاه امپرياليسم نخواهد شد.
سنندج ـ خبرنگار كيهان: "دولت به مسئله خودمختاري و حق تعيين سزنوشت كه از طرف مردم كردستان عنوان شده است توجه خواهد كرد. از مطالب اخيري كه نخست وزير در باره حقوق مليتها عنوان كرد چنين بر ميآيد كه دولت به حل اين مساله مهم ملي و رفع ستم تاريخي از مليتها، بخصوص ملت كرد كه ساليان دراز زير چتر سياه شديدترين ستمهاي استعمار داخل و خارج بودهاند بي اعتنا نيست". 
دكتر ابراهيم يونسي، استاندار كردستان در مصاحبه با كيهان اين مطالب را مطرح كرد و گفت: «متاسفانه در مورد خودمختاري با الفاظ بازي ميشود، حق تعيين سرنوشت حق طبيعي هر كسي است به نظر من دولت بدنبال پيدا كردن يك راه حل مناسب و منطقي است كه فرمولي بدست آورد تا به احساس كسي برنخورد و ضد انقلاب نيز از آن سوء استفاده نكند، دولت قابل سرزنش نيست زيرا آنقدر درگير مشكلات است كه مجال انديشيدن به اين مساله برايش موجود نيست. اما ملت كرد هم حق دارد سوء ظن پيدا كند چون تا به حال با دولتي كه چهره خلقي داشته باشد روبرو نشده است. در اينجا رهبران فكري، مذهبي و سياسي وظيفه دارند كه جلو احساسات و هيجان مردم را بگيرند تا دولت موقت با حسن نيتي كه در جهت تامين آزاديها دارد با فراغت فكري مسئله كردستان را بررسي كند.  
دكتر يونسي اين شايعات را كه خودمختاري كردستان خللي در حاكميت و تماميت ارضي كشور وارد خواهد آورد،  رد كرد و گفت: كردها از ايرانيان اصيل هستند و با افراد و آحاد اين سرزمين فرهنگ مشترك و پيوسته دارند و نمي توانند از ايران جدا باشند. از طرفي وضعيت جغرافيائي نيز چنين اجازهاي را نميدهد. تجزيه طلبي زماني مطرح ميشود كه گروههائي از نژادهاي مختلف را با زورونه از روي اراده در منطقه اي وادار به تجمع كنند.  براي مثال امپرياليسم در افريقا خطوط مرزي را طوري محدود كرده كه در يك محدوده جغرافيائي چند گروه از نژادهاي محكوم به زندگي اجباري شدهاند.  اين بريدگي و گسستگي قومها و تجمعشان در يك سرزمين منتهي به تجزيه طلبي ميشود.  از وقتي كه من به كردستان آمده ام نه تنها از كسي تجزيه خواهي نشنيده ام بلكه در اين زمينه استنباط نكردهام.  
استاندار كردستان با اشاره به سابقه مبارزه ضد استعماري و ضد امپرياليستي كردها گفت: هيچگاه نيمتوان پذيرفت كه كردها روزي به دامن استعمار و امپرياليسم پناه ببرند.  كردستان هيچگاه نميتواند پايگاه و مامن امپرياليسم و يا به صورت حربه اي در دست امپرياليستها بر عليه ايران بشود.  اما اگر هر اقدامي از روي بي فكري و بدور از منطق انجام گيرد،  ممكن است دشمن از آن استفاده كند.  
استاندار كردستان اضافه كرد: با توجه به اوضاع سياسي موجود كه سيستمي نابود شده و نهادها ي جديدي بايد مستقر شود. براي احقاق حق بايد به راه حل سياسي متوسل شد. وقتي كه زمينه مذاكره وجود دارد، چرا هر اقدامي به غير از مذاكره؟ در اينجا بايد يادآوري كنم، بخصوص به افراد معمولي بايد تفهيم شود كه آنها از ارتكاب هر گونه عملي كه باعث درگيري رهبران فكري و سياسي ميشود بايد پرهيز كنند.  
دكتر يونسي در پاسخ اين سوال كه آيا ايادي ارتجاع و عوامل رژيم سابق در منطقه فعاليت دارند؟
گفت: عوامل رژيم گذشته نمانند ساير نقاط كشور، در كردستان منتهي شديدتر فعاليت دارند. مردم در مورد خنثيكردن فعاليتهاي آنها هوشيار هستند و ما نيز اقداماتي را انجام داده و مراقب اوضاع هستيم.  
استاندار كردستان در مورد ضع اقتصادي كردستان خودمختار گفت: مسئله خود مختاري كردستان به مفهوم جدائي اقتصادي از كل اقتصاد كشور نيست. ما همه اعضاي يك خانواده هستيم و هر كدام از درآمد خانواده سهم داريم و اين هم باين معني نيست كه ما دست روي دست بگذاريم و بگوئيم بدهيد كه بخوريم بطور قطع در اين زمينه گامهائي براي پيشترفت اقتصادي برداشته ميشود، و سرمايهها بكار گرفته خواهد شد.
دكتر يونسي اضافه كرد: در حال حاضر مسئله انتقال كارمندان و نيروهاي ماهر مطرح است. كارمندان مسئله عدم امنيت را مستمسك قرار داده و قصد ترك اين استان را دارند من با نتقال آنهايي كه تخصصي دارند موافقت نميكنم و از آنها خواهش كردهام به اين مسئله بي اساس فكر نكنند.  من اطمينان ميدهم در منطقه امنيت وجود دارد.  
دكتر يونسي كه يكي از اعضاي فعال جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر است در باره چگونگي رعايت حقوق كردها در قانون اساسي جديد گفت: چند تن از اعضاي دولت موقت و دست اندكاران امور از مؤسسين جمعيت دفاع از حقوق بشر هستند و مسلما آنها مدافع حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي و قومهاي مختلف خواهند بود.  در قانون اساسي جديد مطمئنا در مورد كردستان مواردي گنجانيده ميشود كه منطبق بر اصول آزادي و خواست جمعيت دفاع از حقوق بشر خواهد بود.  
استاندار كردستان به مردم توصيه كرد در انتخاب نمايندگان مجلس موسسان دقت و توجه به خرج دهند و كساني را باين مجلس روانه كنند كه صاحب نظر و مسلط به امور باشند تا آنها بتوانند مسايل را درك و در صورت لزوم نكتهها را با منطق و دور انديشي نقد و بررسي كنند. (كيهان23/1/1358)       
نظر استاندار كردستان
سنندج ـ دكتر ابراهيم يونسي، استاندار كردستان، صبح امروز طي تماس تلفني با كيهان،پيرامون مساله اعتراض به نحوه انتخابات شوراي شهر سنندج گفت: كميته موقت 5 نفري مسووليت كامل برگزاري اين انتخابات را برعهده داشت و مقدمات آن را از دو هفته پيش فراهم كرده بود. ديروز در حين برگزاري انتخابات حدود ساعت 5/2 بعدازظهر حدود 2500 نفر در محوطه استانداري اجتماع و به نحوه انتخابات اعتراض كردند. دكتر يونسي اضافه كرد: از آنجا كه پس از حوادث سنندج، قرار شده است همهي مسايل مربوط به اين انتخابات زير نظر شوراي موقت باشد، من بررسي اين اعتراض را به همين شورا واگذار و پيشنهاد كردم كه حتيالامكان تصميمات خود را به اتفاق آراء بگيرد تا از بحراني شدن اوضاع جلوگيري شود، البته من نظر خود را در مقام استاندار، پيرامون مساله انتخابات و اعتراضات موجود وزارت كشور طرح خواهم كرد. دكتر يونسي در پاسخ اين پرسش كه نظر آقاي مفتيزاده با توجه به توصيه قبلي ايشان كه انتخابات نبايد تحريم شود، پيرامون مساله فعلي چيست، گفت: آقاي مفتيزاده ديروز با من تماس گرفتند و اعتراض عدهاي به نحوه برگزاري انتخابات را به من اطلاع دادند و از من خواستند كه به يكي از اعضاي شوراي موقت 5 نفري توصيه كنم كه تصميمي بگيرند. من در جواب گفتم كه هر تصميمي پيرامون انتخابات به عهده شوراي موقت 5 نفري است و من تا پايان انتخابات و شمارش آراء دخالتي نخواهم كرد. استاندار كردستان با اشاره باينكه مسلماً تحريكاتي براي بحراني كردن اوضاع شهر وجود دارد تاكيد كرد كه در پي بررسي كامل و حل دشواريهاي فعلي است.(كيهان25/1/1358)
وضعيت خاص سنندج را دليل آورد: شوراي موقت از اعلام نتايج آراء سنندج خودداري كرد. 
شمارش آراء انتخابات شوراي 11 نفري شهر سنندج ديشب پايان يافت ولي شوراي موقت 5 نفري تصميم گرفت تا اطلاع ثانوي آنر اعلام نكند. 
يك مقام آگاه شوراي موقت 5 نفري شهر سنندج ديشب به آيندگان گفت: «عصر امروز (ديروز) شمارش آراء پايان يافت و پس از جمع بندي آراء اعضاي شوراي 11 نفري مشخص شدند. ولي اعضاي شوراي موقت 5 نفري تصميم گرفت با توجه به وضعيت خاصي كه هم اكنون در شهر سنندج حكم فرماست نتايج آراء را اعلام نكند. از جمله تحصن گروهي از معترضان به انتخابات كه هم اكنون در مسجد جامع شهر ادامه دارد. 
وي اضافه كرد: «از جمله خواستههاي متحصنان ابطال انتخابات است آنها اصولاً مخالف تشكيل هر گونه شورايي براي تشكيل امور شهر سنندج هستند.» 
در همين حال «يونسي» استاندار كردستان ديشب در جمع متحصنان حضور يافت و با آنان به صحبت پرداخت. استاندار قبل از شركت در جمع متحصنان مسجد جامع به آيندگان گفت: «خواستههاي معترضان كه در مسجد جامع تحصن كردهاند در مورد انتخابات و ديگر مسائل شهري و سياسي دور مي زند كه من همه را به تهران منتقل كردهام و دولت و مقامات مملكتي كاملا در جريان خواستههاي آنان ميباشند.استاندار اضافه كرد: «متحصنان پارهاي خواستههاي منطقي دارند كه من نيز كاملا با اين خواستهها موافق هستم. از جمله جلوگيري از بحثهاي ايدئولوژيكي و سياسي در سر كلاسهاي درس است. زيرا كلاسهاي جاي درس است نه جاي بحثهاي سياسي و چنين بحثها به پيشرفت امور درسي دانش آموزان لطمه مي زند. البته اين بجثها مي تواند رد برنامههاي فوق درسي قرار گيرد و در ساعات درس اصلا چنين بحثهايي جايز نيست.» 
از سوي ديگر يك مقام آگاه به آيندگان گفت: «نتايج آراء انتخابات سنندج به سود گروه مفتي زاده است و 8 تن از 11 تن كانديداهاي موتلفين اسلامي در شوراي 11 نفري راه يافتهاند و 3 تن ديگر به گروه نيروهاي دموكراتيك تعلق دارند، وي افزود: «احتمالاً تا آخر وقت فردا ( امروز ) نتايج آراء سنندج اعلام ميشود.» (آيندگان26/1/1358) 
ادامه مذاكرات
سنندج ـ مذاكره ميان احمد صدر حاج سيد جوادي وزير كشور و يوسفي بانه استاندار كردستان برسر موضوع انتخابات شوراي شهر سنندج ادامه دارد وتا اين لحظه نتيجه اين مذاكرات اعلام نشده است و بدين ترتيب هنوز معلوم نيست سرنوشت اين انتخابات چه خواهد بود و آيا اين انتخابات تجديد خواهد شد يا نه.  
گروههايي از مردم سنندج نسبت به اين انتخابات معترضند و ديروز نيز در ميدان آزادي اجتماع كرده بودند و هم اكنون نيز در مسجد جامع شهر متحصن شدهاند تا انتخابات تجديد شود.(اطلاعات27/1/1358) 
چون شمار اعتراض كنندگان كمتر از حد نصاب بود،شوراي پنج نفري انتخابات سنندج را تائيد كرد. 
شمارش آراي انتخابات شوراي 11 نفري سنندج كه به علت اعتراض گروه طرفدار مفتي زاده 24 ساعت به تعويق افتاده بود، ديشب بر اساس يك گزارش اطلاع داده شد. 
شوراي موقت 5 نفري به اتفاق هيات نظارت و كانديداهاي منفرد، از ساعت 30/9 ديشب در محل باشگاه عمران اقدام به قرائت آراء كردند. 
انتخابات سنندج پريروز پايان يافت ولي طرفداران مفتي زادهاين انتخابات را تحريم كردند و با راه افتادن در خيابانها و تحصن در استانداري و ميدان آزادي آنرا غير قانوني اعلام نمودند. پس از مذاكراتي كه بين نمايندگان گروههاي ترقيخواه، منفردين و مذهبيها با اعضاء شوراي 5 نفري صورت گرفت مقرر شد كساني كه به اين انتخابات اعتراض دارند، پيش از ظهر ديروز در ميدان آزادي اجتماع كنند و اگر معترضين به 17500 نفر رسيد. انتخابات باطل اعلام شود. ولي اجتماع ديروز معترضين به حد نصاب نرسيد و اجتماع كنندگان در خيابانها دست به تظاهرات زدند با و دادن شعار عليه استاندار و مخالفان خود بطرف استانداري رفتند. در همين حال تظاهر كنندگان از گروهي از كارگران بيكار ساختماني كه در جلو شهرداري متحصن شده بودند خواستند به آنان ملحق شوند. اما كارگران از اين كار خودداري كردند در نتيجه زد و خورده و برخوردهاي لفظي بين طرفين درگرفت و كارگران نيز به عنوان اعتراض به استانداري رفتند و دوباره در آنجا متحصن گرديدند. 
تظاهرات ديروز سنندج همچنين در چند نقطه به زد و خورد كشيد و تعدادي مجروح شدند. همچنين به گفته يك مقام پاسداران انقلاب 2 نفر اهل بانه را دستگير و سپس در مسجد جامع، آنان را درحوض انداختند. 
در همين حال ساعت 30 /6 بعدازظهر ديروز در پي شايعه حمله به محل صندوقهاي آراء از سوي طرفداران مفتي زاده حود 100 نفر مسلح از نيروهاي انقلاب، باشگاه عمران محل صندوقهاي آراء را محاصره كردند و خواستار تحويل صندوقها شدند. ولي به آنان گفته شد صندوقها در اين محل نيست و پس از جستجو، محاصره كنندگان مسلح محل باشگاه عمران را ترك كردند. 
در اجتماع معترضان انتخابات سنندج كه ديروز صورت گرفت احمد مفتي زاده طي پيامي اعتراض خود را به انتخابات اعلام داشت. وي در اين پيام گفت:«منهم مانند شما به هرگونه اعمال نظر و تقلبات در انتخابات اعتراض دارم و معتقدم كه همشهريان گراميبايد احساس مسووليت در مورد كنترل نظم در راي گيري مجدد از روي ترتيبي كه مشخص خواهد شد، نظارت فرمايند.» 
در همين اجتماع مظفر پرتو ماه نمايندهآيتالله طالقاني در شوراي موقت 5 نفري براي حاضران سخنراني كرد و آنان را دعوت به آرامش نمود.
تظاهر كنندگان در اين اجتماع قطعنامهاي صادر كردند و در آن خواستار تعطيل كليه دفترهاي گروههاي سياسي از جمله «جمعيت دفاع از آزادي انقلاب»، دفتر هواداران چريكهاي فدائي خلق، شوراي زنان و اتحاديه كارگران شدند. همچنين تعطيل كتابخانهها و كتاب فروشيهائي كه كتابهاي غير اسلامي مي فروشند و نيز مخالفت با هرگونه شورائي جز شوراي اسلامي براي داره امور شهر از جمله مفاد اين قطعنامه بوده است. 
يونسي استاندار كردستان ديشب درگفتگو با آيندگان اعلام داشت: «انتخابات سنندج با اعتراضاتي روبرو شده كه اين اعتراضات به وزرات كشور و نخست وزيري منعكس شده است. ولي بطور كلي بر اساس موافقتنامهاي كه امضاء شده مقرر شده استاندار در مورد انتخابات سنندج مداخله نداشته باشد و تاكنون هم هيچگونه دخالتي نكرده است. 
همچنين آخر وقت ديشب اعلام شد كه گروه مفتي زاده به علت تحريم انتخابات نمايندگان خودرا براي نظارت بر شمارش آراء معرفي نكردند و نيز يكي از نمايندگان شوراي 5 نفري كه از گروه مفتي زاده است تا ساعت 30/9 ديشب در جلسه حضور نيافت. «شيخ الاسلامي» يكي از اعضاء شورا بهآيندگان گفت: «چنانچه نمايندگان آقاي مفتي زاده براي نظارت بر شمارش آراء حضور پيدا نكنند از ميان معتمدان محلي براي نظارت بر اين كار نمايندگاني معرفي خواهد شد».(آيندگان27/1/1358) 
نتيجه انتخابات شواري شهر سنندج امروز اعلام ميشود.
سنندج خبرنگار كيهان شمارش آراء انتخابات 11 عضو شوراي موقت شهر سنندج كه از ساعت 24 روز شنبه هفته جاري آغاز شده بود در ساعت 2 و 20 دقيقه بامداد امروز به پايان رسيد.
قرار بود شمارش آراء امروز بعدازظهر به پايان رسيد اما كميته 5 نفري بخاطر تسريع در شمارش آراء ديروز از اشخاص بي نظري كمك خواست به همين علت شمارش آراء قبل از مهلت تعيين شده به پايان رسيد.
مظفر پرتوماه نماينده آيتالله طالقاني در كميته 5 نفري موقت اداره امور شهر گفت: كار بررسي صورت جلسه گروههاي كه در شمارش آراء صندوقها شركت داشتهاند امروز بعدازظهر به اتمام مي رسد و آخر وقت امروز انتخاب شوندگان معرفي ميشوند
گفته ميشود كانديداهاي گروه ائتلافي انجمنها و جمعيتهاي اسلامي آراء زيادي بدست آوردهاند و بطور يقين در شورا داراي اكثريت قاطع خواهند بود.
در نظر است پس از انتخاب اعضاي شورا نمايندگان جلسهاي با حضور استاندار كردستان ترتيب دهند و رئوس برنامهها را اعلام كنند. آنچه بدون شك در اولين نشست مورد بررسي قرار خواهدگرفت. موضوع حفظ نظم و برقراري امنيت شهر خواهد بود. دكتر يونسي استاندار كردستان در تماس با كيهان گفت: با نظر اعضاي شوراي شهر افراد خوشنام شهرباني و ژاندارمري دعوت بكار خواهند شد. وي گفت: اگر چنانچه افراد خوشنام دستگاههاي انتظامي به حد كافي نرسد از ميان پاسداران و گروههاي مردم، افراد مورد نياز استخدام خواهند شد. استاندار گفت: لباس ماموران شكل و رنگ جديدي خواهد داشت.(كيهان28/1/1358)
اعلاميه آتش بس
پيش از ظهر ديروز، جمعي از روحانيون نقده، رضائيه و مهاباد با حضور «عباسي» استاندار آذربايجان غربي و «باباطاهري» فرماندار مهاباد در شهرك محمديار(واقع در 5 كيلومتري نقده) گرد آمدند و پس از توافق، تصميم گرفتند با صدور اعلاميه اي، طرفين درگير در نقده را به رعايت آتش بس دعوت كنند.  متن اعلاميه به شرح زير است:
بسمه تعالي
«با كمال تاسف بر اثر تحريكات ضد انقلابيون و دشمنان برادران مسلمان ما، در نقده درگيري پيش آمده. چون هم اكنون روحانيون و معتمدان و نمايندگان هر دو طرف با حضور عباسي استاندار آذربايجان غربي در شهرك «محمديار»مشغول مذاكرات اصلاحي مي باشند، لذا مصرانه از همه برادران درگير در اين ماجراي اسفبار ميخواهيم كه بلافاصله بدستور آتش بس كه تصويب شده اطاعت نموده و ابداً تيراندازي ننمائيد تا مذاكرات اصلاحي هيات حسن نيت به نتيجه مطلوب برسد. بياري خداوند متعال.  بابا طاهري فرماندار مهاباد،  آيت الله عباسي از مهاباد، آيت الله فوزي از اروميه، رحيم عباسي از مهاباد، آيت الله محرز از اروميه، احمد عثماني، عبدالله حسن زاده حزب دموكرات كردستان،  غروي از اروميه، رحيم خرازي از مهاباد،  سعيد همايون از مهاباد،  عزيز معبودي،  حبيب مقدس از نقده،  يوسف كردنژاد از اروميه،  ابراهيم مهرزاد از نقده، آيت الله صالح رحيمي از نقده، منتظري از نقده، آيت الله آزرم از مهاباد،  صالح سعيدي از نقده، جان احمدلو از نقده و جوانمرد از نقده».  
شيخ عزالدين حسيني در مورد فاجعه نقده گفت: «به عقيده من، اين برخورد يك جنگ ناخواسته بود كه عناصر مرتجع آنرا به راه انداخته اند. اين برخورد براي ملت ايران مخصوصاً براي ساكنين آذربايجان زيان آور است. بايد آگاهانه دشمن را شناخت و متوجه بود كه دشمن در كمين نشسته و هر گاه فرصتي بيايد به اختلافات دامن مي زند، همانگونه كه در تركمن صحرا و در سنندج اين كار را كردند. «وي سپس اضافه كرد:«اميدوارم به كمك خداوند متعال، ملت آگاه ايران، اينگونه دسايس را نقش بر آب سازند و نگذارند كه انقلاب و رهاوردهاي آن با شكست روبرو شود. » شيخ عزالدين حسيني درمورد شايعه درگير شدن نيروهاي طرفدار حزب دمكرات كردستان در جنگ نقده گفت:من دو روز است با آقاي قاسملو به علت قطع ارتباط تلفني تماس نداشته ام،  اين شايعه را من هم شنيده ام ولي قدرمسلم دروغي بيش نيست، البته ميگويند: «مجاهديني از شهرهاي اروميه و تبريز به نقده اعزام شدهاند و در درگيري دخالفت كردهاند. من باز مي گويم كه اين جنگ به نفع هيچكس نيست».(كيهان2/2/1358) 
تشكيل كميسيون در اروميه
اروميه ـ امروز كميسيوني با حضور محمد مهدي عباسي استاندار آذربايجان غربي برايايجاد آرامش كامل در نقده و رسيدگي به اختلافات طرفين درگير در اروميه تشكيل ميشود. 
دراين كميسيون چند تن از علماي اروميه و نماينده تامالختيار عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد و علماي ترك و كرد نقده شركت دارند. استاندار آذربايجان غربي به خبرنگار كيهان اظهار داشت دراين كميسيون براي كمك به خانوادههايي كه سرپرست خود را از دست دادهاند نصميماتي اتخاذ ميشود.همچنين در مورد آزادي بدون قيد و شرط گروگانها تا آخرين نفر مذاكراتي خواهد شد. 
استاندار افزود: دراين كميسيون مساله آوارگان كرد و برگردانيدن آنان به روستاهايشان نيز مطرح و بررسي خواهد شد براي جلوگيري از كوچ ترك و كرد از نقده و مناطق ديگر و برگرادنيدن آوارگان كه به شهرهاي ديگر كوچ كردهاند تدبيري اتخاذ خواهد شد؟ 
استاندار در مورد مراجعت ارتش از نقده گفت: پس از استقرار كامل ژاندارمري در نقاط مرزي و شهر نقده نيروهاي ارتشي به نقده مراجعت خواهند كرد. 
استاندار گفت: دستور دادم ادارات نقده كه تعطيل شده است مجدداً فعاليت خود را شروع كند. 
پاشايي رييس كميته اروميه گفت كه براي مبادله گروگانها عازم نقده بود و اطلاع داد ديروز با مذاكراتي كه انجام گرفت در مقابل تحويل 16 نفر گروگان كرد به مهاباد، 75 نفر گروگان ترك از مهاباد تحويل گرفته شد كه ازاين عده 31 نفر اهل اروميه و 44 نفر اهل نقده ميباشند. 
همچنين 75 نفر گروگان كرد از اهالي اشنويه به اشنويه اعزام و 85 نفر گروگان كه در اشنويه بود تحويل گرفته شد، ضمناً پاشائي اطلاع داد 31 نفر كه از تركيه بدون گذرنامه وارد اروميه شده بودند و به معامله اسلحه و كارهاي ديگر مشغول بودند دستگير شدند، تا تحويل دادگاه شوند. 
سرهنگ صادقي امروز گفت: بر خلاف شايعاتي در مورد راهبندان در «اخواه» است امروز 800 نفر از سربازان خدمت منقضي پادگان پيرانشهر كه با كاميونهاي ارتشي آورده ميشدند تا به شهرهاي خود برگردند در گردنه دوآب مواجه با راهبندان عدهاي از كردها ميشوند و كردها مانع از عبوراين عده نشدند بلكه به آنها محبت هم كردند. 
اتوبوس را پس از بازرسي اجازه عبور دادهاند و بدين طريق حركت ماشينها كه دو روز قبل در جاده اروميه ـ مهاباد و كرمانشاهان متوقف شده بود از سر گرفته شد.(كيهان7/2/1358) 
ملاقات استاندار كردستان با امام خميني 
در پي ديدار پنجشنبه بعد از ظهر هيات دولت، دكتر يونسي استاندار كردستان نيز با امام خميني ملاقات كرد. در اين ملاقات كه به اتفاق احمد صدر حاج سيد جوادي وزير كشور صورت گرفت، استاندار كردستان ضمن ايراد گزارشي از وضع كردستان، مسائل اين منطقه را براي امام خميني توضيح داد. 
امام خميني در اين ملاقات، موكدا خواست كه آرامش در منطقه حفظ شود و رفاه اهالي اين منطقه مورد توجه شديد قرار گيرد. همچنين صبح ديروز استاندار كردستان، به ملاقات آيتالله العظميشريعتمداري رفت كه آيتالله در مذاكرات خود با وي براي رفع اختلافاتي كه ميان كردها و تركها بروز كرده است، توصيههائي كرد و حفظ آرامش و امنيت منطقه را مورد تاكيد قرار داد.(آيندگان8/2/1358) 
براي جلوگيري از تحريكات و حفظ آرامش، استاندار كردستان خواستار اعزام هيأتي به سنندج شد.
سنندج- خبرنگار كيهان- صبح ديروز بدعوت شوراي اسلامي بازار سنندج جمعي از كسبه و بازاريان اين شهر مغازههاي خود را بستند و به جمع گروهها و جمعيتهاي اسلامي سنندج كه از بعدازظهر پريروز به نشانه اعتراض به كيفيت برگزاري انتخابات شوراي شهر سنندج در مسجد جامع تحصن اختياركردنده اند پيوستند. شوراي بازاريان سنندج اعلام كرد كه انها خواهان استقرار نظم در شهر و پايان اختلاف بين گروههاي مختلفي هستند كه بر سر مساله انتخابات با همديگر اختلاف پيدا كردهاند. 
ديروز علامه مفتي زاده رهبر مذهبي سنندج در جمع نتحصنين طي سخناني مردم را به آرامش دعوت كرد و تأكيد كرد كه اختلاف نظرها و مسايل موجود بايد از طريق مسالمت آميز و راه حلهاي سياسي حل شود و توسل به خشونت و درگيري نه تنها از شدت اختلافات نميكاهد بلكه به آن دامن ميزند. 
وي يادآور شد اعتراضات به نحوه برگزاري انتخابات و تقلبهايي كه در آن بعمل آمده مورد بررسي قرار خواهد گرفت و مذاكراتي نيز صورت گرفته است تا از جانب دولت هياتي جهت بررسي مساله انتخابات و رفع اختلافات و همچنين نظارت بر استقرار نظم شهر سنندج اعزام ميشود.  وي مردم را از دست زدن باعمال نسنجيده بر حذر داشت و آنها را به برگزيدن راه حلهاي سياسي و منطقي در برخورد با مسايل تشويق كرد. 
همزمان با اعلام دعوت شوراي بازار سنندج و تعطيل مغازهها و تحصن در مسجد جامع حدود 150 نفر از بازاريان در جلوي ساختمان دادگستري اجتماع كردند و نسبت به تعطيل مغازهها اعتراض نمودند. 
معترضين در برابر دادگستري شكايت خود را به كميته 5 نفري اداره موقت شهر ارجاع نمود و از اين كميته خواست كه عاملين را شناسايي كنند تا پس از رسيدگي و تحقيقات نسبت به صدور حكم اقدام به عمل آيد.  امروز همچنين از تعطيل كردن بعضي از مدارس بوسيله عدهاي مسلح گزارشهايي رسيد كه به دنبال آن خبر نگار خبر گزاري پارس مصاحبه اي در اين مورد با محمود ظهير اعظمي مديركل آموزش و پرورش كردستان انجام داد. مديركل آموزش و پرورش گفت: گزارش تلفني مسئولان بعضي از مدارس سنندج حاكي است كه عدهاي از افراد غير مسئول به مدارس مراجعه و دانش آموزان را وادار به به تعطيل كلاسها و اعتراض به نحوه انتخابات شوراي 11 نفري شهر سنندج مينمايند. وي به اولياء دانش آموزان هشدار داد كه مدارس بعنوان يك مركز تربيت و آموزشي تلقي ميشود و به فرزندان خود ياد آوري كنند كه آنها تحت تأثير عوامل غير مسئول قرار نگيرند تا عقب ماندگي درسي ببار نيايد.  استاندار كردستان دريك تماس تلفني درمورد تعطيل بازار سنندج گفت در مورد مرعوب كردن بازاريان كه شكايتي در اين خصوص به من داده اند.  با علامه مقتي زاده صحبت كردم و ايشان از اين جريان اظهار بي اطلاعي كردند و تأكيد نمود كه افراد مشكوك بخاطر بدبين كردن اذهان عمومي به اسم من و انجمنهاي اسلامي در شهر راه ميافتند و با اين گونه اعمال مزاحت مردم را فراهم ميكنند،  دكتر يونسي استاندار در مورد اعزام هياتي از طرف دولت براي رسيدگي به موضع فعلي سنندج و نحوه برگزاري انتخابات گفت: "صبح امروز با وزير كشور تماس گرفتم و آقاي مفتي زاده نيز در اين خصوص با وزير كشور مذاكراتي بعمل آورد و در آن لزوم برقراري و حفظ نظم شهر سنندج نيز مورد رسيدگي قرار گرفت اما از كيفيت مذاكرات اطلاعي ندارم". وي از مردم خواست در شرايط موجود آرامش خود را حفظ كنند و از احساسات خود پيروي نكنند زيرا هر برخوردي باعث ازبين رفتن عداه اي بيگناه خواهد شد.(كيهان  19/2/1358)
آوارگان نقده براي بازگشت،امنيت كامل ميخواهند. 
اروميه ـ براساس توافق حاصله در جلسه هيات حسننيت متشكله در پيرانشهر، با نظر اهالي، ژاندارمري در اين شهرستان مستقر ميشود.
اين مطلب را طراحي، سخنگوي هيات گفت و افزود: گروهي از مردم پيرانشهر خواستار تشكيل گارد ملي از اهالي منطقه و گروهي ديگر خواستار استقرار كامل ژاندارمري بودند، روي اين اصل در جلسه هيات حسننيت مقرر شده است. كه اين بوضوح با در نظر گرفتن نظرات اهالي واين كه ژاندارمري مستقر بشود. به مرحله اجرا درآايد. همچنين نمايندگان حزب دموكرات كردستان و اعضاي شوراي انقلاب، پيرانشهر تعهد كردند كه با بازگشت آوارگان به شهر امنيت و آسايش آنان را فراهم كنند و هيچگونه ناراحتي براي اهالي و آوارگان كرد و ترك بوجود نيايد در سفر ديروز استاندار، آذربايجان غربي به پيرانشهر در شهرستان نقده نيز اهالياين شهر در اجتماعي خواستار استقرار دايمي ارتش و يا تشكيل هنگ ژاندارمري شدند. 
محمد مهدي عباسي استاندار و طراحي يكي از اعضاي هيات در اين سفر از محل سكونت و استقرار آوارگان پيرانشهر در پادگان اين شهر ديدن كردند، دراين بازديد مقرر شد كه براي تامين آسايش نسبي اين گروهها مواد غذايي مورد نياز اهالي فراهم شود، آوارگان پيرانشهر شرط بازگشت به محل سكونت اصلي خود را برقراري امنيت كامل در منطقه اعلام كردند.
استاندار در پاسخ اين درخواست اظهار داشت، «برايايجاد امنيت، و آسايش مردم اقداماتي صورت ميگيرد واين اقدامات، به طور مستمر ادامه خواهد يافت». (كيهان19/2/1358)
پس از يك هفته اضطراب و تشنج، سنندج آرام شد. 
سنندج ـ خبرنگار كيهان: بعد از يك هفته اضطراب و هيجان، با تلاش دكتر يونسي استاندار كردستان،  رهبران مذهبي و سياسي و اعضاي كميته موقت 5 نفري،  اوضاع متشنج و بحراني سنندج به حالت عادي برگشت.  
بحران و تشنج در سنندج بدنبال اعتراض طرفداران گروه مؤتلفين انجمنها و جمعيتهاي اسلامي نسبت به كيفيت برگزاري انتخابات شوراي 11 نفري،  آغاز شد.  طرفداران گروه مؤتلفين اسلامي كه از هشت روز پيش در مسجد جامع متحصن شده بودند چهارشنبه شب در يك راهپيمايي به هواداران چريكهاي فدائي خلق و جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب اخطار كردند كه دفاتر خود را تخليه كنند و به حضور نظامي خود در شهر پايان دهند.  
صبح روز پنجشنبه در حالي كه اوضاع بشدت بحراني شده بود گروههاي طرفدار سازمانهاي سياسي در جلو دفتر جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب كردستان اجتماع كردند و پس از چند سخنراني با صدور قطعنامه 7 ماده اي،  دامن زدن به آشوب و هر گونه تحريكاتي را در شهر محكوم كردند.  در طول اين مدت اطراف اين سازمانها سنگر بندي شده و جوانهاي مسلح پيرامون سازمانها در سنگرها به انتظار دفع حمله گروههاي ديگر نشسته بودند.  و از آن طرف نيز گروهاي كثيري به متحصنين در مسجد جامع پيوستند.  قبل از حركت متحصنين به طرف قرارگاههاي سازمانهاي سياسي فعاليتهائي كه بوسيله كليجي معاون استانداري براي ايجاد تفاهم بين گروههاي مذهبي و سياسي آغاز شده بود،  به موفقيت رسيد و در نتيجه از يك برخورد حتمي جلوگيري بعمل آمد.  متعاقب مذاكرات و فعاليتهائي كه براي جلوگيري از بحران بعمل آمده متحصنين مسجد جامع يك قطعنامه 8 ماده اي صادر كردند و از مقامات استانداري خواستند كه هر چه زودتر به خواستهايشان رسيدگي شود.  
دكتر يونسي استاندار كردستان بعداز ظهر پنجشنبه جلسه اي با حضور عدهاي از نمايندگان متحصنين علامه مفتي زاده و اعضاي كميته پنج نفري تشكيل داد.  در اين جلسه به متحصنين اطمينان داده شده بشرطي كه آنها با موجوديت شوراي شهر مخالفتي نداشته باشند حاضر هستند كه خواستهاي آنها را در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار دهند.  با اعلام اين تصميم،  (پنج شنبه  شب) علامه مفتي،  مظفر پرتوماه نماينده آيت الله طالقاني و دو تن ديگر از اعضاي كميته موقت پنج نفري اداره شهر در مسجد جامع حضور يافتند و پس از سخنراني مفتي زاده و قرائت پيام جديد آيت الله طالقاني در ساعت 10 شب تحصن پايان پذيرفت و گروههاي اسلامي كه مخالف با تشكيل شورا بودند موافقت كردند كه شورا با همان تركيب انتخابي كارو برنامههاي خود را شروع كند.  
همچنين روز پنج شنبه پس از برپائي اجتماع طرفداران سازمانهاي سياسي شهر در خيابان امام خميني (خيابان مقابل دفتر جمعيت دفاع از  (آزادي)  گروهي از دانش آموزان دختر و پسر سنندج بدرخواست شوراي دانش آموزان و بخاطر اعتراض به تجاوز افراد مسلح و غير مسئول به حريم مدارس و ضرب و جرح چند تن از دانش آموزان بوسيله اين افراد و نيز پشتيباني از تشكيل شوراي شهر در ساختمان دادگستري كردستان متحصن شدند يكي از اعضاي شوراي دانش آموزان گفت: تحصن ما محدود است و تا ساعت 8 شب جمعه ادامه دارد.  وي گفت: ما از مسئولان انتظار داريم ترتيبي دهند تا هيچ فرد مسلحي تنواند وارد حريم مدارس شود و با زور و ارعاب دانش آموزان را براي شركت در تظاهرات و غيره از كلاسهاي درس بيرون بكشد.  
دكتر يونسي استاندار كردستان ديروز جمعه به ميان دانش آموزان متحصن رفت و با نمايندگان آنها به مذاكره پرداخت دكتر يونسي گفت دستور خواهم داد كه از ورود اشخاص مسلح به مدارس جلوگيري شود و دانش آموزان و معلمان نيز بايد در محوطه آموزشگاهها از حمل اسلحه خودداري كنند وي گفت: به معلمان ابلاغ  خواهد شد كه در ساعات درس ار بحثهاي ايدئولوژيك خودداري كنند ونيز ترتيبي داده ميشود كه به دانش آموزان تفهيم گردد كه از اهانت به اعتقادات يكديگر پرهيز كنند.(كيهان25/2/1358)
مهندس مقدم مراغهاي استاندار آذربايجان شرقي گفت:پشتوانه اقتصاد هر كشوري،نيروي كار است. 
كنفرانس استانداران در جلسه ديروز به طرح برنامههاي استان و مسايل بودجه و اعتبارات و پاكسازي ادارات پرداخت. احمد صدر حاج سيد جوادي وزير كشور با تاكيد بر اينكه براي كمك و خدمت به انقلاب بايد بيشتر عمل كرد تا حرف ـ و در رفع بدبيني و نارضايتي مردم قدميبرداشت ـ از سازمان برنامه و بودجه خواست تا با پرداخت چهار صد ميليون تومان كه در اختيار نمايندگان مجلس براي خرج در حوزههاي انتخاباتشان قرار داشت و هنوز خرج نشده با اختصاص رقم 250 ميليون تومان اعتبار اردوهاي عمراني به استاندارهاي سراسر كشور، دست آنها را براي كارهايي كه بايد انجام دهند تا حدودي باز گردند.
وزير كشور همچنين گفت وزارت كشور ميتواند اعتبارات كمكهاي بلاعوض را به مبلغ يكصد ميليون تومان از صندوق مشترك شهرداريها براي پرداخت حقوق كاركنان و كارگران شهرداريها در اختيار استانداران گذارد. هم چنين مبلغ پانصد ميليون تومان به عنوان وام عمراني از طريق صندوق مشترك شهرداريها ميتواند در اختيار استانداريها قرار گيرد كه بايد با دقت و در نظر گرفتن ضرورتها تا پايان مهلت آن كه خرداد ماه ميباشد خرج شود.
سپس مهندس مقدم مراغهاي استاندار، آذربايجان شرقي ضمن تشريح مسايل و مشكلات عمراني منطقه آذربايجان شرقي گفت پشتوانه اقتصاد هر كشوري نيروي كار آن مملكت است كه آلمان مثال جالبي دراين مورد است وابسته كردن افراد به بودجه دولت و از حالت مولد به خارج كردن آنها هيچ ثمرهاي نخواهد داشت بودجه فعلي كه تنظيم شده محافظه كارانه بودجه قبلي موجب هيچ تغييري انقلابي نخواهد شد، حال آنكه مردم انقلاب كرده و تغيير ميخواهد.
حبيب داوران استاندار گيلان نيز با اشاره به اينكه شهرداريها با درآمد خود قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نيستند پيشنهاد كرد كه كاركنان شهرداريها بايد جزو كارمندان دولت شوند و بدهي سابق آنها به صورتي از اعتبارات دولتي پرداخت گردد تا فرجي براي كارهاي عمراني در شهرداريها گردد. 
وي ضمن تشريح مورد دست و پا گير حكومت قبلي كه در حال حاضر نيز مانع انجام كارهاي انقلابي است گفت نواقص و مواردي كه از طرف استانداران پيشبيني ميشود معمولاً مورد توجه سازمان برنامه قرار نميگيرد روياين اصل مسايل خاصي را در منطقه بوجود ميآورد. استاندار گيلان هم چنين خواستار اختيارات بيشتري براي استانداران و مساعدتهاي دولت در زمينه كارهاي رفاهي عمومي شد.(كيهان30/2/1358) 
برخوردهاي منطقه « سرو »مطلقا مساله كرد و ترك نيست. 
استاندار آذربايجان غربي: اگر اهانت به كردها ادامه يابد، شهر را ترك مي كنم. 
كسانيكه مزاحم برادران كرد شوند،  به عنوان «ضدانقلابي» مجازات خواهند شد ـ دادستان انقلاب اروميه 
استاندار آذربايجان غربي ديروز در پي مسائلي كه براي كردهاي مقيم اروميه از سوي گروهي از افراد غير مسئول پيش آمده است،  تهديدكرد كه اگر تحريكات ادامه يابد،  شهر را ترك خواهد كرد.  
به گزارش خبرگزاري پارس، متن اعلاميه به اين شرح است: 
« اهالي محترم آذربايجان غربي،  برخورد منطقه «سرو» مطلقا مسئله ترك و كرد نيست و عوامل ارتجاع و وابستگان به فئودالهاي فرصت طلب، براي حفظ منافع نامشروع خود، اين درگيري را ايجاد كرده و قصد تحميل آن به مردم دارند. شنيده ميشود گروهي ناآگاه براي برادران كرد ما در شهر اروميه مزاحمتهائي ايجاد مي كنند.  بايد آگاه بود كه همه كردهاي مسلمان و عادل با ما برادرند و هرگونه تعرض و اهانتي نسبت به آنان از نظر من محكوم است.  متعرضان به برادران كرد بي طرف ما در اروميه، بشدت تحت پيگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد، چرا كه اين تحريكات، آگاهانه يا ناآگاهانه شديدترين ضربه را به پيكر اسلام و انقلاب اسلامي ايران مي زند و من هشدار مي دهم در صورت ادامه اين تحريكات، شهر را ترك خواهم كرد».  
استاندار آذربايجان غربي در پايان اعلاميه خود از مردم استان، بويژه اهالي اروميه خواست با برادران كرد خوش رفتاري كرده و با اين كار، روحيه انقلابي و انساني خود را به ملت ايران ثابت كنند. (آيندگان31/4/1358) 
در برخوردهاي روز جمعه اين منطقه، 3 پاسدار ديگر كشته شدند. 
افراد مسلح، كرد كنترل جاده « سرو» ـ اروميه را به دست گرفتند. 
اروميه ـ خبرنگار آيندگان: تشنجي كه از روز پنجشنبه در منطقه مرزي «سرو» اروميه آغاز شده همچنان ادامه دارد و افراد مسلح كرد، با بستن راه ارتباطي پاسگاه «سرو»، كنترل اين راه را در دست دارند.  
در همين حال، شيخ عزالدين حسيني رهبر مذهبي كردهاي مهاباد، در يك تماس تلفني با استاندار آذربايجان غربي پيشنهاد كرده است مأموران پاسگاههاي مرزي از افراد محلي انتخاب و استخدام شوند.  
حقگو استاندار آذربايجان غربي ديروز اعلام كرد كه در برخوردهاي روز جمعه 3 تن از پاسداران جان خود را از دست دادند.  
اسامي 2 تن از كشته شدگان «رضا قلعه اي» و «رضا عظيمي» گزارش شده و هويت نفر سوم هنوز روشن نيست.  
استاندار آذربايجان غربي كه روز گذشته در يك گفتگوي مطبوعاتي و راديوتلويزيوني شركت كرد،  اظهار داشت از بعدازظهر جمعه واحدهاي نظامي و ژاندارمري از منطقه بحراني «نازلو» بازگشتند و اضافه كرد در جريان بازگشت اين نيروها، برخوردي ميان طرفهاي درگير ـ پاسداران و كردها ـ بوجود نيامد.  
حقگو در ادامه سخنان خود گفت: « ديشب (پريشب) در اروميه شايع شد كه افراد مسلح به شهر حمله خواهند كرد كه در نتيجه، عدهاي به استانداري پناه آوردند و در همين حال، عدهاي هم به اين شايعات دامن مي زنند تا مردم را به وحشت اندازند».  
وي همچنين اظهار داشت: « امروز (ديروز) شيخ عزالدين حسيني رهبر مذهبي كردهاي مهاباد به من پيشنهاد كرد كه افراد مستقر در پاسگاههاي مرزي «سرو» از افراد محلي انتخاب و استخدام شوند و من در پاسخ گفتم كه با استخدام پاسدار محلي مخالف نيستم اما بايد راهي براي رفتن به پاسگاه داشته باشيم كه متاسفانه، فعلا اين راه بوسيله افراد مسلح كرد بسته شده است».
استاندار افزود:« در مرحله دوم بايد فرصت داده شود كه افراد محلي استخدام شوند در حالي كه متاسفانه اين فرصت را نيز برخي عوامل و عناصر فرصت طلب قائل نيستند».
او همچنين گفت: «5 تن از مجاهدين كه بوسيله كردها در منطقه «سرو» به گروگان گرفته شده بودند،  آزاد شده و بشهر بازگشته اند».  
خبرنگار ما در پايان گزارش خود اضافه ميكند: «اهالي غيركرد روستاهاي مناطق بحران زده، وسايل و اسباب زندگي خود را به اروميه انتقال ميدهند».(آيندگان31/4/1358)  
سخنان استاندار
«شكيبا» استاندار جديد كردستان به آيندگان گفت: «اگر كوچ دستجمعي مريوانيها صحت داشته باشد،  احتمالا قدرتي در كار است كه اين گونه آنها را به حركت واداشته است».  
وي خاطرنشان ساخت: «البته من تازه امروز (ديروز) به سنندج آمده ام و اينك مشغول بررسي اين مساله هستم.  تا به حال معلوم نشده كه آيا مريوانيها به عنوان اعتراض شهر را ترك گفته اند يا مساله ديگري موجب كوچ شده است».  
-خبرنگار خبرگزاري پارس در يك تماس تلفني با آقاي «كليجي»، معاون سياسي و اداري استانداري كردستان، آخرين تحولات در شهرستان مريوان را جويا شد.  وي گفت: «شايعات منتشر شده در شهرستان مريوان حكايت بر اين دارد كه پاسداران اعزامي و ارتش، پريروز و پريشب قصد حمله را داشته اند لكن تا ساعت 12 ديروز اين مسئله از مرز شايعه تجاوز نكرده است.  
آقاي كليجي افزود: « با فرمانده پادگان مريوان تماس گرفته و قرار شده براي آرام كردن مردم، از راديو تلويزيون اين شهرستان پيامي داير بر عدم صحت اينگونه شايعات پخش شود». وي در پايان خاطرنشان ساخت «جريان اوضاع مريوان را پريروز به وزارت كشور منعكس ساخته است» از سوي ديگر گزارشهاي رسيده به سنندج حاكي است كه در نقاط مختلف راهها و خيابانهاي متعدد شهر مريوان سنگر بندي همچنان وجود دارد و ادامه اين وضع و نيز شايعه اينكه پاسداران اعزامي و ارتش ميخواهند اين سنگرها را برچينند و يا به عنوان انتقام گرفتن خون كشته شدگان، روز بيست و سه تيرماه جاري كميته انقلاب آن شهرستان، دست به اقدام تلافي جويانه بزنند،  مردم و شهروندان مريوان را بسيار نگران و متوحش ساخته است. (آيندگان31/4/1358) 
استاندار آذربايجانغربي: مي خواهند منطقه را به آشوب بكشند.
اروميه ـ استانداري آذربايجانغربي در ارتباط با بحران منطقه «سرو» اطلاعيهاي خطاب به مردم آذربايجانغربي صادر كرد. در مقدمه اين اطلاعيه استاندار آذربايجانغربي با اشاره به شايعه پراكنيهاي بي اساس كه بوسيله عدهاي فرصت طلب و بي وطن براي ايجاد ترس و وحشت و جنگهاي رواني و سياسي ميخواهند منطقه را به آشوب بكشند، گفته شده است: اين بار نيز منطقه آذربايجانغربي با توجه به موقعيت جغرافيايي و نقش سياسي و سوق الجيشي با اهميت آن مورد هدف فرصت طلبان بوده است غافل از اينكه مردم اين منطقه اعم از ترك و كرد و ارمني و آسوري با وحدت و برادري هوشيارانه عليه نيروهاي اجنبي ايستادهاند. در اطلاعيه طي 7 ماده به اين شرح مسائل منطقه براي مردم آذربايجانغربي يادآوري شده است: 
1ـ درگيريهاي منطقه اي جنگ بين برادران ترك و كرد و سني و شيعه نبوده بلكه مبارزهاي است بين ضد انقلابي و فرصت طلبان و چپ نماها از يك طرف و نيروهاي انقلاب اسلامي از طرف ديگر و برادران كرد و ترك دوش به دوش هم براي دفاع از حدود و ثغور ميهن و نابودي ستمگران تا استقرار نظامي توحيدي مبارزه ميكنند
2ـ  با همكاري ارتش جمهوري اسلامي و مردم، نيروهاي تجاوزگر و فرصت طلب پراكنده شده و آرامشفعلاًدر منطقه برقرار و جاي هيچ نگراني نيست.
3ـ  ارتش جمهوري اسلامي يك، ارتش مردمي است و در جهت انقلاب اسلامي مورد تائيد رهبر انقلاب اسلامي امام خميني بوده و مبارزه برادران قهرمان ارتشي دوش به دوش نيروهاي مردمي عليه ضد انقلاب و چپ نماهاي ساواكي و فرصت طلبان بي وطن ميباشند.
4ـ  شما برادران آذربايجاني اعم از ترك و كرد، ارمني و آسوري، سالها در حساس ترين لحظات تاريخي با هوشياري انقلابي در مقابل ضد انقلاب و شايعات بي اساس مردانه ايستادهايد اين بار نيز با بي اعتنائي كامل به شايعات تفرقه افكنانه كه نقشي جز تجزيه نيروهاي اصيل اسلامي و ايجاد نا امني روحي و رواني ندارد ايستادگي نماييد. 
5ـ به عوامل فرصت طلب و مالكين سابق كه باعث دربدري و بي ساماني صدها خانوار از زارعين كرد شدهاند اخطار ميكنيم كه قاطعانه عدل قضائي اسلامي را در مورد آنها به مرحله اجرا گذاشته و تا احقاق حق برادران مسلمان كرد، از پاي نخواهيم نشست.
6ـ  خائنين و ضد انقلابي ها و چپ نماها بايد بدانند كه نميتوانند رابطه برادري اسلامي ترك و كرد را خدشهدار سازند. 
7ـ در خاتمه از كليه برادران روستائي ترك و كرد ميخواهيم كه با صبر و هوشياري انقلابي آرامشخود را حفظ نموده و با توان هر چه بيشتر به امور توليدي كشاورزان و دامداران بپردازند تا با بالا بردن سطح توليد در جهت رفاه خانواده خود گام برداشته و به سياست و عدم وابستگي موادغذائي كشور كمك نمايد.(اطلاعات1/5/1358)
كليجي: تا كنون گزارشي از مريوان به دست ما نرسيده است.
«كليجي» معاون استانداري كردستان ديروز در تماسي گفت: هيات اعزامي از مركز به مريوان رفته ولي تا كنون گزارشي از اين شهر به دست ما نرسيده است و منتظر اقدامات هيات هستيم.  
در اينحال سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران با صدور اطلاعيهاي از يك توطئه خطرناك عليه خلق كرد سخن گفت.  در قسمتي از اين اعلاميه آمده است: 
(مردم مريوان از حدود چهار روز پيش زادگاه خود را ترك كرده و آواره بيابان شدهاند و اكنون تقريبا كسي در شهر نيست و فقط نگهبانان مردم از خانه و زندگي آنها در برابر غارت دفاع ميكنند و هر لحظه خطرات جاني ومالي آنان را تهديد ميكند. در پايان اعلاميه از همه سازمانها و گروههاي انقلابي خواسته شده است كه به ياري مردم مريوان بشتابند. 
جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب كردستان هم با انتشار اطلاعيهاي توطئه اشغال نظامي مريوان توسط ارتش و پاسداران را محكوم كرد.
در اين حال آسوشيتدپرس به نقل از روزنامه حريت چاپ استانبول گزارش داد:
«دولت ايران براي كمك به پاسداران مستقردر (سرو) نيروهاي كمكي و واحدهاي تقويتي با هليكوپتر به اين منطقه فرستاده است و مردان مسلح كرد نيز سه زرهپوش را به غنيمت گرفتهاند و خدمه آنها را به عنوان گروگان به كوهستانها بردهاند.»  
در گزارش پس از تشريح وضع منطقه آمده است: «يكي ار رهبران شورشيان كرد در پي افزايش فعاليت نظامي ايران به تركيه گريخته است.» 
سرتيپ رياحي وزير دفاع ملي ديشب در تماسي آماري را كه از كشته شدگان حوادث غرب منتشر ميشود بشدت تكذيب كرد و افزود: اين شايعات را "اخلاگران" منتشر ميكنند.  وي تأكيد كرد: در حال حاضر منطقه غرب بسيار آرام است و فرمانده نيروهاي زميني به منطقه اعزام شده است.(كيهان2/5/1358)  
شهر مريوان خالي از سكنه است.
سنندج ـ «شكيبا» استاندار كردستان در يك تماس تلفني به خبرنگار اطلاعات گفت كه در حال حاضر،  شهر مريوان خالي از سكنه است.  
استاندار كردستان گفت:  ما فكر مي كرديم كه با رفتن به مريوان،   قضيه تا حدي حل خواهد شد اما بر خلاف انتظار، وقتي آقاي «كليجي» به مريوان رفت،  فقط با يك گروه پاسداران انقلاب توانست تماس بگيرد.»  
وي افزود: در حال حاضر شهر مريوان خالي از سكنه شده و 2 گروه يعني اتحاديه كشاورزان و گروههاي مذهبي شهر را ترك كردهاند و با هر گروهي كه صحبت ميشود،  اظهار ترس و وحشت از گروه مقابل مي كنند.  
مثلا گروههاي مذهبي مي گويند كه گروههاي چپي ميخواهند مريوان را بمباران كنند و در مقابل چپيها نيز مي گويند كه پاسداران قصد حمله به آنان را دارند.»  
استاندار كردستان اضافه كرد: « در اين مورد با وزير كشور هم تماس گرفتيم و ايشان نيز نتوانست تصميمي بگيرند.  فعلا فقط تعدادي از كارمندان دولت و افراد مسلح در پادگان شهر بسر ميبرند».  
استاندار كردستان ضمن هشدار به گروهها گفت:« مردم فقط بر اساس شايعات و ترسهاي موهوم كوچ كردهاند، اما بطور كلي دولت،  هم تا حدي صبر خواهد داشت و از اين حد كه بگذرد ناچار به اتخاذ تصميم قاطعانه خواهد بود و اينها در مقابل قدرت دولت حبابهاي كوچكي بيش نيستند».  
وي افزود: طوقتي يك توپ و يك تفنگ شكاري را مقايسه كنيم مسلما برد با توپ خواهد بود.  دولت تا حد امكان خواهد كوشيد تا خون از بيني كسي نيايد اما اگر اين دو گروه جبهه گيري بچه گانه را كنار نگذارند،  دولت نيز وارد عمل خواهد شد».  
استاندار كردستان در پايان در مورد دخالت «حزب دمكرات كردستان» در اوضاع مريوان گفت:« مسلما با هر گروهي كه تماس بگيريد خواهد گفت كه هيچ نقشي نداشته اند در حالي كه همه آنها دروغ مي گويند.» (اطلاعات2/5/1358) 
تكذيب خبر
اروميه ـ خبرگزاري پارس: حقگو استاندار آذربايجان، غربي گزارش يكي از خبرگزاريهاي خارجي درباره حوادث اخير آذربايجان غربي را قويا تكذيب كرد.  استاندار گفت كه در حوادث اخير منطقه سرو تنها چهار پاسدار و يك ژاندارم كشته و از طرف مقابل نيز چهار تا شش نفر كشته شدند.  از افراد پاسدار و ژاندارمري نيز پانزده نفر زخم برداشتند.  
خبرگزاري فرانسه به نقل از روزنامه «حريت» چاپ آنكارا گزارش داده است كه: «در يك درگيري ميان عناصر كرد و افراد ارتش در نزديكي «نازلو» واقع در جنوب «سلماس» در شمال غربي ايران، 106 سرباز ايراني جان سپرده اند». بر اساس همين گزارش، «در اين درگيريها كه از پنج روز پيش آغاز شده يك هليكوپتر ارتش جمهوري اسلامي ايران سرنگون و علاوه بر آن در اثر بمباران،  چند دهكده دستخوش حريق و حداقل صد غير نظامي به قتل رسيده اند».  
استاندار آذربايجان غربي ضمن تكذيب اين اخبار، به خبرگزاري پارس گفت: 
«هليكوپترهاي ارتش تنها براي شناسائي منطقه پرواز كردهاند و خبر بمباران صحيح نيست.  وي در مورد اوضاع منطقه اظهار داشت كه اطراف اروميه از آرامش نسبي برخوردار است و پاسگاههاي خلع سلاح شده بين «خوي» و «ماكو» همچنان خالي است ولي افراد ارتش در مواضع حساس منطقه مستقر شدهاند وي اضافه كرد كه عدهاي از كردهاي كشاورز در مناطق مذكور به تحريك صاحبان زمينها، مزارع خود را ترك گفته و اسلحه بدست گرفتهاند در حاليكه خود به اينكار رضايت نداشته اند و ندارند و اكثرا به زور و اجبار مزارع را ترك گفته اند و در حال حاضر نيز مردم منطقه «خوي» در نگراني و وحشت به سر مي برند».(آيندگان3/5/1358)
استاندار آذربايجانغربي: اجازه نمي دهم به يك گروه كرد و يا ترك توهين شود.
نقده ـ در پي بازداشت 10 نفر از افراد جهادسازندگي نقده در شهرستان مهاباد، مردم نقده، سخت نگران سرنوشت نامعلوم شهروندان خود شدهاند. و ميكوشند به نحوي اين عده از بند آزاد شوند و به شهر خود بازگردند. آقاي  حقگو استاندار آذربايجانغربي ضمن گفتگويي در رابطه با دستگيري اين ده نفر در مهاباد اعلام داشت اين عمل را از ناحيهي هر كس كه باشد محكوم ميكنم و اجازه نميدهم كه هيچ كس به يك كرد توهين كند. همچنان كه قبلاً گفتهام اگر به يك كرد توهين شود از اين استان ميروم اجازه نميدهم به يك ترك زبان هم توهين شود. حقگو افزود: مطلع شدم كه ضد انقلابيون رانندهي سازمان آب مهاباد را به گلوله بستهاند و كشتهاند اين برخوردهاي منطقه مانع از مصرف اعتبارات دولتي در جهت سازندگي و عمراني است و باعث ركود پروژههاي عمراني استان ميشود. استاندار آذربايجانغربي ضمن هشدار به ضد انقلابيون گفت: اين مردم هستند كه بايد در منطقه به برقراري نظم كمك كنند و راهي را انتخاب نمايند تا ركود در كارها بوجود نيايد. (اطلاعات3/5/1358)
گفتگو با استاندار كردستان
سنندج ـ خبرگزاري پارس: بدنبال شكست مذاكرات مريوان و بازگشت هيئت اعزامي به تهران، آقاي «شكيبا» استاندار كردستان در يك تماس تلفني گفت: «علت به نتيجه نرسيدن مذاكرات، مسئله حفاظت شهر مريوان بود و اهالي باقيمانده در شهر اصرار داشتند كه حفاظت شهر به افراد ژاندارمري سپرده شود ولي هيئت اعزامي عقيده داشت كه حفاظت شهر مشتركا به مجاهدين و افراد ژاندارمري يا مجاهدين و مردم و يا مجاهدين و افراد ارتش سپرده شود».  
استاندار كردستان اظهار كرد: «هيچگونه دخالتي در حل و فصل مسائل سياسي منطقه ندارد زيرا از جانب دولت و وزارت كشور، دستور العملي به استانداري ابلاغ نشده است». وي افزود: «شهر مريوان همچنان تعطيل است و حدودهفتاد درصد سكنه از شهر رفته اند و از شهرها و روستاهاي نزديك، كمك به آنان مي رسد».  
استاندار در اين گفتگو، بار ديگر دخالت افراد ارتش جمهوري اسلامي ايران را در حوادث اخير مريوان تكذيب كرد.(آيندگان4/5/1358)  
تصرف گروههاي ژاندارمري«قطور »توسط مهاجمان
اروميه ـ استاندار آذربايجانغربي اعلام داشت:« به موجب گزارشهاي رسيده از خوي، گروهان ژاندارمري« قطور» به تصرف كردها در آمده و موقعيت پاسگاههاي بين قطور ـ خوي به علت قطع ارتباطات، نا مشخص است. وي گفت: همين گزاش حاكي است مسافران جادة قطور در خوي گروگانگرفته ميشوند به موجب گزارش روابط عمومي لشكر 64 اروميه، منطقه ‹ سرو› همچنان نا آرام است. جمشيد حقگو استاندار آذربايجانغربي ضمن تائيد اين خبر گفت: نسبت به موقعيت منطقه نا آگاه است. در پي مذاكرات روحانيون كرد با استاندار، قرار شد به تشنجات منطقه، از سوي كردها پايان داده شود. لكن ديروز در جادة بند، يك سرباز هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد. در كنار اين خبر گفته شد سه تن از توليدكنندگان عسل كه ظاهراًدر «سرو» به گروگانگرفته شدند، به اروميه بازگشتند. (اطلاعات4/5/1358)
استاندار در مريوان
در تماس تلفني آيندگان با «شكيبا» استاندار كردستان، وي گفت: «از روز پنجشنبه به مريوان آمده ام و مذاكراتي صورت گرفته كه تاكنون نتيجه قطعي نداشته است زيرا يك مساله مورد اختلاف وجود دارد كه باعث شده ساير اقدامات بهم بخورد و آن اينكه از مركز مي گويند،  شهر بايد توسط نظاميان اداره گردد و اين امري است كه شوراي موقت شهر و مردم مريوان با آن مخالفند.  چون شب جمعه در ديداري با كوچ كنندگان در دادگاه آنها داشتم، همگي مي گفتند كه شهر بايد توسط خود مردم از طريق انتخابات آزاد اداره شود».  
استاندار در مورد جريان تيراندازي ديروز مريوان گفت: «اين درگيري ظاهرا بين پاسداران و مجاهدان داخل پادگان كه گويا از پادگان نيز خارج شده بودند با نيروهاي محلي در كوههاي اطراف صورت گرفته و چون از شليك خمپاره بسوي كوهها استفاده شد، آماري از تلفات دقيق در دست نيست.  منتها طبق خبري كه به من رسيده يك نفر از اهالي محل كه گويا دهقان بوده كشته،  يك نفر زخمي و دو نفر پاسدار داخل پادگان نيز مجروح شدهاند». 
از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه در درگيري دوباره بين پاسداران و نيروهاي مسلح محلي مريوان، 6 نفر كشته شدهاند. (آيندگان6/5/1358)    
تظاهرات در شهرهاي سقز، بوكان، سردشت و كامياران
به گزارش خبرنگار آيندگان از مهاباد، روز چهارشنبه گذشته به دعوت شوراي هماهنگي جمعيتهاي كردستان ايران،  تظاهرات و راهپيمائيهاي گسترده اي به پشتيباني مردم مريوان در شهرهاي مهاباد،  سقز،  بوكان،  بانه،  سردشت و كامياران انجام شد.  
اين تظاهرات كه جنبه محكوم كردن عاملان آشوبهاي منطقه « سرو » اروميه و پشتيباني از مردم اين منطقه را نيز داشت از حمايت «شيخ عزالدين حسيني» رهبر مذهبي و سياسي مهاباد برخوردار و مورد تأييد وي قرار گرفته بود.  
در پايان تظاهرات هر شهرستان، قطعنامه اي حاوي خواستهاي كرادها صادر و خوانده شد كه مورد تأييد شركت كنندگان قرار گرفت و از آن جمله، قطعنامه راهپيمايان مهاباد است كه در آن، ضمن انتقاد از سياست دولت در قبال خواستهاي مردم كرد آمده است: 
1 ـ ما حركت آگاهانه مردم قهرمان مريوان را بر عليه استقرار ارتش ضد خلقي و « مجاهدين » تائيد كرده و با تمام نيرو از آنها پشتيباني مي كنيم.  
2 ـ ما خواهان آزادي تمام مبارزيني كه به كمك مردم مريوان شتافته و به اسارت ارتش ضد خلقي درآمده اند،  هستيم.  
3 ـ ما خواستار قطع تبليغات شوم و ننگين راديو تلويزيون انحصاري دولتي بر عليه خلقهاي ايران، خصوصا خلق كرد هستيم.  
4 ـ ما تبليغات و تحريفات تفرقه اندازانه «ملا حسني» مرتجع را در شهرهاي اطراف اروميه محكوم نموده و خواهان دستگيري حسني مزدور و مجازات او مي باشيم.  
5 ـ ما براي چندمين بار خواهان اخراج «قياده موقت»، اين دشمن خلق كرد و عامل امپرياليسم از ايران هستيم.  
در پايان قطعنامه،  آزادي دستگير شدگان پرسنل انقلابي و مجازات فرمانده لشكر 64 خواسته شده است. (آيندگان6/5/1358)  
استاندار كردستان:بحران مريوان امروز تمام ميشود. 
           در درگيري مجدد مريوان يك نفر كشته و دو نفر مجروح شدند. 
سنندج: ديروز بين عدهاي از پاسداران انقلاب مستقر در پادگان مريوان و افراد مسلح اين منطقه درگيري تازهاي رخ داد كه بر اثر آن يكي از افراد مسلح كشته و دو نفر از پاسداران كه گويا بومي هستند زخمي شدند. مجروحان براي مداوا با هليكوپتر به كرمانشاه انتقال يافتند. هنوز از علت درگيري مجدد اطلاعي بدست نيامده است.  
خبرگزاري پارس از سنندج گزارش داد: «اين درگيري در حالي صورت گرفت كه مذاكرات استاندار كردستان و هيات همراه وي از يك سو و نمايندگان گروههاي درگير در مريوان از سوي ديگر در زمينه چگونگي استقرار امنيت در اين شهر و اطراف آن در مريوان ادامه دارد.»
در همين حال از بامداد ديروز راهپيمايي گروههائي از مردم سنندج به عنوان اعتراض به بازداشت پنج روز پيش 16 تن بوسيله پاسداران، از سنندج بسوي مريوان آغاز شد و راه پيمايان پس از طي 35 كيلومتر در درهاي بنام "نودار" بيتوته كردند تا از بامداد امروز راهپيمايي را به سوي مقصد از سر گيرند.(كيهان6/5/1358)  
حضور پاسداران اعزامي موجب اعتراض اهالي مريوان شده است.  
مذاكرات مريوان ادامه دارد.
كوچ رابر ماندن در شهر پراضطراب ترجيح مي دهيم.  ـ مردم مريوان
دولت اسلامي بايد صلح را مقدم بر جنگ كند حال آنكه جنگ را مقدم بر صلح كرده است.  
مريوان ـ خبرنگار اعزامي آيندگان از سنندج: در حالي كه راهپيمايان سنندج با استقبال مردم روستاها به مريوان، نزديك مي شوند،  ديروز مريوان كانون مذاكرات هيات اعزامي دولت با استاندار كردستان و نمايندگان شوراي موقت شهر مريوان بود و تا ساعت 5/7 ديشب نيز اين مذاكرات طول كشيد و استاندار كردستان در تماس با آيندگان اعلام كرد مذاكرات كاملا سري است و تاكنون، توافق كامل حاصل نشده است.  
استاندار اضافه كرد: «هياتي كه در آن «دكتر چمران»، «يك سرتيپ» و «سرهنگ ايزدي» همراه هستند. هم اكنون در مريوان بسر مي برند.  همچنين «بيگاري» دادستان انقلاب اسلامي كردستان كه مدت 3 روز است در مريوان بسر مي برد در مورد وضعيت دستگير شدگان كه در پادگان مريوان هستند،  به آيندگان گفت: «ما در حال تحقيق هستيم و فعلا مداركي را در رابطه با اين مساله تحويل نگرفته ايم، چون بيشتر سعي و كوشش ما پايان دادن به بحران كنوني مريوان است». (آيندگان8/5/1358) 
دولت،پايان بحران مريوان را اعلام كرد. 
توافقنامه مذاكرات مريوان رد شد. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان :در حاليكه استاندار كردستان و هيات اعزامي به مريوان خبر از توافق و پيروزي مذاكرات مريوان دادند، سخنگويان كميته انقلاب مريوان و شوراي موقت شهر مريوان اطلاعيه استاندار را در مورد توافق در مذاكرات و بازگشت كوچ كنندگان به شهر رد كردند. 
محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان امروز صبح تلفني به خبرنگار كيهان گفت: ما ديروز پس از يك هفته مذاكره با شوراي موقت شهر مريوان به توافق رسيديم و با تنظيم يك صورت مجلس اصول توافق را بر پايه 3 ماده مهم بنا نهاديم و قرار شد كه بدنبال اين توافق كوچ كنندگان به شهر باز گردند.  
وي افزود: ماده اول توافق خروج پاسداران غير بومي از مريوان بود زيرا هر دو طرف تشخيص داديم كه نيازي به بودن آنها در محل نيست. ماده دوم حفظ نظم توسط ارتش بطور موقت و تا آرامش كامل و برقراري و تاسيس واحد ژاندارمري و شهرباني در مريوان و سوم انجام برنامههاي رفاهي و عمراني بطور سريع در منطقه و اصلاحات لازم در اين شهر بود كه در هر 3 مورد اعضاي شوراي شهر موافقت كردند.  
استاندار گفت: براين اساس ما اطلاعيه ديشب خود را به راديو وتلويزيون داديم و در انتظار آن هستيم كه مردم به خانه و كاشانه خود برگردند و آرامش و آشتي در سطح منطقه برقرار شود. براي بازگشت كوچ كنندگان مقرر شد 40 تا 50 دستگاه ميني بوس و اتوبوس نيز آماده شود. در پي اين اظهارات خبرنگار كيهان با كميته انقلاب اسلامي مريوان تلفني تماس گرفت. يكي از اعضاي كميته، اطلاعيهاي ديشب راديو و تلويزيون و خبر توافق در مريوان را رد كرد و گفت: شوراي شهر مريوان اطلاعيه ديشب استاندار كردستان را تكذيب ميكند و مردم هم حاضر به بازگشت به خانههاي خود نيستند.  
وي گفت: البته ما از نظر اصول بر سر پاره اي مسائل به توافق رسيديم و قرار براين بود كه اعضاي شوراي شهر ديشب مفاد اين توافق را با كوچ كنندگان مريوان در محل اردوگاه مطرح كنند و در صورت تصويب آنها اعلام موافقت رسميشود ولي با اقدام ديشب استاندار كردستان و پخش متن موافقت نامه،  مردم و كوچ كنندگان و شوراي شهر مريوان بشدت ناراحت شدند.  
وي گفت: «اگر قرار است دولت و هيات اعزامي اينقدر آسان مطالب كذب اعلام كنند ما به حسن نيت اين عده بياعتماد ميشويم.»(كيهان10/5/1358)
خلع سلاح در مناطق مرزي كردستان ضروري است. 
كميته انقلاب كرمانشاه  براي تحويل اسلحه 10 روز مهلت داد. 
كرمانشاه: "دولت براي ايجاد اشتغال در منطقه اورامانات طرح تاسيس چند كارخانه مورد نياز منطقه را در دست اقدام دارد"   
اين مطلب را «محمد سپهريپور» استاندار كرمانشاهان در بازگشت از سفر تهران به خبرنگار كيهان گفت: و دنبال آن اضافه كرد: سفر من به تهران علاوه بر ارتباط با وقايع اين منطقه به مسايل رفاهي و عمراني شهر كرمانشاه و بخشها و روستاها ي آن نيز مربوط بود.
وي افزود: مسئله كمك به شهرداري كرمانشاه و افزايش بودجه آن نيز مورد گفتگوي من با دولت بود و از مقامات مسئول خواسته شد كه وعدههاي خود را در اين زمينه حتما عملي كنند. 
استاندار همچنين گفت: «در هر حال اولويت بيشتر، برنامههاي عمراني و رفاهي مناطق مرزي است.  مثلابدنبال مشكلات كشاورزي در اين منطقه پيشنهاد تاسيس چند كارخانه را دادم كه مورد موافقت قرار گرفت». نامبرده در مورد جبران خسارت مردم در وقايع اخير پاوه و ساير شهرها گفت: نظر دولت را در مورد جبران خسارت وارده بمردم اين مناطق جلب كرده و خواستار اجراي برنامه ضربتي و سريع در اين مناطق شدم كه بدون شك افزايش امنيت اين مناطق نيز ضرورت دارد.در مورد ايجاد امنيت در منطقه استاندار گفت: چنانچه برنامههاي پيشنهادي بسرعت پياده شود ضد انقلاب نخواهد توانست مردم را فريب دهد. در حال حاضر با استقرار ارتش و امنيت در منطقه اورامانات لزوم سرعت بخشيدن به برنامههاي ضربتي و بنيادي اهميت فوقالعاده دارد. وي اجراي برنامه خلع سلاح در منطقه مرزي را ضروري دانست و گفت: اين يك برنامه لازم براي پاكسازي سريع منطقه است،  اما من در صددم كه بدولت پيشنهاد نمايم در صورت امكان پول اسلحه كسانيكه داراي فقر مالي هستند و تمام درآمد و پول خود را صرف خريد اسلحه كردهاند، نقدا بپردازد. استاندار در مورد كنترل مرزها گفت: «اين وظيفه بعهده افراد ژاندارمري است و با تقويت پاسگاههاي مرزي كار آنها در كنترل مرزها آسانتر شده و با استقرار ارتش و پاسداران نيز مشكل رخنه و نفوذ بداخل خاكها از بين خواهد رفت.»استاندار بدنبال اين مطلب گفت: البته نگهداري مرزهاي غربي توسط عشاير داوطلب نيز برنامه خوبي است ولي چون متاسفانه تعداد معدودي از عشاير در موقع بحراني و تشنج بوظيفه خود خوب عمل نكردهاند بنابراين حفاظت مرزها توسط ژاندارمري اطمينان بخشتر است. استاندار افزود: به بخشداران و فرمانداران منطقه اورامانات و ساير مناطق مرزي دستور داده ام كه با مردم و عشاير منطقه مذاكره كنند و تعدادي را كه بدنبال شايعات ضد انقلاب قصد كوچ كردن دارند براي ماندن در محلهاي خود تشويق نمايند. وي همچنين هوشياري مرزبانان را در شناسائي و بازداشت جاسوسان در منطقه، عالي توصيف كرد و گفت طبيعي است كه از مرزها ي طولاني قصد نفوذ دارند ولي با بيداري مردم محل و هوشياري ارتش و پاسداران از اين بابت لطمه اي نخواهيم ديد.  از سوي ديگر برابر گزارش ژاندارمري سنندج،  در اجراي برنامه خلع سلاح منطقه تا كنون هشت قبضه اسلحه ژ، ث،  711 تير فشنگ، شش قبضه برنو،  سه قبضه كلت كاليبر 46،  دو قبضه نارنجك انداز 40 ميليمتري،  سه قبضه تير بار يوزي،  نارنجك دستي و يك دستگاه بي سيم كوچك از منطقه چناره و 10 قبضه ژ ث،  دو قبضه يوزي،  4 قبضه ام يك ـ دو عدد دوربين، يك قبضه كلت كمري و ده قبضه يوزي از مريوان بدست آمد.(كيهان8/6/1358)  
اطلاعيه استاندار آذربايجان غربي
اروميه: حقگو استاندار آذربايجان غربي بعد از ظهر ديروز در پيامي به مردم شهرستان نقده با اشاره به اعدام شهريار ملك كندي توسط عوامل حزب منحله دموكرات كردستان گفت: اين مسئله نبايد موجب تيرگي روابط اهالي كرد و ترك نقده باشد،  چون آشوبهائي كه حزب منحله دموكرات در استانهاي كردستان و آذربايجان غربي بپا كرده هيچ ارتباطي به برادران مسلمان كرد ما ندارد و اگر اهالي نقده بعنوان اعتراض به اعدام همشهري خود تظاهراتي برپا ميكنند بايد مواظب توطئههاي عواملي باشند كه قصد دارند واقعيتها را تحريف كرده و آشوبهاي حزب منحله دموكرات را برخوردهاي شيعه و سني و يا ترك و كرد جلوه دهند.  اهالي نقده كاري نكنند كه احيانا موجب رنجش برادران كرد ما در آن منطقه باشد در پيام استاندار آذربايجان غربي آمده است: همانطوري كه امام فرموده اند مسايل كردستان و آذربايجان غربي هيچ ربطي به شيعه و سني ندارد و حزب منحله دموكرات مسئول اين رويدادهاي ناگوار است حقگو در پايان پيام خود ضمن تسليت به تمام كساني كه در جريان اين رويدادها متحمل مصيبتهائي شدهاند از آنان خواست كه تحمل و بردباري خود را از دست ندهند تا در انقلاب، توطئههاي دشمنان انقلاب اسلامي را خنثي كنند.  
خلع سلاح عمومي
از طرف كميته مركزي موقت جمهوري اسلامي كرمانشاه بعد از ظهر ديروز اطلاعيهاي در مورد خلع سلاح عمومي در استان كرمانشاهان انتشار يافت.  
متن اطلاعيه باين شرح است:       
بسمه تعالي - بدينوسيله باطلاع كليه دارندگان سلاحهاي مجاز و غير مجاز استان كرمانشاهان ميرساند كه بر اساس اعلاميه منتشره ازسوي دادستان كل و كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران از تاريخ شنبه 10/6/58 لغايت 20/6/58 سلاحهاي خود را به كميته مركزي موقت جمهوري اسلامي كرمانشاه و يا نزديكترين كميته به محل سكونتشان تحويل دهند و رسيد دريافت دارند و فتوكپي رسيد خود را بدادستاني كل كميته مركزي موقت جمهوري اسلامي استان كرمانشاهان ارائه دهند.(كيهان8/6/1358)  
گروهي از افراد ژاندارمري بانه تحت نظر دموكراتها هستند.  
محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان امروز در تماس با كيهان اعلام كرد كه تلفن و برق سقز كه قطع بود كاملا ترميم شده و از اين جهت جاي هيچگونه نگراني نيست.  
استاندار كردستان پيرامون تصرف و خلع سلاح ژاندارمري بانه توسط افراد مسلح حزب منحله دموكرات كردستان گفت فرمانده گروهان ژاندارمري بانه،  به اروميه آمده و آن گروه از افراد ژاندارمري كه در محل باقي مانده اند تحت نظر حزب دموكرات هستند.  
شكيبا اضافه كرد: من مساله تصرف و خلع سلاح ژاندارمري بانه را به اطلاع مقامات ارتش رسانده و درخواست اقدام لازم در اين زمينه كردهام.  
استاندار كردستان همچنين گفت: «در مصاحبه ديروز خود با خبرنگار كيهان نگفته ام كه: (دولت بايد مردم مهاباد را در مضيقه غذايي قرار دهد) بلكه گفتهام: (اگر افراد مسلح حزب دموكرات در مهاباد بيش از اين مقاومت كنند و راهها همچنان بسته باشد مردم عادي شهر، در آينده، در مضيقه مواد غذايي قرار  خواهند گرفت.»
استاندار كردستان در پايان گفت: به استثناي دو شهر بانه و سردشت اوضاع در بقيه شهرهاي كردستان عادي است و نگراني وجود ندارد.(كيهان9/6/1358) 
راهپيمايي مسالمت آميز سنندج 
سنندج ـ خبرگزاري فرانسه :«صفا حائري» فرستاده ويژه خبرگزاري فرانسه در گزارشي از غرب ايران اعلام كرد كه بيش ازسه هزار كرد ايراني ديروز يك راهپيمايي مسالمت آميز را از سنندج بسوي مريوان آغاز كردهاند.  براساس اين گزارش،  راه پيمايان كه در بين آنها زنان و كودكان نيز ديده ميشوند بدينوسيله خواستار آزادي 13 تن از مبارزين كرد ميباشند كه در پادگان مريوان از سوي پاسداران انقلاب تحت بازداشت هستند. فرستاده ويژه خبرگزاري فرانسه در بخش ديگري از گزارش خود ميافزايد كه شركت كنندگان در اين راهپيمايي بصورت زنجيري طويل در حاليكه اشعار ملي كردي را ميخواندند راهپيمايي طولاني خود را آغاز كردند.
بعدازظهر ديروز شكيبا استاندار جديد استان كردستان بمنظور كوشش در جهت حل بحران كنوني شهرستان مريوان راهي اين منطقه شد. كليجي معاون سياسي اداري استانداري كردستان، دو تن از اعضاي شوراي يازده نفري شهر سنندج باضافه دادستان سنندج از جمله همراهان استاندار كردستان در اين سفرند. استاندار كردستان ديشب در گفتگوئي با خبرگزاري پارس نسبت به نتيجه بخشي مذاكرات خود و هيات همراهش با گروههاي درگير در شهرستان مريوان براي اعاده آرامش در اين شهر ابراز اطمينان كرد. وي گفت منتظر پاسخ پيشنهادهاي خود به دولت در اين زمينه است و اميدوار است كه تمام گروههائي كه مسافرند ظهر فردا (امروز) و روزه داران فردا شب (امشب) افطار را ميهمان پادگان مريوان باشند و غذاي شادي و آشتي صرف كنند.  وي تأكيد كرد كه در مذاكره با گروههاي درگير در مريوان كليه راههاي حل مسئله بررسي و پيموده شده است و اطمينان دارد كه ظرف امشب (ديشب) و حداكثر پيش از ظهر فردا (امروز) با توافق همه گروهها آرامش كامل به اين منطقه باز خواهد گشت.(كيهان10/6/1358)   
عدم نرمش در مذاكرات
شكيبا استاندار جديد كردستان در گفتگوئي با خبر نگار كيهان در مورد عدم توفيق هيات اعزامي از تهران با نمايندگان گروههاي مسلح در مريوان گفت :«هيات اعزامي در اولين دورپيشنهاد استقرار سپاه پاسداران مركب از پاسداران ساير شهرها و مريوان را بطور برابر ارائه كرد كه مورد قبول قرار نگرفت»  وي افزود: «افراد مسلح كه كنترل شهر را ب  عهده دارند با دخالت و ورود ارتش نيز مخالفت دارند ولي موافقت خود را با استقرار ژاندارمري در مريوان اعلام داشته اند اما چون تعداد افراد ژاندارمري بيش از 15 نفر نخواهد بود انتظامات شهر باز هم عملا در اختيار گروههاي مسلح قرار خواهد گرفت كه هيات اعزامي اين پيشنهاد را نپذيرفت».  
استاندار كردستان افراد مسلح را مسئول كوچ مردم مريوان قلمداد كرد و گفت:« اگر طرفين در مواضع خود كمي نرمش بخرج ميدادند مذاكرات در بن بست باقي نمي ماند ولي اميدواري زيادي وجود دارد كه همه گروهها به توافق برسند».  
طبق گزارش رسيده از مريوان، گروههاي مسلح در نقاط حساس شهر سنگربندي كردهاند. از سوي ديگر حدود 400 پاسدار مستقر در پادگان مريوان و واحدهاي نظامي پادگان نيز در حالت آماده باش بسر ميبرند.  
مهندس« هاشم صباغيان» وزير كشور به خبرنگار كيهان گفت: « نمايندگان اعزامي به مريوان بازگشته اند كه ار طرف آقاي «لاهوتي»  در اين مورد مطالبي وسيله خبرگزاري پارس و راديو منتشر شد،  ضمناً نتيجه اين مذاكرات وگزارشات مورد بررسي قرار خواهد گرفت و نتيجه نهائي براي آگاهي عمومي ملت ايران منتشر خواهد شد.(كيهان5/5/1358)  
تا برآورده شدن خواستهايشان،مردم پاوه و اورمانات به تحصن نامحدود خود ادامه مي دهند. 
كرمانشاه: تحصن گروههاي مختلف اورامانات و فرمانداري پاوه ادامه دارد.  
از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاهان اعلام شد كه پريروز عدهاي از مردم مسلمان و متعهد (باينگان)،  (تازه آباد)،  (بيشر)،  (بابا جاني)،  (نجار)، ( امامي )و (جوانرود) ضمن پشتيباني از جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني همبستگي خود را از خواستهاي مشروع مردم پاوه در زمينه حفظ امنيت در منطقه اعلام داشتند و خواهان دخالت قاطع ارتش جمهوري اسلامي هستند.  در گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده است: اين عده هرگونه راه بندان عمال ضد انقلابي گروگان گيري و غارت اموال مردم را محكوم كردند و از دولت موقت جمهوري اسلامي خواستار پايان دادن به اين گونه اعمال شدند و اعلام داشتند تا برآورده شدن خواستهايشان به تحصن نا محدود خود در فرمانداري پاوه ادامه ميدهند.  محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان در باره تحصن مردم پاوه و اورامانات گفت: از طرف گروه ديگري از مردم اورامانات كه در (قوري قلعه) گرد آمده اند خواستهاي آنان نيز مطرح شده است و چون ايجاب ميكند كه از نزديك به اين خواستها رسيدگي شود تصميم گرفته شد كه در محل با آنها به مذاكره بپردازيم تا با توجه به اين مذاكرات،  راه حل مطلوبي براي رفع اختلافات اهالي منطقه اورامانات در نظر گرفته شود.  
استاندار كرمانشاهان افزود:« روز جمعه با شركت در اجتماع متحصنين پاوه خواستهاي آنها بررسي شد و بهمين منظور جلسه اي در استانداري تشكيل شد.  پس از مذاكره با اجتماع كنندگان (قوري قلعه) و بررسي خواستهاي آنان بهتر ميتوان براي حل مسئله منطقه اتخاذ تصميم كرد».  
استاندار كرمانشاهان در پايان گفت: «در اولين فرصت هياتي براي بررسي پيشنهادهاي اجتماع كنندگان قوري قلعه به محل خواهد رفت».(كيهان22/5/1358)  
انتخابات شوراي شهر سنندج دو هفته ديگر انجام ميشود.
سنندج ـ خبرنگار كيهان: بدنبال پايان درگيري مسلحانه در سنندج و تشكيل شوراي موقت انقلاب، اين شهر چهره عادي خود را باز يافت و گروههاي مختلف مردم به جمعآوري اجساد كشته شدگان اطراف پادگان،  كه در جريان درگيري قادر به انتقالشان نبودند، پرداختند و اجساد به گورستان سنندج حمل شد. 
از سوي ديگر شوراي پنج نفري در سنندج طي بيانيه اي از مجاهدين و مبارزين دعوت به پاسداري و حفظ نظم شهر كرد.  اين شورا سرگرم (تهيه مقدمات انتخابات شوراي 11 نفري انقلاب است كه ظرف دو هفته آينده انجام خواهد شد.  
ابراهيم يونسي استاندار جديد كردستان در پي تحريم رفراندوم از سوي گروههاي سياسي كردستان، در تماسي با خبرنگار كيهان گفت: 
روحانيون كردستان متفقا در رفراندوم شركت كرده و پشتيبان جمهوري اسلامي هستند.  
وي افزود: (براي برگزاري رفراندوم تا به حال 400 صندوق راي به مناطق مختلف كردستان ارسال شده است ووضع شهر نيز آرام است.)
مدارس سنندج كه در پي در گيريهاي مسلحانه تعطيل شده بود هنوز باز نشده است.  
يك سخنگوي شوراي موقت انقلاب سنندج خبري را كه در باره كشته شدن بيش از 200 نفر در منازعات سنندج انتشار يافته است تكذيب كرد و گفت: هنوز آمار رسمي و دقيق از تعداد كشته شدگان در دست نيست.(كيهان5/1/1358)  
فرماندار مهاباد را آزاد كردند. 
«محمد مهدي عباسي» استاندار آذر بايجان غربي كه براي رسيدگي به جريان زد و خورد و تيراندازي جمعه به نقده عزيمت كرده بود،  پس از يك روز توقف به علت ادامه تيراندازي مجبور به مراجعت به اروميه شد و در حالي كه چند بار بسوي اتومبيل وي تيراندازي شد به اين شهر رسيد.  
هنگاميكه استاندار،  از قريه (محمديار) نزديك نقده عبور ميكرد،  مشاهده شد كه فرماندار مهاباد و ملا موسي كه از دوستان شيخ عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد است،  هر دو بعنوان گروگان در اين قريه دستگير شدهاند كه با وساطت استاندار هر دو نفر آزاد شدند.  
دكتر قاسملو دبيركل حزب دموكرات كردستان نيزكه همراه استاندار تا دو راهي نقده به مهاباد آمده بودند،  بعد از بدرقه استاندار عازم مهاباد شد.  
استاندار به خبرنگاركيهان گفت: 
تا مادامي كه آتش بس در اين منطقه اجرا نشود نميشود كاري انجام داد.  با گذشت 48 ساعت كه از زد و خورد نقده ميگذرد.  در گيريهاي مسلحانه به روستاهاي اطراف نقده سرايت كرده است كه از جمله روستاهاي (اخچزيله)، (كهور) و (بعين قلعه) ازطرف افراد مهاجم غارت و تعدادي از خانهها به آتش كشيده شده است.  در گوشههايي از شهر نقده نيز شعلههاي آتش ديده ميشود ولي تعيين محل به علت تيراندازي امكان پذير نيست.(كيهان2/2/1358) 
گزارش خبرگزاري پارس
خبرگزاري پارس خبر داد: «استاندار آذربايجان غربي در يك تماس تلفني گفته است كه هنوز مذاكرات دو طرف به نتيجه نرسيده است و آنچه مورد نياز است پزشك و امكانات داروئي است كه بايد به منطقه ارسال گردد».  
استاندار در اين گفتگو ياد آور شده است كه در مسير راه مهاباد به نقده، عبور آمبولانسها بسختي صورت ميگيرد و اين مساله خود مشكلاتي براي كمك به مصدومين ايجاد كرده است. 
استاندار اضافه كرد: از شركت كنندگان در متينگ حزب دمكرات كردستان كه به نقده آمده و در ماجرا درگير شدهاند، خواسته شده است كه شهر را ترك كنند و به مخاصمه پايان دهند.  
در منطقه ايكه هم اكنون اكراد مستقر هستند،  بعلت تيراندازي شديد، امكان ملاقات و تماس با رهبران كردها ميسر نشده است.  
استاندار آذربايجان غربي در اين مصاحبه اضافه كرده است بعلت درگيري شديد هنوز امكان شمارش تعداد كشتهها و زخميها بطور دقيق مقدور نيست و لازم است هرچه  زودتر نيروهاي انتظامي براي خواباندن آشوب اقدام كنند و از توسعه بيشتر زدوخورد جلوگيري نمايند.(كيهان2/2/1358) 
تكذيب شد.
معاون استاندار آذربايجان غربي در يك تماس مداخله ارتش در درگيريهاي نقده را تكذيب كرد و اظهار داشت: مجاهديني كه از شهرستان اروميه به نقده آمده بودند به شهر خود بازگشته اند و ارتش بيطرفانه براي برقراري نظم و آرامش بين طرفين حائل شده است.  
معاون استاندار اضافه كرد مواد بهداشتي و دارو بمقدار كافي در نقده موجود است و از اين حيث نيازهاي شهر تامين شده است.(كيهان4/2/1358)   
 تشكيل كميسيون در اروميه
اروميه ـ امروز كميسيوني با حضور محمد مهدي عباسي استاندار آذربايجان غربي براي ايجاد آرامش كامل در نقده و رسيدگي باختلاف طرفين درگير در اورميه تشكيل ميشود.  
در اين كميسيون چند تن از علماي اروميه و نماينده تام الاختيار عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد و علماي ترك و كرد نقده شركت دارند. استاندار آذربايجان غربي به خبرنگار كيهان اظهار داشت در اين كميسيون براي كمك به خانودههائي كه سرپرست خود را از دست داده اند تصميماتي اتخاذ ميشود همچنين در مورد آزادي بدون قيد و شرط گروگانها تا آخرين نفر مذاكراتي خواهد شد.  
استاندار افزود: (در اين كميسيون مسئله آوارگان كرد و برگردانيدن آنان بروستاهايشان نيز مطرح و بررسي خواهد شد.  و براي جلوگيري از كوچ ترك و كرد از نقده و مناطق ديگر و برگردانيدن آوارگان كه بشهرهاي ديگر كوچ كردهاند تدابيري اتخاذ خواهد شد.) 
استاندار در مورد مراجعت از ارتش از نقده گفت: پس از استقرار كامل ژاندامري در نقاط مرزي و شهر نقده نيروهاي ارتشي به نقده مراجعت خواهند كرد. 
استاندار گفت: دستور دادم ادارات نقده كه تعطيل شده است مجددا  فعاليت خود را شروع كنند.  
پاشائي رئيس كميته اروميه كه براي مبادله گروگانها عازم نقده بود اطلاع داد ديروز با مذاكراتي كه انجام گرفت در مقابل تحويل 16 نفر گروگان كرد به مهاباد،  75 نفر گروگان ترك از مهاباد تحويل گرفته شد كه از اين عده 31 نفر اهل اروميه و 44 نفر اهل نقده ميباشند. همچنين 75 نفر گروگان كرد از اهالي اشنويه باشنويه اعزام و 85 نفر گروگان كه در اشنويه بود تحويل گرفته شد.  
ضمنا پاشائي اطلاع داد 31 نفر كه از تركيه بدون گذرنامه وارد اروميه شده بودند و بمعامله اسلحه و كارهاي ديگر مشغول بودند دستگير شدند تا تحويل دادگاه شوند.  
سرهنگ صادقي امروز گفت: بر خلاف شايعاتي در مورد راه بندان در (اخواه) امروز 800 نفر از سربازان خدمت منقضي پادگان پيرانشهر كه با كاميونهاي ارتشي آورده ميشدند تا بشهرهاي خود برگردند در گردنه دو آب مواجه با راه بندان عدهاي از كردها ميشوند و كردها نه تنها مانع عبور اين عده نشدند بلكه به آنها محبت هم كردهاند.  
اتوبوسها را پس از بازرسي اجازه عبور دادند و بدين طريق حركت ماشينها كه دو روز قبل در جاده اروميه ـ مهاباد و كرمانشاهان متوقف شده بود از سر گرفته شد. (كيهان6/2/1358)  
مصــاحبــه
استانداران، سه روز در تهران جمع شدند.  گفتگو و تبادل نظر كردند.  هر يك با كوله باري از مشكلات.  مشكن مسكن،  مشكل بيكاري،  مشكل بودجه و بالاخره مشكل اسلحه.  
صبح و عصر، يكسره جلسه داشتند.  بيشتر در راه هماهنگي، از طرفي بين امور استانها و از طرف ديگر با مسئولين دولت گفتگو داشتند.  همه خسته از درگيريهائي بودند كه در دوران انقلاب طبيعي است.  اما همه اميدوار بودند.  كارها در اثر اعتصابات و فرار سرمايه داران وابسته خوابيده است.  بيكاري به چشم مي خورد.  براي ايجاد كار در شرايطي و با هدفي كه از وابستگي اقتصادي نجات پيدا كنيم، فرصت لازم است،  اما بيكاران تحمل نمي توانند.  عدهاي هم فرصت تحريك يافته اند.  آنان كه منافع خود را از دست رفته مي بينند،  جيره خواران اقتصاد دلالي و گروههاي سياسي كه وضع مناسب را براي سرباز گيري در محيط بحراني مي بينند.  
آقاي يونسي استاندار كردستان در جواب مشكل استانش گفت: مشكل ما اسلحه است كه در دست همه است، ديگر بيكاري و بي پولي،  بيكارهاي ما ديپلمه وظيفه هستند.  ديپلمههائي كه سر خدمت سربازي نرفتند يا از قانون عفو و بخشودگي استفاده كردند،  يا از روستا به شهر مهاجرت كردند يا كساني كه در شهرهاي ديگر كار داشتند حالا كار خود را از دست داده و به اينجا برگشته اند.  
س ـ چطور اسلحه براي شما اينهمه مشكل ايجاد كرده است، مگر غير از سلاحهائي است كه از پادگانها گرفتند، و براي حل اين مشكل چه فكري كرده ايد؟  
ج ـ غير از اسلحههايي كه از پادگانها گرفتند فعلا از عراق و تركيه اسلحه مي رسد و با ماركهاي مختلف.  آلماني،  مصري،  بلژيكي و غيره و گرفتاري ما اين بود كه آنها را در بازار مي فروختند و مردم ناآشنا با اسلحه و بي مسئوليت هم مي خريدند.  فروشندگان را از شهرها مي رانيم و اجازه چنين كاري را ديگر به آنها نمي دهيم.  در مورد خلع سلاح، كار مربوط به نيروهاي انتظامي است و چون منطقة ما منطقة خطرناكي است بايد هيئت دولت در اين مورد تصميم جدي بگيرد.  
س ـ در مورد فعاليت ضد انقلابي چه كرده ايد؟ 
ج ـ مأموران برون مرزي و درون مرزي ما گزارشات كاملي تهيه كردهاند و مي كنند و ما آنها را محرمانه به دولت گزارش مي دهيم.  البته شايعات با واقعيات دوتا هستند.  
س ـ در مورد خودمختاري، آيا در كنفرانس بحثي شده است؟ 
ج ـ طرحي وزير كشور ارائه كرده كه بايد اظهار نظر بشود.  
س ـ روابط شما با كميتهها چطور است ؟ 
ج ـ قرار بود كميتهها منحل شود. چون نيروي انتظامي كاملا مستقر نشدهاند و كميتهها هم با كار سازماني آشنايي ندارند.  وقتي مي گوئيم در بودجه فقط براي 30 هزار نفر تامين اعتبار شده براي آنها ثقيل است، نمي توانند قبول كنند.  گرفتاري ما يكي دو تا نيست ولي با آشنائي به منطقه و اعتماد متقابل با مردم، اميدوار به حل آن هستيم.  
س ـ نظرتان راجع به مطبوعات چيست؟ 
ج ـ بنظر من بايد كاملا آزاد باشند و هر چه را كه به نظرشان منطقي رسيد،بنويسند (هيــوا5/3/1358) 
دولت ايران به دولت عراق اعتراض كرد: جنگندههاي عراق دهكدههاي مرزي ايران را بمباران كردند. 
·	 در اين حمله شش كشته، 5 زخمي و خسارات سنگين بجا ماند. 
·	 فكر ميكنم عراقيها در تعقيب گروهي از افراد دست به اين كار زدهاند ـ استاندار آذربايجان غربي 
دفتر نخست وزيري ديشب در اطلاعيهاي اعلام كرد كه هواپيماهاي عراقي به روستاهاي كردنشين مرزي ايران حمله كرده و شش تن را كشتهاند. اطلاعيه به اين شرح است: 
خبرگزاري پارس:برابر گزارش واصله ساعت چهارده روز چهاردهم ماه جاري، چهار فروند هواپيماي عراق از نوع سي خو، قراء گورشير، كائين زر، سالاري و منطقه سردشت را مورد حمله قرار دادند و بر اثر تيراندازي و بمباران اين هواپيماها، شش تن از جمله چهار عضو يك خانواده كشته شدند. 
در اين عمليات، چهار تن نيز زخمي شدند و تعدادي از احشام مردم نابود شد و دو ميليون تومان به خانههاي مسكوني و مزارع مردم آسيب رسيد. 
خبرگزاري پارس ـ بدنبال انتشار خبر حمله هواپيماهاي عراقي به خاك ايران «احمد حاج سيد جوادي وزير كشور» ضمن تائيد اين خبر اظهار داشت كه سفير عراق در ايران احضار شد و رسماً نسبت به اين عمل عراق از طرف دولت ايران به دولت عراق اعتراض شد. 
وزير كشور گفت:«سفير عراق گفته است در اين زمينه اطلاعي ندارد و وعده كرد كه ضمن تماس با دولت متبوع خود، در اين مورد تحقيقاتي بعمل آورد. 
گفتگو با استاندار آذربايجان غربي
دو هواپيماي ميگ عراقي بعدازظهر دوشنبه گذشته، ضمن تجاوز بخاك ايران روستاهاي اطراف سردشت را در آذربايجان غربي بمباران كردند كه در اثر آن 6 نفر كشته و 5 نفر مجروح شدند. 
«عباسي» استاندار آذربايجان غربي ضمن اعلام اين خبر به آيندگان گفت: «روستاهاي كانيزر، گوره شير، سالاري نوكان، تليشه، دواداوه، پوژل از توابع سردشت مورد حمله دو هواپيماي عراقي قرار گرفت. و در اين جريان علاوه بر كشته شدگان و مجروحان بيش از 20 ميليون ريال خسارت وارد آمد». 
استاندار در مورد علت تجاوز هواپيماهاي عراقي به خاك ايران گفت:« من فكر ميكنم قصدي در اين كار نبوده است و بدنبال مسائل مربوط به خودشان و در تعقيب گروهي افراد اقدام به اين كار كردهاند با اين حال از طريق وزارت امور خارجه ايران نسبت به اين تجاوز شديدا اعتراض شده است». 
استاندار اضافه كرد:« يك گروه تحقيق و بررسي بوسيله هليكوپتر فرستادهايم تا ميزان دقيق خسارات و نقاط خسارت ديده را ارزيابي و شناسائي كنند. چون احتمال بمباران نقاط ديگر وجود دارد كه هنوز اطلاعي از آنها نداريم». 
در همين حال يك مقام آگاه در سنندج به آيندگان گفت: علت تجاوز ميگهاي عراقي به خاك ايران بخاطر درگيريهاي مسلحانه افراد قياده موقت ( طرفدار بارزاني ) با كردهاي جلال طالباني بوده است و چون بيشتر افراد قياده موقت در منطقه سردشت هستند حمله هواپيماهاي عراقي ناشي از اين مسأله بوده است. »
در همين حال، «قاسملو» دبير كل حزب دموكرات كردستان ضمن تائيد تجاوز هواپيماهاي عراقي به خاك ايران گفت: ماكه نميدانيم علت اين تجاوز چه بوده است. در هر صورت ما هر تجاوز خارجي را بخاك ايران كه وطن مشترك ماست محكوم ميكنيم. آنطور كه به ما خبر رسيد بعد از ظهر ديروز ( پريروز) چند روستا از چمله كانيزرـ پوژل ـ نوكان، بوسيله هواپيماهاي عراقي بمباران شدند كه يكنفر از اهالي كانيزر زخمي شده و در روستاي كوره شير نيز 6 نفر كشته و 4 نفر زخمي شدند كه بيشترشان زن و بچه هستند. 
قاسملو در مورد تعداد هواپيماهاي عراقي كه به خاك ايران تجاوز كردند، گفت: تعداد هواپيماهارا دو ميگ به ما گزارش دادند و چنانچه فرض كنيم اگر هواپيماهاي عراقي قصد تجاوز نداشتهاند ولي بايد در نظر داشت مناطقي كه مورد تجاوز قرار گرفته خاك ايران و دهات ايران بوده است. اكنون هم خبر اينطور است كه مسأله خاتمه پيدا كرده است. 
قاسملو در مورد احتمال درگيري افرد قياده موقت با افراد جلال طالباني كه موجب اين تجاوز شده باشد گفت: در آن منطقه بخصوص از برخورد اين دو تا اطلاعي ندارم. ولي آنطور كه دوستان و آشنايان از تهران به من اطلاع دادهاند دولت موافقت كرده است كه اعضاي قياده موقت در كردستان مستقر شوند. ما نظرمان اينست كه در كردستان ايران هيچ كرد غيرايراني حق دخالت ندارد و اعضاء قياده موقت هم از جمله كردهاي پناهنده هستند كه در نقاط مختلف پخش شدهاند و آنطور كه گفته ميشود دولت موافقت كردهاين افراد در كردستان مستقر شوند. 
-سرتيپ ايمانيان فرمانده نيروي هوائي ايران ديشب در گفتگوئي با آيندگان حمله چهار جنگنده عراقي را به خاك كشور تكذيب كرد و گفت رادارهاي بسيار حساس نيروي هوائي ايران كه در منطقه، مخصوصاً همدان مستقر هستند، گزارشي در اين باره ندادهاند و تاكيد كرد تاكنون ( ساعت 5/9 ديشب ) از وقوع چنين حادثهاي مطلع نشده است. 
فرمانده نيروي هوائي افزود:« احتمال دارد اين حادثه در بيرون مرزهاي ايران اتفاق افتاده باشد».(آيندگان16/3/1358) 
گفتههاي استاندار كردستان
در همين حال دكتر يونسي استاندار كردستان در مورد علت شركت نكردن خود در كنفرانس سنندج گفت: «من يك مقام دولتي هستم و چون دولت نميخواهد در اين اجتماع كه مربوط به خود مردم است، دخالت بكند لذا در آن شركت نكردم. ولي به عنوان يك فرد آزاد نه استاندار معتقدم كه اختلافات ميبايست برطرف شود و همه گروهها در اين اجتماع شركت ميكردند تا راه حلهاي كاملتري پيدا ميشد و اين عقيده شخصي من است. نمايندگان مردم در اين كنفرانس در مورد مسائلي صحبت كردند كه از نظر مردم اهميت دارد. مانند خودمختاري ـ خلع سلاح و بسياري مسائل ديگر و معاون من هم به عنوان يك شخص آزاد در كنفرانس شركت داشت.» 
وي در پايان گفت:« بايد ديد در قطعنامه كنفرانس چه مسائلي مطرح ميشود تا در مورد آن بتوان اظهار نظر قطعي كرد.»(آيندگان21/3/1358) 
جمشيد حقگو استاندارآذربايجان غربي:مساله اساسي،ايجادامنيت بيشتر در جنوب استان است. 
اروميه ـ خبرنگار كيهان: دكتر جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي كه ديروز وارد اروميه شدهاند. در يك گفتگو با خبرنگار كيهان در مورد اين كه چه اقداماتي در درجه اول اجراي آن در اين استان ضروري به نظر ميرسد. اظهار داشت مساله اساسي كه بيشتر مورد توجه است ايجاد امنيت به خصوص در استان است و در اين مورد عدهاي از كردهاي مهاباد كه به تهران آمده بودند و با من ملاقات كردند مذاكراتي در باره برگرداندن آوارگان كرد به نقده انجام گرفت و توافقهايي شد كه از جمله در مورد تشكيل شوراي انقلاب و شوراي شهر در نقده است. كه مقرر شد افراد آن انتخابي باشندولي هنوز تعداد ترك هاو كردها در اين شورا معين نشده است كه چند نفر باشند.استاندار افزود: كوچ مردم نقده به علت عدم امنيت بوده است و در مورد استقرار امنيت كامل اقداماتي شده است و خواهد شد. استاندار گفت مساله ديگر كه در اقتصاد منطقه اثر فراوان خواهد گذاشت راههاي روستايي است كمتر از اين مورد اقداماتي خواهد شد. 
خبرنگار كيهان در مورد طرح تفصيلي اروميه كه مردم را در ايجاد مسكن سرگردان كرده و مسوولين شهرداري نيز آن را اجرا ميكنند، خواستار ابطال اين طرح طاغوتي شد و همچنين تقاضا كرد صدها خانه سازماني در خيابان آپادانا كه از سالها قبل آماده است و مختصر نواقصي دارد. آنها را آماده و در اختيار مردم بگذارند كه استاندار وعده داده در مورد اين پيشنهاد مطالعه نمايد.(كيهان9/4/1358)
استاندار آذربايجان غربي:  افراد ارتش به تيراندازي كردها پاسخ دادند. 
در يك درگيري بين افراد پادگان جلديان با كردهاي مسلح، 3 نفر مجروح شدند.  در پي اين درگيري، ساكنان 3 روستاي اطراف پادگان جلديان از ترس،  روستاي خود را تخليه كردند.  
دربارهي علت اين درگيري،  حقگو استاندار آذربايجان غربي ديشب به آيندگان گفت: «من امروز (ديروز) يك بازرس شخصي براي اطلاع از چگونگي برخورد منطقه جلديان فرستادم،  اما گزارس رسمي كه مقامات استان به من دادند بر اين اساس بود كه گويا از چند روز قبل در دهات اطراف پادگان، گروهي مسلح بطور انفرادي رفت و آمد ميكردند و افراد پادگان مشكوك به اين رفت و آمد شدند.  با تجهيزات سنگين عازم دهات شدند.  كردهاي مسلح كه حركت نيروهاي ارتش را به سوي خود ديدند، اقدام به تيراندازي كردند و افراد پادگان هم با تيراندازيهاي خود پاسخ دادند. » استاندار اضافه كرد: «در اين حادثه يكي از افراد  پادگان مجروح شد و من حتي به تيراندازي افراد پادگان اعتراض كردم اما در جواب گفتند مگر ما نبايد از خود دفاع بكنيم.  اكنون هم منطقه آرام است و من در نظر دارم براي آگاهي از خواستههاي مردم بدور از شايعات موجود به ميان مردم آذربايجان غربي بروم و با آنان گفتگو كنم».(آيندگان13/4/1358)  
اطلاعيه استاندار
بدنبال ورود واحدهاي جمهوري اسلامي ايران با پشتيباني يگانهاي لشكر 64 اروميه به شهر اشنويه، جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي اطلاعيهاي انتشار داد.
دراين اطلاعيه آمده است:«درساعت دو ونيم بعداز ظهر روز 14/4/59 ژاندارمري با پشتيباني ستونهاي لشكر 64 اروميه وارد اروميه شدند. همچنين از گروههاي امداد نيز خواسته شده كه كمك رساني و اعزام تيم پزشكي و اسفالت راهها وساير اقدامات عمراني هرچه سريعترانجام شود».
استاندار آذربايجان غربي در خاتمه اظهار اميداوري كرد كه مردم استان،آگاهانه در ايجاد امنيت و حفظ نظم و آرامش شهرها،مسوولين دولت را ياري نموده و از هرگونه اخلال و فعاليتهاي ماجراجويانه جلوگيري نمايند.(اطلاعات18/4/1359)
بمباران نقاط مرزي
اروميه- «جمشيد حقگو» استاندار آذربايجان غربي درتماس با خبرگزاري پارس اعلام كرد: هشت فروند جت ميگ بيست ويك و سوخوي عراقي بعد از ظهر روز چهارشنبه نقاط مرزي درحوالي سردشت را بمباران كردند. دراين بمباران، علاوه بر نقاط مرزي روستاي «زوران» از توابع سردشت نيز آسيب زياد ديده و سه نفر از اهالي آن زخمي شدند.
حقگو به نقل از گزارش فرماندار سردشت اعلام كرد: «همچنين بر اثر اين بمباران دو نفر از اهالي منطقه مرزي كشته و 9 نفر ديگر زخمي شدند».
استاندار آذربايجان غربي اضافه كرد: «اين حمله هوائي از ساعت يازده و سي دقيقه آغاز شد و تا ساعت سيزده وسي دقيقه ادامه داشته است وتا كنون آماردقيقي از تعداد تلفات و زخميها و ضايعات ببار آمده اعلام نشده است.» 
جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي اعلام كرد: «بدنبال ورود مسالمت آميز واحدهاي انتظامي و نظامي به اشنويه، بخشدار و معتمدان اين شهر طي نامهاي خواستها و نيازمنديهاي مردم اين بخش را درهفت ماده به استانداري اعلام كرده و ضرورت تحقق اين خواستها را يادآور شدند».
استاندار آذربايجان غربي خواستهاي مردم بخش اشنويه را بدين شرح اعلام كرد: تبديل اشنويه به شهرستان ـ اجراي طرح خيابان ساحلي ـ تأمين بودجه براي ايجاد منبع آب ـ تأسيس يك بيمارستان 25 تختخوابي ـ ارسال بنزين و نفت سياه و توزيع آن با نظارت بخشدار و شهردارـ حضور كارمندان ادارات در سازمانها حداكثر تاسه روزمهلت ـ اسفالت راه اشنويه به نقده و جلديان. (اطلاعات18/4/1359)
علت استعفاي استاندار كردستان را بايد در ماهيت دولت جستجو كرد.
	سنندج ـ خبرنگار آيندگان :دفتر هواداران چريكهاي فدايي خلق در سنندج با صدور اعلاميه اي، استعفاي استاندار كردستان را در رابطه با مخالفتهاي احمدي مفتي زاده و طرفدارانش با استاندار از يكسو و از سوي ديگر سياسيتهاي دفع الوقتي دولت اعلام كرد.  
	در قسمتهائي از اين اعلاميه آمده است: «بعد از روي كار آمدن استاندار انتصابي جناحي از دولت از استاندار انتظار داشت كه همه كاره شهر باشد و جناح ديگري از دولت نيز حامي و خواستار مسلط شدن مفتي زاده بر اوضاع بود.  آقاي مفتي زاده تلاش فراوان نمود تا قدرتي بهم بزند و حتي وقتي «كليجي» به معاونت استاندار منصوب شد،  آقاي مفتي زاده «خسرو خسروي» را به عنوان استاندار پيشنهاد نمود كه اين خواست مورد قبول واقع نشد و از اينجا بود كه مخالفت آقاي مفتي زاده و طرفدارانشان شروع گرديد و مفتي زاده براي اينكه موقعيت خود را هرچه بيشتر مستحكم كند،  دست به تلاش همه جانبه اي زد تا استانداري و شوراي شهر را در حد يك اداره جزء نگهدارد، اما استاندار كسي نبود كه تن به خواستهاي غيرمنطقي وجاه طلبانه مفتي زاده بدهد.  حال اين سئوال پيش مي آيد كه چرا دولت زماني يونسي را به سمت استانداري كردستان منصوب مي نمايد اما پس از چندي آنچنان زمينه اي را فراهم ميكند كه استانداري به اصطلاح مجبور به استعفا شود.  ما معتقديم كه بايد سرچشمه حقيقت قضيه را نه در اختلاف بين اين كميته و آن كميته و يا اين دسته و يا آن دسته،  بلكه اساسا در ماهيت دولت جستجو كرد».(آيندگان20/4/1358)  
بازگشت آوارگان كرد به نقده شروع شد.
آوارگان كرد كه در جريان درگيريهاي خونين نقده اين شهر را رها كرده به مهاباد و ديگر روستاهاي كردنشين پناهنده شده بودند،  پس از مدتها تلاش، از ديروز بازگشت به خانه و كاشانه خود را آغاز كردند.  
	حقگو استاندار آذربايجان غربي ديشب به آيندگان گفت: «آوارگان كرد ديروز در سر راه نقده با استقبال روبرو شدند و برنامه اين است كليه خسارتهاي مالي كه اين آوارگان ديده اند، جبران شوند».(آيندگان20/4/1358)  
جمعيت كردهاي مقيم مركز از دكتر يونسي خواست استعفا نكند.
	يكي از مسئولان جمعيت كردهاي مقيم مركز،  امروز پذيرفتن استعفاي دكتر يونسي استاندار كردستان را از جانب دولت رد كرد و گفت: « اشتعفاي دكتر يونسي، نتيجه ي فشار گروههاي مرتجعي است كه همواره در استانهاي مختلف ايران با استانداران اعزامي دولت مركزي مخالفت مي كنند و ميخواهند عوامل وابسته به خود را بر مسند قدرت بنشانند».
	اين سخنگو اعلام كرد: « ما با قبول استعفاي دكتر يونسي به شدت مخالف و معترضيم و اعتقاد داريم با توجه به تلگرافهايي كه در تائيد دكتر يونسي از شهرهاي مختلف به دفتر جمعيت رسيده،  او تنها كسي است كه مورد قبول و تائيد مردم كردستان است.  » 
	همين سخنگو نتيجه گرفت: «كه اعزام هر استانداري جز دكتر يونسي با مخالفت شديد مردم كرد روبرو خواهد شد». (آيندگان21/4/1358)
راهپيمايي
به گزارش خبرنگاران آيندگان در شهرهاي بانه،  پيرانشهر،  اشنويه و ديگر شهرهاي كردستان، اين تظاهرات صورت گرفت كه در آنها هزاران تن از ساكنان روستاهاي اطراف نيز شركت داشتند.  
در همين حال جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي در مورد اين تظاهرات به آيندگان گفت: «گزارش اين تظاهرات از مهاباد، پيرانشهر و سردشت بمن رسيده است و خوشبختانه آرام بوده است و تنها در پيرانشهر، تظاهرات مسلحانه بوده و بهمين دليل، عدهاي از تركهاي پيرانشهر از ترس به نقده رفتند. البته ارتش هم اين تظاهرات را طبق توافق تحت كنترل داشت».(آيندگان21/4/1358)  
دكتر يونسي استاندار مستعفي كردستان:بي نتيجه بودن استمداد هايم،مرا وادار به استعفا كرد. 
دخالتهاي نابجا و عدم آگاهي برخي از مسوولان باعث حوادث ناگوار كردستان است. 
دكتر ابراهيم يونسي استاندار مستعفي كردستان امروز دخالتهاي مقامات غير بومي در كردستان را محكوم كرد و مسووليت حادثه مريوان را به عهده كساني گذاشت كه بدون در نظر گرفتن شرايط منطقه پاسدار به آنجا ميفرستند.
دكتر يونسي كه 21 روز پيش استعفاي خود را به وزير كشور داد، ضمن اظهار اين مطلب در يك گفتگو، اضافه كرد مشكلات مردم كردستان بسيار زياد است. بيشترين مسايل مردم اين منطقه ناشي از رفتار گذشتگان است و اينگ نيز بعضي كميتهها و مقامات غير مسوول به اين وضع دامن ميزنند. من در شروع كار كوشيدم ميان گروههاي مختلف تفاهم و توافق بوجود آورم. تا بر اساساين تفاهم، آرامش در منطقه بوجود آيد، به اين منظور قبل از هر چيز بايد كميتهها و پاسداران را تصفيه ميكردم. پس از آن نيز بايد مساله كميتهها رسيدگي ميكردم. يكي از اين كميتهها كه احمد مفتيزاده آن را اداره ميكرد، باعث بوجود آمدن مشكلات و ناراحتيهاي زيادي در منطقه بود.اين كميته پس از مذاكره با حضرت آيتالله طالقاني منحل شد، ولي آقاي مفتيزاده بهاين انحلال تن نداده است. 
ابراهيم يونسي سپس به استعفاء، خود اشاره كرد و گفت: با وجودي كه توانستم در طول سه ماه آرامشي در منطقه بوجود آورم، ولي مجموعه مسايل فوقالذكر و بي نتيجه بودن استمدادها، مرا متوجهاين مساله كرد كه اولاً دستگاه تصميمگيري يكي نيست و ثالثاً در تصميمگيريها حسن نيتي موجود نيست براي مثال ما كميته يك آقاي روحاني را منحل ميكنيم، بعد پسر وي از كميته مركزي تهران فرمان ميگيرد و با خود پاسدار به منطقه ميآورد. همين پاسدارها امروز در بيجار با مردم درگيري داشتند كه طي آن 4 نفر كشته شدند.
اين قبيل بيقاعدگيها و تعداد تصميمگيري كار استانداري را لنگ ميكرد،تا اينكه كابينه ترميم شد و من احساس كردم كه برداشت مسوولين جديد از منطقه ذهني است و بر عمليات استوار نيست. لذا به تهران آمدم پيشنهادات خود را براي بهبود وضع كردستان به دولت ارائه كردم. منتهاي مراتب احساس كردم دولت حتي اگر بخواهد دراين زمينه مداخله نكند، در شرايطي نيست كه بتواند رفع مزاحمت كند يا به خود من اجازه چنين كاري بدهد. در حقيقت دولت با تاثيرپذيري از مراكز ديگر ميخواهد اشخاصي را كه زمينهاي در كردستان ندارند، به مردم اين منطقه تحميل كند. متاسفانهاين وضع در برخورد مريوان صورت واقعيت بخود گرفت و نتايج ناگواري به بار آورد.
دكتر يونسي افزود: كساني كه در منطقه مداخله ميكنند و يا در مورد كردستان تصميمگيري ميكنند اصلاً منطقه را نميشناسند. آنها نميدانند كه منطقه مسلح است و لذا براساس ساختهاي ذهني عمل ميكنند. استاندار مستعفي كردستان دراين گفتگو همچنين اظهار عقيده كرد كه ضد انقلاب نقش مهمي در حوادث كردستان ندارند و بيشتر مسايل در كوتهنظريها و قدرت طلبيهاي فردي ريشه دارد. او گفت اين ضعفهاي فردي منجر به صدمات جبران ناپذيري خواهد شد و من اميدوارم به اين مساله توجه شود. آقاي صدر حاج سيد جوادياين ويژگيها را ميشناخت و همچنين به اوضاع كردستان آشنائي داشت. ولي وزير كنوني كشور منطقه را نميشناسد و اوضاع بطور تحريف شده به اطلاع وي ميرسد و او بر همان اساس قضاوت ميكند. من نيز حاضر نيستم اخلالگريها كساني را كه  از بيرون در منطقه دخالت ميكنند تحمل كنم. من 8 ساعت تمام براي گزارش دادن پشت اتاق اين آقاي وزير منتظر بودم در حالي كه ايشان داشتند كارهاي روزمرهاداري مانند امضاء اوراق اضافه كار را انجام ميدادند، در چنين شرايطي نميتوان كار كرد.
يونسي آنگاه به حادثه مريوان اشاره كرد و گفت: اعضاء كميته منحله آقاي مفتيزاده ديروز فرماندار مريوان را ربودند و او را كتك مفصلي زدند، امروز در يك تماس تلفني علت را جويا شدم، فرماندار گفت: عدهاي از پاسدارها مرا به خاطر تكذيب دخالت حزب دموكرات در حادثه مريوان به قصد كشت كتك زدند. 
استاندار كردستان در اين گفتگو تاكيد كرد كه مردم كردستان به هيچ وجه تجزيهطلب نيستند، و فقط خودمختاري ميخواهند، آنها ميخواهند خودشان امور خود را اداره كنند.
يونسي در پايان اين گفتگو تاكيد كرد كه به اعتقاد وي جانبداري از كساني كه در منطقه زمينه ندارند و دخالتهاي ناروا خودبخود نفي آرمانهاي اسلامي است.(كيهان26/4/1358)
عمليات ارتش در اروميه
اطراف اروميه و پاسگاه مرزي «سرو» در اين هفته، محل زد و خوردهاي جدي و خانمان برانداز بود، بگونه اي كه ارتش وارد ماجرا شد و در درگيريها مستقيماً دخالت كرد.  واقعيت ماجرا به دقت روشن نيست زيرا راديو و تلويزيون و روزنامهها، هركدام خبر را به نوعي منعكس مي كنند و معلوم نيست ريشه زد و خوزدها در كجاست، ولي رويهمرفته، مساله كرد و ترك اين بار،  در اين نقطه بهانه درگيريها شده است. در آغاز زد و خوردهاي روز جمعه چند تن از مردم و چند نفر از پاسداران كشته شدند و 5 تن از پاسداران نيز بوسيله كردها گروگان گرفته شدند.  اين عده چند روز بعد آزاد شدند اما درگيريها پايان نيافت.  استاندار آذربايجان غربي در مصاحبه اي در اين مورد، به مذاكره خود با شيخ عزالدين حسيني اشاره كرده و گفته است كه ايشان پيشنهاد كرد افراد مستقر در پاسگاه «سرو» از افراد محلي انتخاب و استخدام شوند.  ومن در پاسخ به وي گفتم كه ما با استخدام پاسدار محلي، مخالف نيستيم ولي بايد راهي براي رفتن به «سرو» يافت.  اين گفتگو نشان ميدهد كه جاده اروميه-سرو بوسيله عدهاي بسته شده است و نمي توان به آنجا رفت و آمد كرد.  استاندار آذربايجان غربي- دكتر حقگو-همچنين در اعلاميه اي به مردم گفته است كه برخوردهاي منطقه «سرو»، مساله كرد و ترك نيست و هشدار داده است كه اگر به اين مسئله در شهر اروميه دامن زده شود، شهر را ترك خواهد كرد.  دادستان انقلاب اسلامي اروميه نيز در بيانيه اي از مردم خواسته است كه مزاحم كردهاي مقيم اروميه نشوند. هم او گفته است كه حمله به پاسگاه ژاندارمري از طرف ضد انقلابيون صورت گرفته و ربطي به برادران كرد ندارد، در حالي كه كردها در شهر مورد اهانت قرار ميگيرند. در اين احوال، لشكر 64 اروميه در اعلاميه اي گفته است كه براي دفاع از انقلاب اسلامي در منطقه اروميه-سرو وارد عمل شده و ياغيان را از مناطق كوهستاني پراكنده و و متواري كرده است.  فرمانده لشكر 64 اروميه، «سرهنگ ظهير نژاد» در ارتباط با اين عمليات گفته است كه در اين درگيري، چند تن از كردهاي مهاجم كشته و مجروح شدند و بقيه فرار كردند و از آنها مقدار زيادي خمپاره انداز و مسلسل و فشنگ و بشكههاي آب و سفرههاي نان و كفش و سيگار به جا ماند. (آيندگان26/4/1358) 
5تن از كشته شدگان قطعه قطعه شدند و 19 تن جراحتهاي مهم برداشتند. 
بانه ـ خبرنگار آيندگان:در اثر انفجار يك بمب در ميدان خلق بانه، 8 نفر كشته و 19 نفر مجروح شدند و 5 نفر از كشته شدگان در اين حادثه قطعه قطعه شدند. 
صداي انفجار به حدي مهيب بود كه تا شعاع 200 متري اطراف ميدان، كليه شيشههاي مغازهها و  خانه ها را شكست و چند مغازه و خانه نزديك ميدان فروريخت يا ديوارهاي آنها ترك برداشت.  
انفجار ساعت 30/13 بعد از ظهر ديروز در ميدان خلق بانه رخ داد و مردم اين شهر با شنيدن صداي انفجار، وحشت زده از خانهها،  مغازهها و ادارههاي شهر بيرون ريختند.  دود و گرد و خاك ناشي از انفجار بيش ازنيم ساعت فضاي اطراف ميدان را تيره كرده بود. 
در پي اين انفجار، كليجي معاون استانداري كردستان به اتفاق «يوسف اردلان» و« هادي مرادي» دو تن از اعضاي شوراي شهر سنندج به همراه يك اكيپ پزشكي شامل دارو،  پزشك و كمك پزشك بوسيله هلي كوپتر وارد بانه شدند. 
همچنين بفاصله چند ساعت پس از اين انفجار، اكيپهاي امداد پزشكي از شهرهاي سنندج، مريوان، سقز،  بوكان و سردشت به بانه رفتند و به كمك مجروحان و خسارت ديدگان شتافتند.  
علت انفجار هنوز مشخص نشده است ولي كليجي معاون استاند اري در اين مورد به آيندگان گفت: «در اين انفجار، هيچ گروه يا دسته اي دخالت نداشته و انفجار عمدي نبوده است.  كليجي علت انفجار را در رابطه با خريد و فروش اسلحه در اين شهر ذكر كرد و گفت اين بمب احتمالاً بوسيله فروشندگان اسلحه اينجا آورده شده و مدتي زير آفتاب مانده و در اثر حرارت آفتاب منفجر شده است و من تحقيقات مفصلي كردم و تاكنون هيچ نشانه و مدركي دال بر دخالت كسي در انفجار اين بمب بدست نيامده است». 
از سوي ديگر بنا به گزارش خبرنگاران آيندگان در بانه، از طرف كميته انتظامات بانه، تعدادي افراد مشكوك در رابطه با اين حادثه دستگير شدهاند و تحقيقات در اين مورد، از آنان ادامه دارد. 
شهر پس از انفجار بمب حالت تعطيل و عزاي عمومي درآمد و اكيپهاي امداد پزشكي آيت الله طالقاني كه جهت كمك به مجروحان مريوان به اين شهر رفته بودند پس از اطلاع از حادثه بانه همراه چند جراح و متخصص ارتوپدي به بانه وارد شدند.  همچنين راديو سنندج ديروز در طول اجراي برنامهها مرتبا از مردم براي مجروحان بانه كمكهاي پزشكي و غذائي مي خواست. 
اسامي كشته شدگان
در حادثه بانه 8 تن كشته شدند كه اسامي 6 تن آنان به اين شرح است: سيد سلام حسيني سرايدار درمانگاه بساط آباد، محمود كشمكش كارگر، جلال جلالي كارمند ثبت اسناد و املاك بانه، امير ميرزائي راننده، محمد قانعي كارگر شركت ملي نفت، محمود سليمي كاسب و دو نفر ديگر كه هويتشان مشخص نشد. 
اسامي مجروحان
بابكر پيري محصل، ظاهر نجاري كارمند فرهنگ و هنر، رحمان عزيزي كارگر، توفيق سلمان زاده محصل، حسن سليمي كارگر، ناصر كريمپور محصل، محي الدين عبدي كاسب، اكبر اميني اهل پاوه، صلاح الدين اميني نژاد محصل، بختيار فلاحي محصل، رئوف بيك نيا نوار فروش، محمد شافعي ديپلم وظيفه، درويش محمد سبزي فروش، سليمان سليمي كارگر، محمد امين بيوراني كاسب، حسن فلاحي كاسب، احمد اختيار ديني محصل و حسن خوش كلام كاسب، كه در بيمارستان دكتر احمدزاده بانــه  بستري هستند.  همچنين 6 تن از مجروحان كه حالشان وخيم بود بوسيله هلي كوپتر به سنندج منتقل شدند. (آيندگان27/4/1358) 
استاندار جديد كردستان:برخي از تصميمات مناسب با وضع كردستان نبود. 
محمد رشيد شكيبا قاضي سابق دادگستري و استاندار جديد كردستان صبح امروز هنگامي كه براي ديدار دوستان و همكاران قديمي خود و خداحافظي با آنها به دادگستري رفته بود، در يك گفت و گوي اختصاصي با ميرهاشمي خبرنگار كيهان اظهار داشت:
من يك سياستمدار نيستم، مصمئناً كسي كه سالهاي خدمتش را در آموزش و پرورش و دادگستري گذرانده است نميتواند مدعي سياستمداري باشد. بااين تفاصيل جرياناتي كه در كردستان ميگذرد باعث ميشد گاهي تصميماتي گرفته شود كه مناسب با وضع منطقه نباشدواين همه نمايانگر آن بود كه كساني كه تصميم ميگرفتند چندان آشنايي با وضع كردستان نداشتند چيزي كه مرا دلگرم ميكند اين است كه با همه افراد و گروههاي آنجا آشنايي دارم و اگر اختلافاتي در آنجا باشد، به خوبي ميتوان ريشههاي آنرا شناخت و نسبت به حل آنها اقدام كرد. من عقيده دارم اختلافات اصولي در كردستان وجود ندارد ولي چون تفاهمي بين مسوولان و ماموران با مردم نبود و كمتر آنها را درك كردهاند، شايد در اعلام وضع كردستان به مراكز آنهايي كه مسوول بودهاند بي نظر نبودند و مسايل را به گونه ديگري منعكس كردهاند.
همين امر باعث بروز بعضي از مسايل شده است و من شخصاً اعتقاد دارم جامعه كرد همانطور كه رژيم سابق نتوانست در كردها نفوذ كند و آنها را در در جهت مسير انقلاب به حركت درآورد، بعد از انقلاب هم كه دوره  سازندگي آغاز شده است اگر دولت با حسن نيت كامل ـ كه وجود دارد بخواستهاي مردم كردستان توجه كند همه اشكالات در منطقه رفع ميشود و جاي هيچ نگراني باقي نميماند. وي سپس در مورد مشكلات فعلي كردستان واين كه چه تصميماتي براي حل بحران اين منطقه دارد، گفت: تا به محل نرفتهام نميتوانم چيزي بگويم ولي مسلماً هدفهاي كوچك من رفع كليه مشكلات و بحرانهاي موجود در منطقه خواهد بود به خصوصاين كه خودم محلي هستم و با اهالي و سران منطقه آشنايي دارم و خواهم توانست در همه موارد به تفاهم برسيم و انشاءاله همه مشكلات را حل خواهيم كرد.
-محمد رشيد شكيبا كه شب گذشته به سمت استاندار كردستان منسوب شده است، حدود 10 سال دبير دبيرستانهاي سنندج و تهران بود، وي سال 1335 به كسوت قضات دادگستري در آمد و ازسال 36 تا 40 بازپرس دادسراي مهاباد بود. در سال 40 تا 45 دادستان شهرستان سقز بود و از شهريور 43 تا 45 دادستان نيشابور بود. وي سپس به تهران منتقل شد و بازپرس دادسراي تهران شد. در سال 50 به سمت معاون دادستان تهران و سرپرست ناحيه شميران برگزيده شد. آخرين سمت وي قاضي اداره حقوقي وزارت دادگستري بود كه بازنشسته شد و با اخذ پروانه وكالت به جامعه وكلاي دادگستري پيوست. پدر وي يكي از بنيانگذاران مسجد عبداللهي سنندج است. (كيهان28/4/1358)
دكتر يونسي استاندار مستعفي كردستان:آنان كه درباره كردستان تصميم ميگيرند شناختي از منطقه ندارند. 
دكتر ابراهيم يونسي استاندار مستعفي كردستان، مسئوليت حوادث چند روز پيش مريوان ر به دوش افرادي گذاشت كه «بي آنكه شرايط منطقه را در نظر بياورند،  پاسدار به منطقه اعزام مي كنند». 
دكتر يونسي كه پنجم تيرماه از مقام استانداري كردستان استعفا داد و به تهران آمد،  علت استعفاي خود را تصميمهائي دانست كه «در تهران بدون مشورت استاندار و بدون شناخت عيني منطقه ي كردستان،  پيرامون اين استان گرفته و به اجرا در مي آيد».
يونسي به لزوم آرامش در منطقه كردستان تأكيد كرد و گفت: «هنگاميكه آرامش در كردستان برقرار نباشد،  مسائل اقتصادي و عمراني منطقه حل نميشود». 
وي همچنين گفت: «با اقدامهائي كه از مراكز مختلف تصميم گيري از تهران ميشود، بايد قاعدتاً روحيه و شرايط منطقه را بشناسند اما چون تصميم گيرندگان فاقد چنين شناختي هستند،  نه اينكه نمي توانند منطقه را آرام كنند،  بلكه باعث بوجود آمدن ناراحتيهاي بسياري در منطقه ميشوند».
يونسي پيرامون قبول استعفايش از سوي دولت گفت: «وقتي كه من خواستم استعفا بدهم، تازه آقاي صباغيان وزير كشور شده بود و از من خواستند كه مدتي صبر كنم.  حرفهائي بين من و دولت مطرح شد،  اما نتيجه اي نداد.  من هم ادامه ي كار را دشوار ديدم و به تهران آمدم البته تاكنون دولت درباره ي استعافاي من نظري نداده است و تا بحال هم صحبتي در اين باره پيش نيامده و اين ظاهرا نشان ميدهد كه بين من و دولت، زبان مشتركي پيدا نشد كه نتوانسته ايم با هم مذاكره كنيم».(آيندگان28/4/1358)
به دنبال درگيريهاي منطقه «سرو»:ارتش، حفظ نظم آذربايجان غربي را بعهده گرفت. 
اروميه ـ ناآراميها و تشنجات منطقه سرو كه بعلت مختلف گروهي از مردم محل با استقرار پاسداران در پاسگاه مرزي ايران و تركيه بروز كرده بود، پس از سه روز كاهش يافت و از ديروز آرامش نسبي برقرار شد. از سوي ديگر اعلام شد كه لشكر 64 اروميه حفظ امنيت منطقه را به عهده خواهد گرفت.
گزارشهاي منابع مختلف خبري حاكيست كه در برخوردهاياين منطقه 2 نظامي و 6 پاسدار مجروح شدند. از تلفات گروه مقابل خبري در دست نيست.
درگيريهاي منطقه سرو روز چهارشنبه گذشته به دنبال اعزام واحد تقويتي ژاندارمري و عدهاي از پاسداران به پاسگاه مرزي «سرو» آغاز شد از حركت افراد اعزامي كه چهار تانك و تعدادي نفربر به همراه داشتند در گردنه نازلو واقع در 18 كيلومتري اروميه ممانعت به عمل آمد و بين نظاميان و افراد مسلح كه گردنه را مسدود كرده بودند، زد وخورد مختصري در گرفت كه در نتيجه آن يك كاميون ارتشي آتش گرفت و يك استوار نيز زخميشد. يك هليكوپتر نظامي نيز كه در محل فرود آمده بود به علت اصابت دو گلوله آسيب ديد و خلبان آن ناچار به پرواز شد و در نزديكي مركز راديو تلويزيون اروميه به طور اضطراري فرود آمد.
 لازم به يادآوري است كه گروهان ژاندارمري هفته قبل در روستاي مرزي «سرو» مستقر شد.اين گروهان در روزهاي انقلاب توسط كردها خلع سلاح شد و افراد آن در مركز هنگ اروميه مستقر شده بودند.
دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي در مورد بروز اين واقعه اظهار داشت: گروهي از كردهاي منطقه گفتهاند فقط ژاندارمها در اين روستا مستقر شوند و با اعزام پاسداران مخالفند.
استاندار اضافه كرد به دنبال درگيري روز چهارشنبه، به خاطر جلوگيري از خونريزي، واحدهاي تقويتي شبانه به طرف شهر فراخوانده شدند. و صبح روز بعد مجدداً به حركت خود ادامه دادند. كه با مقاومت شديد كردهاي منطقه مواجه شدند.
استاندار آذربايجان غربي بعد ازظهر ديروز به خبرگزاري پارس گفت: برخوردهاي پراكندهاي بعدازظهر امروز (جمعه) همه آنها سالم بوده و از آن بخوبي نگهداري ميشود.
دكتر حقگو افزود: كسب اطلاع شد كه 5 نفر از مجاهدين توسط افراد منطقه سرو ديروز به گروگان گرفته شدهاند.
استاندار همچنين گفت: پاسگاه مرزي سرو هنوز از طرف افراد مسلح محلي در محاصره قرار دارد و مواد غذايي و بهداشتي بوسيله هليكوپتر در اختيار افراد پاسگاه قرار ميگيرد. 
دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي در مورد علل بروز وقايع سرو گفت: طي هفته گذشته در اطلاعيهاي به فئودالهاي منطقه يك هفته مهلت داديم تا كشاورزان و روستائيان را كه آنها از خانه و كاشانه بيرون كرده بودند با دلجوئي و تامين خسارت باز گرداند و در غير اين صورت دستگير و به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي نخواهند شد اين مهلت روز 5 شنبه پايان يافت و فئودالها براي ايجاد آشوب و سرپوشگذاردن به اعمال خود اين وقايع را بوجود آوردهاند و بدين ترتيب كشاورزان منطقه را علاوه بر آنكه از كار برداشت محصول خود بازداشتهاند، آنان را وادار به درگيري با دولت كردهاند ولي اعمال اين عده بزودي براي كشاورزان روشن خواهد شد.
استاندار اضافه كرد: ايجاد آشوب به هر ترتيب مانع از آن نخواهد شد كه استانداري آذربايجان غربي از تصميم خود مبني بر دستگيري اربابان فرصتطلب عدول كند و هر چه زودتر افراد خاطي دستگير و به دادگاه عمل اسلامي تحويل داده خواهند شد. 
دكتر حقگو روز 5 شنبه در گفتگوئي با خبرنگاران اظهار داشت: يكي از سران عشاير آمادگي خود را براي حل مساله اعلام داشته و ما به ايشان گفتيم هر كاري كه بتواند به تامين امنيت منطقه كمك بكند از نظر ما بلامانع است. مساله مهماين منطقه هم اكنون برداشت محصول و آينده اقتصادي منطقه است. اين اعمال مستقيماً با زندگي مردم «سرو» ارتباط دارد و اگر خداي نخواسته بحران شديدي بوجود بيايد بيشترين ضربه به كشاورزان و اقتصاد منطقه وارد خواهد آمد.
اعلاميه ارتش
از سوي ديگر 5 شنبه گذشته لشكر 64 اروميه اطلاعيهاي به اين شرح صادر كرد: از امروز 29 تيرماه تامين امنيت مردم منطقه بر عهده اين لشكر گذاشته شده و لشكر 64 به وظيفه قانوني و انقلابي خود در اين زمينه اقدام خواهد كرد. در مورد تعداد كشتهشدگان و مجروحان وقايع سرو خبرگزاري پارس گزارش داد كه استوار ژاندارم به نام نوروز عسكرزاده و يك پاسدار كشته شدهاند و 6 پاسدار به نامهاي حسين انعامخواه حسن صحرائي، مختار قادري، معصوم رحيمزاده، قره باغي، محمد علي مكاري و حسن حسين پور مجروح شدهاند.
خبرگزاري يونايتدپرس نيز صبح امروز به نقل از منابع كرد گزارش داد: جسد 7 تن كه در «سرو» كشته شدهاند به اروميه انتقال داده شده است. به گفتهاين منابع هويت كشتهشدگان روشن نيست. 
كردها ادعا كردند دهقانان مسلح به دو تانك ارتش ايران كه در سرو مورد استفاده قرار گرفته بود. تيراندازي كرده و به آنها خساراتي وارد كردهاند.اين مطلب كه عملاً تانكهاي مذكور در سرو مورد استفاده قرار گرفتهاند تاييد نشده است.يك سخنگوي سياسي كرد گفت: كردها با حضور پليس ملي در سرو مخالفند زيرااين امر با قولي كه يك ماه قبل به كردها داده شده مبني براين كه ترتيبات امنيتياين منطقه به عهده خود كردها گذارده خواهد شد مغايرت دارد.
آخرين خبر
ستاد ناحيه ژاندارمري اروميه ساعت 10 صبح امروز تعداد كشته شدگان حوادث اخير سرو را تا آخر وقت روز پنج شنبه 3 نفر كشته و مجروحان را 5 نفر اعلام كرد. كشتهشدگان يك ژاندارم و دو جوانمرد و مجروحان يك ژاندارم، سه پاسدار و يك جوانمرد ذكر شدهاند. 
بر اساس همين گزارش شب گذشته نيز در منطقه نازلو بين پاسداران و افراد مسلح درگيري، شديدي روي داد و بين پاسداران و افراد مسلح درگيري شديدي روي داد و چندين ساعت تيراندازي به طول انجاميد، در اين زدوخورد يك نفر از مجاهدين به نام ابراهيم نقاش كشته شد.(كيهان30/4/1358)
ارتش در منطقه بحراني آذربايجان غربي وارد عمل شد.
	فرمانده نيروي زميني به اروميه رفت. 

اروميه ـ نا آراميهاي منطقه و جاده «سرو» اروميه به دنبال چند ساعت آرامش نسبي همچنان ادامه دارد.
در همين حال لشكر 64 اروميه اعلام كرد كه در يك مانوور شديد تا گردنه قلعه حصار، افراد مسلح را پراكنده ساخته و كنترل اين قسمت را دردست گرفته است.
استاندار آذربايجان غربي نيز اعلام كرد كه در جريان زدوخوردهاي روز جمعه سه تن از پاسداران انقلاب جان خود را از دست دادند. نام دو تن از شهدا رضا قلعهاي و رضا عظيميذكر شد و نفر سوم هنوز مشخص نيست.
استاندار كه در جمه خبرنگاران در دفتر كارش سخن ميگفت اظهار داشته: واحدهاي نظامي و ژاندارمري از منطقه بحراني نازلو بازگشتند و برخوردي پيش نيامد.
دكتر حقگو گفت :ديشب (جمعه) در اروميه شايع شد كه افراد مسلح به شهر حمله خواهند كرد و عدهاي نيز به استانداري مراجعه كردند ولي بايد گفته شود كه گروهي به شايعات دامن ميزنند تا مردم را در وحشت نگاهدارند.
حقگو استاندار آذربايجان غربي خود با شيخ عزالدين حسيني رهبر مذهبي مهاباد اشاره كرد و گفت: ايشان به من پيشنهاد كرد كه افراد مستقر در پاسگاههاي مرزي (سرو) آن افراد محلي انتخاب و استخدام شوند و من در پاسخ به وي گفتم كه ما با استخدام پاسدار محلي مخالف نيستيم ولي بايد راهي براي رفتن به پاسگاه داشته باشيم كه متاسفانه فعلاًاين راه بوسيله افراد مسلح كرد بسته شده است در مرحله دوم بايد فرصت داده شود كه افراد محلي استخدام شوند كه متاسفانه اين فرصت را نيز برخي عناصر و عوامل فرصت طلب قايل نيستند.
استاندار اضافه كرد: 5 تن از پاسداران انقلاب كه توسط كردها به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند.
استاندار آذربايجان غربي و دادستان انقلاب اروميه ديروز بدنبال تحريكاتي كه عليه كردهاي مقيم اروميه ميشود. اعلاميههايي به طور جداگانه انتشار دادند و تهديد كردند كه محركين ضد انقلابي شناخته شد، تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
متن اعلاميه استاندار آذربايجان غربي به اين شرح است:
اهالي محترم آذربايجان غربي! 
برخوردهاي منطقه سرو مطلقاً مساله ترك و كرد نيست و عوامل ارتجاع و وابستگان به فئودالهاي فرصتطلب براي حفظ منابع نامشروع خود اين درگيري را ايجاد كرده و قصد تحميل آن را به مردم دارند. شنيده ميشوند گروهي ناآگاه براي برادران كرد ما در شهر اروميه مزاحمتهاييايجاد ميكنند.
بايد آگاه بود كه همه كردهاي مسلمان و عادل با ما برادرند و هر گونه تعرض و اهانتي نسبت به آنان از نظر من محكوم است معترضان به برادران كرد بيطرف ما در اروميه به شدت تحت پيگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد، چرا كه اين تحريكات آگاهانه يا ناآگاهانه شديدترين ضربه را به پيكر اسلام و انقلاب اسلامي ايران ميزند و من هشدار ميدهم در صورت ادامهاين تحريكات شهر را ترك خواهم كرد.
استاندار آذربايجان غربي در پايان اعلاميه خود از مردم استان بويژه اهالي اروميه خواست با برادران كرد خوش رفتاري كرده و با اين كار روحيه انقلابي و انساني خود را به علت ايران ثابت كنند.
دادستان انقلاب اسلامي اروميه نيز بر اعلاميه خود را به اين شرح انتشار داد: 
اهالي محترم اروميه!
حمله به پاسگاه ژاندارمري از طرف فئودالي و ضد انقلابي ارتباط با برادران مسلمان كردمان ندارد از طرفي عدهاي شايع كردهاند كه برادران كرد در شهر مورد اهانت قرار ميگيرند، ضمن اعلام اين موضوع كه مسلماً همشهريان محترم به اين امر واقفند كه در اسلام كرد و ترك و فارس و غيره تفاوتي با هم ندارند و ملاك بزرگي، تقواست متذكر ميشود كه اگر افراد غير مسوول در شهر مزاحم برادران كرد شوند ضد انقلابي بوده و از طرف دادسراي انقلاب تحت تعقيب قرار گرفته و به اشد مجازات محكوم خواهند شد.
يادآور ميشود اتخاذ تصميم درباره انقلابيون با مراجع و مقامات مسوول است.
بر اساس گزارش خبرگزاري، اهالي غيركرد مناطق بحرانزده لوازم و وسايل خود را جمعآوري ميكنند و به شهر انتقال ميدهند و همين امر نگرانيهايي در مردمايجاد كرده است.
شب گذشته گروهي از مردم اروميه در استانداري اجتماع كردند و خواستار كمك به اشخاصي كه در محاصره ضد انقلابيون هستند شدند.
خبرگزاري پارس همچنين گزارش داد: در پي تصميم شوراي امنيت منطقه ديروز ستوني از لشكر 64 وارد عمل شد و به اتفاق پاسداران مسير اروميه -سرو را طي كرد و با موفقيت به اروميه بازگشت از سوي ديگر ديروز حملاتي به دانشكده كشاورزي و منبع آب اروميه صورت گرفت كه توسط نيروهاي نظامي و پاسداران خنثي شد.(كيهان30/4/1358)
بر اساس يك شايعه:مردم مريوان، شهر را ترك كردند. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: خبر دخالت ارتش و پاسداران در بدست گرفتن كنترل امور شهر مريوان از افراد مسلح يك شايعه است، «كليجي» معاون استانداري كردستان اين مطلب را در يك تماس تلفني با خبرنگار كيهان در كرمانشاه عنوان كرد.
وي دراين باره گفت: از چند روز پيش بعضي از افراد غير مسوول بوسيله بلندگو و پخش اعلاميه در سطح شهر مريوان، خبر دخالت واحدهاي ارتش و پاسداران مستقر در پادگان مريوان را دادند. به دنبال پخش اين شايعه مردم مريوان به تدريج شهر را خالي كرده و بعضي نيز به مناطق اين و كوهستاني پناه بردند.
وي افزود:اين اخبار به قدري در روحيه مردم مريوان اثر گذاشت كه عدهايي بفوريت از استانداري كردستان تقاضاي فرستادن دارو و اكيپ پزشكي كردند و اعلام داشتند كه ارتش و پاسداران يك ضربالجل 24 ساعته براي دخالت نظامي در امور شهر مريوان تعيين كردند. نامبردهاين اخبار را شايعات بياساس قلمداد كرد و گفت: با تماسي كه اينجانب با فرمانده لشكر 28 كردستان و فرماندهان پادگان مريوان گرفتم آنها اطمينان دادند كه چنين اخباري درست نيست و بعضيها اين جنگ رواني را به منظور انجام مقاصد پنهاني خود در سطح شهر به راه انداختهاند.
سرهنگ رزمخواه، معاون هوانيروز كرمانشاه گفت: رفت و آمد مداوم هليكوپترهاي هوانيروز و جابجائي و انتقال مداوم پاسداران يك امر عادي است و ما هيچ دستوري در زمينه دخالت در امور شهر مريوان ندادهايم و تخليه شهر توسط مردم يك نگراني بي اساس است.
به دنبال اين اظهارات خبرنگار كيهان در كرمانشاه با يك عضو ارشد كميته مركزي كرمانشاه تماس گرفت. وي در مورد خبر دخالت پاسداران اعزاميمريوان و ارتش و حوادث مريوان گفت: كنترل شهراينك در دست افراد مسلح است كه تمام مسافران و حتي ارتشيها در بازديد از شهر مورد تفتيش و بازرسي قرار ميگيرند. بنابراين براي پاكسازي شهر از افراد مسلح و ايجاد امنيت و آرامش در سطح شهرسپاه پاسداران مستقر در پادگان، وارد عمل ميشوند.
از سوي ديگر، ديروز در رابطه با شايعهاي كه در مريوان پراكنده شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه، اطلاعيهاي صادر كرد، متن اطلاعيه بدين شرح است:
ملت شريف ايران، همانطوري كه اطلاع داريد هفته گذشته ناجوانمردانه به پاسداران انقلاب اسلامي در شهر مريوان و ساير برادران كرد ما حمله شد و عدهاي از بهترين فرزندان رشيد اين آب و خاك را كه تا آخرين فشنگ خود مقاومت كرده بودند شهيد ساختند، و اكنون محيط اختناق شديدي در شهر ايجاد كرده و شب گذشته تا نزديك صبح با بلندگو از مردم شهر خواستهاند كه خانههاي خود را ترك كنند و اعلام خطر كردهاند كه سپاه پاسداران با همكاري ارتش قصد دارد امروز به شهر حمله كند. به همين جهت مردم مريوان را از خانههاي خود كوچ داده و به خارج شهر فرستادند. سپاه پاسداران انقلاب ضمن تكذيب شديد هرگونه حملهاي از جانب سپاه به مردم شريف و رنج ديده مريوان و آوارگان مريواني اعلام ميدارد كه اين سپاه از خود مردم و نيروي مردم و در جهت حفظ امنيت و استقلال براي مردم بوده و هست و اين گونه تبليغات سوء زمينه توطئه ديگري در مريوان از جانب مهاجمين ميباشد و يادآوري مينمايد كه نطير همين تاكتيك براي حمله به پادگان مهاباد نيز پياده شده بود. به اميد ياري خداي بزرگ و همكاري همه خلقهاي مستضعف. (كيهان31/4/1358)
استاندار آذربايجانغربي: 13 نفر در مهاباد دستگير شدند.
مهاباد ـ حقگو استاندار آذربايجانغربي اعلام كرد كه تاكنون 10 نفر در مهاباد دستگير شدهاند. وي گفت: «5 نفر كه در امر جهاد سازندگي شركت كرده بودند، هنگام عزيمت از «سردشت» به «نقده» در مهاباد دستگير شدند. 5 نفر از پاسداران انقلاب اسلامي نقده به منظور بررسي چگونگي دستگيري آنها عازم مهاباد شدند كه اين عده نيز دستگير گرديدند». استاندار آذربايجانغربي همچنين گفت: «سه تن از توليد كنندگان عسل در منطقه «سرو» نيز وسيله افراد مسلح كرد دستگير شدهاند».(اطلاعات1/5/1358)
قطع اعتبار عمراني
بانه ـ در پي تغيير استاندار كردستان، بودجه عمراني شهرستان بانه قطع شد و كارگران شهرداري اين شهر دست به تحصن زدند. چندي قبل شهردار بانه از يونسي استاندار سابق كردستان تقاضاي اختصاص بودجه عمراني به منظور اتمام عمليات ساختماني « آگوي» شهر بانه را كرد. استاندار وقت كردستان با اين تقاضا موافقت كرد و به دنبال آن 300 نفر كارگر از سوي شهرداري بانه به كار گمارده شد به دنبال رفتن استاندار كردستان و آمدن شكيبا در سمت استاندار جديد بودجه عمراني بانه نيز قطع شد و 300 كارگر استخدامي نيز بيكار شدند. كارگران بيكار به عنوان اعتراض در شهرداري متحصن شدند و قطعنامهاي در 7 ماده صادر كردند. شهردار بانه نيز براي مذاكره با استاندار جديد عازم سنندج شد.(اطلاعات2/5/1358)
كوچ مردم مريوان همچنان ادامه دارد. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: در حاليكه مذاكرات هيات اعزامي از تهران به مريوان با اعضاي شوراي شهر و نمايندگان گروههاي مسلح در جريان است، كوچ مردم مريوان بخارج از شهر همچنان ادامه دارد. 
گزارشهاي رسيده از مريوان حاكي است كه تاكنون نزديك به چهار هزار نفر از مردم مريوان شهر را ترك كردهاند و در نقطهاي بنام «گارميران» واقع در 15 كيلومتري غرب مريوان نزديك مرز عراق اجتماع كردهاند. 
كوچ كنندگان اعلام كردهاند تا حصول آرامش و امنيت در شهر و توافق همه گروهها به شهر باز نخواهند گشت. 
بر اساس گزارشهاي رسيده مذاكرت هيات اعزامي از تهران با اعضاي شوراي شهر و نمايندگان گروههاي مسلح تا ساعت 11 ديشب به نتيجه نرسيد و ادامه مذاكرات به صبح امروز موكول شد. 
كليچي معاون استانداري كردستان بخبرنگار كيهان در كرمانشاه گفت:« در اين مذاكرات، فرماندهان پادگان مريوان نيز شركت دارند.» 
در جريان مذاكرت ديشب از سوي هيات اعزامي پيشنهاد شد كه واحدهاي ژاندارمري و شهرباني، بدون حضور سپاه پاسداران در مريوان مستقر شود ولي اين پيشنهاد مورد قبول نمايندگان گروههاي مسلح كه كنترل شهر را در دست دارند، واقع نشد. 
نمايندگان گروههاي مسلح نيز پيشنهاد كردند 15 هزار نفر از افراد مسلح بازداشت شده توسط سپاه پاسداران كه از بانه و سقز براي كمك به مردم مريوان به اين شهر آمده بودند، آزاد شوند. با اين پيشنهاد، هيات اعزامي مخالفت كرد و اعلام داشت تا محاكمه اين افراد و رفع اتهام از آنها، بايد در بازداشت باقي بمانند. 
در ادامه گزارش آمده است: «نمايندگان گروهها و جمعيتهاي سياسي كه از تبريز و اروميه و شهرهاي ديگر به مريوان عزيمت كردهاند نتوانستهاند به شهر وارد شوند.» 
در حال حاضر ،كليه ادارات مريوان بجز مخابرات و بيمارستان ،تعطيل مي باشد.(كيهان2/5/1358) 
استاندار آذربايجان غربي: 10نفر در وقايع آذربايجان كشته شدند. 
·	بمباران چند دهكده در غرب كشور تكذيب شد. 
اروميه ـ در پي توافق مقامهاي دولتي و سران عشاير و افراد مسلح كرد در آذربايجان غربي، از ديروز آرامشي نسبي در اروميه و اطراف اين شهر و منطقه «سرو» برقرار شده است. 
پاسگاههاي خلع سلاح شده بين خوي و ماكو واقع در شمال اروميه نيز همچنان خالي است و افراد ارتش، در مواقع حساس منطقه مستقر شدهاند. 
حقگو استاندار آذربايجان غربي ضمن اعلام اين مطلب، گزارش خبرگزاري فرانسه را تكذيب كرد و گفت:« در حوادث اخير منطقه «سرو»، 4 پاسدار و يك ژاندارم و از طرف مقابل، 4 تا 6 نفر كشته شدند. از پاسداران و افراد ژاندارمري نيز 15 نفر زخمي شدند.» 
خبرگزاري فرانسه به نقل از روزنامه حريت چاپ آنكارا در مورد وقايع منطقه« سرو» گزارش داده بود كه در يك درگيري ميان افراد ارتش و كردها، 106 سرباز كشته شدهاند. بر اساس اين گزارش، يك هليكوپتر نظامي سرنگون شد و علاوه بر آن در اثر بمباران، چند دهكده دستخوش حريق شده و حداقل 100 غيرنظامي بقتل رسيدند.» 
استاندار آذربايجان غربي، مطالب خبرگزاري فرانسه را تكذيب كرد و به خبرگزاري كرد و به خبرگزاري پارس گفت: « هليكوپترهاي ارتش، تنها براي شناسائي منطقه پرواز كردهاندو خبر بمباران صحيح نيست.» 
استاندار اضافه كرد:« گروهي از كشاورزان كرد در مناطق مزبور به تحريك صاحبان اراضي، مزارع خود را ترك كردهاند و اسلحه بدست گرفتهاند در حالي كه خود باينكار رضايت نداشتهاند و ندارند و اغلب به زور و اجبار مزارع را ترك كردهاند.» 
استاندار در مورد وقايع خوي كه طي آن گروهان ژاندارمري قطور و 6 پاسگاه خلع سلاح شده گفت: «در حال حاضر مردم اين منطقه در نگراني و وحشت بسر ميبرند.» 
از سوي ديگر ديروز از زنجان نيز گزارش رسيد كه آخرين واحدهاي تيپ 2 زرهي زنجان، بسوي اروميه حركت كرد. در پادگان زنجان، آيتالله حاج سيد عزالدين حسيني و حاج محمد شجاعي، ضمن سخنان كوتاهي، براي افسران، درجه داران و سربازان اعزامي، دعاي سفر خواندند. 
بمناسبت اعزام اين گروه، ديروز بازار زنجان به صورت تعطيل درآمد و كسبه و اصناف شهر با اجتماع در راه آهن، ماموران را مشايعت كردند. 
هنگام مشايعت ماموران، دويست دستگاه آب سردكن و مقدار زيادي شيريني و گل كه از طرف اصناف شهر تهيه شده بود به مامورين داده شد و آنها را از زير قرآن رد كردند. 
ماموران پادگان زنجان در حالي كه مردم شعار ميدادند « ملت فداي ارتش» با قطار عازم اروميه شدند. 
در اروميه نيز ديروز گروهي از مردم در حمايت از اقدامات استاندار آذربايجان غربي، ب سوي لشگر 64 دست به تظاهرات زدند. راهپيمايان همچنين اقدامات روحانيون مبارز را تاكيد كردند و طي اجتماع در استاديوم تختي، قطعنامه اي در 8 ماده صادر كردند. 
در اين اجتماع، آيتالله موسوي اردبيلي نماينده اعزامي امام خميني و دكتر چمران معاون نخست وزير، پيرامون توطئههاي استعمارگران و فرصت طلبان سخن گفتند. 
دكتر چمران در قسمتي از سخنان خود گفت:« استعمارگران مشابه همان توطئه اي را كه در لبنان پياده كردند در كردستان ما نيز ميخواهند پياده كنند.» 
آيتالله موسوي اردبيلي ديروز همچنين در اجتماع افراد لشكر 64 اروميه شركت كرد. 
آيتالله موسوي اردبيلي تاكنون با مقامات دولتي، روحانيون و فرمانده لشكر اروميه پيرامون مسايل اين منطقه مذاكره كرده است.(كيهان3/5/1358)
عدم نرمش در مذاكرات
شكيبا استاندار جديد كردستان در گفتگوئي با خبرنگار كيهان، در مورد عدم توفيق هيات اعزامي از تهران با نمايندگان گروههاي مسلح در مريوان گفت:« هيات اعزامي در اولين دور مذاكرات، پيشنهاد استقرار سپاه پاسداران مركب از پاسداران ساير شهرها و مريوان را بطور برابر ارائه كرد كه مورد قبول قرار نگرفت.» 
وي افزود:« افراد مسلح كه كنترل شهر را برعهده دارند با دخالت و ورود ارتش نيز مخالفت دارند ولي موافقت خود را با استقرار ژاندامري  اعلام كردهاند ،اگر چه رقم نيروهاي مورد نظر آ نها براي  بيش از 15 نفر نخواهد بود كه در اين صورت ، انتظامات شهر باز هم عملا در اختيارگروههاي مسلح قرار خواهد گرفت كه هيات اعزامي اين پيشنهاد را نپذيرفت. »
استاندار كردستان، افراد مسلح را مسوول كوچ كردن مردم مريوان قلمداد كرد و گفت:« اگر طرفين در مواضع خود كمي نرمش بخرج ميدادند، مذاكرات در بن بست باقي نمي ماند ولي اميدواري زيادي وخود دارد كه همه گروهها به توافق برسند. 
طبق گزارش رسيده از مريوان گروههاي مسلح در نقاط حساس شهر سنگربندي كردهاند. از سوي ديگر حدود 400 پاسدار مستقر در پادگان مريوان و واحدهاي نظامي پادگان نيز در حالت آماده باش بسر ميبرند. 
«مهندسهاشم صباغيان وزير» كشور به خبرنگار كيهان گفت:« نمايندگان اعزامي به مريوان، بدون نتيجه بازگشتهاند كه از طرف آقاي لاهوتي در اين مورد مطالبي وسيله خبرگزاري پارس و راديو منتشر شد، ضمنا نتيجه اين مذاكرات و گزارشات مورد بررسي قرار خواهد گرفت و نتيجه نهائي براي آگاهي عموم ملت ايران منتشر خواهد شد».(اطلاعات4/5/1358) 
وضع مريوان همچنان بحراني است.
سنندج ـ هيات اعزامي بررسي وضع منطقه مريوان بدون نتيجه به تهران بازگشت. شكيبا استاندار كردستان درمورد مذاكرات هيات اعزامي به مريوان گفت: علت به نتيجه نرسيدن مذاكرات مسئله حفاظت شهر مريوان بود. وي افزود: مردم باقيمانده درشهر مريوان اصرا داشتند كه حفاظت شهر به افراد ژاندارمريسپرده شد اما هيات اعزامي عقيده داشت كه حفاظت شهر مشتركا به عهده مجاهدين و افراد ژاندارمري، يا مجاهدين ومردم ويا مجاهدين و افراد ارتش باشد. استاندار كردستان اضافه كرد: هيگونه دخالتي در حل و فصل مسائل سياسي منظقه ندارم زيرا از جانب دولت و وزارت كشور دستور العملي به استانداري ابلاغ شده است. استاندار كردستان با اشاره به وضع حاضر مريوان گفت: اين شهر همچنان تعطيل است و حدود هفتاد درصد از مردم، از شهر رفتهاند و از شهرها و روستاهاي اطراف به آنان كمك ميشود. وي در پايان، بار ديگر دخالت ارتش را در حوادث مريوان تكذيب كرد.
-كرمانشاه ـ «آقاي كليجي» معاون استانداري كردستان صبح امروز در يك تماس تلفني با خبرنگار اطلاعات در كرمانشاه، اوضاع مريوان را بسيار حساس تلقي كرد و گفت: كوچكترين اشتباه ممكن است درگيري شديدي ايجاد كند. كليجي ضمن گله از راديو تلويزيون و بعضي روزنامهها افزود: اوضاع مريوان بقدري حساس شده كه اگر صحبتي در مورد گروهي شود به مذاق گروه ديگر تلخ مينشيند بهمين جهت بايد براي گريز از درگيري ناخواسته نهايت دقت بعمل آيد كليجي اضافه كرد: راديو و تلويزيون و بعضي روزنامهها كار ما را سخت تر كردهاند مثلا بعضيها شوراي انقلاب اسلامي را قبول ندارند ولي راديو تلويزيون از شوراي انقلاب اسلامي نقل ميكند وي خاطرنشان ساخت: «در حال حاضر اهالي مردم مريوان به «بايوه»و شهرهاي اطراف آن كوچ كردهاند. شهر دردست گروه درگير ميباشد».(كيهان5/5/1358)
در پي توافق دولت با سران عشاير كرد،روستائيان آواره آذربايجان،به روستاهايشان باز ميگردند. 
استاندار آذربايجان غربي صبح امروز بخبرنگار كيهان در اروميه گفت: «در مذاكره با سران عشاير كرد، مقرر شد كه كشاورزان كرد اخراجي از روستاها به روستاي خود باز گردند.» 
براي اجراي اين منظور، عشاير، هياتي تعيين خواهند كرد تا با نمايندگان استانداري همكاري كنند. 
استاندار اضافه كرد: «از سوي من نيز نماينده اي تعيين خواهد شد و احتمالا با يكي از روحانيون و معتمدين محل در كميسيوني كه ظرف چند روز آينده تشكيل خواهد شد، شركت  ميكنند. 
با بازگشت كردهاي آواره به روستاها، برداشت محصولات كشاورزي كه در حال حاضر در خطر نابودي است، آغاز خواهد شد.» 
حقگو استاندار آذربايجان غربي،حمله افراد مسلح به 6 روستاي قطور و خلع سلاح پاسداران انقلاب اين روستاها را تاييد نكرد. 
يكي از افراد كميته خوي كه در استانداري حضور داشت، از اين واقعه اظهار بي اطلاعي كرد. 
در مورد بازپس گرفتن سلاحهاي پاسگاههاي ژاندارمري، استاندار گفت:« لشكر 64 در اينمورد، قاطع عمل خواهد كرد.» 
استاندار در مورد افراد پاسگاهها كه سلاحهاي خود را تحويل داده اند، گفت:« به غير از دو نفر، بقيه افراد، فراري هستند و براي دستگيري آنها اقدام خواهد شد.» 
در مورد استقرار مجدد پاسگاه «سرو» كه افراد آن چند روز قبل از طريق تركيه به اروميه بازگشتند، استاندار گفت:«پاسگاه مجددا داير ميشود ولي تا زمانيكه امنيت كامل و مطمئن در منطقه تامين نشود، اين اقدام عملي نخواهد شد».(كيهان5/5/1358) 
اخطار شديد ارتش به افراد مسلح آذربايجان غربي 
اروميه ـ در پي دخالت ارتش در مناطق بحراني آذربايجان غربي، مقامهاي مسوول اعلام كردند اوضاع منطقه «سرو» رو به آرامش ميرود و دولت مصمم است امنيت را در نقاط مرزي اين استان برقرار كند. 
در همين حال، گروهي از كردهاي مسلح در ارتفاعات روستاي «بند»، در گروههاي چند نفري متمركز شده اند و نيروهاي انتظامي نيز در مقابل آنها در همان نقاط مستقر هستند، ولي از برخورد مسلحانه خودداري ميكنند. 
«حقگو» استاندار آذربايجان غربي ضمن اعلام اين مطلب به خبرگزاري پارس گفت: «5 نفر از شركت كنندگان در جهاد سازندگي كه از سردشت به نقده باز ميگشتند، در مهاباد دستگير شدند و 5 پاسدار انقلاب كه براي پيگيري علل دستگيري آنها به مهاباد رفته بودند نيز بوسيله افراد مسلح در مهاباد دستگير شدند. 
ضمناً سه نفر از توليد كنندگان عسل در منطقه سرو بوسيله افراد مسلح كرد دستگير شده اند كه هنوز پس از 5 روز از وضع آنها اطلاعي در دست نيست». 
استاندار در مورد پايان دادن به تشنجات از راه گفتگو اظهار داشت: «براي مذاكره، مسألهاي نداريم. دولت ميخواهد پاسگاههاي مرزي را مستقر كند. من كه خودم اهل محل هستم، خود را يك پاسدار ميدانم و اگر حرف اينست كه پاسداران محلي در پاسگاهها خدمت كنند، من هيچ مخالفتي با اين پيشنهاد ندارم ولي بايد محل پاسگاه براي دولت روشن شود و راهي براي ايجاد ارتباط وخود داشته باشد، بعد اقدام به استخدام پاسدار محلي شود». 
استاندار افزود: «مساله مهم اينست كه امروز در منطقه حساس ما امنيت برقرار شود تا كشاورزان و زارعان بتوانند بموقع، محصول خود را برداشت كنند». 
حقگو در مورد تصميم دولت براي مبارزه با بحرانها گفت: «مانور ارتش در منطقه تا برقراري امنيت كامل ادامه خواهد يافت و اين تصميم دولت است كه امنيت را برقرار كند. حضور معاون نخست وزير و فرمانده نيروي زميني در منطقه نيز اهميت مساله را نشان ميدهد». 
استاندار از ميزان تلفات يا زخميها اظهار بي اطلاعي كرد.
اطلاعيه استاندار آذربايجان غربي
استاندار آذربايجان غربي ديشب در ارتباط با تشنجات چند روز اخير اين استان، اطلاعيهاي خطاب به مردم صادر كرد. 
در ابتداي اعلاميه آمده است: «اين بار نيز منطقه آذربايجان غربي با توجه به موقعيت جغرافيائي و نقش سياسي و سوق الجيشي با اهميت آن، مورد هدف فرصت طلبان بوده است، غافل از اينكه مردم اين منطقه اعم از ترك و كرد و ارمني و آشوري، با وحدت و برادري هوشيارانه عليه نيروهاي اجنبي ايستادهاند». 
در اين اطلاعيه مسايل آذربايجان غربي در 7 مورد براي مردم تشريح شده است. موارد هفتگانه به اين شرح آمده است: 
«درگيريهاي منطقهاي جنگ بين برادران ترك و كرد و سني و شيعه نبوده، بلكه مبارزهاي است بين ضد انقلابيون و فرصت طلبان چپ نما از يكطرف و نيروهاي انقلاب اسلامي از طرف ديگر و برادران ترك و كرد دوش بدوش هم براي دفاع از حدود و ثغور ميهن و نابودي ستمگران تا استقرار نظامي توحيدي مبارزه ميكنند. با همكاري ارتش جمهوري اسلامي و مردم، نيروهاي تجاوزگر پراكنده و آرامش برقرار است و جاي نگراني نيست. ارتش مردمي در جهت انقلاب اسلامي و مورد تاييد رهبر انقلاب اسلامي امام خميني بوده و دوش بدوش نيروهاي مردمي، عليه ضد انقلاب چپ نماهاي ساواكي و فرصت طلبان بي وطن مبارزه ميكند». 
در اطلاعيه اضافه شده: «شما برادران ترك و كرد، ارمني و آشوري كه در مقابل ضد انقلاب و شايعات بي اساس، مردانه ايستادهايد، اين باز نيز با بي اعتنائي به تفرقهافكنانه كه نقشي جز تجزيه نيروهاي اصيل اسلامي و ايجاد ناامني روحي و رواني ندارد، ايستادگي نمائيد. به عوامل فرصت طلب و مالكين سابق كه باعث دربدري و بي ساماني صدها خانوار از زارعين كرد شدهاند، اخطار ميكنيم كه قاطعانه عدل قضائي اسلامي را در مورد آنها به مرحله اجرا گذاشته، تا احقاق حق برادران مسلمان كرد از پاي نخواهيم نشست». 
در پايان اطلاعيه ضمن اخطار به ضدانقلابيون، از كليه برادران ترك و كرد خواسته شده كه با صبر و هشياري انقلابي، آرامش خود را حفظ كنند و با توان هرچه بيشتر به امور توليدي كشاورزي و دامداري بپردازند. (كيهان5/5/1358)
 مردم مريوان،خواستار اعزام هيات عاليرتبه سياسي شدند. 
سنندج ـ مردم مريوان، خواستار اعزام يك هيات عاليرتبه سياسي از تهران هستند. «شكيبا» استاندار جديد كردستان، در اين باره گفت: 
«كليجي» معاون خود را صبح ديروز براي بررسي اوضاع مريوان به اين شهر فرستاده است و اطلاعات حاصله حاكيست كه مردم مريوان، خواستار اعزام يك هيات عاليرتبه سياسي از تهران به مريوان هستند و اقدامات معاون استانداري به نتيجهاي نرسيده است». همچنين بنا به اظهار استاندار، كارگران بيكار شهرسقز در مخابرات اين شهر تحصن كردهاند. وي همچنين گفت: «توسعه و تقويت مراكز آموزشي، ايجاد دانشگاه، تكميل كادر درماني و بهداشتي و ايجاد كار براي بيكاران از اهم اقدامات من براي اين استان خواهد بود و دولت براي تامين رفاه و آسايش مردم كردستان و اجراي برنامههاي عمراني در اسرع وقت، نظر كاملا مساعد دارد. ما بايد كوشش كنيم اعتبارات جذب نشده را در راه آباداني كردستان مصرف كنيم. 
همچنين امسال سيصد ميليون تومان اعتبار در اختيار كردستان قرار داده شده و اين مبلغ، در صورت جذب، تا ششصد ميليون تومان افزايش خواهد يافت».(كيهان5/5/1358) 
نظر استاندار كردستان درموردنخست وزير
دكتر «مهران» استاندار كردستان در مصاحبهاي با خبرگزاري پارس مركز سنندج گفت بنظر: «من نخست وزير بايد جواني با افكار انقلابي، مسلمان، متعهد بدون ذرهاي گرايش ليبرالي و سازشكاري باشد». وي درمورد پاكسازي ادارات در كردستان گفت: «هيأت پاكسازي وزارت كشاورزي بارديگر به سنندج بازگشته و به بررسي مجدد پروندهها ودر اداره كشاورزي اين شهر پرداخته است. كار هيأت پاكسازي بهداري و بهزيستي نيز به علت كثرت پرسنل آن به درازا كشيده شده است». استاندار افزود: 
ما خواهان آن هستيم كه هياتي براي پاكسازي دادگستري به سنندج اعزام شود زيرا مردم اين شهراز گذشته از دادگستري سنندج اظهار نارضايتي دارند. استاندار در مورد نحوه اجرائي فعاليتهاي عمراني گفت: «عمليات ساختماني كارهاي عمراني نيمه تمام و در دست اقدام در حال اجرا است.» (اطلاعات7/5/1359)
معاون استاندار كردستان: طولاني شدن مذاكرات مريوان حاكي از موضع سخت طرفين است. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: «كليجي» معاون استانداري كردستان پيرامون مذاكرات مريوان گفت: 
«ادامه مذاكرات و طولاني شدن آن در 5 روز، دال بر موضع سخت طرفين است و بنظر ميرسد كه پاره اي از مسايل حل ننشده، باقي مانده است.» 
وي اضافه كرد: 
«ديكتاتوري شاه مخلوع، آنچنان بلائي بر سر ما آورده كه اين ملت را براي پذيرش دموكراسي آماده نكرده است و ملتي كه تمرين دموكراسي نكرده نمي تواند قهرمان داشته باشد.» 
كليجي افزود:« در غرب ايران، اختلاف سليقه بيشتر از جاهاي ديگر است و همچنين تعداد گروهها در مملكت باعث تشتت آراء شده است». 
وي با اينحال ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات مريوان، امروز به نتايج و توافق برسد.(كيهان9/5/1358) 
استاندار كردستان:دانش آموزان و معلمان كردستان،گول گروههاي مرتجع به اصطلاح خلقي را خوردند.
سنندج- استاندار كردستان در گفتگويي با خبرگزارس پارس در مورد نتايج سفرش به مريوان گفت:« فرماندار جديد مريوان را مامور كردم تا بر كار جبران خسارت وارده به مردم مريوان و رفع مشكلات آنان به ويژه از نظر آذوقه و مواد سوختي رسيدگي كند. استاندار گفت: در مريوان در اجتماع فرهنگيان اين شهرستان شركت كرده و به آنان يادآور شدم كه كمبود معلم و كمي معلومات و عدم آگاهي سياسي، موجب شده بود كه در يك سال گذشته گروههايي از دانشآموزان و معلمان گول گروههاي مرتجع به اصطلاح خلقي را بخورند و مدارس اداي وظيفه را فداي شعارهاي بي اساس و بي پايه عوامل بيگانه نمايند و پايگاه آشوب و بلواي عوامل ارتجاعي باشند، قرآن مجيد قانون اساسي است و راهنماي اجراي برنامههاي جمهوري اسلامي ايران است و وظيفة معلمان مسلمان انجام وظيفه مقدس تعليم تربيت اسلامي است و طبق دستور شارع مقدس اسلام، معلم بايستي نمونه ديانت، پاكي، تقوي و راستي باشد. وي همچنين گفت: در جمهوري اسلامي معلمان زن شيرزنان اسلامند و وظيفه وجداني و اسلامي دارند بر عليه كفر و ظلم قيام كنند.»
استاندار كردستان به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: «در مريوان كارگري به من گفت يك سال گروههاي غير قانوني بر منطقه حكمفرما بودهاند و كارگران بيكار ماندهاند، آنان انتظار دارند كه دولت جبران مدت بيكاري آنان را بنمايد، من در جواب به او گفتم گناه بيكاري و تنگدستي كارگران در يكسال گذشته بر گردن كارگران و اقشار منطقه است كه يك سال پذيراي زورگويي كومله و گروههاي سياسي  غير قانوني به اصطلاح خلقي شدند و گول عوامل ارتجاع داخلي و خارجي را خوردند و معهذا برنامههايي براي از بين بردن بيكاري در دست اجراست كه انشاءالله بعداز پاكسازي كامل كردستان، در سطح گستردهاي شروع خواهد شد. و هم اكنون در مناطقي كه كاملاً پاكسازي شده، برنامههاي عمراني را شروع كردهايم و عدهاي بيكار جذب كار شدهاند».(طلاعات 9/5/1359)
گفتگو با استاندار ايلام
از سوي ديگر« سيد اسداله امير قهرماني» استاندار ايلام در گفتگوئي با خبرگزاري پارس اعلام كرد: «حوادث اخير ايوان، برنامه اي ريشه دار بوده كه مقدمات آن از قبل، خيلي دقيق طرح شده بود و افرادي قصد داشتند كه در اين منطقه تخريب، فساد و فتنه راه بياندازند. استاندار ايلام با اشاره به خلع سلاح پاسگاه ژاندارمري ايوان گفت: «مامورين اين پاسگاه، بدون مقاومت در دفاع در مقابل متجاوزين، سلاحها را تحويل دادند و در برابر آنها تسليم و گناهي نابخشودني مرتكب شدند. لازم است دولت با قاطعيت هر چه تمامتر به اين مساله رسيدگي كند ولي خوشبختانه حضور بموقع پاسداران در محل، از گسترش اغتشاش و ادامه آن جلوگيري كرد. و هم اكنون آرامش در ايوان برقرار شده و پاسگاه خلع سلاح شده ايوان مجدد بازسازي خواهد شد». 
استاندار اضافه كرد:« قاطبه مردم ايوان خواستار شدهاند كه «محمد محمدي» معروف به «سيد حسن» كه هم اكنون در يكي از بيمارستانهاي كرمانشاه بستري است، به  ايلام منتقل شود و در اين مورد نيز مذاكراتي صورت گرفته است». امير قهرماني اضافه كرد:« متاسفانه افراد غيرمسوول در كار مديران كل و روساي سازمانهاي دوتي از جمله اداره كل راه و ترابري استان دخالت بيجا ميكنند و مديران كل استان نيز بهمين علت، تصميم گرفتند كه در صورت دخالت بيشتر بوسيله اين گروه، همگي دست از كار بكشند و اعلام كردند كه با اين وضع، قادر به ادامه كار نيستند».(كيهان10/5/1358) 
خبرگزاري پارس: صورت جلسه مورد موافقت طرفين قرار گرفت 
	سومين پيش نويس موافقتنامه مريوان تهيه شد.
مريوان ـ خبرگزاري اعزامي آيندگان: پيش از ظهر ديروز، راهپيمايان سنندج پس از 6 روز راهپيمايي به مريوان رسيدند و در خيابانهاي اين شهر دست به تظاهرات گسترده زدند و در داخل شهر با نقل و شيريني مورد استقبال قرار گرفتند. راهپيمايان آنگاه به اردوگاه رفتند.  
در همين حال مذاكرات هيات اعزامي نمايندگان مردم با استاندار ادامه داشت و ديشب سومين پيش نويس توافقنامه تهيه شد ديروز راهپيمايان سنندجي پيامي به هيات اعزامي دولت جمهوري موقت اسلامي فرستادند.  
در قسمتي از اين پيام آمده است «ما شركت كنندگان راهپيمايي همبستگي با مردم مريوان، از سنندج حركت كرديم و در مسير راه از شهرهاي ديگر و روستاها و ساير مناطق كردنشين نيز به ما محلق شدند. هم اكنون در شهر خالي از سكنه مريوان كه برادران و خواهران ما آن را به عنوان اعتراض به شرايط تحميلي ترك كردهاند، ما ضمن پشتيباني از سپردن حكومت مردم به مردم، خواستار حل قضيه مريوان از طريق سياسي و توجه كامل به مسائل مطرح شده توسط شوراي شهر هستيم.  ما ميخواهيم رهبر انقلاب و دولت موقت بجاي توسل به راه حل نظامي و اعزام پاسداران و ارسال توپ و تانك به شهرهاي كردستان، به خواستهاي بر حق اين خلق ستمديده توجه كنند».  
همچنين ديروز پيام همبستگي جبهه دموكراتيك ملي ايران و كانون فرهنگي خلق عرب از مبارزات خلق كرد در بدست آوردن حقوق خود قرائت شد.  
«شكيبا» استاندار كردستان ديروز در تماس با آيندگان اعلام كرد: «در تمام زمينهها تقريبا توافق شده و تنها پاره اي موارد در چگونگي جمله پردازيها مورد ايراد مي باشد كه من با نظر خواهي از وزارت كشور و دادن گزارش، اين وزارتخانه را در جريان مذاكرات قرار مي دهم و تنها هيات اعزامي بايد تصميم بگيرد آيا صلاح است اين پيش نويس امضا شود يا خير». استاندار اضافه كرد: «هر ناراحتي كه براي مردم مريوان پيش بيايد،  براي مردم كردستان نيز ناراحت كننده است».  
پيش نويس سوم توافقنامه تقريبا مانند پيش نويس قبلي است و آنچه در اين پيش نويس مطرح شده است همانا تامين امنيت شهر توسط ارتش با همكاري شوراي انقلاب اسلامي،  ممنوعيت حمل اسلحه در شهر، بازگشت پاسداران اعزامي، انتخاب اعضاي سپاه پاسداران از اهل محل با نظر شورا، تامين امنيت قضائي و آزادي فردي و اجتماعي اشخاص و انجام انتخابات شوراي شهر پس از استقرار امنيت است».  
بنا به گزارش خبرنگار آيندگان پيش نويس سوم تا ساعت 21 ديشب به آراء مردم مريوان گذاشته نشده بود و در قبول يا رد آن از سوي مردم، نمي توان پيش بيني كرد ولي امشب (ديشب) وضع روشن خواهد شد كه مردم با اين پيش نويس موافق هستند يا نه.  
از سوي ديگر چند تن از اعضاي شوراي شهر مريوان تهديد كردند اگر در متن پيش نويس چند ايراد موجود بسود شوراي شهر تغيير نپذيرد، استعفا خواهند داد.(آيندگان11/5/1358)
بحران مريوان خاتمه يافت. 
سنندج- مذاكرات طولاني هيات اعزامي دولت به مريوان با نمايندگان گروه سياسي اين شهر براي حل درگيريهاي منطقه با مو فقيت پايان يافت و در پي اين توافق مردم مريوان كه به عنوان اعتراض در اردوگاهي در خارج از شهر به سر ميبرند به مريوان بازگشتند.دربارهي اين توافق با حضور دكتر چمران رئيس هيات اعزامي دولت، شكيبا استاندار كردستان و نمايندگي مردم مريوان وصورت گرفت، استاندار كردستان ساعت 20 ديروز اعلاميهاي بدين شرح انتشار داد:
در مذاكرات مفصلي كه بين هيات اعزامي دولت و نمايندگان گروههاي سياسي انجام شد صورت مجلس زير تهيه و مورد موافقت طرفين قرار گرفت:
1- نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان مردم مريوان در محيط حسن تفاهم كامل و محبت به مذاكره پرداخته و مسائل مردم مريوان را مطرح كردند و نسبت به حل آنان اقدام به عمل آوردند. 
2- نمايندگان دولت ضمن تشكر از مردم مريوان، قول دادند در شروع و اجراي برنامههاي عمراني و رفاهي منطقه نهايت مجاهدت را مبذول دارند. در مقابل، مردم مريوان نيز صادقانه وفاداري خود را به انقلاب اسلامي و رهبر عاليقدر آن امام خميني ابراز و آمادگي خود را براي جانبازي در راه پيشبرد اهداف مقدس و مبارزه با دشمنان داخلي و خارجي اعلام نمودند. 
3- مردم مريوان با توجه به تفاهم حاكم بر محيط مذاكره به شهر بازگشتند، براي حل مشكلات موجود، مقرر شد كه موقتاً امنيت شهر را ارتش با همكاري شورا موقت انقلاب اسلامي مريوان تأمين نمايند و حمل علني هر گونه سلاح در شهر ممنوع گردد.
4- بعد از بازسازي شهرباني مردمي در شهر، ارتش به پادگان خود برگردد. پاسداران انقلاب اسلامي اعزام به مريوان نيز به تدريج در اسرع وقت به محلهاي اوليه خود برگردند.
5- اكيداً مقرر گرديد كه هيچ كس حق تعرض به كسي را ندارد و اقدام فردي در دستگيري و حبس و مجازات افراد به كلي ممنوع است.
6- فقط دادستان انقلاب اسلامي در مراجع قضائي حق صدور دستور دستگيري و محاكمهي متهمان و مجازات مجرمان را دارند. و تامين امنيت قضائي و آزادي فردي و اجتماعي اشخاص به عهدة مقامات قضائي و دادسراي انقلاب اسلامي است.
7ـ بديهي است بلافاصله پس از استقرار امنيت انتخاباتشوراي شهر در محيطي آرام برگزار خواهد شد.  شكيبا استاندار كردستان(اطلاعات11/5/1358)
سخنان استانداركردستان 
دكتر مهرآسا استاندار كردستان در اجتماع مردم بيجار در مسجد جامع اين شهر شركت كرد و طي سخناني خواستار همكاري مردم براي اجراي برنامههاي عمراني شد و گفت انتقادات شما همراه با ارائه راه حلهاي آن موجب پيشرفت كارها و رفع كاستيها ميگردداستاندار در مورد سفر خود به بيجار گفت: «قبل از تصويب قانون مربوط به تقسيم اراضي (طرح استاد رضا اصفهاني) در مجلس شوراي اسلامي در بيجار اقدام به انجام اين كار كرده بودند و همين كارها سبب بوز مشكلات و مسايلي شده بود و شكاياتي به مراجع مختلف تسليم كرده بودند و هيأتي كه مشغول رسيدگي به اين امر بود, منحل شد و مشكلات ما در اين خصوص تا اعزام هيأت ديگري به بيجار همچنان ادامه داشت.» (اطلاعات11/5/1359)
گزارش خبرگزاري پارس
 	سنندج ـ خبرگزاري پارس: دهم مرداد 1358 ـ مذاكرات طولاني هيئت اعزامي دولت به مريوان با نمايندگان گروههاي سياسي اين شهر براي حل درگيريهاي منطقه با موفقيت پايان يافت و در پي اين توافق، مردم مريوان كه بعنوان اعتراض در اردوگاهي خارج از شهر بسر ميبرند، به مريوان بازگشتند.  
به دنبال توافقي كه با حضور دكتر چمران رئيس هيئت اعزامي دولت، شكيبا استاندار كردستان و نمايندگان مردم مريوان صورت گرفت،  استاندار كردستان ساعت 20 ديشب اعلاميه اي بدين شرح در اختيار خبرگزاري پارس سنندج قرار داد: 
در مذاكرات مفصلي كه بين هيئتهاي اعزامي دولت و نمايندگان گروههاي سياسي انجام شد، صورتمجلس زير تهيه و مورد موافقت طرفين قرار گرفت:  
نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان مردم مريوان در محيط حسن تفاهم كامل و محبت به مذاكره پرداخته و مسائل مردم مريوان را مطرح كردند و نسبت به حل آنها اقدام بعمل آمد.  
نمايندگان دولت ضمن تشكر از مردم مريوان قول دادند در مورد شروع و اجراي برنامههاي عمراني و رفاهي منطقه نهايت مجاهدت را مبذول دارند و در مقابل مردم مريوان نيز صادقانه وفاداري خود را به انقلاب اسلامي ايران و رهبر عاليقدر آن، امام خميني ابراز و آمادگي خود را براي جانبازي در راه پيشبرد اهداف مقدس انقلاب و مبارزه با دشمنان داخلي و خارجي اعلام نمودند.  مردم مريوان با توجه به تفاهم حاكم بر محيط مذاكرات به شهر بازگشتند. براي حل مشكلات موجود، مقرر شد كه موقتا امنيت شهر را ارتش با همكاري شوراي موقت انقلاب اسلامي مريوان تامين نمايد و حمل علني هرگونه سلاح در شهر ممنوع گرديد. همچنين قرار شد بعد از بازسازي شهرباني مردمي در شهر، ارتش به پادگان خود برگردد.  پاسداران انقلاب اسلامي اعزامي به مريوان نيز بتدريج و در اسرع وقت به محلهاي اوليه خود برگردند.  
اكيداً مقرر گرديد كه هيچكس حق تعرض به كسي را ندارد و اقدام فردي در دستگيري و حبس و مجازات افراد بكلي ممنوع است. فقط دادستان انقلاب اسلامي و مراجع قضائي حق صدور دستور دستگيري و محاكمه متهمان و مجازات مجرمان را دارند و تامين امنيت قضائي و آزادي فردي و اجتماعي اشخاص بعهده مقامات قضائي و دادسراي انقلاب اسلامي است.  
بديهي است بلافاصله پس از استقرار امنيت، انتخابات شوراي شهر در محيطي آرام برگزار خواهد شد.     شكيبا استاندار كردستان(آيندگان12/5/1358)
اظهارات استاندار
سنندج ـ خبرنگاري پارس: دكتر مهرآسا استاندار كردستان در ارتباط با درگيريهاي اخير بانه و مريوان در مورد اوضاع اين منطقه به خبرگزاري پارس مركز سنندج اعلام داشت: اوضاع استان كردستان از نظر امنيتي آرام و خيلي خوب است.اين درگيريها نمايشي از اعمال دستههاي كوچكي است كه گاه و بيگاه ميخواهند بگويند ما هم هستيم در حالي كه اينان كاملاً در هر سو محاصره بودند و تحت فشار هستند. مثلاً در وقايع اخير بانه بيش از 100 تن از آنان كشته شدند. در اين درگيري يك گروهبان شهيد، يك سرباز و دو پاسدار نيز مجروح شدند و چهار تن از مهاجمين دستگير شدند. وي افزود: برابر آخرين گزارش رسيده شده اخيراً تنها در دو روستاي سقز 19 نفر از ضد انقلابيون دستگير و حدود 40 تن كشته دادند ما هماينك در سنته واقع در راه سقز ـ سنندج اقدام به تعمير يك پاسگاه كرديم كه امنيت اين راه فوقالعاده مؤثر است از استاندار سوال شد با توجه به كار مجلس شوراي اسلامي آايا انتخابات در كردستان انجام خواهد شد كه نمايندگان شهرهاي سنندج، بانه، سقز و مريوان نيز به مجلس راه يابند؟ وي در پاسخ گفت: به عقيده من انتخابات بهاين زودي در اين منطقه نبايد انجام شود زيرا آن تعصب بي جهت غالب بر افراد هنوز بر طرف نشده است. 
چند ماه ديگر وقت لازم است تا مردم از پشتيباني كامل دولت با اطلاع شوند و بتوانند در يك انتخابات آزاد شركت كرده و راي خود را آزادانه به صندوق بريزند. 
كرمانشاه – ساعت 8 بامداد پنج شنبه گذشته يك دستگاه اتومبيل سيمرغ كه از سوي پايگاه "وانيسري" ماموريت عمليات تجسسي در اطرافاين پايگاه را داشت با مين برخورد كرد و منهدم شد. 
گزارش خبرگزاري پارس به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جوانرود در اين حادثه يكي از اعضاي گروه فدايان امام خميني شهيد شد و سه نفر ديگر مجروح شدند كه حال يكي از اين سه نفر وخيم است به موجب همين گزارش گروهي از ماموران گشتي پايگاه مذكور 6 عدد مين در اين مسير كشف و خنثي كردنند. 
كرمانشاه  ـ به گزارش رسيده در جريان درگيري عصر چهارشنبه گذشته بين مهاجمين مسلح و نيروهاي مستقر در قلعه خانه شور ستوان علياصغر ميرزايي از پرسنل پادگان حاجيآباد كرمانشاه به شهادت رسيد. همين گزارش حاكيست مراسم تشيع جنازه اين شهيد پريروز با شركت جمع كثيري از اهالي كرمانشاه برگزار شد.  همدان ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همدان اعلام كرد 3 نفر از پيشمرگان مسلمان كرد به نامهاي محمد علي جعفري 2ـ عبدالحسين پناهي 3ـ مظفر صادق به هنگام گشت در روستاي دهگلان مورد حمله مهاجمين و مزدوران قرار گرفتند و به درجه شهادت نائل گرديدند. (كيهان13/5/1358)
فئودالها  در رژيم سابق هم مسلح بودند.
دكتر اتابك معاون استاندار دراين مورد گفت: فئودالها هم در رژيم سابق مسلح بودند چرا كه در نظام عشيرتي دامداري وسعت بسياري دارد تا كشاورزي. دامداري مستلزم داشتن مراتع و احشام است. و اصولاً درگير بين طوايف و ايالات به خاطر موضوع دام و مرتع كه دو عامل به عنوان وسيله و زمينه توليد ميباشد. طايفهاي را كه بخواهد در مدت كم گوسفند بيشتري را بدست آورد جز غارت راه ديگري را ندارد و بعد از ازدياد دام احتياج به مرتع وسيعتري پيدا ميكند كه وسعت مرتع نيز نياز به غصب مراتع دارد. كه به هر حال غارت و غصب دو ارزش زور بين طوايف و عشاير جلوه خاصي دارد و به خصوص محافظت و امنيت دامها در برابر خطرات احتياج به اسلحه دارد. پس به طور كلي اسلحه يكي از وسايل ضروري عشاير است.اينها در رژيم سابق هم مسلح بودند. در جريان انقلاب اين عشاير با تجارت اسلحه به كشورهاي خارج بويژه با كشور عراق وارد ميشود. موارد اقتصادي خودشان با سودي كه ميبرند تامين مينمايند. و اسلحههاي ژاندارمري پس از پيروزي انقلاب اسلاميايران به دست همينها افتاد. اگر مسلح كردن اين مفهوم را در ذهن ايجاد كند كه اينها فاقد سلاح بودهاند و دولت سلاح در اختيار اينها گذاشته منطقي نيست. اما دولت سعي در تشكيل گروههاي ژاندارمري نموده و مقدار 900 اسلحه در اختيار جوانمردان ژاندارمري قرار داده است. فرماندهان اين گروه نيز توسط افسران ژاندارمري و درجه داران ميباشد و به هيچ وجه مالكي از طرف دولت تقويت نشده است. در ضمن مقامات استان در تشكيل گروههاي پاكسازي ژاندارمري هيچ نقشي نداشته و طرحي است كه براي ايجاد امنيت در منطقه كه توسط شوراي انقلاب و ژاندارمري كل اجرا شده است.
يوسفزاده مسوول روابط عموميسپاه پاسداران اروميه در اين مورد گفت: از همان اوايل تا به حال مسلح كردن فئودالها در ميان بوده و مسايل مختلفي را بر انگيخته است. كارشناسان دولت موقت در مورد اين مساله معتقد بودند. كه اول بايد حاكميت نظامي را پياده كنيم سپس به اهداف سياسي برسيم. ما آن موقع مسايل زيادي را پيشنهاد دادهايم. ولياينها به خاطر برداشت خودشان در منطقه ـ كه غلط بوده ـ اين طور نتيجه گرفتند كه چون فئودالها به عنوان عشاير كردستان به خصوص كردنشينان آذربايجان غربي نفوذ زيادي را در منطقه دارند. آنها را مسلح بكنند تا بتوانند حاكميت نظامي خودشان را اعمال بكنند ولي در عمل همانطوري كه ما در موردش فرياد كرديم به اين نتيجه رسيدند كه كارشان اشتباه و غلط بوده و عملاً آن حركت هيچ گونه نفعي به حال انقلاب در منطقه نداشته است. بلكه حاوي ضررهايي هم بوده است و بد بينيهاي فراواني را در منطقه كرد ايجاد كرده و يك عده را به طرف احزاب ضد انقلاب كشانده است. اگر اينها از همان اول مساله را درك ميكردند و با نيروهاي سالم تماس ميگرفتند و مشورت ميكردند و مسايل را به طريق انقلابي حل ميكردند من از طريق سازشكاري فكر ميكنم اوضاع بهتر از اين بود. وي افزود دولت موقت آن موقع تصميم گرفت يك سري سلاحهاي ژاندارمري را در اختيار سران عشاير قرار دهد وام اسلحهها در نقده و اشنويه داده شد. چند ماه اول ژاندارمري تصميم گرفت پاسگاههايش را در منطقه داير كند. و بنا بر تصميم دولت ميخواست تعدادي جوانمرد را استخدام كند كه همراه ژاندارمها باشند بهاينها اسلحه داده شد اما عملاً نتيجه مثبتي عايد نشد. با اينكه ما به عنوان يك صاحب نظر اعتراض كرديم اما حرف ما عايد نشد و هر سياستي را كه ميخواستند دنبال كردند. و متاسفانه حوادث تاسف باري رخ داد و هيچ كمكي به امنيت منطقه نكرد.اين است وقتي ما ميبينيم واحدهاي ارتشي حركت ميكنند مورد حمله ضد انقلاب قرار ميگيرند. اگر قرار بود امنيت منطقه را حفظ را كنند خوب ميگيرند. با اينكه جوانمرد و ژاندارمري چرا امنيت منطقه را حفظ نكردند؟
يوسفزاده در مورد امنيت منطقه گفت: ما اول بايد در درجه اول نيروهاي ضد انقلاب را متلاشي و افراد وابسته آنها را خلع سلاح كنيم. چون اگر ما نتوانيماينها را خلع سلاح كنيم نميتوانيم حاكميت دولت را در منطقه مستقر كنيم. و در نتيجه امنيت به منطقه باز نخواهد گشت. از طرفي بايد هرچه زودتر به كارهاي عمراني در كردستان و آذربايجان و ساير روستاها پرداخت زيرا بعضي از اربابها يك عده از روستاييان را به عنوان –اينكه شاه اين روستاها را به ما داده است و الان مال ماست. از روستاهايشان بيرون ريختند و صدها نفر از روستائيان را آواره و سرگردان كردهاند. و اكنون در اطراف اروميه در زير چادرها و كومههايي كه خودشان درست كردهاند زندگي ميكنند و وضع رقتآوري هم دارند. متاسفانه دولت در اين مورد هيچ كاري نكرده است و ما از دولت گله داريم. بنابراين پيشنهاد من كه يكي از مسايل كردنشين آذربايجان و ساير منطقه است. زمين است كه بايد به زودي زمين اين اربابها تقسيم شوند. آقاي رضا اصفهاني طرح خوبي را براي اصلاحات ارضي بيان كرده كه قول خودايشان «معلوم نيست چه دستهايي در كارند كه اصلاحات ارضي را عقب مياندازد». در حالي كه قانون اصلاحات ارضي در شوراي انقلاب هم تصويب شده. پس بايد قانون اصلاحات ارضي دراين منطقه هر چه زودتر انجام شود بويژه در اروميه تا اينجا كاملاً امنيت منطقه را بدست آورد. 
10 پيشنهاد براي بازگشت امنيت.
برزنجي بخشدار اشنويه طي مصاحبهاي ده پيشنهاد جهت بازگشت امنيت در مناطق كردنشين ارائه كرد. وي گفت: چون آرامش ديگر به اين منطقه باز نميگردد: 
1- نيروهاي نظاميكلاسيك (منظور ارتش جمهوري اسلاميايران) در منطقه مستقر شوند و به جاي پاسداران غيره بوميپاسداران بومياستخدام شود.
 2ـ با توجه به شايعات بي اساس احزاب قانوني در مورد اين كه نيروهاي دولت براي سركوبي خلق كرده آمده است نيروهاي انتظامي بايد با جلب اعتماد مردم، مردم را به خود جذب كنند.
 3ـ فعاليتهاي عمراني و اقتصادي به طور ضربتي انجام گيرد. زيرا اينكار كليه افراد بيكار را كه 60 درصد جمعيت منطقه تشكيل ميدهد به خود مشغول ميكند. ثانياً مانع رفتن آنها به مسايل و مرام ضد انقلابي ميشود.
4ـ براي حل مساله كردستان بايد مذاكرات سياسي از طرف مقامات دولت با روحانيون و معتمدين كليه شهرستانهاي كردنشين صورت گيرد. بدين صورت كه هر شهر به هيات پنج نفري به خواست و تاييد اكثريت مردم آن منطقه انتخاب كنند. و اين اشخاص نبايد وابسته به هيچ گروه مسلحي در كردستان باشند. به نظر من اين مذاكرات و توجه به طرح 6 مادهاي اصلاح شده از طريق رياست جمهوري تنها راه حل مشكلات در كردستان خواهد بود. 
5ـ پس از استقرار امنيت در منطقه دولت بايد به تصفيه و پاكسازي كلي در سازمانها و ادارات را آغاز كند. و عامل ضد انقلاب و يا وابسته به رژيم سابق را تصفيه كند.
6- دولت بايد از طريق راديو، تلوزيون و مطبوعات به ترويج برنامهها و تبليغ خط مشي و سياست دولت جمهوري اسلامي اقدامات وسيعي بنمايد و حداكثر استفاده زبانهاي محلي را جهت تبليغات بنمايد. 
7ـ جهاد سازندگي و ساير ارگانهاي انقلابي ضمن فعاليتهاي عمراني فعاليتهاي تبليغاتي نيز داشته باشد. 
8- خسارات اشخاص فقير و مست ضعف ناشي از جنگهاي اخير كه منجر به ويراني خانه و كاشانه و يا وسايل او شده است پس از تحقيق خسارات را به او برگردانده شود. 
9ـ از افراد جوان براي امنيت منطقه و براي ايجاد سپاه پاسداران به صورت بومي و براي حفظ امنيت منطقه انجام شود. تا ناراحتيهايي كه توسط افراد غيره بومي ناآگاه انجام شده از بين برود.
10ـ دولت در ترويج و نشانهها و فولكلورهاي محلي و فرهنگ و ادبيات كردي هست بگمارد و روحانيون اهل تسنن را تشويق به دين مبين اسلام و اهداف جمهوري اسلامي ايران بنمايند.(كيهان14/5/1358)
تجزيه طلبان،خائن به جامعه كرد هستند.
محمود شكيبا استانداركردستان، ديروزدريك مصاحبه اختصاصي با خبرنگار هيأت اعزامي خبرگزاري  پارس به غرب كشور، ضمن تشريح نظرهاي خوددرباره حوادث اخيركردستان، پيشنهادكردكه مركز مخصوصي براي برسي مسايل مشكلات 2استان كرمانشاهان وبخشي ازاستان آذربايجان غربي تشكيل شود. وي درباره آنچه در كردستان گذشته است گفت: «كردستان، هميشه موقعيت حساسي داشته و بخصوص بعد از انقلاب، عوامل ضدانقلابي به كردستان روي آورند.چون روابط دولت ايران با دولت عراق هم خوب نبود، همه، محيط كردستان رابراي فعاليت، مناسب تشخيص دادند. ازطرف ديگرچون دردوره طاغوت بيش ازسايرمناطق ايران، كردها مورد تعدي وظلم قرارگرفته بودند وازاين نظر، يك آمادگي ضمني وقلبي دراين منطقه وجود داشت. البته دراين كه اكثريت قريب به اتفاق مردم اميدواري فوق العاده به انقلاب داشتند وپشتيبان اين نهضت انقلابي بودند هيچ ترديدي نميشودداشت،ولي با كمال تاسف، وسايل تبليغاتي دولت دركردستان، خيلي كم بود.دولت گرفتاريهاي زيادي داشت وآن طوركه بايد و شايد، توجه به كردستان نكرد.درنتيجه ضدانقلابيون داشتند كم كم دركردستان برنامه خودراپياده ميكردندچنانچه ديديم متاسفانه وقايع اسفناك پاوه وساير نقاط كردستان را بباراردوالبته من وظيفه اي ندارم راجع به منطقه مهاباد در آذربايجان غربي، صحبتي بكنم ولي چون آنها سرنوشت ومقدراتشان، به ساير مناطق كردبستگي دارد، اين  مسايل در مهاباد هم نفوذ كرد». وي گفت:«10هزارنفرااره به مهاباد آمدهاند ومدت 2ماه درمهاباد هستند وماهرچه تقاضا ي كمك ازدولت كرديم، هيچگونه كمكي نرسيد ه است ومابا جمع آوري اعانه موفق شديم كه اين ده هزار نفررااداره كنيم.ويا مثلا تعداد بيكاران در اين شهر بسيار زياداست وبعداز چند روز، متوجه شديم تعداد واقعي بيكاران مقداري نيست كه هر روز به استاندار ي ميآيد ويكچهارم ويا يك پنجم  آنها واقعابيكارند و بقيه گروههاي سياسي هستند كه با اين عده مخلوط شدهاند و آنهارا باخودبه استانداري ميآورند تا مارا از كارهاي رفاهي و عمراني بازدارند و بعد از برقراري امنيت در اينجا ديگر از بيكاران خبري نشد يا تعدادشان فوقالعاده كم شد».
شكيبا استاندار كردستان درباره طرح پيشنهادي خود براي رفع اختلافات موخود بين طرفهاي درگير به خبرنگارهيات اعزامي خبرگزاري پارس بغرب كشور گفت: «گروههايا شناخته شده هستنديانيستند.درالين روزهاي انتصاب من، ده گروه يا يازده گروه درمنطقه فعاليت ميكردند. من موفق شدم با سران فقط يكي دو گروه مذاكره كنم ولي با بقيه چون افراد مشخص نيستند، مذاكره ممكن نشد.اين گروههافعاليت داشتند واقدامات تخريبي  ميكردند، ولي نمي توانستيم پي ببريم تشكيلاتشان چيست. وكجا هستند؟ پس از آمدن پاسداران، اين اين گروههاي كوچك برچيده شده و ازاينجا رفتند. نماينده حزب محله دمكرات هم كه قبلاپيش من آمده بود از اينجا رفت وازاوهم خبري نيست ويك گروه چپ رو هم كه نماينده شان شخصي بنام صديق كمانگر بود بر چيده شد حالافقط باقيمانده اين گروهها هستند كه گاهي در گوشه وكنار، به حملات پراكنده دست ميزنند.حزب مقتدري كه فعلاميتوان روي آن در كردستان حساب كرد، حزب دمكورات كردستان است.اگر با اين حزب مذاكره شود، خيلي ازمسايل حل ميشود، خصوصااينكه سرنوشت مناطق كردنشين بهم مربوط است.اگر تصميمي براي مهاباد گرفته شود، بايستي به اطلاع كردستان هم برسد، به همين ترتيب ومن عقيده دارم بايستي مركزيتي بوخود بيايد ويك هيات سياسي اجرايي ويا هرچه كه اسمش رابگذاريم در يكي از استانهاي كردستان،كرمانشاهان وآذربايجان غربي متمركزبشود، مسايل مربوط به اين سه استان بايد دراين مركز موردتجزيه وتحليل قرار بگيرد و از نفوذافراد ذيصلاح براي حل مسايل اين سه استان بايستي استفاده شود كه متاسفانه اين پيشنهاد تاكنون مورد توجه قرارنگرفته است وبا پيشنهاد من موافقت نشده. من حتي معتقدم ازوخوداشخاصي كه آشنايي به فرهنگ وساخت اجتماعي مناطق كرد نشين، دارند  استفاده شود.(كيهان آزاد15/5/1358)
استاندار ايلام:من وارث وضع نامطلوبي هستم. 
ايلام ـ ديروز سيد اسدالله امير قهرماني استاندار ايلام خطاب به مردم اين استان يك پيام راديوئي فرستاد. متن پيام استاندار ايلام بشرح زير است: 
مردم بافراست و مسلمان و عشاير استان ايلام، توجه كنيد من از بدو ورود تا امروز هدفي جز خدمت به اين استان و دفع و رفع نگرانيهاي مردم نجيب اين استان نداشته ام، تا آنجا كه در قدرت من بوده است اهتمام شبانه روز در تامين آسايش و دفع مشكلات موجود بوده است، من وارث وضعي نامطلوب هستم كه لاجرم با صبر انقلابي بايد بتوانيم بر تمام مشكلات اين منطقه فائق آمده و آمادگي تمام اقشار و تمام مصادر و تمام ماموريني كه با صداقت زايدالوصفي كمر به خدمت شما در راه خودسازي، نوسازي و بهبود وضع نابسامان شما بستهاند، بسيج كنم. 
با كمال تاسف در اين اواخر كه همه خود شاهد هستيد هر روز ماجرائي ايجاد شده است كه بتحقيق و با بررسي كامل و عميق ميبينم و ميبينيد و ميدانيم كه از چه مجاري اين مشكلات در راه انجام وظايف ما ايجاد شده است. اصرار خاص من در تمام اين مدت بر مبناي اين بوده است تا از هرگونه تصادم و برخورد جلوگيري شود، لذا در اين لحظات حساس در آستانه ساختن كشوري مقتدر و سربلند قرار گرفته ايم. از شما ميخواهيم كه با بيداري و هشياري خاص خود بر تمام موانع پيروز آمده و از هرگونه درگيري خودداري كنيد و افراد و مخصوصا بچههاي خود را و فرزندان من را آموزش دهيد تا تحت تاثير شايعات سوء و خانمان برباد ده قرار نگيرند كه مبادا خداي نخواسته در اين شرايط، انقلاب ما مخدوش گردد و از اهداف خود، منحرف شويم. از شما ميخواهيم كه در تمام ساعات با هوشياري زايدالوصفي توجه به تمام مشكلات داشته، عنايت خاص مبذول داريد كه مبادا خداي نخواسته با بروز حوادثي ناگوار نتوانيم در رفع آنها بعدا اقدام نماييم.(كيهان16/5/1358)          
استاندار آذربايجان غربي: رييس دادگاه انقلاب اروميه از اين شهر گريخت. 
اروميه ـ خبرگزاري پارس :استاندار آذربايجان غربي، ديروز رييس بركنار شده دادگاه انقلاب اروميه را مسوول تشنجات اخير اين شهر دانست. 
«حقگو» كه در پايان جلسه بررسي اين تشنجات سخن ميگفت، افزود:« رييس دادگاه انقلاب كه جوان 25 ساله كم تجربه و ناآشنا به مسايل منطقه بود با لجاجت و شتابزدگيهاي خود، منطقه را به آشوب كشاند و خود، بمحض آگاهي از صدور دستگيريش از تهران، اروميه را ترك كرد». 
استاندار آذربايجان غربي گفت:« رييس دادگاه انقلاب اروميه، عليرغم خواست مردم با لجاجت در محاكمه و اعدام« سرهنگ ابراهيم هوشنگي» و« استوار اسكندري» مردم اروميه را مضطرب و متشنج كرد و شهر را ترك گفت و من از برادران ارتشي ميخواهم كه عليرغم ناراحتي خود، آرامش را حفظ كنند و اجازه ندهند كه افراد ضد اسلام و فرصت طلب از اين ماجرا سوء استفاده كنند». 
خبرنگار خبرگزاري پارس گزارش داد:«در تظاهرات ديروز اروميه كه شركتكنندگان در آن خواستار مجازات اعضاي دادگاه انقلاب به خاطر محاكمه و اعدام «سرهنگ هوشنگي» و «استوار اسكندري» بودند، گروهي از افراد پادگان «قوشچي» در اروميه نيز شركت داشتند. در جريان اين تظاهرات، برخوردهائي در شهر بوخود آمد و عده اي از افراد نظامي و غيرنظامي جراحاتي برداشتند.  
همچنين در ستاد لشكر اروميه، تيرهاي هوائي شليك شد و دفتر فرمانده لشكر به آتش كشيده شد و گروهي از افراد پادگان قوشچي در پادگان لشكر اروميه به تحصن نشستندو خواستار مجازات اعضاي دادگاه انقلاب اروميه شدند. (كيهان17/5/1358) 
از سوي دادگاههاي انقلاب،آذربايجان غربي،اظهارات استاندار آذربايجان غربي تكذيب شد. 
«حجتالاسلام فتح الله اميد» رييس دادگاههاي انقلاب آذربايجان غربي، امروز ضمن حضور در كيهان، اظهارات دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي را تكذيب كرد. 
وي گفت:« اولا من 25 ساله نيستم، بلكه 35 سال از عمرم ميگذرد كه 15 سال آن را در كورانهاي سياسي و مبارزاتي گذارنده ام. پانزده سالي كه آقاي استاندار در آمريكا بودند و پول خرج ميكردند كه تابعيت ايراني خود را سلب كنند و به تبعيت آمريكا درآيند و اكنون كه احساس كردهاند خطري در كار نيست، به ايران آمدهاند و با روابط خاصي، ميراث خوار دهها هزار شهيد شدهاند». 
حجتالاسلام اميد افزود:« اينجانب از اروميه فرار نكرده ام بلكه طبق معمول پس از صدور حكم و اجراي آن به تهران آمدم تا با بردارن خود در دادستاني كل، همكاري كنم و بليت هواپيما را نيز از پيش رزرو كرده بودم. 
ثانيا هيچكس دستور دستگيري مرا صادر نكرده است به دليل اينكه پس از آمدن به تهران و دادستاني كل انقلاب رفتم و ميبينيد كه بازداشت هم نشده ام. ضمنا من ابلاغ قضاوت دارم  و تا در دادگاه ديگري خلاف من ثابت نشود قهرا از مصونيت قضايي برخوردارم. 
اظهارات استاندار
دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي امروز در تماس با كيهان گفت: من و ساير مقامات استان، بهيچوجه معترض دادگاههاي انقلاب و اعدام مفسدين في الارض نيستم، اما بخاطر مسايلي كه منطقه با آن روبروست معتقد بوديم كه زمان محاكمه بايد كمي به تعويق بيافتد و حادثه اي را كه پريروز در اروميه اتفاق افتاد و به خير گذشت پيش بيني ميكرديم. استاندار آذربايجان غربي، اظهارات حجتالاسلام اميد را درباره تبعيت آمريكايي رد كرد و گفت: اگر من چنين قصدي داشتم هيچگاه به ايران نمي آمدم، زيرا تبعه آمريكا شدن، كارمشكلي نبود و اكنون كه به كشور خود بازگشته ام، قصد خدمت به مردم را دارم. 
ضمنا من نگفته ام كه رييس دادگاه، 25 ساله است، بلكه گفته ام جوان است. مخصوصا اينكه گروهي از مردم از نحوه كار دادگاههاي انقلاب در آذربايجان راضي نيستند و ادعا ميكنند كه عدل اسلامي در اين دادگاهها رعايت نميشود. من مسوول امنيت و همچنين آباداني منطقه هستم و بايد پاسخگوي نيازهاي مردم باشم. 
استاندار اضافه كرد: من هرگز نگفته ام كه حجتالاسلام اميد فرار كردهاند و ممكن است خبرنگار خبرگزاري پارس از حرفهاي من، استنباط كرده باشد.(كيهان18/5/1358) 
از سوي استاندار كرمانشاهان: مشكلات مردم پاوه بررسي شد.
استاندار كرمانشاهان، ديروز همراه گروهي از علماي كرمانشاه براي رسيدگي به مشكلات مردم پاوه به اين شهر رفت. عده اي از مردم پاوه، به منظور انجام خواستهاي خود در فرمانداري متحصن شده بودند كه از استاندار و هيات همراه او استقبال كردند. 
نمايندگاني از طرف علامه احمد مفتي زاده نيز از سنندج به پاوه آمدند، متحصنين با تكبير و درود به امام خميني، ورود هيات را گرامي داشتند و سپس خواستهاي خود را با استاندار كرمانشاهان در ميان گذاشتند. 
در اين وقت سعيد جعفري رييس سپاه پاسدران انقلاب اسلامي كرمانشاه، فرماندار پاوه. حسن اميني نماينده علامه مفتي زاده، سيد راغب احمدي دبير دبيرستانهاي پاوه، ملا ناصر سبحاني از سوي مردم پاوه و «فربد» يكي از نمايندگان اعزامي از سنندج در يك به ترتيب سخناني پيرامون لزوم تداوم انقلاب و همچنين ويژگيهاي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني و محاكمه ضد انقلابيون ايراد كردند. 
آنگاه استاندار كرمانشاهان در حاليكه جمعيت شعار ميداد: « درود بر خميني، ارتش براي ملت، ملت براي ارتش » خطاب به آنان گفت: 
« باتفاق 3 تن از آقايان عده اي كرمانشاهان به اينجا آمده ايم تا دستهايي را بفشريم كه «الله اكبر» گويان سنگر مستحكم طاغوتي را شكستند. براي فشردن دستهاي شما كه اين همبستگي را ايجاد كرديد آمده ايم و اجتماع امروز شما نيز مشت محكمي است بر دهان ياوه گويان و سينه كساني كه عليه انقلاب اسلامي ايران توطئه ميچينند. استاندار كرمانشاهان سپس درباره انقلاب اسلامي ايران و وجه مشترك آن با صدور اسلام و پيروزيهائي كه در سايه وحدت كلمه و يكپارچگي نصيب مسلمانان آن زمان شد سخن گفت و افزود: امروز هم همين وحدت و يكپارچگي نصيب مسلمانان آن زمان شد، سخن گفت و افزود: امروز هم همين وحدت و يكپارچگي عامل پيروزي ما است. شما با وحدت و يكپارچگي عامل پيروزي ما است. شا با وحدت و يكپارچگي دسيسههاي شرق و غرب و اتحاد نامقدس عليه انقلاب اسلامي را در هم خواهيد كوبيد. 
استاندار كرمانشاهان در پايان گفت: شما از خود نمايندگاني برگزينيد، ما سعي خواهيم كرد كه به همه خواستهاي شما جامعه عمل بپوشانيم، من به نمايندگي از طذرف دولت ميگويم كه بياري خدا و همت شما مردم بر همه مشكلات فائق خواهيم آمد و منطقه «اورامانات» با كمك خود شما مردم از رونق اقتصادي و رفاه و امنيت برخوردار خواهد شد. استاندار كرمانشاهان و همراهان سپس با مردم متحصن پاوه در فرماندارينمازجمعه گذاردند. آنگاه استاندار بارديگر با مردم پاوه به گفت و گو پرداخت و از آنان خواست كه به تحصن خود پايان دهند.(كيهان20/5/1358) 
شورش در كرند
«محمد سپهري پور» استاندار كرمانشاه عصر ديروز اوضاع منطقه را «حساس»خواند و گفت: هم اكنون بين طرفداران حزب دموكرات كه در «قوري قلعه» متحصن بودند و متحصتين فرمانداري پاوه جنگ جريان دارد. وي سپس در مورد شورش عدهاي در «كرند غرب» اظهار داشت: «چند روز پيش در كرند آنعده از ديپلمههاي بيكار كه خواستار استخدام در آموزش و پرورش بدون شرط انجام خدمت سپاهي بودند، به تعداد از كارگران بيكار ملحق شده و با تحريكاتي كه ميشد دست به شورش زدند درنتيجه درگيري كه بين آنان و گروهي از اهالي روي داد،5 نفر مجروح شدند. آنها خيابانها را مسدود كردند و كنترل آن را به دست گرفتند و اكنون مانع ورود مأموران انتظامي و دولتي به بخش كرندميشدنداستاندار كرمانشاه اوضاع اين استان را «انفجار آميز» توصيف كرد و افزود: در كرمانشاه نيزدر گوشه وكنار تهديد به تحصن و اخلالگري ميشود و رويهم رفته اوضاع بسيار حساس است».
استانداركرمانشاهان اضافه كرد: گروهي ازكارگران پالايشگاه نفت كرمانشاه به خاطر اعتراض به نحوه رفتار رئيس پالايشگاه نزد وي آمدند ولي باتوجه به دستورات امام از اعتصاب وتحصن خوداري كردند و به آنان گفته شد كه به خواستهايشان رسيدگي خواهد شد. (اطلاعات21/5/1358)
جدا شدن كردستان،قبل ازاينكه به ضرر ايران باشد به ضررمردم كرداست.
سنندج ومريوان بطور كلي از عوامل ضد انقلابي پاكسازي شده است.
«آنها كه ميخواهند شناسنامه جديدبراي كردستان درست كنند ازملت نيستند».«محمد رشيد شكيبا» استاندار كردستان، جزئيات درگيري مناطق بحراني رابراي خبرنگاران اعزامي به كردستان تشريح ميكند: «من شخصا با توجه به آشنايي كه با منطقه دارم بارها پيشنهاد كردم براي جلوگيري از پيش آمدن حوادث نا مطلوب براي مذاكره به مهاباد برويم، ولي موردقبول نشد و حتماً مصلحت نبوده است. حتي يكبار از طرف يكي از مقامات نظامي براي حل مسالهاي در مهاباد به من پيشنهاد شد. ولي من نتوانستم موافقت وزارت كشور رادراين مورد جلب كنم» استاندار كردستان در پاسخ سوال ديگر در مورد چگونگي وضع كار شوراي شهر سنندج واحتمال تشكيل آن در ساير شهرها ي استان كردستان گفت: «وظايف شوراي اداري شهر سنندج، هيچ وقت مشخص نشد و مساله امنيت، مزيد بر علت شد وتصميمات شوراي شهر، ضامن اجرايي نداشت وناچار اين شورا به بعضي كارهاي كوچك اكتفا كرد وآنطور كه بايد وشايد، كاري از پيش نبرد وافراد شورا با وخودي كه اشخاص صالحي بودند، بعد از مدتي متوجه شدند  كه فعلا فعاليت آنها به صفر رسيده است. ما اميدواريم در قانون اساسي جديد، تكليف همه اين مسايل روشن شود از آن مرحله به بعد هر تصميمي كه دولت بگيرد، منشا اثر خواهد شود». وي در مورد تصفيه در سپاه پاسداران اظهار داشت:« فر مانده پاسداران انقلاب گفت:قبلا تعدادي محلي استخدام شدند و مدت 18روز زحمت كشيدند ولي درست روزي كه ما بوخود اين افراد احتنياج داشتيم، سلاحهاي خود را بردند و اعلام كردند حاضر به هيچ گونه همكاري نيستند واين نشان ميدهد كه دقتي در انتخاب اين افراد نشده است و درآينده اگر سپاه پاسداران بتواند با روشن بيني ودقت، سپاه پاسداران رادر اينجا تشكيل دهد به احتمال زياد موفق خواهد شد.افرادي كه ازتهران آمدهاند، در يك لحظه زماني به خصوص، موفق شدند شهر رااز سقوط كامل نجات دهند وما اين خاطره خوش را هميشه بياد خواهيم داشت.بايد بگويم اكثريت قريب به اتفاق اين افراد، مومن ومعتقد به انقلاب بوده وحاضر به هرنوع خدمت در اين شهر هستند واگر در بين اين افراد، 2يا 3 درصد نا موجه باشند واين دليل اين نيست كه پاسداران انقلابي كه به اين شهرآمدهاند، آدمهاي خوبي نيستند. مردم شهر هم اكثرا به اين افراد اعتماد دارد وچند استثناءرانمي توان تعميم داد». شكيبا استاندار كردستان،وخود مالكيتهاي زمينهاي زراعي را به شدت تكذيب كرد وگفت:«بعد از اصلاحات ارضي، مالكيتهاي بزرگ در كردستان مطلقا وخود ندارد، فقط زمينهاي زراعي مكانيزه به مالكين سابق داده ميشودكه مقدارآن بسياركم است».وي در باره دادگاههاي انقلابي گفت:«براي تعيين تكليف زندانيان اينجا به تهران مراجعه كردم و خواستم دادگاه انقلاب اسلامي در كردستان تشكيل شود زيرا هيچ يك از علماي اينجا حاضر نيستند، حاكميت شرع دراين دادگاهها رابه عهده بگيرند.با وخود توافقهايي كه شد، متاسفانه اين دادگاه تشكيل نشد تا اين كه وقايع اخير اتفاق افتاد.
واقعهاي كه بي جهت بزرگ شد.
البته بايستي بگويم در حقيقت، واقعه دركردستان اتفاق نيفتاد، بلكه روزنامهها وتلويزيون آنرا بزرگ و فقط به يك اتوبوس حامل اسلحه و مهمات، عده اي جوان حمله كرده ومتاسفانه مامورين شهرباني وپاسداراني كه ما استخدام كرده بوديم، هيچ اقدامي نكرده بودند واين سلاح غارت شده، جزاين هيچ اتفاقي نيافتاده است ولي عدم امنيتي كه من هميشه ازآن ميترسيدم، وخود داشت ولازم بود اين وضع تغيير كند ودولت توجهي بكند. بعد در جريان اغتشاش سقز، تعدادي دستگير شدند وبا استقرار سپاه پاسداران، امنيت كامل بر قرار شد واين اميدواري بوخود آمد كه هميشه ادامه داشته باشد وافراد خاصي بادقت و حوصله صرف وقت وتعقيب شوند.البته بايد بگويم سران وگردانندگان اصلي، همه گريختند. سه چهار روز پيش مطلع شديم كه تعدادي دستگير شدهاند كه در بين آنها كارمندان اداري وكسبه واهالي شهر به چشم ميخورد، حتي مديران كل اداره ي دارائي وكشاورزي هم دستگير شدند وكاشف به عمل آمده آقاي خلخالي به اينجا تشريف آوردهاند ودادگاه انقلابي در شرف تاسيس است. البته من هيچ اطلاعي از ورود ايشان نداشتم  و درمورد تشكيل دادگاههاي انقلاب، كسي اطلاع ندادند ومن نمي دانم كه چه عاملي، متهمين رابه دادگاه انقلاب معرفي كرده است. فقط بر اثر مراجعات افراد مختلف به من، باسرپرست  سپاه پاسداران انقلاب تماس ميگرفتم واو معتقد بود  كه اين افراد هم چون بيگانه نيستند وازآنها اسلحه كشف شده است، ولي اصلا در مورد اعدام افراد، احساس خطر كردم، همان روز باوزير كشورتماس گرفتم وگفتم كه دادگاه را هدايت ميكند، حس نيت داشته باشد. چند لحظه بعد وزير كشور به من اطلاع دادكه اين مساله در هيات دولت مطر ح شده وقرار شد كه عملي انجام ندهد وباز گردد، اما نيم ساعت بعد از راديو شنيدم يازده نفر تير باران شدند، البته من به هيچ وجه درمورد صحيح يا غلط بودن اين اعدام، اظهار نظري نميكنم، ولي من در اين شهر حتي يك نظر موافق در اين مورد نديدم». استانداركردستان درباره  قانون اساسي واصل سيزدهم، به خبرنگار اعزامي خبرگزاري پارس به غرب كشور گفت:«اگر ما بخواهيم نام اين انقلاب رااسلامي بگذاريم، بايد اسلام رابه تمام مذاهب اسلام تعميم بدهيم،يعني مذاهب چهار گانه تسنن ومذهب جعفري ودر غير اين صورت، بخواهيم انقلاب رامحدود به شيعه وايران كنيم آن وقت بايستي در قانون اساسي گنجانده شود كه رييسجمهور بايد شيعه باشد ولي آنچه امام وملت ايران است به نظر من اسلام است، كه وسعت وعظمتش قابل مقايسه با مذاهب نيست وچنانچه انقلاب ما با آن عظمت خاصي كه مردم براي آن قائلند، داشته باشد ديگر نبايستي در قانون اساسي قيد بشود كه رييسجمهور بايد شيعه باشد.در عمل هم رييسجمهور خودبه خود شيعه خواهد بود ولي در صورتي كه مردم بخواهند يك رييسجمهور غير شيعه داشته  باشند، آن وقت ديگر اشكالي در بين نخواهد بود. از اين گذشته، اصولا مسلمانان تمام جهان اعتقاد دارند انقلاب اسلامي ايران، اختلاف تشيع وتسنن وازاين قبيل مسايل را حل مي كند». شكيبا استاندار كردستان در مورد مناطق پاكسازي شده گفت:«سنندج ومريوان، بطور كلي از عوامل ضد انقلابي پاكسازي شده است وميتوان گفت ديگر مساله اي نيست، ولي بانه،بوكان،مهاباد وسردشت پاكسازي نشده است ومن معتقدم به بهترين وجه ميتوان، بايستي كاري كرد كه اين اكثريت ناراضي از دموكرات، از ما آزرده خاطر نشوند ولاجرم به دمكراتها نپيوندند وفكر نكنندچيزهاي كه دمكراتها ميگويند، درست است، مثلا در سنندج از180 هزار نفر بيش از دو هزارنفر عضو احزاب سياسي نبوده وبقيه با حكومت اسلامي موافق بودندولي اين اعدامها عده زيادي ازمردم شهر را به دولت بدبين كرد وبايد در ساير مناطق اين طوري عمل نشود و ديانت اسلام در اعلام دولت صحيح، عمل شود، اعتماد مردم بيشتر جلب ميشود واين اكثريت قاطع موافق، به جاي خود هست وتعدادي از مخالفين هم به موافقين ميپيوندند. عمل دولت نبايستي طوري باشد كه بر اثر اشتباه يك نفر يا دو نفر و يا هيات، موافقين رابه صف مخالفين براند».
توجه به واقعيتها
استاندار كردستان در پايان، از مردم كرد ستان خواست به واقعيتهاتوجه كنند. وي گفت:«من مردم را به آرامش وهمكاري با دولت دعوت ميكنم وحالا كه جمهوري اسلامي، گرفتاريهاي متعدد دارد، ما نبايد به اين گرفتاري بيفزايم وسربار دولت شويم وتوقعاتي خارج از حدود امكانات دولت داشته باشيم.(اطلاعات25/5/1358)
سپاه پاسداران: نيروهاي كمكي با هليكوپتر به منطقه اعزام شدند. 
·	افراد مسلح به پاوه حمله كردند. 
·	تمام راههاي ورودي به شهر پاوه بسته شده است. 
·	تعداد دقيق تلفات هنوز آماري در دست نيست. 
در پي حوادث پاوه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و گروهان ژاندارمري پاوه طي پيامهاي فوري كه به مراكز خود دركرمانشاه فرستاد اعلام كرد: « پاوه بدست مهاجمان در شرف سقوط است» و از سپاه پاسداران و ارتش نيز استمداد كردند. 
بر اساس گزارش خبرگزاري پارس، كرمانشاه پيامهاي استمداد سپاه پاسداران و گروهان ژاندامري پاوه را بترتيب در ساعتهاي 23 و 10 دقيقه و 24 و 25 دقيقه پريشب دريافت داشته كه در آنها مدت مقاومت شهر حدود يكساعت پيش بيني شده است. 
خبرگزاري پارس همچنين گزارش داد: مصطفي چمران اعلام كرده است ساعت 2 بامداد روز سه شنبه افراد مسلح مركب از احزاب منطقه و حزب دموكرات كردستان به گروهان و مركز سپاه پاسداران پاوه حمله مسلحانه كردند و در اين تهاجم همه راههاي ورودي شهر محاصره شد و تحت كنترل درآمد. بر اساس اين گزارش سه نفر از پاسداران زخمي شدهاند و به گفته چمران نيروهاي كمكي از كرمانشاه بسوي پاوه در حركت هستند. 
خبرنگار كيهان نيز از كرمانشاه گزارش داد: « محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان صبح امروز در گفت و گوئي اعلام كرد كه از ساعت سه بامداد امروز تاكنون ديگر ارتباطي با شهر جنگ زده پاوه ندارد». 
استاندار گفت: طرفداران حزب دموكرات كردستان كه قبلا در «قوري قلعه» متحصن شده بودند از پريشب با انواع و اقسام سلاحهاي سبك و سنگين به شهر پاوه حمله كردند و بعد از دو شب مقاومت افراد سپاه پاسداران، شهر را به كنترل خود دراردند». 
استاندار كرمانشاه اضافه كرد:« اين عده كه تعداي اخلالگر و ضد انقلابي نيز در ميان آنان هستند و جمعا در حدود 2 هزار نفر تخمين زده ميشوند، در حال حاضر ارتفاعات و مراكز ارتباطي شهر پاوه را در تصرف و كنترل خود دارند. 
استاندار گفت: بعلت اينكه ارتش و ساير نيروهاي انتظامي، مجوزي براي دخالت و مقاومت نداشتند،تنها افراد سپاه پاسداران مستقر در پاوه و مردم طرفدار استقرار سپاه پاسداران در اين شهر، با افراد مسلح درگير هستند و حدود صد پاسدارا از كرمانشاه نيز براي كمك به پاسداران پاوه اعزام شدهاند ولي بعلت بسته بودن راه زميني، فقط تا «روانسر» حدود هفتاد كيلومتري پاوه پيشروي كردهاند». 
استاندار در ادامه مصاحبه امروز خود با خبرنگار كيهان گفت:« براي كمك رساني به پاسداران پاوه تنها راه ممكن، برقراري پل هوائي بوسيله هلي كوپترهاي هوانيروز است، اما بعلت وخود ارتفاعات زياد در پاوه و در تيررس بودن هلي كوپترها، استفاده از اين راه هوائي نيز با مشكلات زيادي مواجه است و ما ميكوشيم كه راه حلهاي فوري و ضربتي ديگري براي رفع اين مشكل پيدا كنيم و هر چه زودتر پاسداران را به محل برسانيم». 
استاندار كرمانشاهان، شهر پاوه را يك شهر جنگ زده خواند و گفت:« 36 ساعت متوالي است كه پاوه در جنگي سخت درگير است و حمله افراد مسلح و مقاومت دليرانه پاسداران ادامه داشت و تا اين ساعت (9 صبح ) اطلاع يا گزارش جديدي از آنچه كه بعد از تصرف شهر پيش آمده، بدست ما نرسيده است و ميزان تلفات نيز مشخص نيست». 
استاندار در گفت و گو با خبرنگار كيهان، قطع ارتباط از طريق بيسيم شهرباني را نيز كه تنها وسيله ارتباطي با پاوه بود اعلام كرد و گفت:« بنظر ميرسد كه افراد مسلح ساختمان شهرباني را نيز در تصرف داشته باشند و ما هنوز در انتظار اخبار تازه از اين شهر جنگ زده هستيم». 
كيهان صبح امروز با ستاد حزب دموكرات كردستان در مهاباد تماس تلفني گرفت. يكي از اعضاي حزب كه حاضر نشد، خود را معرفي كند در مورد چگونگي آغاز درگيري گفت:« مردم پاوه از چندي قبل در «قلعه قوري» متحصن بودند و مسوولان به جاي توجه به خواستهاي آنان، از مركز كرمانشاه تقاضاي نيروي كمكي كردند. ديشب هم يك عده از همين پاسداران اعزامي با جيپي كه چراغ آن خاموش بود، به محل تحصن رفتند و تحصن كنندگان را به گلوله بستند و آنان نيز به آتش پاسداران پاسخ دادند». 
وي در مورد تلفات اين درگيريها گفت:« بر اساس گزارشهايي كه تاكنون به دست ما رسيده است، در اين درگيريها 4 تن از پاسداران كشته و سه تن زخمي شدهاند. همچنين 2 نفر از افرادي كه متحصن بودند، بضرب گلوله پاسداران مجروح شدند».
وي همچنين گفت كه در حال حاضر در كامياران و روانسر هم سپاه پاسداران مستقر شده است و اخطار كرد كه احتمال درگيري در اين دو نقطه نيز وخود دارد. 
آخرين خبر از شهر جنگ زده پاوه حاكيست كه مهاجمين ساعت 6 صبح امروز وارد شهر شدند و از تمام نقاط شهر صداي تيراندازي، بخصوص رگبار مسلسل بگوش ميرسد. 
سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه در گفت و گوئي با خبرنگار كيهان تعداد مجروحان حوادث پاوه را 45 نفر اعلام كرد و افزود كه 20 نفر از آنان پاسدار و 25 نفر از مهاجمين هستند. سرهنگ اخياني گفت كه از تعداد كشته شدگان اطلاعي در دست نيست اما بنظر ميرسد كه تعداد مجروحان بيش از اين رقم باشد. 
وي افزود: تمام ارتفاعات شهر و همچنين نقاط حساس در اختيار مهاجمين است، ولي افراد مستقر در پاسگاه ژاندارمري و ستاد پاسداران انقلاب بشدت از مواضع خود دفاع ميكند.(كيهان25/5/1358) 
عزيمت پاسدار به اورامانات
ساعت يازده ديروز گزارش رسيد چهار فروند هليكوپتر كه عدهاي پاسدار و مهمات حمل ميكنند از كرمانشاه راهي منطقه اورامانات شدند و اعزام پاسداران و افراد داوطلب به منطقه اورامانات همچنان ادامه دارد. « محمد سپهري پور» استاندار كرمانشاهان در اجتماع مردم كرمانشاه در مقابل استانداري آنها را دعوت به آرامش كرد.  و گفت: خواست شما را به اطلاع مقامات دولت و ارتش رسانده ام و ياد آور شده ام كه ارتش يا بطور قطع كناره گيري كند يا قاطعانه در پاوه عمل شود.  
«سپهري پور» گفت: از تمام استانداريها و شهرستانها ي كشور به استانداري كرمانشاهان اطلاع دادهاند كه مردم براي هر گونه كمك و جانبازي در راه اسلام آماده اند.  استاندار كرمانشاهان افزود: خوشبختانه امروز در منطقه اورامانات تيراندازي نشده است و اقداماتي در جهت رفع تشنجات بعمل آمده و بقرار اطلاعي كه از منطقه رسيده بين سران مهاجمين و دكتر چمران پيامهائي ردو بدل شده است ولي مردم كرمانشاهان قاطعانه خواستار هستند مبارزه تا سركوبي كامل ضد انقلابيون ادامه يابد.(كيهان28/5/1358)
آرامش در سنندج
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان:شب گذشته كليجي معاون استانداري كردستان اعلام كرد شهر سنندج آرام است.
كليجي افزود:روز گذشته تعدادي افراد غير مسوول به يك اتومبيل غير نظامي حمله كرده و افراد آنرا خلع سلاح كرده بودند كه موضوع بلافاصله تحت رسيدگي قرار گرفت وي اضافه كرد براي پيشگيري احتمالي و آمادگي كامل نيروهاي اعزامي به شهر سنندج دوسربازخانههاي لشكر 28 كردستان به سر ميبرند. (كيهان28/5/1358)
استاندار كرمانشاه: در واقعه پاوه، ارتش دخالتي نكرده است.
ساعت 9 صبح امروز آقاي سپهريپور استاندار كرمانشاهان در تماس تلفني با اطلاعات گفت:خوشبختانه در پاوه تيراندازي بين طرفين درگير كمتر شده و از ساعت 2 بامداد تقريباً قطع شده است. استاندار كرمانشاهان يادآور شد:در پياين درگيري از سوي گروهها و طبقات مختلف مردم تلگرامهايي به دست ما رسيده و اعلام آمادگي كردهاند كه به پاوه فرستاده شوند و با مهاجمين بجنگند. سپهريپور در مورد عده كشتهشدگان و مجروحين گفت: تاكنون عده كشته شدهگان و مصدومين به طور دقيق اعلام نشده. و مقامات دراين زمينه گزارشي ندادهاند استاندار كرمانشاهان گفت: چند تن از پاسداران مجروح كه از پاوه به كرمانشاه اعزام شدهاند همانطور كه گفتهاند بيش از 10 نفر كشته و عدهاي سر بريده شدهاند همانطور كه گفتيم هنوز عده كشتهشدگان و مجروحين روشن نشده است استاندار كرمانشاهان در ادامه سخنان گفت: امروز گروههاي زيادي از مردم در خيابآنهاي كرمانشاه دست به راهپيمايي زدند و عليه حزب دموكراتو جلال طالباني شعار دادهاند و به منظور مبارزه با مهاجمين اعلام آمادگي نمودند.(كيهان29/5/1358)
اظهارات استاندار در مورد پاوه
محمد سپهريپور استاندار كرمانشاهان طي گفتگويي اظهار داشت: 
ـدر حقيقت بايد بگويم يك بار ديگر انقلاب به پيروزي رسيد و نيروهاي نظامي مشغول بستن مرز هستند كهاين افراد نتوانند از طريق مرز فرار كنند.
اعزام نيروهاي كمكي
استانداركرمانشاهان سپس به شرح چگونگي اعزام نيروهاي كمكي پرداخت و گفت: در ميان نيروهاي كمكي اعزام شده بايد از سپاه پاسداران ـ نيروهاي ارتشي، نيروهاي عشاير، از تبريز از همدان، از مناطق غربي كرمانشاهان، گيلان غرب،ايل كلهر از سنقر و هرسين همه اعلام آمادگي كردند كه به ميزان مورد نياز از وجود آنان استفاده شد. و نيروي سه هزار نفري ضد انقلاب پراكنده شدهاند. زيرا در صبح امروز به طور مرتب هليكوپترهاي حامل نيروهاي كمكي ـ آذوقه آب و مهمات به منطقه بردهاند و از آنسو مجروحان به كرمانشاه ميآورند.(كيهان29/5/1358)
چگونگي حمله به بيمارستان پاوه فاش شد.
كرمانشاه ـ خبرنگاركيهان: محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان درگفتوگو با كيهان شهادت پاسداران در پاوه را نتيجه توطئه قبلي حزب دمكرات در منطفه خواند و اعلام كرد كه دكتر عارفي رييس بيمارستان پاوه كه خود از عوامل حزب دمكرات بود در اين توطئه دست داشت.
استاندار كرمانشاهان در اين گفت وگو اضافه كرد:
در حال حاضر دكتر چمران معاون نخستوزير ستاد عملياني خود رادرشهرپاوه تشكيل داده وكليه نقاط مرزي دركردستان در زير نظر اين ستاد است و اعمال افراد ضد انقلابي در اين منطقه خنثي خواهد شد 
وي افزود: مرزهاي غربي كشور تحت كنترل شديد است و مهاجمان با دادن تلفات زياد تار ومار شدند ولي هنوز آثار و بقايايشان در منطقه باقي است كه ارتش سرگرم پاكسازي منطقه است.
محمد سپهري پور سپس افزود: صدرصد معتقدم كه رهبري متحصنين «قوري قلعه» با سران حزب دمكرات، عزالدين حسيني و دكتر قاسملو بود زيرا زمانيكه با متحصنين گفت وگو داشتم آنها تهديد كردند درصورت عدم خروج پاسداران ازپاوه به پاسداران حمله خواهند كرد.
استاندار كرمانشاهان افزود: در حمله به بيمارستان پاوه كه متاسفانه منجر به شهادت تعداد زيادي از پاسداران مجروح گرديد دكتر عارفي رييس بيمارستان كه از افراد حزب دمكرات بود وي نيز هم اكنون به همراه بقيه مهاجمان متواري است.
استاندار كرمانشاهان در زمينه اقدامات رفاهي در پاوه گفت:
براي رسيدگي به مسايل عمراني و رفاهي شهر پاوه و ترميم خرابيها وآسيبهاي وارده به تاسيسات شهر ديروز همراه يك هيات به پاوه رفتم در حال حاضر برق پاوه با دو موتور خريداري شده تامين شده وآب قسمتي از شهر نيز به جريان افتاده است.
يك گروه از پادگان مراغه در مياندوآب مورد حمله دموكراتها قرار گرفت
اروميه ـ خبرنگار كيهان: دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي در گفتوگوي با خبرنگار كيهان اطلاع داد: گروه 14 پادگان مراغه كه به درخواست اهالي مياندوآب براي دفع حمله ضد انقلاب به اطراف ايران شهر اعزام شده بودند مورد حمله افراد حزب دموكرات كه از مهابادآمده بودند قرار گرفت. استاندار گفت: كه افراد پادگان مور حمله نارنجك، توپ 105،خمپارهاندازها و تيربار و تفنگ قرار گرفتهاند. ولي تلفاتي بوجود نيامده است و تا صبح امروز تيراندازي ادامه داشت. استاندارآذربايجان غربي هم چنين گفت:براي اعزام نيرو و استقرار ارتش در مهاباد اشكالي نميبينيم چون ارتش ما اسلامي و مردمي است و هدفش در مهاباد ايجاد امنيت و حفاظت از مرز و پاكسازي افراد ضد انقلاب است دكتر حقگو اضافه كرد: طبق نامه و تلگرافي كه به ما ميرسد مردم اين مناطق از عدم وجود امنيت عاصي شدهاند و اگر در اين يكي دو روز ارتش به مهاباد اعزام نشود بالاخره يك روز بايد برود.	
استاندار در پايان گفت وگوي خود اظهار داشت: بدستور من فرمانده مياندوآب امروز به مهاباد ميرود تا به عاملين اين حمله تذكر و اخطار بدهد وبگويد چنانچه اين عمل بار ديگر تكرار شود شاهد اجراي تصميمات حادي از سوي مسوولان استان خواهد بود.(كيهان30/5/1358)
ديدار سپهري پور از پاوه
محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان در پايان سفر خود به پاوه و بررسي نيازهاي اهالي منطقه اورامانات دستور داد شوراي مركب از نمايندگان شهر پاوه از هر دهكده يك نفر تشكيل شود و نيازمنديهاي ضروري و فوري شهرها، بخشهاو روستاهاي اورامانات برآورد و تعيين و به استاندار ارسال شود تا در اسرع وقت نسبت به انجام خواستهها رسيدگي شود. استاندار همچنين با انتشار اعلاميهاي كليه مردم را به صلح و برادري دعوت كرد و از آنها خواست از اغفال شدگان بخواهند توبه كنند و به آغوش برادران مسلمان خود باز گردند. (كيهان30/5/1358)
هليكوپترهاي لشكر 64 به قطور پرواز كردند.
اروميه – خبرنگار كيهان: در مورد فعاليت مجدد حدود دوهزار نفر از افرادمسلح در منطقه قطور خوي كه چندي پيش پاسگاههاي ژاندارمري را خلع سلاح كردند دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي  گفت:
«اميدوارم اين خبر شايعهاي بيش نباشد و اگر افراد سادهاي اغفال شده باشند و بخواهند عليه جمهوري اسلامي دست به اعمال خلاف بزنند ملت با هوشياري كامل مراقب اوضاع است و هرگونه حركت و عمل ضد اسلامي و ضد انقلابي را به دستور امام خميني با قاطعيت سركوب خواهند كرد».
خبرنگار كيهان گزارش مي دهد كه هليكوپترهاي لشكر 64 براي اكتشاف به منطقه پرواز كردهاند.
دكتر حقگو در مورد طرح تفصيلي جامع شهر كه مردم را سرگردان در كارهاي عمراني كرده است گفت:
«جلسهاي در اين مورد در استانداري تشكيل شد ولي به نتيجه نهايي نرسيده است كه اميدوارم در اين مورد اقدام قاطعي صورت گيرد» استاندار در مورد آسفالت راههاي استان گفت: در اين مورد تصميماتي اتحاذ شده است كه تا چند روز ديگر اعلام ميشود».(كيهان1/6/1358)
استاندار آذبايجان غربي: پيرانشهر از سكنه خالي شد.
اروميه ـ در پي انتشار شايعاتي ديروز پيرانشهر از سكنه خالي شد و مردم اين شهر به روستاهاي اطراف كوچ كردند. حقگو استاندار آذربايجان غربي با عنوان اين مطلب در اروميه يادآور شد: وضع منطقه آرام است و فقط بعضي از عوامل بيگانه با ايجاد تشنج تصنعي، ناراحتي افراد را فراهم مينمايند. چنانچه اهالي پيرانشهر در پي انتشار شايعات بي اساس به روستاهاي اطراف كوچ كردند و شهر خالي سكنه شد. حقگو افزود: ما بارها به خواهران و برادران كرد خود يادآور شدهايم كه حساب افراد آشوبگر حزب منحله دمكرات كردستان با ديگر برادران اكراد جدا است و هيچ كس حق تعرض به اين افراد را ندارد و خاطيان به شديدترين وجه مجازات خواهند شد. استاندار آذربايجان غربي افزود: ديروز اغلب عشاير «مرگور» با فرستادن نامه و با درك اين مطلب كه تنها راه نجات ملت ايران پيوستن به جمهوري اسلامي ميباشد آمادگي خود را براي جانبازي در راه اسلام و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران اعلام داشتند. حقگو در پايان سخنان حود گفت: هياتي براي تحويل جنازههاي چهار شهيد عضو جهاد سازندگي آذربايجان غربي كه به طور ناجوانمردانه به دست عوامل حزب منحله دمكرات كردستان تيرباران شدهاند اعزام گرديد و اميدواريم اين جنازهها به اعضاي اين هيات تحويل داده شود. 
دكتر قدرتالله اتابك نماينده استاندار آذربايجان غربي كه در طي بروز تشنجاتي در شهرستان نقده به اين شهرستان عزيمت كرده بود ديروز پس از بازگشت به اروميه اظهار داشت: با توافق برادران كرد مقرر شد كه انتظامات مناطق كردنشين اين شهرستان بوسيله پليس و پاسداران اعزامي از مركز برقرار گردد. وي افزود: عدهاي از افراد ضدانقلاب باعث ناراحتي و تشنج در منطقه شده بودند كه دستور جلب و دستگيري آنها داده شد. وي اضافه كرد: بعد از اين هر كسي براي برادران و خواهران كرد كه هيچگونه وابستگي به حزب دمكرات ندارد و با اين حزب همكاري نداشتهاند ناراحتي ايجاد كند شناسايي و تحويل مقامات صالحه خواهد شد. 
ايلام ـ خبرگزاري پارس: حقگو استاندار آذربايجان غربي در يك تماس تلفني با خبرنگار خبرگزاري پارس اعلام كرد: در حال حاضر شهرهاي اين استان آرام است منتها مواد سوختي از قبيل نفت در بعضي از شهرها كمياب شده و مشكلاتي براي مردم منطقه ايجاد كرده است. وي گفت: كه كمبود مواد سوختي در قسمتهاي جنوب آذربايجان مشهود است و رانندگان كاميونهاي نفتكش به علت ناامني جادهها حاضر به حمل مواد نفتي به شهرهاي استان نيستند. استاندار آذربايجان غربي يادآور شد كه افراد ضدانقلاب بيشتر در مناطق كردنشين و نواحي مرزي شامل جنوب آذربايجان مستقر هستند و توده مردم مسلمان چه ترك و چه كرد از اقدام فاشيست افراد ضدانقلاب شديداً ناراحت ميباشند. خوشبختانه اهالي آذربايجان به ويژه عشاير جنوب غربي اروميه براي مقابله با افراد ضدانقلاب و سركوبي آنها اعلام آمادگي كردند و تا آنجايي كه اطلاع دارم اهالي مهاباد، پيرانشهر، اشنويه و ديگر شهرهاي كردنشين خواستار استقرار نيروهاي ارتش در اين مناطق شدند. استاندار آذربايجان غربي همچنين گفت: برابر اطلاعاتي كه به ما رسيده افراد ضدانقلاب در ارتفاعات مهاباد، اشنويه و پيرانشهر موضع گرفتهاند. (اطلاعات1/6/1358)
حسيني و قاسملو از مهاباد رفتند. 
  برابر گزارش خبرنگاران كيهان از منطقه غرب كشور، پريروز دفتر حزب دموكرات كردستان در شهرستان مهاباد برچيده شد و عزالدين حسيني،  عبدالرحمن قاسملو و برخي ديگر از از رهبران اين حزب،  شهرستان مهاباد را ترك گفتند. 
اين خبر بدنبال ملاقات هياتي از معتمدان محلي شهرستان مهاباد با حقگو استاندار آذربايجان غربي و از قوا آنان اعلام شد.  
استاندار آذر بايجان غربي پيرامون ملاقات اين هيات با ايشان كه در محل استانداري انجام گرفت گفت : نمايندگان اعزامي از مهاباد خواستار بازگشت آرامش بمنطقه بودند و تأكيد داشتند كه حتي الامكان بايد جلوي برادر كشي گرفته شود. 
حقگو افزود: در ملاقات با هيات مذكور به آنان توصيه كردم كه تحت تاثير تحريكات و تبليغات حزب منحله دموكرات كردستان قرار نگيرند و مطمئن باشند كه ارتش جمهوري اسلامي ايران بهيچوجه قصد سركوبي برادران كرد خود را ندارد.  
استاندار آذربايجان غربي گفت: نبايد استقرار ارتش جمهوري اسلامي ايران در مناطق مرزي كشور و يا استقرار پادگان مهاباد را به منزله اشغال نظامي مهاباد تلقي كرد بلكه بايد اين واقعيت را قبول نمود كه مهاباد نيز جزئي از ايران است و براي تامين امنيت منطقه و كنترل مرزها ارتش ناگزير از اجراي اين مأموريت است.  
وي افزود: ما از برادران كرد در مهاباد و ديگر شهرهاي كردنشين استان كردستان آذربايجان غربي انتظار داريم كه همچون ديگر برادران ساير شهرهاي اين استان از سربازان ارتش جمهوري اسلامي ايران استقبال كنند و با آنها در پاكسازي منطقه و قلع و قمع ضد انقلابيون همكاري داشته باشند.  گزارش خبرنگاران كيهان از منطقه غرب كشور همچنين حاكي است كه پاسداران انقلاب اسلامي با همكاري نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي تلاش گسترده اي را براي خلع سلاح مردم شهرهاي مختلف آغاز كردهاند.  از جمله از ستاد عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در كرمانشاه گزارش داده شد كه در ادامه عمليات خلع سلاح بخش كامياران تا كنون متجاوز از 3 هزار قبضه انواع اسلحه با مقادير زيادي فشنگ از اهالي اين بخش تحويل سپاه پاسداران شده است.(كيهان3/6/1358)
استاندار كردستان:ارتش كانونهاي تشنج در كردستان را از بين مي برد. 
كرمانشاه ـ «ارتش در سقز با قدرت عمل ميكند و به احتمال قريب به يقين شهر سقز ديشب به دست ارتش و نيروهاي انتظامي افتاده است»
محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان كه اين مطلب را بامدادامروز طي يك مصاحبه تلفني به خبرنگار كيهان در كرمانشاه ميگفت افزود:در مورد مسايل امنيتي و پاكسازي منطقه كردستان از افراد مسلح و مهاجمان ارتش ترجيح ميدهد نيروهاي خود را براي پاكسازي قدم به قدم منطقه گسيل داشته و سپس نتيجه عمليات را اعلام دارد وي اضافه كرد ارتش جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد كه كانونهاي تشنج را در هر نقطه كردستان از بين ببرد و به همين دليل تمام تصميم گيريها درمورد اقدامات ضربتي ارتش و چگونگي عمليات ان در مناطق مختلف در جلسات امنيتي تهران گرفته ميشود.
استاندار همچنين گفت: تا آنجا كه به من گزارش رسيده فقط يك با دو درصد مردم سقز بيشتر با مهاجمان همكاري ندارند و چون اين عده درگيري مسلحانه خود را شبها انجام ميدهند و در ارتفاعات اطراف سقز به شعاع چند كيلومتري مستقر هستند مقابله با آنها و سركوب آنها از راه هوا و زمين تواما انجام ميشود.
نامبرده به دنبال اين مطلب گفت: بدترين عمل مهاجمان تيراندازي به سوي فرمانده تيپ اعزامي به سقز بود كه اصلاً باور نكردني نبود زيرا فرمانده اين واحد براي مذاكره و رفع مشكل و ايجاد توافق و آرامش به سوي مردم رفته بود و تيراندازي به سوي او كشتن نامبرده يك عمل بسيار زشت و ناجوانمردانه بود وي قيام مردم سقز عليه ارتش را نيز رد كرد و گفت:  اين فقط يك شايعه است  و همانطور كه گفتيم اكثريت مردم سقز آنهايي نيستند كه خواهان تجزيه طلبي و مسايل شبيه ان هستند بلكه گروه معدودي از مردم با گرفتن كمك از عدهاي ديگر اين غائله را بوجود آوردهاند و افراد مسلح از قبل آمادگي نبرد و درگيري را داشتند استاندار از تعداد  تلفات درگيري سقز اظهار بي اطلاعي كرد و گفت تنها اطلاع من در اين مورد انست كه تعدادي زخمي را به بيمارستانهاي سنندج انتقال دادهاند ولي كمك هاي دارويي و پزشكي به منطقه جنگزده سقز از راه هوا به سرعت ادامه دارد وي در پايان گفت: بطور كلي با اين برنامه ارتش كه قصد از بين بردن كانونهاي بحران و تشنج در منطقه را دارد و با انجام پاكسازي سنندج كردستان از عوامل مسلح احتمال اينگونه برخوردها و درگيري ها زياد است و چنانچه اينگونه افراد مسلح دست دست از تيراندازي و آشوب در منطقه برندارند توسط واحدهاي ارتش و پاسداران و ديگر واحدهاي نيروي انتظامي سركوب خواهند شد.
«سرهنگ سعدي نام» فرمانده هوانيروز كرمانشاه نيز بامداد امروز گفت: پل هوايي بين كرمانشاه به سنندج و سقز برگزار شده و جابجايي نيروها و انتقال زخميها و كشتهها از صحنه نبرد ادامه دارد وي افزود: وظيفه ما آن است  كه از راه هواي مواضع مهاجمان را درمنطقه كه از آن بسوي واحدهاي ارتش تيراندازي ميشود با شدت بكوبيم و پوشش مطمئن براي انجام عمليات زميني و پاكسازي منطقه بوجودآوريم. 
نامبرده همچنين گفت:تاكنون تعدادي زخمي و كشته از طريق واحدهاي هليكوپتر هوانيروز به كرمانشاه انتقال داده شده كه رقم آن دقيقا معلوم نيست. (كيهان3/6/1358)
استاندار كردستان:دموكراتها،ژاندارمري بانه را خلع سلاح كردند.
      گروگانگيري 200 پاسدار در مهاباد،  بانه و سردشت تكذيب شد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: كروگانگيري حدود 200 پاسدار در مهاباد،  بانه و سردشت توسط افراد حزب دموكرات تكذيب شد.  محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان ضمن اعلام اين خبر گفت: پاسداران در هر نقطه بحراني با همكاري و كمك واحدهاي ارتش پيشروي ميكنند و كمتر ديده شده بدون پوشش نظامي و به تنهائي وارد عمل شوند.  بنابراين دستگيري حدود 200 پاسدار توسط افراد مسلح و گروگان گيري آنها به نظر من صحت ندارد. 
وي در مورد شايعه خرابكاري دو هليكوپتر حامل مهمات كه چند روز پيش در فرودگاه سنندج منفجر شد،  گفت: من نميگويم كه پادگان سنندج پاكسازي شده ولي اين را ميدانم كه در هليكوپترمنفجر شده در پادگان سنندج خرابكاري نشده بود. و بر اساس آنچه ما فهميديم هليكوپتر مورد نظر با سيم برق در پادگان برخورد كرد و ابتدا جرقه و بدنبال آن انفجار پيش آمد. 
استاندار دور نماي بحران كردستان را اميدوار كننده توصيف كرد و گفت: من به برقراري آرامش و امنيت در منطقه اميد بسيار دارم ولي ايكاش كه اين آرامش و امنيت تاوان سنگيني نداشته باشد.  
استاندار كردستان اضافه كرد: هر دو طرف داراي اسلحههاي سنگين هستند و چنانچه با مذاكره و گفتگو بحران كردستان حل نشود.  جنگ خونيني را در سطح منطقه پديد خواهد آورد.  
شكيبا افزود: به اعتقاد من بهترين اقدام دولت در اين زمان آنست كه بجاي اعزام سريع ارتش به شهر مهاباد كه مسلما به درگيري شديد منجر ميشود،  اين شهر را تا چند ماه در محاصره غذائي و مواد سوختي بگذارد و در آنصورت بدون شليك حتي يك تير، مهاباد سقوط خواهد كرد.  
استاندار كردستان گفت: در هر درگيري سخت مردم بيگناه لطمه خواهند ديد زيرا دموكراتهاي مسلح از مردم براي خود سپر بلا خواهند ساخت و مردم گروگان آنها خواهند بود.  
وي در مورد آخرين خبرهاي بانه گفت: طبق گزارشهاي رسيده به ما، افراد مسلح حزب دموكرات، افراد ژاندارم بانه را خلع سلاح و از شهر بيرون كردهاند و به بعضي از افراد ژاندارم نيز گفته شده كه چنانچه با ما همكاري كنيد در محل باقي خواهيد ماند. در بانه گروهان ژاندارمري مستقر بود. 
در مورد خشم عمومي مردم ايران نسبت به مردم كردستان استاندار گفت: اصلا صحيح و اخلاقي  نيست كه بخاطر يك عده معدود كه بوسيله عوامل طالباني و مزدوران حمايت ميشوند، مردم ايران خشم خود را متوجه تمام اهالي كردستان كنند زيرا اينها مردمي هستند كه هميشه رنج كشيده اند و طالب آرامش و امنيت و اقدامات در منطقه هستند. 
استاندار اضافه كرد: وقتي دولت دموكراسي واقعي را در سراسرمملكت پياده كند ديگر كردها چه احتياجي به خودمختاري دارند.  در فضاي يك دموكراسي واقعي نه فقط كردها بلكه تركمنها،  بلوچها و عربها نيز هيچ خواسته غير منطقي نبايد داشته باشند.  
وي در پايان گفت: زماني كه راهپيمايان تهران به سنندج رسيدند، حدود 80 هزار نفر از مردم سنندج از آنها با نقل و نبات استقبال كردند كه اين خود نشان دهنده آنست كه اكثريت مردم كرد،خواهان درگيري نيستند و جمهوري اسلامي را تائيد مي كنند و بخاطر اقدامات چند عضو دست چپي نبايد همه را به يك چوب راند.(كيهان5/6/1358)  
جنگ،آخرين راه حل بحران كردستان است.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: دولت بايد تا آنجا كه مقدور است با كردهاي مسلح منطقه مذاكره شود چنانچه مذاكرات مجددا به بن بست برسد انوقت با تمام توانايي خود با اين عده وارد جنگ شود.
اين مطلب را محمد رشيد شكيبا  در يك گفت و گوي تلفني با خبرنگار كيهان در كرمانشاه گفت و به دنبال آن افزود: براي مذاكره و رفع درگيري هنور فرصت باقي است و دولت با كرد مسلح بايد براي جلوگيري از برادر كشي و خونريزي بيشتر وارد مذاكره شود. 
البته اين مذاكره بايد در سطح مقامات ذيصلاح دولت ونمايندگان متعهد و مسوول كرد مسلح و برپايه حسن تفاهم و حسن نيت انجام گردد. وي اضافه كرد:دولت همانقدركه توانايي اختصاص يك روز درآمد نفت به منطقه كردستان را دارد همان اندازه و يا شايد بيشتر هم توانايي مذاكره  و انجام برخي خواستهاي منطقي طرف ديگر را دارد. چون اختلاف بين اين دو مانند اختلاف بين پدر وفرزند است و سرانجام روز ي هر دو طرف متوجه خواهند شد كه از يك خانواده هستند و درگيري و كشتار يكديگر ضرورت نداشت. استاندار همچنين گفت: به هر حال بايد دانست كه كردهاي مسلح يك روز با كمبود اسلحه ومهمات مواجه خواهند شد و فرضاً اگر يكسال هم با ارتش و دولت بجنگند سرانجام مغلوب خواهند شد حتي اگر قدرتهاي خارجي از اين عده حمايت  كنند.
در مورد عدم توفيق احتمالي دولت در مذاكره با كرد مسلح استاندار گفت: طبيعي است كه وقتي در صحنه درگيري يك فرمانده تيپ براي مذاكره خصوصي پيش مي رود وي قدرت و اختيار لازم را براي تصميم گيري ندارد و به همين دليل بود كه در وقايع سقز يك سرهنگ شريف كه قصد مذاكره و آشتي داشت شهيد شد.
وي در مورد اوج درگيري در منطقه كردستان گفت: به اعتقاد من درگيري بزرگ ارتش و كرد مسلح در صورت عدم توفيق دريافتن يك راه حل فوري در مهاباد خواهد بود و همين جا است كه مساله كردستان حل خواهد شد.
چون مهاباد كانون اصلي بحران منطقه كردنشين است استاندار به دنبال اين مطلب افزود: با پايان گرفتن حوادث خونين سقز مسلما مهاجمان به ارتفاعات مهاباد، بانه و سردشت رفته اند و ارتش به دنبال پاكسازي منطقه سقز به سوي اين مناطق خواهد رفت. وي تاكيد كرد: من هنوز 50 درصد به حل مشكل منطقه غرب از طريق مذاكره اميدوارم و چنانچه كرد مسلح خواستهاي خود را كمي تعديل كنند. همانطور كه مردم مريوان اين عمل راد انجام دادند. مسايل و گرفتاريها تا حدود زيادي حل خواهد شد.
استاندار در پايان گفت: باز هم اضافه ميكنم كه مذاكره آخرين  راه حل است ودر مورد پشتيباني از كردهاي مسلح بايد گفت: از نظر عقل و منطق كرد مسلح بدون اتكاءبه قدرت خارجي نيستند زيرا در غير اينصورت قادر به مقابله مستمر با ارتش ودولت نبودند. وي درپايان اظهار اميدواري كرد كه درگيري بين ارتش و دولت از يك سو و كردهاي مسلح از سوي ديگر باحسن نيت متقابل و با دست نوازش دولت هر چه زودتر حل شود.(كيهان 5/6/1358)
استاندار آذربايجان غربي:4 شهر آذربايجان غربي در خطر قحطي است. 
در حالي كه حزب دموكرات كردستان اعلام كرده است كه : «در مقابل هر نفري كه در كرمانشاه و  پاوه اعدام بشود ما نيز دو نفر را اعدام خواهيم كرد» ديروز دادگاه انقلاب اسلامي سنندج كه به رياست حجت الاسلام شيخ صادق خلخالي نشكيل شد يازده تن از عوامل ضد انقلاب و وابسته به رژيم سابق را «محارب با خدا و رسول خدا و مفسد في الارض» شناخت و محكوم به اعدام كرد.
حكم اعدام درباره اين يازده تن در ساعت 5 بعدازظهر ديروز به مرحله اجرا درامد و محكومين برابر جوخه آتش ايستادند 
تيرباران شدگان عبارت بودند از:
1ـ تيمسار بازنشسته مظفر نيازمند فرمانده سابق ناحيه ژاندارمري كردستان در رژيم سابق 
2ـ سيروس منوچهري معاون ساواك منحله كردستان 
3ـ عيسي پيرولي 
4- ناصرسليمي 
5- عبدالله فولادي 
6- علي اصغر مبصري 
7- علي وحسن ناهيد 
8- مطفر رحيمي 
9- شهيار ناهيد 
10 – جميل يخچالي 
11- عطاء الله زندي.
«حجت الاسلام خلخالي» ديروز پس از صدور دستور تيرباران اين يازده تن به منظور ادامه محاكمات اشرار و عوامل ضد انقلاب ديشب از سنندج به مقصد شهرستان سقز عزيمت كرد.
از سوي ديگر حقگو استاندار آذربايجان غربي  ديروز ضمن تاييد خبر حمله افراد مسلح به ايستگاه راه آهن سلماس گفت: موجودي نفت پانصدهزار ليتر بوده و در درگيري بين مهاجمين و نگهبانان ايستگاه گفته ميشود يكنفر از مهاجمين كشته شده است استاندار آذربايجان غربي  افزود: فرمانده لشكر اروميه پس از اطلاع از جريان امر به محل حادثه رفته ونيروي تقويتي جهت شناسايي افراد مهاجم و پيشگيري از خسارات بيشتر اعزام شده وخسارات وارده به ايستگاه هنوز مشخص نشده است حقگو گفت: از شهرستان سردشت نيز خبر رسيده است كه اعضاي حزب دموكرات چهار نفر را در اين شهر اعدام كردهاند استاندار افزود: هنوز مشخصات افراد اعدام شده روشن نشده اما احتمالا از پاسداران انقلاب هستند.
حقگو اضافه كرد: حزب دموكرات اعلام كرده در مقابل هر نفري كه در كرمانشاه و پاوه اعدام يشوند ما نيزدو نفر را اعدام خواهيم كرد. البته اين مساله و ادعاي حزب دموكرات رسما به ما ابلاغ نشده ولي مقاماتي كه از مهاباد آمدهاند چنين مطالبي به ما گفتهاند فرماندار سلماس نيز در مورد حمله پريشب مهاجمين به مخزن ايستگاه راه آهن سلماس گفت: مهاجمين در نخستين مرحله در ساعت ده ديشب به شهر سلماس حمله كردند و چون با مقابله شديد پاسداران ومردم قرار گرفتند به طرف ايستگاه راه آهن رفته و با اسلحه هاي سنگين مخزن نفتي را به آتش  كشيدند. فرماندار سلماس گفت: در اين درگيري دونفر از نگهبانان تاسيسات راه آهن مفقود شدهاند و هنوز روشن نيست كه اين دو نفر به گروگان گرفته شده باشند. فرماندار سلماس در مورد شايعه حمله به يك دستگاه اتوبوس در منطقه قره تپه گفت: چنين گزارشي به وي نرسيده و رفت وآمد عادي در جاده اصلي ادامه دارد صبح امروز حقگو استاندار آذربايجان غربي  در يك تماس تلفني با كيهان گفت:وضع در داخل شهر مهاباد عادي است ولي مردم در دلهره بسر ميبرند مشكلي كه در آن شهر وجود دارد كمبود مواد غذايي و مواد سوختني است و اين بدان جهت است كه حزب دمكرات كردستان،تمام ذخيره نفتي مهاباد را پيش خريد كرده و پول آنرا داده و تمام مواد سوختني را از شهر خارج كرده و به نقاط اطراف برده است. از سوي ديگر هيچ راننده اي حاضر نيست به علت نا امني راه ها به مهاباد و شهرهاي مجاور آن برود. بديهي است اگر وضع بهمين منوال ادامه داشته باشد مساله قحطي در مهاباد و شهرهاي پيرانشهر، بوكان وسردشت بصورت جدي در خواهدآمد.
حقگو اضافه كرد:وضع سردشت فوق العاده بحراني است زيرا تمام كساني را كه حزب دموكرات به گروگان گرفتهاند در حوالي سردشت نگهداري ميكنند البته در بين گروگانها عدهاي از پاسداران انقلاب نيز هستند كه از تعداد دقيق آنها اطلاعي نداريم اما اين را ميدانيم كه پريروز چهار تن از همين پاسداران بدست عوامل حزب دموكرات تيرباران شدند.
حقگو اضافه كرد: با اعدام اين چهار پاسدار ما ادعاي حزب دموكرات را داير بر تيرباران تلافي جويانه پاسداران «جدي» تلقي كردهايم.
از استاندارآذربايجان غربي پرسيديم براي جلوگيري از برادر كشي و حل بحران در منطقه كردنشين چه بايد كرد ؟ او گفت: بايد تمام جوانب امر سنجيده شود و در هر حال بايد دولت قاطعيت داشته باشد در اين ميان مسلهاي كه خيلي مهم است اين است كه بايد تبليغات سويي كه بي انصافانه عليه دولت در اين منطقه ميشود خنثي شود. براي مثال بايد بگويم وقتي امام خميني به حزب دموكرات حمله ميكنند بلافاصله بين كردهايي كه ساكن روستاها ومناطق كوهستاني هستند شايع ميكنند كه منظور امام تمام كردها است و مساله شيعه و سني را مطرح ميكنند و اگر مداركي هم در مورد اختلاف بين شيعه و سني از گذشته وجود دارد جمع آوري و تكثير ميكنند و با توزيع آن بين مردم ساده دل ذهن آنها رامغشوش ميكنند. بنظرمن بايد كردها را آگاه كرد كه جمهوري اسلامي ايران هيچ تفاوتي بين هيچيك از نژادها نميگذارد وبراي دولت ترك و كرد و فارس و عرب وبلوچ و لر و….يكي است واز مزاياي يكسان بهره ميبرند.حقگو درباره امكان مذاكره با شورشيان كرد:من نزديك به دو ماه است كه آذربايجان غربي آمدهام.
حزب دمكرات پادگان مهاباد را تسخير كرده است. در اين مدت بارها با سران حزب مذاكره كردهام. اما متاسفانه هيچ توفيقي بدست نيامده است. البته حساب توده مردم از حزب دموكرات جدا است.زيرا از منابع رسميكردها به ما اطلاع رسيده است كه خيلي ها چارهاي نداشتهاند مگر اينكه به عضويت حزب دموكرات درآيند و اين بخاطر آن است كه حزب دموكرات به آنها اسلحه و موادغذايي و مواد نفتي ميدهد و دولت فرصت نداشته كه اينگونه كارها را براي كردها بكند. اينكه ميگويم فرصت نداشته منظورم اينست كه آنقدر براي دولت در اين منطقه سنگ اندازي شده است مثلاً موقعي كه ميخواستيم در نوار مرزي پاسگاه ژاندارمري مستقر كنيم حزب دموكرات گفت:بايد ژاندارمرها محلي باشند و من درجواب گفتم: ما حرفي نداريم منتها بايد ژاندارمهايي را كه استخدام ميكنيم بشناسيم كه انها قبول نكردند و تشنج به وجود آوردند. من به عنوان استاندار با تمام امكانات به منطقه آمدهام اما فرصت كا ركردن براي مردم را پيدا نكردهام.
حقگو گفت:مسايل جانبي خيلي مهم است مثلاً وقتي حزب دموكرات مساله اي را در كردستان با آذربايجان غربي  مطرح ميكند بلافاصله گروهاي ديگري دست به كار مي شوند و با پخش اعلاميه و اعلام همبستگي از موضوع بهره برداري ميكنند و مردم را نيز تحريك ميكنند.
حرف قاسملو جدي نيست
استاندار آذربايجان غربي درباره ادعاي عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان درباره امكان مذاكره  با دولت گفت:
ما حرفهاي آقاي قاسملو را جدي تلقي نمي كنيم زيرا اگذر قرار بود ايشان حاضر به مذاكره باشد بايد اين موضوع را به اطلاع دولت و يا استانداري آذربايجان غربي  ميرساند نه اينك فرضا آن را به يك خبرنگار خارجي مي گفت  و اصولا چنين پيشنهادي از سوي قاسملو هنوز به ما ابلاغ نشده است.
حقگو همچنين گفت: آقاي عزالدين حسيني هم از مدتي پيش با ما (قهر ) كرده است قهر او نيز از زماني شروع شد كه ما شخصي را به عنوان فرماندار به پيرانشهر فرستاديم. البته اين را هم بگويم كه پيرانشهر اصولا جز مهاباد نيست اما آقاي حسيني به من تلفن كرد و نسبت به انتصاب فرماندار براي پيرانشهر اعتراض كرد و موقعي كه داشتيم راجع به اين مساله بحث ميكرديم ناگهان عصباني شدو تلفن را قطع كرد او تلفني با حالت عصبانيت به من گفت:«وضع در زمان طاغوت هم از حالابهتر بود». 
بعد از آن هم هيچ رابطهاي با هم نداريم در حاليكه قبلاً درباره مسايل حاد منطقه با هم مشورت ميكرديم و مسايل را حل مينموديم. الان هم از او اطلاعي نداريم. احتمالا در مهاباد است و يا ممكن است در بانه باشد آقاي قاسملو هم طبق اطلاعي كه به ما رسيد سه روز پيش در قطور بود اما اكنون از او خبري ندارم.
استاندارآذربايجان غربي اضافه كرد:ما اميدواريم كه مساله بطور مسالت آميز حل شود و وضعي پيش آيد كه اگر لشكر به مهاباد برود مردم از آن به عنوان لشكر خودشان استقبال كنند و بيش از اين پيچيدگي بوجود نيايد. اما متاسفانه عمالي هستند كه نميگذارند اين بحران حل بشود. حقگو اضافه كرد:چند روز پيش نمايندگاني از مردم مهاباد براي مذاكره پيش من آمدند و من هم از آنها استقبال كردم اما به آنها گفتم : اين درست نيست كه در يك مملكت دو ارتش وجود داشته باشد اول بايد مساله حزب دموكرات كه خود را يك حزب سياسي نظامي ميدانند حل شود. آنها ناگزير براي مذاكره با مقامهاي دولتي به تهران رفتند و از نتيجه مذاكرات آنها در تهران  اطلاعي ندارم.
استاندار آذربايجان غربي افزود: براي حل بحران منطقه كردستان  و آذربايجان غربي  طرحي به دولت داده و پيشنهاد كردهام كه دولت با تمام امكانات و نيروي خود در سطح بسيار وسيع و گسترده به آذربايجان غربي و كردستان بيايد و مردم را نيز بسيج كند و دست به اقدامات عمراني همه جانبه بزند بطوري كه كردها متوجه شوند كه دولت حامي آنها است و تبليغات حزب دموكرات عليه دولت صحيح نيست.
البته اين مساله را نيز توضيح بدهم كه ما با عشاير اطراف اروميه و تا اندازهاي اطراف پيرانشهر مذاكره كردهايم آنها با ما اعلام همبستگي كردهاند. در شهرهاي جنوبي آذربايجان هم مردم بطور مخفيانه با ما اعلام همبستگي كردهاند و توده مردم دل خوشي از حزب دموكرات ندارند ضمناً دولت در جريان وقايع آذربايجان است و تصميمات لازم نيز براي حل بحران منطقه گرفته است. 
حقگو گفت:در مورد راديو مهاباد وسيلهاي را كه مورد احتياج ان راديو بود ديروز از اروميه به مهاباد فرستاديم و در نتيجه راديو مهاباد به كار افتاد و تا جاي كه اطلاع دارم اين راديو برنامههايي منطقه را پخش ميكند و تحت نفوذ دموكرات است اما برد كافي ندارد.
علت اينكه ما مجبور شديم وسيله كافي براي بكار انداحتن راديو مهاباد بفرستيم اين بود كه افراد مسلح حزب دموكرات كاركنان رايوي را به گروگان گرفت و 18 ساعت مهلت داده بودند كه اگر راديو را به كار نيندازند آنها را اعدام خواهند كرد و ما براي نجات جان آنها اين كار را كرديم.
حقگو گفت: افراد حزب دموكرات پريروز پادگان سردشت را خلع سلاح كردند و تمام سلاح ها را به سه قسمت تقسيم كردند. يك قسمت را به جلال طالباني دادند يك سهم به گروههاي چپي داده شد و بقيه نيز سهم حزب دموكرات كردستان شد. آنها هيچ چيز در پادگان باقي نگذاشتند و حتي پتوها و چراغها را نيزبا خود بردند.
استاندار آذربايجان غربي افزود: بطوريكه سرگرد شكوريان فرمانده پادگان سردشت مي گفت: او را در خانهاش تحت نظرگرفتهاند و سپس با جمله به پادگان ان را خلع سلاح كردند.
استاندار آذربايجان غربي  اضافه كرد: در بين سلاحهايي كه از پادگان سردشت به دست افراد حزب دموكرات افتاده خمپاره و ساير وسايل پيشرفته نظامي بوده است.
حقگو اضافه كرد: بنا به گفتهي سرگرد شكوري فرمانده پادگان سردشت قراربوده كه حزب دموكرات شبانه به پادگان حمله كند اماموقعي كه كتوجه شد فرمانده پادگان براي دفاع آماده  شده است او را در خانهاش تحت نظر گرفته و ساعت 2 بعدازظهر برنامه خود را عملي كرده است. (كيهان6/6/1358)
دمكراتها، 4 نفررا در سردشت اعدام كردند.
مخزن نفتي ايستگاه راه آهن سلماس،به آتش كشيده شد.
اروميه: حقگو استاندار آذربايجان غربي در يك تماس تلفني با خبرنگار خبرگزاري پارس در اروميه گفت: (پريشب) ايستگاه راهآهن شهرستان سلماس مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و مخزن نفتي آن به آتش كشيده شده است. حقگو گفت: مخزن نفتي ايستگاه راه آهن سلماس پانصد هزار ليتري بوده و در درگيري بين مهاجمين و نگهبانان ايستگاه گفته ميشود يك نفر از مهاجمين كشته شده است. استاندار افزود: فرمانده لشكر اروميه پس از اطلاع از جريان امر به محل حادثه رفت و نيروي تقويتي جهت شناسايي افراد مهاجم و پيشگيري از خسارات بيشتر اعزام شده است. خسارات وارده به ايستگاه هنوز مشخص نشده است.
حقگو گفت: از شهرستان سردشت نيز خبر رسيده كه اعضاء حزب منحله دمكرات چهار نفر را در اين شهر اعدام كردهاند. مشخصات افراد اعدام شده روشن نشده ولي احتمالاً از پاسداران انقلاب هستند. حقگو افزود: حزب  دمكرات اعلام كرده در مقابل هر نفري كه در كرمانشاه و پاوه اعدام بشود، ما نيز دو نفر را اعدام خواهيم كرد. حقگو اضافه كرد: اين مسأله و ادعاي حزب منحله دمكرات رسماً به ما ابلاغ نشده ولي مقاماتي كه از مهاباد آمدهاند چنين مطلبي به ما گفتهاند. فرماندار سلماس نيز در يك تماس تلفني به خبرگزاري پارس در اروميه در مورد حمله پريشب مهاجمين به مخزن ايستگاه راهآهن سلماس گفت: مهاجمين در نخستين مرحله در ساعت ده پريشب به شهر سلماس حمله كردند و چون با  مقابله شديد پاسداران و مردم مواجه شدند، به طرف ايستگاه راهآهن رفته و با اسلحههاي سنگين مخزن نفتي را به آتش كشيدند. فرماندار سلماس افزود: در اين درگيري دو نفر از نگهبانان تأسيسات راهآهن مفقود شدهاند و هنوز روشن نيست كه اين دو نفر به گروگان گرفته شده باشند فرماندار سلماس در مورد شايعه حمله به يك دستگاه اتوبوس در منطقه «قره تپه» گفت: چنين گزارشي به وي نرسيده و رفت وآمد عادي در جاده اصلي ادامه دارد. (اطلاعات 6/6/1358)
دموكراتها ژاندارمري بانه را خلع سلاح كردند.
گروگان گيري 200 پاسدار در مهاباد –بانه و سردشت تكذيب شد. 
كرمانشاه – خبرنگار كيهان: گروگانگيري حدود 200 پاسدار در مهاباد، بانه و سردشت توسط افراد حزبدموكرات تكذيب شد.
محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان ضمن اعلام اين خبر گفت: پاسداران در هر نقطه بحراني با همكاري و كمك واحدهاي ارتش پيشروي ميكنند و كمتر ديده شده بدون پوشش نظامي و به تنهاي وارد عمل شوند. بنابراين دستگيري حدود 200 پاسدار  توسط افراد مسلح و گروگانگيري آنها به نظر من صحت ندارد.
وي در مورد شايعه خرابكاري در هليكوپتر حامل مهمات كه چند روز پيش در فرودگاه سنندج منفجر شد گفت: من نميگويم كه پادگان سنندج پاكسازي شده ولي اين را اميدوارم كه در هلي كوپتر منفجر شده در پادگان سنندج خرابكاري نشده بودو براساس آنچه ما فهميديم هليكوپتر مورد نظر با سيم برق در پادگان برخورد كرده و ابتدا جرفه و بعد از آن انفجار پيش آمد..
استاندار دورنماي بحران كردستان را اميدوار كننده توصيف كرد و گفت: من به برقراري آرامش و امنيت در منطقه اميد بسيار دارم ولي ايكاش اين آرامش و امنيت تاوان سنگين نداشته باشد.
استاندار اضافه كرد: هر دو طرف داراي اسلحههاي سنگين هستند و چنانچه با مذاكره و گفتگو بحران كردستان حل نشود جنگ خونيني را در سطح منطقه پديد خواهد آورد. شكيبا افزود: به اعتقاد من بهترين اقدام دولت در آن زمان آنست كه بجاي اعزام سريع ارتش به شهر مهاباد كه مسلما به درگيري شديد منجر ميشود اين شهر را تا چند ماه در محاصره غذايي و مواد سوختي بگذارد و در آن صورت بدون شليك حتي يك تير مهاباد سقوط خواهد كرد.
استاندار كردستان گفت: در هر درگيري سخت مردم بيگناه لطمه خواهند ديد زيرا دموكراتهاي مسلح از مردم براي خود سپر بلا خواهند ساخت و مردم گروگان آنها خواهند بود.
وي در مورد آخرين خبرهاي بانه گفت:طبق گزارشهاي رسيده به ما افراد مسلح حزب دموكرات افرادژاندارم بانه را خلع سلاح و از شهر بيرون كردهاند و به بعضي از افراد ژاندارم هم گفته شده كه چنانچه با ما همكاري كنيد در محل باقي خواهيد ماند. در بانه گروگان ژاندارمري مستقر بود.
در مورد خشم عمومي مردم ايران نسبت  به مردم كردستان استاندار گفت: اصلا صحيح و اخلاقي نيست كه بخاطر يك عده معدود كه بوسيله عوامل طالباني و مزدوران حمايت  مي شوند مردم ايران خشم خود را متوجه تمام اهالي كردستان كنند زيرا اينها مردمي هستند كه هميشه رنج كشيده اند و طالب آرامش و امنيت و اقدامات رفاهي در منطقه هستند.
استاندار اضافه كرد:وقتي دولت دموكراسي واقعي را در سراسر مملكت پياده كند ديگر كردها چه احتياجي به خود مختاري دارند در فضاي يك دموكراسي واقعي نه فقط كرده بلكه تركن ها، بلو چ ها و عرب ها نيز هيچ خواسته غير منطقي نبايد داشته باشند.
وي در پايان گفت: زماني كه راهپيمايان تهران به سنندج رسيدند حدود 80 هزار نفر از مردم سنندج از آنها با نقل و نبات استقبال كردند كه اين خود نشان دهنده آن است كه اكثريت مردم كرد خواهان درگيري نيستند و جمهوري اسلامي را تاييد ميكنند و بخاطر اقدامات چند عضو دست چپي نبايد همه را به يك چوبراند.(كيهان 7/6/1358) 
استاندار كرمانشاهان:خلع سلاح در مناطق مرزي كردستان ضروري است. 
كميته انقلاب كرمانشاه براي تحويل اسلحه ده روز مهلت داد. 
كرمانشاه – دولت براي ايجاد اشتغال در منطقه اورامانات طرح تاسيس چند كارخانه مورد نياز منطقه را دردست اقدام دارد.
اين مطلب را «محمد سپهري پور» استاندار كرمانشاهان در بازگشت ازسفر تهران به خبرنگار كيهان گفت و به دنبال آن اضافه كرد: سفر من بتهران علاوه بر ارتباط با وقايع اين منطقه به مسايل رفاهي وعمراني شهركرمانشاه و بخشها و روستاهاي آن هم مربوط بود.
وي افزود: مساله كمك بشهرداري كرمانشاه و افزايش بودجه آن نيز موردگفتگوي من با دولت بود و از مقامات مسوول خواسته شد تا وعدههاي خود را در اين زمينه حتماُ عملي كنند.
استاندار همچنين گفت: در هر حال اولويت بيشتر برنامههاي رفاهي و عمراني مناطق مرزي است. مصلا به دنبال مشكلات كشاورزي در اين منطقه پيشنهاد تاسيس چند كارخانه را دادم كه مورد موافقت قرار گرقت.
نامبرده درمورد جبران خسارات مردم در وقايع اخير پاوه و ديگر شهرها گفت: نظر دولت را در مورد جبران خسارات وارده به مردم اين مناطق جلب كرده و خواستار اجراي برنامههاي ضربتي و سريع در اين مناطق شدند كه بدون شك افزايش بودجه اين مناطق نيز ضرورت دارد.
در مورد ايجاد امنيت در منطقه استاندار گفت: چنانچه برنامههاي پيشنهادي به سرعت پياده شود ضد انقلاب نخواهد توانست مردم را فريب دهد در حال حاضر با استقرار ارتش و امنيت در منطقه اورامانات لروم سرعت بخشيدن به برنامههاي ضربتي و بنيادي اهميت فوق العادهاي دارد. وي اجراي برنامه خلع سلاح در مناطق مرزي را ضروري دانست و گفت: اين يك برنامه لازم براي پاكسازي سريع منطقه است اما من درصددم كه بدولت پيشنهاد نمايم در صورت امكان پول اسلحه كساني كه داراي فقر مالي هستند و تمام درامد و پول خود را صرف خريدن اسلحه كردهاند نقدا بپردازد. استانداردرمورد كنترل مرزها گفت:اين وظيفه به عهده افراد ژاندارمري است و با تقويت پاسگاههاي مرزي كار آنها در كنترل مرزها آسانتر شد و با استقرار ارتش و پاسداران نيز مشكل رخنه و نفوذ به داخل خاك ما از بين خواهد رفت. 
استاندار به دنبال اين مطلب گفت: البته نگهداري مرزهاي غربي توسط عشايرداوطلب نيز برنامه خوبي است ولي چون متاسفانه تعدادمعدودي از عشاير در موقع بحراني و تشنج بوظيفه خود خوب عمل نكردهاند بنابراين حفاظت مرزها توسط ژاندارمري اطمينان بخشتر است.
استاندار افزود: به بخشداران و فرمانداران منطقه اوارمانات و ساير مناطق مرزي دستور دادهام كه با مردم و عشاير منطقه مذاكره كنند و تعدادي را كه به دنبال شايعات ضدانقلاب قصد كوچ كردن دارند براي ماندن در محلهاي خود تشويق نمايند.
وي همچنين هوشياري مرزبانان رادر شناسايي و بازداشت جاسوسان در منطقه عالي توصيف كرد و گفت: طبيعي است كه دشمنان از مرزهاي طولاني قصد نفوذ دارند ولي با بيداري مردم محل و هوشياري ارتش و پاسداران از اين بابت لطمهاي نخواهيم ديد.(كيهان9/6/1358)
سرپرست فرمانداري مهاباد:مردم مهاباد خواهان رفع اختلاف از طريق مذاكره هستند. 
راديوتلويزيون مهاباد در تصرف اعضاي حزب  دمكرات نيست.  
كرمانشاه : آقاي فاضلي سرپرست فرماندهي مهاباد ساعت 30و9 دقيقه بامداد امروز در يك گفتگوي تلفني نقطهنظرها و ديدگاههاي خود را در مورد چگونگي محاصره اقتصادي شهر مهاباد براي خبرنگار اطلاعات در كرمانشاه اعلام كرد. وي ابتدا گفت: شهر مهاباد هم اكنون در محاصره اقتصادي قرار گرفته و مردم از نظر سوخت و آذوقه در شرايط سختي بسر مي برند. در دوراهي نقده و مياندوآب پاسداران جلوي كاميونهاي نفت كش وخوارباري كه به مهاباد ميآيد را ميگيرند. براي رفع اين مساله چهار نفر از اعضاي شوراي انقلاب مهاباد و معتمدين محلي را نزدآيتالله وحيدي به مياندوآب فرستاديم ولي گروههاي چريكي پيشرو تبريز 4 نفر مذكور را در مياندوآب به گروگان گرفتند و با خود به تبريز بردند. چون اين4 نفر از طرف فرمانداري اعزام شده بودند نامهاي به استاندار آذربايجان غربي نوشته شد تا  نسبت به آزادي آنها اقدام گردد. سرپرست فرمانداري مهاباد ضمن تكذيب تصرف راديو تلويزيون مهاباد از سوي افراد حزب دمكرات گفت: تصرفي در كار نبوده بلكه توسط افراد ناشناسي حملاتي به اين مركز شده و در مقابل، حملات دفع گرديد. منتهي دو نفر از افراد غيربومي اين مركز يكي از دستگاههاي حساس فرستنده راديويي را به تهران بردند و راديو از كار افتاد. در پي اين قضيه از استاندار آذربايجان غربي استمداد شد و ايشان دستگاه مذكور را از اروميه به مهاباد فرستاد و راديو تلويزيون مهاباد هم اكنون برنامههاي عادي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را بدون هيچ محدوديتي پخش ميكند. وي در مورد سنگربندي افراد مسلح گفت: افراد مسلح در اطراف شهر مهاباد سنگربندي كرده ولي در داخل شهر كمتر كسي مسلح ديده ميشود. سرپرست فرمانداري مهاباد افزود: عزالدين حسيني و قاسملو تا سه روز قبل در مهاباد ديده شدهاند ولي از اين تاريخ به بعد خبري از آنها ندارم و معلوم نيست در شهر هستند يا به خارج شهر مهاباد رفتهاند. وي خاطرنشان ساخت هم اكنون اكثر اتومبيلهاي مهاباد به علت نرسيدن بنزين از كار افتادهاند و رفت وآمد در شهر با اتومبيل كمتر انجام ميشود. سرپرست فرمانداري مهاباد در پايان گفت: در تماسهايي كه اهالي مهاباد با اين فرمانداري گرفته و ميگيرند. انتظار دارند كه اين مساله با مذاكره حل شود، چون در غير اين صورت جز برادركشي ثمر ديگري در برنخواهد داشت. 
گزارش استاندار آذربايجان غربي از اعدام 4 نفردر سردشت
مقارن ظهر ديروز خبرگزاري پارس به نقل از استاندار آذربايجان غربي، اسامي 4 نفر اعدام شدگان سردشت را كه بوسيله حزب دمكرات كردستان تيرباران شدند، اعلام كرد گزارش اين خبرگزاري را بخوانيد: آقاي حقگو، استاندار آذربايجان غربي، ساعت 9 بامداد امروز (ديروز) در يك تماس تلفني با خبرگزاري پارس در اروميه، اسامي 4 نفر از كساني را كه در جهادسازندگي و تبليغات اسلامي فعاليت داشتهاند و در شهرستان سردشت بوسيله افراد حزب دمكرات كردستان اعدام شدهاند اعلام كرد: آقاي حقگو، ضمن قرائت اعلاميه دادگاه انقلابي خلق كرد، اسامي 4 نفر را: ناصر تركان اهل تهران، حميد تواضعي اهل تهران، حميد شيري، اهل بناب و شهريار ملك كندي، اهل نقده اعلام كرد و اظهار داشت: بر اساس اين اعلاميه گفته شده است اين عده در جبهه سقز دستگير شدهاند و پس از محاكمه در دادگاه انقلابي خلق كرد در ساعت 2 بامداد روز شنبه سوم شهريور ماه اعدام شدهاند در اين اعلاميه به دادگاههاي عدل اسلامي هشدار شده است كه در قصاص اعدام مبارزان كرد، يكي از مجاهدين اسلامي محاكمه و به جوخه اعدام سپرده خواهد شد. آقاي حقگو افزود: 4 نفري كه در سردشت بوسيله افراد حزب  دمكرات اعدام شدهاند، مسلح نبودهاند و با تشكيل نمايشگاه كتاب و تعليم قرآن، فعاليتهاي اسلامي و كاملاً ايدئولوژيكي داشتهاند. (اطلاعات10/6/1358)
استاندار كردستان:دولت بايد به دمكراتها اجازه ميداد حرفهايشان را بزنند.
سنندج  ـ خبر گزاري پارس: محمود شكيبا استاندار كردستان ديروز در يك مصاحبه اختصاصي با خبرنگار اعزامي خبرگزاري پارس به غرب كشور  ضمن تشريح نقطهنظرهاي خود درباره حوادث اخير كردستان پيشنهاد كرد كه مركز مخصوصي براي بررسي مسايل و مشكلات دو استان كردستان و كرمانشاهان بخشي از استان آذربايجان تشكيل شد وي درباره آنچه در كردستان گذشته است گفت: كردستان هميشه موفقيت حساسي داشته و به خصوص بعد از انقلاب كه عوامل ضدانقلابي به كردستان روي آوردهاند. چون روابط دولت ايران با دولت عراق هم خوب شود، همه محيط كردستان را براي فعاليت مناسب تشخيص دادند. از طرف ديگر چون در دوره طاغوت بيش از ساير مناطق ايران، كردها مورد تعدي و ظلم قرار گرفته بودند و از اين نظر يك آمادگي ضمني و قبلي در اين منطقه وجود داشت، البته در اين كه اكثريت غريب به اتفاق مردم اميدواري فوقالعاده به انقلاب داشتند و پشتيبان اين نهضت انقلابي بودند، هيچ ترديدي نميشود داشت، ولي با كمال تأسف وسايل تبليغاتي دولت در كردستان خيلي كم بود. دولت گرفتاري زيادي داشت و آنطور كه بايد و شايد به كردستان توجه نكرد، در نتيجه ضد انقلابيون داشتند كمكم در كردستان برنامه خود را پياده ميكردند چنانچه ديديم متاسفانه وقايع اسفناك پاوه و ساير نقاط كردستان را به بار آوردند و البته من وظيفهاي ندارم راجع به منطقه مهاباد در آذربايجان غربي صحبت بكنم ولي چون آنها سرنوشت و مقدوراتشان به ساير مناطق كرد بستگي دارد اين مسايل در مهاباد هم نفوذ كرد حزبي به وجود آمد به نام حزب دمكرات ظاهراً با حزب دمكرات وقتي صحبتي ميشود توقعاتشان زياد بيجا نبود ولي من فكر ميكنم دولت به اينها زياد ميدان نميداد كه بيايند و مطالبشان را عنوان بكنند تا دولت متوجه بشود كه آيا اينان در گفتارشان صادق هستند يا نه و آيا تصميماتشان هماهنگي با مصالح اجتماعي مملكت دارد يا خير، من خودم در سفر به استان كردستان،  تصادفاً يكي دو نفر از دمكراتها را ديدم و اينها  افرادي بودند ظاهرالصلاح و در صحبتهايشان توقعاتي نبود كه براي دولت وحشتناك باشد. ولي به نظر من بايستي با  آنها صحبت بشود و بعد در عمل ببينند كه اينها تاچه حد صادق هستند به عنوان مثال در جريان نقده يك نفرشان تعريف ميكرد ده هزار نفر آواره به مهاباد آمدهاند و مدت دو ماه در مهاباد هستند و ما هر چه از دولت تقاضاي كمك كرديم هيچ گونه كمكي نرسيد و ما با جمع آوري اعانه موفق شديم كه اين ده هزار نفر را تاكنون اداره كنيم.
حزب مقتدر
استاندار كردستان در قسمتي از صحبتهاي خود با اشاره به فعاليت گروههاي مختلف سياسي گفت: حزب مقتدري كه فعلاً ميتوان روي آن در كردستان صحبت كرد حزب منحله دمكرات است اگر با اين حزب صحبت شود خيلي از مسايل حل ميشود، خصوصاً كه سرنوشت مناطق كردنشين به اين مساله مربوط است. اگر تصميمي براي مهباد گرفته شد بايد جريان به اطلاع  كردستان هم برسد و به همين ترتيب عقيده دارم بايستي مركزيت به وجود بيايد و يك هيات سياسي ـ اجرايي و يا هر چه كه اسمش را بگذاريم در يكي از اين استانها يعني كردستان ـ كرمانشاهان و آذربايجان غربي متمركز شود و مسايل مربوط به اين سه استان بايد در اين مركز مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد. شكيبا ادامه داد: با توجه به اينكه به منطقه آشنايي كامل دارم، پيشنهاد كردم براي جلوگيري از پيشآمد حوادث نامطلوب جهت مذاكره، به مهاباد  بروم ولي مورد قبول واقع نشد استاندار كردستان وجود مالكيتهاي بزرگ زمينهاي زراعي را به شدت تكذيب كرد و گفت: بعد از اصلاحات ارضي مالكيتهاي بزرگ در كردستان از بين رفت و فقط زمينهاي زراعي مكانيزه به مالكين سابق داده شد كه مقدار آن بسيار كم است. شكيبا در مورد كار دادگاه انقلاب در كردستان گفت: در پي حوادث پاوه و سقز مطلع شدم كه تعدادي دستگير شدهاند كه در بين آنها كارمندان اداري، كسبه و اهالي شهر به چشم ميخورند. حتي مديران كل دارايي و كشاورزي هم جزو دستگيرشدگان هستند و به دنبال آن شنيدم كه آيتالله خلخالي به اينجا آمدهاند و دادگاه انقلابي در شرف تشكيل است، البته من هيچگونه اطلاعي از ورود ايشان نداشتم و در مورد تشكيل دادگاه انقلاب كسي به من اطلاعي نداد و نميدانم چه عواملي متهمين را به دادگاه انقلاب معرفي كردهاند. ولي اصلاً در مورد اعدام افراد احساس خطر ميكردم. همان روز با وزير كشورتماس گرفتم و گفتم كه دادگاه انقلاب بدون سوءنيت ميخواهد براي مردم گرفتاري توليد بكند البته معلوم نيست عواملي كه اين دادگاه را هدايت ميكنند حسننيت داشته باشند چند لحظه بعد وزير كشور به من اطلاع داد: اين مساله در هيات دولت مطرح شده و قرار است كه اين دادگاه عملي انجام ندهند. و باز گردد اما نيمساعت بعد از راديو شنيدم 11نفر تيرباران شدند. البته من به هيچ وجه در مورد صحيح يا غلط بودن اين اعدامها اظهارنظري نميكنم. ولي من در اين شهر حتي يك نظر موافق در اين مورد نديدم. در اينجا شكيبا ضمن اشاره به چگونگي تعيين رييسجمهوري، ادامه داد: سنندج و مريوان از عوامل ضدانقلاب پاكسازي شده و ميتوان گفت: ديگر مسالهاي نيست ولي بانه ـ بوكان ـ مهاباد و سردشت پاكسازي نشده است و من معتقدم به بهترين وجهي ميتوان اين منطقه را پاكسازي كرد زيرا اكثريت مردم اين منطقه به جمهوري اسلامي معتقد هستند. 
شكيبا افزود: به اين اعدامها عدهي زيادي از مردم سنندج نسبت به كار دولت بدبين شدهاند و بايد در ساير مناطق طوري عمل شود كه چنين وضعي پيش نيايد و يا بر اثر اشتباه يكي دو نفر و يا يك هيات موافقين را به صف مخالفين براند. (اطلاعات10/6/1358)
مصاحبه با استاندار آذربايجان غربي
ايلام ـ خبرگزاري پارس: حقگو استاندار آذربايجان غربي در يك تماس تلفني با خبرنگار خبرگزاري پارس اعلام كرد در حال حاضر شهرهاي اين استان آرام است منتها موادسوختي از قبيل نفت در بعضي از شهرها كمياب شده و مشكلاتي براي مردم منطقه ايجاد كرده است. وي گفت كه كمبود مواد سوختي در قسمتهاي جنوب آذربايجان مشهود است و رانندگان ماشينهاي نفتكش بعلت ناامني جادهها حاضر به حمل مواد نفتي به شهرهاي استان نيستند.استاندار آذربايجان غربي يادآور شد كه افراد ضد انقلاب بيشتر در مناطق كردنشين و نواحي مرزي شامل جنوب آذربايجان مستقر هستند و توده مردم مسلمان چه ترك و چه كرد از اقدام ناشايست افراد ضد انقلاب شديد ناراحت ميباشند خوشبختانه اهالي آذربايجان به ويژه عشاير جنوب غربي اروميه براي مقابله با افراد ضد انقلاب و سركوبي آنها اعلام آمادگي كردهاند و تا آنجائي كه اطلاع دارم اهالي مهاباد، پيرانشهر، اشنويه و ديگر شهرهاي كردنشين خواستار استقرار نيروهاي ارتش در اين مناطق شدهاند. استاندار آذربايجان غربي همچنين گفت: «برابر اطلاعاتي كه به ما رسيده افراد ضد انقلاب در ارتفاعات مهاباد، اشنويه و پيرانشهر موضع گرفتهاند در مورد تحويل چهار جسد كه وسيله افراد ضد انقلاب اعدام شده بودند استاندار گفت: «در اين مورد اقداماتي صورت گرفته و دو نفر از برادران كرد در نقده آمادگي خود را براي گرفتن اجساد اعلام كردهاند ولي تا كنون در اين زمينه گزارش ديگري بمن نرسيده است».(جمهوري اسلامي10/6/1358)
گفتگو با استاندار آذربايجان غربي
اروميه ـ خبرگزاري پارس: آقاي حقگو استاندار آذزبايجان غربي ديروز در يك تماس تلفني  با خبرگزاري پارس در اروميه گفت: «امروز هياتي براي تحويل جنازههاي چهار شهيد عضو ستاد جهاد سازندگي كه در سردشت بطور ناجوانمردانه و بدست عوامل حزب منحله دموكرات كردستان تيرباران شدند اقدام شده است و اميدواريم كه امروز اين جنازهها را به ما تحويل بدهند. آقاي حقگو در مورد وضع منطقه گفت وضع فعلا آرام است فقط بعضي ازعوامل بيگانه با ايجاد تشنجات مصنوعي ناراحتي افراد را فراهم مينمايند چنانكه امروز اهالي پيرانشهر در پي شايعاتي شهر را ترك كردهاند. آقاي استاندار افزود: «ما بارها به خواهران و برادران كرد خود يادآور شدهايم كه حساب افراد آشوبگر حزب دموكرات كردستان با ديگر افراد منطقه جداست و هيچكس حق تعرض بهاين افراد را ندارد و خاطيان به شديدترين وجهي مجازات خواهند شد".
استاندار گفت: «امروز نيز اغلب عشاير محل درگيري با درك اين مطلب كه تنها راه نجات ملت ايران پيوستن به جمهوري اسلامي ميباشد آمادگي خود را براي جانبازي در راه اسلام و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران اعلام داشتهاند».(جمهوري اسلامي10/6/1358) 
گروهي از افراد ژاندارمري بانه،تحت نظر دموكراتها هستند.
«محمد رشيد شكيبا» استاندار كردستان امروزدر تماس با كيهان اعلام كرد كه تلفن و برق سقز كه قطع بود كاملاً ترميم شده و از اين بآيت حاي هيچگونه نگراني نيست.
استاندار كردستان پيرامون تصرف و خلع سلاح ژاندارمري بانه توسط افراد مسلح حزب دموكرات كردستان گفت: فرمانده گروهان ژاندارمري بانه به اروميه آمده و آن گروه از افراد ژاندارمري كه در محل مانده تحت نظر حزب دموكرات هستند. 
شكيبا اضافه كرد: من مساله تصرف و خلع سلاح ژاندارمري بانه را به اطلاع مقامات ارتش رسانده و درخواست اقدام لازم در اين زمينه را كردهام.
استاندار كردستان همچنين گفت: در مصاحبه ديروز خود با كيهان نگفتهام كه: «دولت بايد مردم مهاباد را در مضيغه غذايي قراردهد» بلكه گفتهام «اگر افراد مسلح حزب دموكرات در مهاباد بيش ازاين مقاومت كنند و راهها همچنان بسته باشد مردم عادي شهر در آينده در مضيقه غدايي قرار خواهند گرفت».
استاندار كردستان در پايان گفت: به استثناي دو شهر بانه و سردشت اوضاع در بقيه شهرهاي كردستان عادي است و نگراني وجود ندارد. (كيهان10/6/1358)
استانداركردستان:تجزيه طلبان،خائن به جامعه كرد هستند.
محمود شكيبا استاندار كردستان ديروزدر يك مصاحبه اختصاصي با خبرنگاران هيات اعزامي خبرگزاري پارس يه عرب كشور ضمن تشريح نظرهاي خود درباره حوادث اخير كردستان پيشنهاد كرد كه مركز مخصوصي براي بررسي مسايل و مشكلات 2 استان كرمانشاهان و بخشي از استان آذربايجان غربي تشكيل شد.
وي درباره آنچه در كردستان گذشته است گفت: كردستان هميشه موقعيت حساسي داشته و بخصوص بعد از انقلاب عوامل ضد انقلابي به كردستان روي آوردند.
چون روابط دولت ايران با دولت عراق هم خوب نبود همه محيط كردستان را براي فعاليت مناسب تشخيص دادند از طرف ديگر چون در دروه طاغوتي پس از ساير مناطق ايران كردها مورد تعدي و ظلم قرار گرفته بودند و از اين نظر يك آمادگي ضمني و قبلي در اين منطقه وجود داشت البته در اين كه اكثريت قريب به اتفاق مردم اميدواري فوق العادهاي به انقلاب داشتند و پشتيبان اين نهضت انقلابي بودند هيچ ترديدي نميشود داشت ولي با كمال تاسف وسايل تبليغاتي دولت در كردستان خيلي كم بود.دولت گرفتاريهاي زيادي داشت و آن طور بايد وشايد توجه به كردستان نكرد در نتيجه ضد انقلابيون داشتند كم كم در كردستان برنامه خود را پياده ميكردند چنانچه ديديم متاسفانه وقايع اسفناك پاوه و ساير نقاط كردستان را ببار آورد و البته من وظيفه ندارم راجع به منطقه مهاباد در آذربايجان غربي  صحبتي بكنم ولي چون آنها سرنوشت و مقدروشان به ساير مناطق كرد بستگي دارد اين مسايل در مهاباد هم نفوذ كرد.
ولي گفت 10 هزار نفر آواره به مهاباد آمدهاند و مدت 2 ماه در مهاباد هستند و ما هر چه  تقاضاي كمك از دولت كرديم هيچگونه كمكي نرسيده است و ما با جمعآوري اعانه موفق شديم كه اين 10 هزار نفر را تاكنون اداره كنيم.يا مثلاً تعداد بيكاران در اين شهر بسيار زياد بود ولي بعد از چند روز متوجه شدم تعداد واقعي بيكاران آن مقداري نيست كه هر روز به استانداري مي آيند و يك چهارم و يا يك پنچم آنها واقعا بيكارند و بقيه گروههاي سياسي هستند كه با اين عده مخلوط شده وآنها را با خود به استانداري ميآورند تا ما را از كارهاي رفاهي و عمراني باز دارند و بعد از برقراري امنيت در اينجا ديگر از بيكاران خبري نشد يا تعدادشان فوق العاده كم شده است.
شكيبا استاندار كردستان درباره طرح پيشنهادي خود براي رفع اختلافات موجود بين طرفهاي درگير به خبرنگار هيات اعزامي خبرگزاري پارس به غرب كشور گفت: اين گروهها يا شناخته شده هستند يا نيستند در اولين روزهاي انتصاب من ده گروه يا يازده گروه در منطقه فعاليت ميكردند.
من موفق شدم باسران فقط يكي دو گروه مذاكره كنم ولي با بقيه چون نه محلي داشتند و نه افراد مشخص مذاكره ممكن نشد.
اين گروهها فعاليت داشتند و اقدامات تخريبي ميكردند ولي نميتوانستيم پي ببريم تشكيلات چيست و كجا هستند پس از آمدن پاسداراها اين گروههاي كوچك برچيده شد و از اين جا رفتند 
نماينده حزب دموكرات هم كه قبلاً پيش من امده بود از اينجا رفت و از او هم خبري نيست و يك گروه چپ رو هم كه نماينده اشان شخصي به نام صديق كمانگر بود برچيده شد.
حالا فقط عوامل باقيمانده اين گروه هستند كه گاهي در گوشه و كنار دست به حملات پراكنده ميزنند. 
حزب مقتدري كه فعلاً ميتوان روي آن در كردستان حساب كرد حزب دموكرات كردستان است. 
اگر با اين حزب مذاكره بشود خيلي از مسايل حل ميشود خصوصاُ اينكه سرنوشت مناطق كردنشين به هم مربوط است.
اگر تضميني براي مهاباد گرفته شود بايستي به اطلاع كردستان هم برسد به همين ترتيب و من هم عقيده دارم بايستي مركزيتي بوجود بيايد و يك هيات سياسي اجرايي و يا هر چه كه اسمش را بگذاريم در يكي از استانهاي كردستان، كرمانشاهان و آذربايجان غربي  متمركز بشود مسايل مربوط به اين سه استان بايد در اين مركز مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد و از نفوذ افراد ذيصلاح براي حل مسايل اين سه استان بايستي استفاده بشود كه متاسفانه اين پيشنهاد تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است.
با پيبشنهاد من موافقت نشد.
من حتي معتقدم از وجود اشخاصي كه آشنايي به فرهنگ و ساخت اجتماع مناطق كردنشين دارند استفاده شود.
من شخصاُ با توجه به آشنايي كه به منطقه دارم بارها پيشنهاد كردهام براي جلوگيري از پيش آمدن حوادث نامطلوب براي مذاكره به مهاباد بروم ولي مورد قبول واقع نشدوحتماُ مصلحت نبوده است حتي يكبار از طرف يكي از مقامات نظامي براي حل مسلهاي در مهاباد به من پيشنهاد مداخله شد ولي من نتوانستم موافقت وزارت كشور را در اين مورد جلب كنم.
استاندار كردستان در پاسخ سوال ديگري در مورد چگونگي وضع كار شوراي شهر سنندج و احتمال تشكيل ان در ساير شهرهاي استان گفت:
وظايف شوراي اداري شهر سنندج هيچ وقت مشخص نشد و مسالهاي امنيت مزيد برعلت شد و تصميمات شوراي شهر عامل اجرايي نداشت و ناچار اين شورا به بعضي كارهاي كوچك اكتفاءكرد و آنطور كه بايد وشايد كاري از پيش نبرد و افراد شورا با وجودي كه اشخاص صالحي بودند بعد از مدتي متوجه شدند كه فعلاً فعاليت آنها به صفر رسيده است ما اميدواريم در قانون اساسي جديد تكليف همه اين مسايل روشن بشود. از آن مرحله هر تصميمي كه دولت بگيرد منشاء اثري خواهد بود و اصولاً با فضاي خوب سياسي اجتماعي و ادراي كه در سايه انقلاب بوجود آمده است هر نوع تشكيلاتي در اين زمينه موفقيت خواهد داشت و در اين هيچ جاي ترديد نيست. وي درياره نارضايتي عدهاي از مردم شهر از عملكرد پاسداران انقلاب گفت: قبلاً تعداد پاسدارمحلي استخدام شدند و مدت 18 روز هم خدمت كردند ولي دست روزي كه مابه وجود اين افراد احتياج داشتيم سلاحهاي خود را بردند و اعلام كردند حاضر به هيچگونه همكاري نيستند اين نشان ميدهد كه دقتي در انتخاب اين افراد نشده بودو در اينده اگر سپاه پاسداران در تهران بتواند با روشن بيني و با دقت سپاه پاسداران را در اينجا تشكيل بدهد به احتمال زياد موافق خواهد بود.
افرادي كه از تهران آمدهاند در يك لحظه زماني بخصوص موفق شدند شهر را از سقوط كامل نجات بدهندو ما اين خاطره خوب را هميشه بياد خواهيم داشت. 
بايد بگوييم اكثريت قريب به انفاق اين افراد مومن ومعتقد به انقلاب بوده و حاضربه هر نوع خدمت در اين شهر هستند و اگر در بين اين افراد 1 يا 2 درصد ناموجه باشند اين دليل ان نيست كه پاسداران انقلابي كه به اين شهر آمده اندادمهاي خوبي نيستند مردم شهر هم اكثراً به اين افراد اعتماد دارند و چند استثناء را نمي توان تعميم داد. شكيبا استاندار كردستان وجود مالكيتهاي بزرگ زمينهاي زراعي را به شدت تكذيب كرد و گفت:
بعد از اصلاحات ارضي مالكيت هاي بزرگ در كردستان مطلقا وجود ندارد فقط زمينهاي زراعي مكانيزه به مالكين سابق داده شد كه مقدار آن بسيار كم است.وي درباره دادگاههاي انقلاب گفت: براي تعيين تكليف زندانيان اينجا به تهران مراجعه كردم و خواستم دادگاه انقلاب در كردستان تشكيل شود زيرا هيچ يك از علماي اينجا حاضر نبودند حاكميت شرع را در اين دادگاهها به عهده بگيرند. با وجود توافقهايي كه شد متاسفانه اين دادگاهها تشكيل نشد تا اينكه وقايع اخير اتفاق افتاد.
واقعهاي كه بي جهت بزرگ شد
البته بايستي بگويم در حقيقت واقعه اي در كردستان اتفاق نيفتاده. بلكه روزنامهها و راديو وتلويزيون انرا بزرگ كردند فقط به يك اتوبوس حامل اسلحه ومهمات عدهاي جوان حمله كردند و متاسفانه مامورين شهرباني و پاسداراني كه ما استخدام كرده بوديم هيچ اقدام نكردندو اين سلاحها غارت شده جز اين هم اتفاقي نيفتاد ولي عدم امنيتي كه من هميشه از آن ميترسيدم وجود داشت و لازم بود اين وضع تغيير كند و دولت توجهي بكند بعد در جريان اغتشاش سقز تعدادي دستگير شدند و با استقرار سپاه پاسداران امنيت كامل برقرار شد و اين اميدواري بوجودآمدكه اين وقع هميشه ادامه داشته باشد و افراد خاطي با دقت و حوصله و صرف وقت تعقيب بشوند البته بايد بگويم سران و. گردانندگان اصلي همه گريخته اند سه چهار روز پيش مطلع شدم كه تعدادي دستگير شدهاند كه در بين آنها كارمندان اداري كسبه و اهالي شهر بچشم ميخورند. حتي مديران كل دارايي و كشاورزي هم دستگير شدند و كاشف به عمل آمدآقاي خلخالي به اينجا تشريف آورده اند و دادگاه انقلابي در شرف تشكيل است البته من هيچگونه اطلاعي از ورود ايشان نداشتم ودر مورد تشگيل دادگاه انقلاب كسي به من اطلاع نداد و من نميدانم چه عواملي متهمين را به دادگاه انقلاب معرفي كردهاند فقط براثر مراجعت افراد مختلف من با سرپرست سپاه پاسداران انقلاب تماس ميگرفتم و او معتقد بود كه اين افراد چندان هم بي گناه نيستند و از آنها اسلحه كشف شده است ولي اصلا در مورد اعدام افراد احساس خطر كردم ولي همان روز با وزير كشور تماس گرفتم و گفتم كه دادگاه انقلاب بدون سوء نيت مي خواهد براي مردم گرفتاري توليد بكند البته معلوم نيست عواملي كه اين دادگاه را هدايت ميكنند حسننيت داشته باشند چند لحظه بعد وزير كشور به من اطلاع داد اين مساله در هيات دولت مطرح شده و قرار است كه اين دادگاه عملي انجام ندهد  بازگردد اما نيم ساعت بعد از راديو شنيدم كه يازده نفر تيرباران شدند. البته من بع هيچ وجه در مورد صحيح و يا غلط بودن اين اعدامها اظهار نظري نمي كنم ولي من در اين شهر حتي يك نفر موافق اين در اين مورد نديدم. 
استاندار كردستان در مورد قانون اساسي و اصل سيزدهم به خبرنگار هيات اعزامي از خبرگزاري پارس به غرب كشور گفت: اگر ما بخواهيم نام اين انقلاب را اسلامي بگذاريم بايد اسلام را به تمام مذاهب اسلام تعميم بدهيم يعني مذاهب چهارگانه، تسنن، مذهب جعفري و در غير اينصورت اگر بخواهيم انقلاب را محدود به شيعه و ايران كنيم انوقت بايستي در قانون اساسي گنجانده شود كه رييسجمهور بايد شيعه باشد ولي انچ مورد نظر امام وملت ايران است به نظر من اسلام است كه وسعت و عظيمتش قابل مقايسه با مذاهب نيست و چنانچه انقلاب ما آن عظمت خاصي را كه مردم برايش قائلند داشته باشند ديگر نبايستي در قانون اساسي قيد بشود كه رييسجمهور بايد شيعه باشد. 
در عمل هم خودبخود رييسجمهور شيعه خواهد بود ولي در صورتيكه مردم بخواهند يك رييسجمهور غير شيعه داشته باشند انوقت ديگر اشكالي در بين نخواهد بود از اين گذشته اصولاُ مسلمانان تمام جهان انتظار دارند انقلاب اسلامي ايران اختلافات تشيع و تسنن و از اين قبيل مسايل را حل كند شكيبا استاندار كردستان در مورد مناطق پاكسازي شده گفت: سنندج و مريوان بطور كلي از عوامل ضد انقلاب پاكسازي شده و ميتوان گفت: ديگر مسالهاي نيست ولي بانه،بوكان مهاباد و سردشت پاكسازي نشده است و من معتقدم به بهترين وجه ميتوان اين منطقه را پاكسازي كرد زيرا اكثر قزيب به اتفاق مردم اين منطقه به جمهوري اسلامي معتقد هستند فقط معدودي ابتكار عمل سياسي را بدست گرفته و باعث ايجاد آشوب ميشود بنابراين بايستي كاري كرد كه اين اكثريت ناراضي از دموكرات ها از ما ازده خاطر نشوند و لاجرم ب دموكرات ها نپيوندند و فكر نكنند چيزهايي كه دموكراتها ميگويند درست است: مثلاً در سنندج از 180 هزار نفر بيش از دو هزار نفرل عضو احزاب سياسي نبودند و بقيه با حكومت اسلامي موافق بودند ولي اين اعدامها عده زيادي از مردم شهر را به دولت بدبين كرد و بايد در ساير مناطق طوري عمل نشود كه همين وضع پيش بيايد اما اگر صحيح عمل بشود و ديانت اسلام در اعمال دولت صحيحا پياده بشود اعتماد مردم بيشتر جلب ميشود و اين اكثريت قاطع موافق يه جاي خود هست و تعدادي از مخالفين هم به موافقين ميپيوندند عمل دولت نبايستي طوري باشد كه بر اثر اشتباه يك نفر يا دو نفر و يا يك هيات موافقين را به صف مخالفين براند.
توجه به واقعيتها
استاندار كردستان در پايان از مردم كردستان خواست به واقعيتها توجه كنند وي گفت: من مردم را به آرامش و همكاري با دولت دعوت ميكنم و حالا كه جمهوري اسلامي گرفتاريهاي متعدد دارد ما نبايد به اين گرفتاريها بيفزاييم و سربار دولت بشويم و توقعاتي خارج از حدود امكانات دولت داشته باشيم. در مورد مسله خود مختاري اگر دولت نپذيرد مانيز تابع خواهيم. (كيهان11/6/1358)
استاندار:وضع اكثر شهرهاي استان از جمله «مهاباد» آرام است.
اروميه ـ خبرگزاري پارس ـ آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي پيش ازظهر امروز در گفتگوئي با خبر گزاري پارس در اروميه با اشاره به اوضاع منطقه گفت در حال حاضر وضع اكثر شهرهاي استان از جمله «مهاباد» آرام است و تا كنون خبر برخورد يا ايجاد تشنجي بما نرسيده است. 
آقاي استاندار افزود در حال حاضر ناراحتي اهالي شهرستانها مخصوصا شهرهاي مرزي كمبود مواد نفتي بعلت عدم امنيت كافي در منطقه ميباشد كه ما سعي داريم هر چه زودتر اين كمبود نيز بر طرف شود. (كيهان 12/6/1358) 
دموكراتها به پادگان سقز حمله كردند. 
پادگان  سقز،  شب گذشته از چهار سو مورد حمله افراد مسلح حزب منحله دموكرات قرار گرفت،  اما افراد نظامي و پاسداران مستقر در پادگان به آتش مهاجمان با شدت پاسخ دادند. 
محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان در تماسي ضمن اعلام اين خبر گفت: خبر مربوط به حمله دموكراتها به پادگان سقز را از طريق بي سيم شيروخورشيد سرخ سقز دريافت داشته ايم.  اما متاسفانه تا كنون نتوانسته ايم با سقز و مقامهاي مستقر در پادگان آن شهر،ارتباطي برقرار كنيم. (كيهان14/6/1358)  
اطلاعيه استاندار
اين اطلاعيه ديروز ازسوي استانداري آذربايجان غربي  انتشار يافت:
خواهران و برادران مسلمان كرد مهاباد،اكنون كه به فضلالهي منطقه مهاباد از وجود اشرار پاك و امنيت در منطقه حكمفرما ميباشد لازم است كليه برادران ساكن مهاباد باين نكات توجه و مورد عمل قراردهند 
1. مردم به سركار خود مراجعه و با كمال جديت مشغول كار شوند 
2. همكاري همه جانبه و صميمت در پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي را معمول دارند
3. نيازهاي منطقه سريعا توسط مديران استان بررسي و تامين خواهد شد. 
4. دولت نيز به نوبه خود در برآوردن نيازهاي فوري منطقه سريعا اقدام لازم معمول خواهد داشت 
5. روستايياني كه قراءو مسكن خود را ترك كردهاند به روستاهاي خود برگردند كه از امنيت و كليه كمكهاي لازم برخوردار خواهند شد 
6. دولت سعي وافر خواهد كرد برنامههاي اقتصادي و عمراني را هر چه سريعتر براه انداخته تا موجب آسايش كليه افراد و احاد منطقه فراهم گردد 
7. از دسيسه ضد انقلابيون  موكدا پرهيز شود. 
8. از اهالي محترم و كليه پرچمداران خواسته ميشود كه نيازهاي فوري و ضروري خود را به استانداري و ساير مقامات اعلام تا سريعا نسبت به برآوردن اينگونه نيازها اقدام شود.(كيهان 14/6/1358)
گفتگو
«محمد رشيد شكيبا»استاندار كردستان ديروز بعدازظهر در گفتگويي با خبرنگاراعزامي كيهان به كردستان گفت: 
«با توجه به روش مسالمت آميز دولت و تامين امنيت منطقه و اقدام براي رفع بحران از طريق گسترش برنامههاي عمراني و رفاهيدر منطقه مردان مسلح كرد با ارتش وارد جنگ چريكي نخواهند شد». استاندار افزود:«مطالبي كه در مورد جنگ چريكي و فرسايشي كردهاي مسلح با واحدهاي ارتش در مناطق مرزي شنيده ميشود،چندان با واقعيت منطبق نيست، زيرا وقتي مردم اين منطقه به خواستهاي منطقي خود دست يابند و دولت برنامههاي عمراني خود را شروع كند،ديگر نيازي به مقابله غيرمستقيم و جنگ در كوهستانها نيست».
استاندار اضافه كرد:« با توجه به فقر كلي منطقه و به علت نزديك شدن فصل سرما،مساله جنگ چريكي را بايد فراموش كرد.البته ممكن است تعداد معدودي از افراد مسلح كرد روي احساسات تند خود تا چندماه به اين عمل دست زنند،اما در دراز مدت،منطقه كردستان در امنيت و آرامش خواهد بود». 
	وي همچنين گفت:«من بارها در بانه با مردم مذاكره كرده ام و خواستار آن شدم كه به ماموران دولت فرصت سازندگي و كار در منطقه را بدهند تا بتوان اقتصاد منطقه را سروسامان داد،اما تعدادي از آنها و در راس همه «شيخ جلال حسيني»باهرنوع مذاكره و مصالحه و فرمول قابل قبول براي حل بحران در منطقه مخالفت كردند  و دولت و ارتش را مجبور به اعمال زور در منطقه نمود».
 استاندار به دنبال اين مطلب گفت:«بااستقرار ارتش در بانه مساله فوري و ضربتي،انجام خواسته هاي عمراني منطقه است و مسلما اين برنامه ها در سطح تمام كردستان پياده خواهد شد».در مورد چگونگي اين برنامه ها استاندار گفت:«قرار است بزودي به منطقه بانه و سقز مسافرت كنم و از نزديك،مسايل و مشكلات را ارزيابي كرده و همراه با پيشنهادات خود به دولت تقديم كنم.در حال حاضر كليه شركتها و پيمانكاران منطقه كردستان و بويژه بانه فعاليتي ندارند و كارشان تعطيل است. در اين مدت از وسايل اين عده مانند بولدزر،وگريدر براي سنگربندي استفاده ميشد.انشاءالله با استقرار ارتش و پاسداران مردم كردستان به تمام خواستهاي قابل قبول خود دست پيدا كنند.(كيهان15/6/1358) 
استاندار كردستان:كردستان،قطب بزرگ اقتصادي ميشود. 
سنندج – «محمد رشيد شكيبا» استاندار كردستان، نقطه نظرهاي خود را درباره مسايل مختلف و مهم كردستان تشريح كرد.استاندار گفت:من معتقدم در منطقه بايد امنيت برقرار شود و اگر امنيت برقرا رشد اجراي هر برنامهاي قابل اجرا است و اگر چه فصل عمران و آباداني در منطقه كردستان سپري شده ولي با قاطعيت ميشود گفت: در اين زمان كوتاه كه از فصل باقي مانده ما ميتوانيم برنامههاي عمراني،اقتصادي،بهداشتي،و رفاهي را اجرا بكنيم ودولت هيچگونه مضايقهاي در دادن اعتبارات كافي به اين منطقه نكرده است. شكيبا افزود:يكي از برنامههاي عمراني كردستان، آسفالت راه سنندج به مريوان است كه از يك ماه پيش،پيمان آن به مبلغ در حدود يكصد وسي و دو ميليون تومان بسته شده و اين طرح تا 2 سال ديگر باتمام خواهد رسيد.
برنامه ديگري كه اطمينان دارم دولت با آن موافقت خواهد كرد،احداث صدها هكتار باغ در اطراف درياچه «زريوار» است.فكر ميكنم اين منطقه ودرياچه آن در آينده بصورت منابع بسيار غني از نظر تامين مركبات و ميوه و نيز ماهي بصورت قطب جاذب اقتصادي در خواهداند. همچنين احداث سد قشلاق در نزديكي شهر سنندج از ديگر برنامههاي آينده است. استاندار كردستان در مورد دانشگاه رازي گفت: توسعه اين دانشگاه را با سرعت بيشتر پيگيري خواهم كرد تا به نتيجه مطلوب برسد. 
استاندار كردستان گفت:«لازم ميدانيم پيش از هر مطلبي از برادران مجاهد و پاسداران نهايت تشكر و قدرداني را بنماييم و به حقيقت اگر خدمات صادقانه انساني آنان را كه جان خود را نثار آرامش اين سامان كردهاند ناديده بگيريم بدور از انصاف و وجدان است. اين برادران پاسدار هستند كه آرامش و امنيت را جايگزين آشوب و بلوا ساختهاند و در ميان آنها نه تنها معلم، دبير و دانشگاهي بلكه عده زيادي استاد دانشگاه و پزشكان نيز ديده ميشود كه با نهايت فروتني داوطلبانه شرايط بسيار دشوار پاسداري را پذيرفتهاند به اين ملت و به اين سامان خدمت ميكنند.
استاندار در مورد مساله استخدام پاسداران و يا پاسيار محلي گفت:«بعقيده من بايد به دقت روي اين مساله عمل بشود». 
پيام استاندار آذربايجانغربي  به مردم سردشت
اروميه – استاندار آذربايجانغربي  شب گذشته طي اطلاعيهاي از خواهران و برادران مسلمان منطقه سردشت خواست كه به عوامل شد انقلاب و ضد جمهوري اسلامي فرصت فرار ندهد و آنها را دستگير كنند و با مقامات دولت جمهوري اسلامي ايران تحويل دهند. 
در بخش ديگري از اين اطلاعيه حقگو از مردم سردشت دعوت كرد كه به ميان خانوادههاي خود باز گردند و به شايعههاي ضد انقلاب گوش ندهند. 
متن اطلاعيه استاندار آذربايجان غربي  باين شرح است:
بسمه تعالي
برادران و خواهران مسلمان منطقه سردشت! خبر ميرسد كه عوامل ضد انقلاب و ضد جمهوري اسلامي كه ماهيتشان براي همه شما روشن شده است از منطقه خارج ميشوند و يا با گذرنامههايي از پيش آماده  شده به آغوش اربابان تفرقهانداز خود برميگردند.اين عوامل فاسد بين مردم ساده دل و مومن با حيله و تزوير وحشت و اضطراب ايجاد كردند كه گويا به محض ورود نيروهاي ارتش اشخاص را دستگير و اعدام خواهند كرد. آنها با اين حيله ميخواهند در آخرين  لحظات حيات و در واپسين دم مرگ خودشان، گروهي را با خود همرام  و هماهنگ كرده و موجبات دربدري و پريشاني خانوادهها را فراهم نمايند.در اين مورد لازم به يادآوري است كه اوامر موكد امام خميني رهبر انقلاب اسلامي براين اصل استوار است كه تمام تلاش ارتش و برادران نظامي در جهت رفاه و آسايش برادران و خواهران كرد مي باشد و به همين جهت همه اهالي منطقه به جز يك عده انگشت شمار خود فروخته و آتش  افروز در كمال امن و آسايش خواهند بود و چون برادران سرباز شما به منظور اعاده نظم و آرامش به منطقه آمدهاند لهذا از شما مردم پاكدل و نيك نفس ميخواهيم كه محل سكونت خود را ترك نكنيد و گول اين تبهكاران را نخوريد و كانون گرم خانواده خود را با تبليغات پوچ اين افراد ضد انقلابي كه در احزاب غير قانوني و منحل وماموران ساواك سابق و متواريون گمراه و اجيرشدگان امپرياليسم و صهيونيسم هستند دچار تشنج نسازيد وحساب خود را از آنان جدا كنيد و به آنان فرصت ندهيد كه اين منطقه پاك كردنشين استان را دوباره با افكار شيطاني خود الوده سازند تا بتوانند پروژههاي متعدد عمراني و برنامههاي مختلف رفاهي را در اين منطقه محروم استان پياده كنيد. يقين داريم كه همه هموطنان پشتيبان تمام برادران و خواهران مسلمان كرد هموطن هستند. هميشه با شما براي آباداني مناطق كردنشين و پيشرفت امور كشور و قوام و بقاي انقلاب اسلامي ايران كوشا خواهند بود.جمشيد حقگو – استاندار آذربايجان غربي (كيهان15/6/1358)
استاندار برنامههاي عمراني كردستان را اعلام كرد.
محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان در گفت و گويي با خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج، نقطهنظرهاي خود را درباره مسايل مختلف و مهم كردستان اعلام كرد.شكيبا گفت:«من معتقدم در منطقه بايد امنيت برقرار شود اجري هر برنامهاي قابل اجراست اگر چه فصل عمراني و آباداني در منطقه كردستان سپري شده ولي با قاطعيت ميشود گفت: در اين زمان كوتاه كه از فصل باقي مانده است ما ميتوانيم برنامههاي عمراني، اقتصادي، بهداشتي و رفاهي را اجرا بكنيم و دولت هيچگونه مضايقهاي در دادن اعتبارات كافي به اين منطقه نكرده است».استاندار كردستان افزود: 
«يكي از برنامههاي عمراني كردستان، آسفالت راه سنندج مريوان است كه از يك ماه پيش پيمان آن به مبلغ حدود يكصد و سي و دو ميليون تومان بسته شد.  اين طرح تا دو سال ديگر، به اتمام خواهد رسيد. برنامه ديگري كه اطمينان دارم دولت با آن موافقت خواهد كرد، احداث صدها هكتار باغ در اطراف درياچه « زريوار» است. فكر ميكنم اين منطقه و درياچه آن، در آينده به صورت منابع بسيار غني از نظر تأمين مركبات و ميوه و نيز ماهي، به صورت قطب جاذب اقتصادي در خواهد آمد. همچنين احداث سد قشلاق در نزديكي شهر سنندج، از ديگر برنامههاي آينده است». 
ـ استاندار كردستان در مورد دانشگاه رازي گفت: «توسعه اين دانشگاه را با سرعت بيشتري پيگيري خواهم كرد تا به نتيجه مطلوب برسد».
شكيبا استاندار كردستان اضافه كرد: «لازم ميدانم پيش از هر مطلبي از برادران مجاهد و پاسداران، نهايت تشكر و قدرداني را بنمايم. به حقيقت اگر خدمات صادقانه و انساني آنان را كه جان خود را نثار آرامش اين سامان كردهاند ناديده بگيريم، به دور از انصاف و وجدان است. اين برادران پاسدار هستند كه آرامش و امنيت را جايگزين آشوب و بلوا ساختهاند و در ميان آنان نه تنها، معلم، دبير و دانشگاهي بلكه عده زيادي استاد دانشگاه و پزشكان نيز ديده ميشوند كه با نهايت فروتني، داوطلبانه شرايط بسيار دشوار پاسداري را پذيرفتهاند به اين ملت و به اين سامان، خدمت ميكنند».(كيهان16/6/1358)
اطلاعيه استانداري آذربايجان غربي
اين اطلاعيه ديروز از سوي استانداري آذربايجان غربي انتشار يافت: خواهران و برادران مسلمان كرد مهاباد، اكنون كه به فضل الهي منطقه مهاباد از وجود اشرار، پاك و امنيت در منطقه حكمفرما ميباشد، لازم است كليه برادران ساكن مهاباد به اين نكات توجه و مورد عمل قرار دهند: 
1ـ مردم به سركار خود مراجعه و با كمال جديت مشغول كار شوند.
2ـ نيازهاي منطقه سريعاً توسط مديران استان بررسي و تأمين خواهد شد.
3ـ  دولت نيز به نوبه خود در برآوردن نيازهاي فوري منطقه سريعاً اقدام لازم معمول خواهد داشت.
4ـ روستاييان كه قراء و مسكن خود را ترك كردهاند، به روستاهاي خود برگردند كه از امنيت و كليه كمكهاي لازم برخوردار خواهند شد.
5ـ دولت سعي وافر خواهد كرد كه برنامههاي اقتصادي و عمراني را هر چه سريعتر به راه انداخته تا موجب آسايش كليه افراد و احاد منطقه فراهم گردد.
6ـ از اهالي محترم و كليه پرچمداران خواسته ميشود كه نيازهاي فوري و ضروري خود را به استانداري و ساير مقامات اعلام تا سريعاً نسبت به تأمين اينگونه نيازها اقدام شود. (اطلاعات 17/6/1358)
پادگان ژاندارمري سردشت تصرف شد.  
فرمانده پادگان تحت نظر مهاجمان قرار گرفت. 
اروميه ـ خبرنگار كيهان: هنگ ژاندارمري سردشت ساعت 2 بامداد جمعه به تصرف افراد حزب دموكرات و گروه جوانمردان محلي كه در استخدام ژاندار مري هستنددر آمد.  
حقگو استاندار آذر بايجان غربي اين مطلب را تائيد كرد و اظهار داشت: در اين ماجرا به كسي آسيب نرسيد. 
گزارشهاي رسيده حاكي است كه افراد حزب دموكرات به كمك گروهي از جوانمردان كه از افراد محلي هستند و به استخدام ژاندارمري در آمدهاند شبانه وارد پادگان ژاندارمري سردشت شدند و ضمن خلع سلاح افراد پادگان،  سرگرد« شكوريان » فرمانده هنگ را تحت نظر گرفتند.  
افراد خلع سلاح شده ژاندارمري از ديروز مشغول مراجعت از سردشت شدهاند و با مراجعه نزديكترين پادگانهادر منطقه خود را معرفي ميكنند.  نزديكترين پادگانها به سردشت در نقده و اروميه قرار دارد.  
حقگو استاندار آذر بايجان غربي در گفتگو با خبرنگار كيهان اعلام كرد: «ساعت ده بعداز ظهر 5 شنبه و 3 بامداد جمعه افراد مسلح حزب دموكرات با خمپاره و توپ و تفنگ ضد تانك 106 اردوگاههاي واحد اعزامي لشكر 64 ارميه به نقده را مورد هدف قرار داده اند.  از سوي واحد اعزامي نيز به آنها پاسخ داده شد در اين تيراندازيها دو سرباز مجروح شدند.  از سوي ديگر اعلام شد كه افراد هنگ ژاندارمري نقده ضمن گفتگو در سه راهي محمديار نقده از آبادي (گل) 13 تفنگ ژ ـ 3،  تفنگ انگليسي،  اسلحه كمري و مقداري مهمات كشف كردند.  استاندار آذربايجان غربي در گفتگو با خبرنگار كيهان اظهار داشت: افراد حزب دموكرات كه از طريق مهاباد مياندوآب آمده بود ند،  براي بار دوم گروه اعزامي از لشكر مراغه را در نزديكي اينشهر با توپ و خمپاره مورد حمله قرار اداند و از طرف گروه اعزامي لشكر مراغه به تيراندازي آنها پاسخ داده شد.  
استاندار افزود: ديشب خبر رسيد كه يك عده افراد مسلح كه از راه بوكان به مياندوآب حمله كرده بودند به ستون اعزامي لشكر مراغه حمله كردند كه از سوي افراد نظامي، با خمپاره، حمله آنها دفع شد».  
استاندار آذربايجان غربي اضافه كرد ‚ اطلاع رسيد كه افراد حزب دموكرات انبار مواد نفتي مهاباد را تخليه كردند. در اين انبار بيش از هزارحلب بنزين،  متجاوز از 20 هزار ليتر نفت،100 بشكه نفت گاز و مواد ديگر نفتي وجود داشت.  اين اقدام باعث شد كه مردم مهاباد از لحاظ سوخت دچار كمبود شوند.  خبرنگار كيهان از اروميه گزارش داد كه از طرف ناحيه ژاندارمري آذر بايجان غربي دو پاسگاه مجهز در "فرورق" و  «عسكر آباد فري» داير شد و زير نظر معاون اين ناحيه قرار گرفت. 
بنا به اظهار مقامات ژاندارمري آذر بايجان غربي اين پاسگاهها هر حمله را ميتواند پاسخ دهند و سركوب كنند.(كيهان20/6/1358)  
نامه استاندار آذربايجان غربي و استادان دانشگاه اروميه 
اروميه – گروهي از استادان دانشگاه اروميه با ارسال نامه اي به كيهان، اتهاماتي را كه به همسر يكي از همكارانشان به نام «حسن قاسملو» در مورد شركت در قاچاق مواد مخدر زده شده است«كذب محض»خواندند.  در قسمتي از اين نامه آمده است: «همانطور كه آقاي حقگو استاندار آذربايجان به حجت الاسلام خلخالي نوشتند، آقاي حسن قاسملو در شهرستان اروميه از حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي برخوردار بوده و فردي است مسلمان و معتقد كه در زمان طاغوت رنجها كشيده و ملالتهاي زيادي را تحمل كرده است و زدن هر گونه اتهام به نامبرده كذب محض است».  حقگو استاندار آذربايجان غربي نيز قبلاً طي نامه اي به حجت الاسلام خلخالي، از وي خواسته بود كه در مورد اتهامات حسن قاسملو تجديد نظر به عمل آورد.(كيهان20/6/1358) 
تحليل استاندار
استاندار كردستان با تشريح چگونگي مسايل پيش آمده در مناطق كردنشين آذربايجان غربي گفت:ارتش با روش صحيح خود اطمينان و ايمان همگان را جلب كرد و مردم ديدند كه عليرغم تبليغات سويي كه حزب دموكرات ميكرده هدف ارتش و نيروهاي انقلابي مانند پاسداران حفظ امنيت است. حقگو استاندار آذربايجان غربي  سپس افزود:ضمن رسيدگي به نيازهاي مناطق كردنشين من معتقدم كه بايد روي فكر مردم هم كار بشود. اينكه ميگويند او ترك است آن كرد است و غيرو، اگر يك برنامه وسيعي به مواضات برنامههاي عمراني انجام بشود اين مسايل از بين ميرود. علت اينكه كردستان طعمه حزب دموكرات شد و آنها توانستند براي اميال و اغراض شخصي خود ذهن مردم منطقه را مغشوش كنند، پراكندگي فكري و فقر عقيدتي است. جامعه كرد از حيث كلي مردمي مسلمان و پاك هستند ولي اگاهي اسلام كه بايد در وجودشان باشد نيست.
حقگو نيزافزود:دموكراتها ابتدا ميخواستند اين برنامه را در آذربايجان پياده بكنند ولي آذربايجانيها جواب دندانشكني به آنها دادند و آنها ناگزير روي به اين منطقه آوردند. 
پس از سخنان حقگو، سرلشكر شاكر رييس ستاد مشترك ارتش  گفت: در مورد مسايلي كه آقاي حقگو فرمودند ارتش در محلهايي كه رفته است باقي بماند بايد عرض كنم:ارتش پشتيبان ملت و دركنار ملت خواهد بود. تازماني كه مردم بخواهند ارتش در كنارشان فقط از نظر موقعيت و مكان باشد خواهد ماند.اين احساسي كه ما در وجود ملت مي بينيم بزرگترين پشتوانه ما ارتشاست.اين عمليات جابجايي در ردههاي ارتش كه روزنامهها به آن عنوانهايي مانند درگيري،رزم يا جنگ ميدهند به هيچ وجه صحيح نيست بلكه ما آنرا فقط يك جابجايي تلقي ميكنيم ولي در عين حال به اين خوبي تمام شدنش فقط بخاطر پشتيباني و احساس وعلاقه مردم بود.فرماندهان دراين منطقه ازاين حمايت  بهره مند شدند. (كيهان20/6/1358)
اظهارات استاندار
به دنبال شليك گلوله توپ در سردشت كه منجر به مرگ و مجروح شدن عدهاي در اين شهر شد محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان درگفتگويي با خبرنگاران تعداد كشتهشدگان را طبق اخبار رسيده 13 تن و مجروحان را 18 نفر اعلام كرد. در پي اين حادثه يك اكيپ مجهز پزشكي همراه با داروي كافي از سوي شير و خورشيد سرخ سنندج با هلي كوپتر به سردشت اعزام شد. 
استاندار اضافه كرد:دقيقا معلوم نيست حادثه عمدي و يا غير عمدي بوده و ارتش و پاسداران مستقر در سردشت از اين حادثه شديداً ناراحت هستند و براي درمان سريع مجروحان نيز اقدامات فوري از طريق پل هوايي سنندج –سردشت بعمل آمده است. (كيهان20/6/1358) 
گفت وگوي اختصاصي كيهان با استاندار آذربايجان غربي،فرمانده لشكر سنندج و فرمانده عملياتي سپاه پاسداران 
محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان در يك گفتگوي ختصاصي با خبرنگار اعزامي كيهان اعلام كرد: در كردستان آرامش برقرار است و كار ساختمان سد سنندج،احداث يك جاده 120 كيلومتري،از چند روز قبل آغاز شده و با سرعت در حال پيشرفت است.
استاندار كردستان همچنين گفت:از نظر بهداشت و خدمات درماني،بهداري كردستان شهر را فلج كرده و با ادغام دو بيمارستان شيرو خورشيد در بهداري، مردم سنندج دچار نابساماني شدهاند.
محمد رشيد شكيبا همچنين در مورد خدمات درماني افزود:مدير كل بهداري كردستان اعلام كرده است پزشك و متخصص اطفال،زنان،داخلي،اعصاب،ريه، بيهوشي،رادئولوژي،قلب،گوش و حلق و بيني،چشم، تكنسين و پرستار و بهيار نداريم. 
استاندار كردستان كه بخاطر بعضي نارساييها ناراحت بنظر ميرسد در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اعزامي كيهان به كردستان گفت: قبل از اينكه من به كردستان بيايم دولت برنامههايي در مورد كارهاي عمراني،بهداشتي،رفاهي و اجتماهي داشت كه قسمتي از آن شروع شده و سپس به دنبال ناآراميهايي كه در منطقه بوجود آمده بود، متوقف شده بود،من تمام هم خود را مصروف اين كردم كه ابتدا آرامش به منطقه بازگردد تا بتوانيم برنامههاي دولت را پياده و آنهايي را نيز كه متوقف شده بود،مجددا به راه بيندازيم، مدتي طول كشيد تا اين امنيت با قاطعيتي كه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب از خودشان نشان دادندحكمفرما شد.والان حدود 8 روز است كه كارها شروع شده است.وي در مورد چگونگي برنامههاي عمراني و نوسازي استان كردستان گفت: برنامههاي ما شامل راهسازي بين شهري،روستايي،خانه سازي، بهداشتي و تلاش براي آماده  نمودن سد سنندج و ديگر كارها مانند بوجود آوردن بازار كار براي كارگران و جوانان تحصيل كرده است كه اميدواريم به ياري خداوند متعال و همكاري دوستان در  سطوح مختلف بتوانيم در انجام آن موفق شويم.وي سپس افزود:ساختمان راه سنندج ـ مريوان،هم اكنون آغاز شده است و پيش بيني ميشود حداكثر تا 2 سال ديگر تمام شود،اين راه 120 كيلومتر است. مساله سد سنندج،از حياتيترين اقداماتي است كه در اولويت قرار دارد،چون مردم سنندج گرفتار بي آبي هستند.مسوولين سد قول دادهاند در كمتر از يكسال،كار سد را تمام كنند وآب سد را براي استفاده مردم به شهر سرازير كنند. 
مساله بهداشت
معتقدم كه دولت نبايد بدون برنامهريزي كاري را شروع كند.در مورد مساله بهداشت فعلاً درد ما زياد است.بهتر است درباره اين مساله توضيحاتي بدهم، در سنندج با اين همه جمعيت ما 3 بيمارستان داشتيم كه دو بيمارستان از طرف شير و خورشيد و ديگري توسط بهداري وبهزيستي اداره ميشد مردم اگر مشكلاتي از حيث درمان و شكاياتي از بيمارستان بهداري داشتند.لااقل دل خوش بودند كه ميتوانند به بيمارستانهاي شيرو خورشيد مراجعه كنند،ولي چندي قبل ناگهان دو بيمارستان شيرو خورشيد كه مجموعا داراي 160 تخت بود،در بهداري و بهزيستي ادغام شد و از آن زمان به بدترين وجهي اداره ميشود.تاكنون فرياد من هم براي اصلاح وضع بيمارستان بجايي نرسيده است. تعجب من در اين است در حالي كه بهداري خودش الان دچار وضع نابساماني ميباشد و قادر به تامين نيازهاي بهداشتي اهالي نيست،چگونه به خود اجازه ميدهد دو واحد درماني بدردبخور وكار ساز را در خودش ادغام كند و شهر را از حيث درماني فلج نمايد. محمد رشيد شكيبا سپس افزود:روز گذشته با آقاي فلاح مدير كل بهداري و بهزيستي در اين مورد گفتگويي داشتم و علت را پرسيدم ايشان يك ليست به من داد كه در آن نوشته بود، تعداد 40 نفر پزشك كم داريم.من با ديدن اين صورت متعجب شدم كه پس بهداري در اين استان چي دارد،بهتر بود لااقل از چيزهايي كه دارند صورت برداري ميكردند،تا كمي دلخوش بشويم.طي دو ماهي كه ما ناامني و درگيري داشتيم و بهتر است بگويم در بدترين شرايط قرار داشتيم،دولت تلاش خود را براي رفع نيازهاي منطقه كرد،ولي انصافاً بايد بگويم شيروخورشيد در اين باره حق بيشتري به گردن مردم اين منطقه دارد.چون در شرايط ضروري جراح خواستيم بلافاطله اعزام كردند دوا خواستيم فرستادند،هر چه از اين سازمان خواستيم، در اختيارمان قرار دادند. و من از طرف همه مردم از مسوولين شيرو خورشيد تشكر ميكنم.محمد رشيد شكيبا سپس به مسايل كار در سنندج و ساير شهرهاي اين استان اشاره كرد و گفت:در حال حاضر نزديك به 400 كارگر و حدود 1200 نفر ديپلمه ليسانسه و مهندس بيكار در سطح استان داريم،اوائل كه من آمده بودم،هر روز قريب 2 هزار كارگر به استانداري ميآمدند و فرياد اعتراضشان را بلند ميكردند كه ما بيكاريم،شروع به تحقيق كردم و متوجه شدم گروههاي سياسي براي فلج كردن ما،اكثريت آنان  را كه نزديك به 1600 نفر بودند عمدا به استانداري ميفرستند. و ميخواهند ما را درگير مسايلي اين چنين كنند تا ما نتوانيم به كارهاي ديگر برسيم و موج نارضايي را بلند كنند. در بررسيهاي بعدي كه انجام شد معلوم شد كه فقط 400 نفر از اين 2000 نفر بيكار هستند و بقيه تحريك شده هستند در حال حاضر يك صورت 1200 نفري از جوانان تحصيلكرده بمن دادهاند كه گفته شده بيكار هستند. قرار است طي چند روز آينده از آنان دعوت بعمل بياورم و با مذاكره با آنها ببينم آيا اينها واقعا بيكار هستند و يا گروهي از آنان ميخواهند بهانه جويي كنند. ولي مصمئنا تحصيلكرده هاي بيكار اگر يك هزار نباشند،كمتر از 800 نفر نيستند. سئوال شد: چه برنامهاي براي به كار گماردن اين عده و همچنين كارگران داريد؟استاندار گفت:متاسفانه فعلاً جز در سطح استان،جايي نداريم.ولي در آينده نرديكي با طرحهايي كه پياده ميشود،فكر ميكنم اين مشكل نيز حل شود.در مورد بازار كار وكارگري استاندار افزود:ما در سنندج بجز كارخانه توتون كه متعلق به دخانيات است، كارخانه ديگري  نداريم،يك كارخانه نخ ريسي در سنندج هست كه بعلت عدم همكاري دولتهاي رژيم گذشته،نزديك به 6 سالست كه تعطيل شده است.اين كارخانه ظرفيت جذب 200 كارگر را دارد.مسوولين كارخانه چند روز قبل پيش من آمدند و ضمن اعلام مشكلآتش ان گفتند:براي راه انداختن كارخانه احتياج مبرم به 10 ميليون تومان وام  دارند. من موضوع را با وزير صنايع و معادن در ميان گذاشتم و درخواست كردهام تا در اين مورد بررسي و امكانات راه انداختن اين كارخانه را به مسوولين آن بدهند. 
براي تشويق كشاورزان محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان در مورد مساله كشاورزي گفت:
از اين نظر نيز وضع كشاورزي در اين منطقه خيلي بد است،مثلاً در اينجا اصلاً وسائل تعمير ماشين آلات كشاورزي نداريم، هيچ نوع تسهيلاتي براي كشاورزان فراهم نشده كه بتوانند از تراكتور و ساير ماشين الات كشاورزي استفاده كنند، متخصص، تكنيسين نداريم و كود به كشاورزان نميرسد. دولت اعلام كرده كه وزارت كشاورزي براي تشويق كشاورزان محصولات آنان را به قيمت خوبي بخرد. مسوولان كشاورزي، «سرخرمن»،گندم را از كشاورز ميخرند و تحويل سيلو ميدهند،ولي براي پرداخت پول گندم و ديگر محصولات مورد نياز  وزارت كشاورزي، باز همان دردسرهاي زمان طاغوت وجود دارد،مثلاً سيلو از قروه حدود 15 فرسنگ فاصله دارد براي پرداخت پول گندم كشاورز بايد سند صادر كند. اين سند به اداره ديگري فرستاده ميشود تا چك صادر شود و بعد از قريب به يكماه چك را به كشاورز ميدهند.در اينجا كشاورز پس از يكماه معطلي بايد كار و زندگيش را رها كند، بيايد شهر تا پولش را از بانك وصول كند. در حاليكه ميشود همانجا سرخرمن پول كشاورز را پس از خريد پرداخت كرد و اينقدر كشاورز را سر ندواند. 
استاندار پس از تشريح اين موضوع به هياتهاي اعزامي از تهران و قم اشاره كرد،و گفت:«علاوه بر اين گرفتاريها،مسايل ديگري نيز داريم.هر روز يك هياتي وارد اين استان ميشود كه اين هياتها بعلت عدم اشنايي با وضع منطقه بجاي اينكه كارها را بهتر كنند نارضايي تراشي ميكنند و كارها را كندتر مينمايند. تقاضاي من از دولت اين است كه با برنامهريزي دقيق و حسابي در سطح استان وارد عمل شود. 
كاروان برادري
فرصت كوتاهي نيز براي گفتگو با دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي  پيدا كرديم دكتر حقگو گفت من خوشحالم كه ارتش در شهرها مستقر وامنيت برقرار شده است. بعقيده من هر چه زودتر بايد عمليات مرحله دوم نيز آغاز بشود و مواضع مهاجمين در كوهها منهدم و تمام مناطق تا حدمرز از وجود عواملي كه هنوز حاضر نشدهاند اسلحههاي خود را زمين بگذارند و از عفو عمومي امام استفاده كنند پاكسازي شود تا ما تكليفمان را با برادران كرد كه براي سازندگي و عمران منطقه لحظه شماري ميكنند بفهميم و عمليات نوسازي و ديگر طرحهاي مفيد را آغاز كنيم هر چندكه قسمتي از طرحها پياده و اجراي آن نيز آغاز شده است، دكتر حقگو سپس به موضوع حركت كاروان برادري به پيرانشهر اشاره كرد و گفت: بدليل تبليغات سوء عناصر  ضد انقلاب  افراد حزب دموكرات را با حساب كردها قاطي ميكنند. بهمين دليل چند روز قبل ما يك كاروان برادري و امداد راه انداختيم و از طريق راديو هم به مردم اطلاع داديم كه براي ياري و خدمت به مردم پيرانشهر در اين كاروان شركت كنند ولي متاسفانه استقبال چنداني از اين طرح نشد و نتيجهي راكه ما مي خواستيم نگرفتيم.
اين نيست مگر اينكه اكثريت هنوز نخواستهاند حساب كرد را از حساب دموكراتها جدا كنند. اين روحيه بايد از بين برود، دكترحقگو در دنباله سخنان خود افزود:«بعقيده من پس از استقرار ارتش در شهرها حال ديگر موقع آن رسيده است كه بعد رحمت و بركت اسلامي جلوهگر شود. بايد مردم را براي كمك وياري و برادري تهييج و تشويق كرد».دكتر حقگو مجدداً به موضوع كاروانهاي برادري اشاره كرد و گفت:«البته در اين مورد ما از پا نمينشينيم كاروان ديگري به راه مياندازيم با امكانات بيشتر و آذوقه افزونتر از كاروان قبلي. اميدواريم مردم به اين حقيقت كه بايد دست دوستي و برادري با هموطنان كرد خود بدهند واقف شده باشند و همكاري جديتري با ما بكنند».(كيهان21/6/1358)
استاندارآذربايجان غربي اعلام كرد: 500 قبضه سلاح از دموكراتها بدست ارتش افتاد. 
سلاحهاي بدست آمده، توسط دموكراتها از پادگان مهاباد به يغما برده شده بودند.
قطار ايران – تركيه، كار عادي خود را از سر مي گيرد. 
اروميه – خبرنگار كيهان:دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي  در مورد مسايل مختلف در سطح استان با «حسين زينال پور» سرپرست كيهان گفت و گو كرد.حقگو در پاسخ اين سئوال كه با توجه به اينكه هم اكنون آذربايجان غربي  كه از سه نقطه با تركيه مربوط است و در دو نقطه مرز «سرو» حركت قطار از طريق قطور و خوي تعطيل شده است چه موقع ارتباط از اين دو طريق داير ميشود، گفت:باعمليات سريع پاكسازي كه لشكر 64 در اين منطقه انجام ميدهد،به زودي در (سرو) و منطقه سلماس،عمليات پاكسازي خاتمه پيدا كرده و با اعلام همبستگي كه از طرف اكثريت روساي عشاير انجام ميگيرد امنيت در اين مناطق برقرار و قطار ايران تركيه كار عادي خود را مجددا شروع خواهد كرد استاندار افزود: تنها ظرف ديروز ستون اعزامي از سلماس موفق شده است 500 قبضه سلاح مختلف و يك بي سيم و دو ماشين گاز كه افراد حزب دموكرات از پادگان مهاباد در اوايل انقلاب بيغما برده و باين منطقه فرستاده بودند پس بگيرد.استاندار در پاسخ اينكه روساي عشاير كه اعلام همبستگي كردهاند چه زماني اسلحهها را تحويل ميدهند و زارعين رانده شده را پذيرا ميشوند،گفت: خيلي از عشاير بدون دخالت ارتش بسياري از زارعين رانده شده را قبول كردهاند و حالا كه مجددا اعلام همبستگي كردهاند قول دادهاند خسارات وارده به كشاورزان را تامين كنند و ترتيب اخذ سلاح از آنان نيز داده شده است، دگتر حقگودر پاسخ اينكه علاوه بر سران حزب دمكرات كه دستور دستگيري آنان صادر شده است شنيده ميشود عده ديگري نيز در شهرهاي كردنشين دستگير ميشوند اينها چه جرمي دارند كه شامل عفو امام خميني رهبر انقلاب اسلامي نميشوند؟گفت:كسانيكه دستگير شدهاند با دولت جنگ كرده و اعلام همبستگي نكردهاند و آنهايي كه اعلام همبستگي كرده و از حزب روبرگرداندهاند شامل عفو امام ميشوند. استاندار درپاسخ اينكه در مدتي كه به استاندار منصوب شدهايد چه برنامههايي براي پيشرفت امور عمراني در سطح استان،بويژه مركز استان اجرا كردهايد،اهم برنامهها چه بوده و كدام برنامهها به مرحله اقدام نزديك شده است گفت: از وقتيكه به عنوان استاندار آمدهام،در راس برنامههاي من آنچه كه قرار داشت ايجاد امنيت در منطقه بود كه بدون ان هيچ كار عمراني امكان نداشت، ولي با همه اين در بعضي جاها كه امكان داشته كار عمراني چه از طريق ادرات مربوطه يا جهاد سازندگي روال عادي خود را داشته است. در اين موقع استاندار ليستي ارائه داد كه صورت كارهاي انجام شده در ان قيد شده بود كه از ان جمله جاده سازي روستايي و كارهاي عمراني بود، استاندار افزود:در اين مدت بيش از 75 درصد وقت من صرف مسايل سياسي و امنيتي منطقه شده است كه خوشبختانه مساله امنيت در شهرها دارد تامين ميشود تابتوانيم به كارهاي اساسي و رفع مشكلات و احتياجات مردم برسيم.از استاندار سئوال شد: مبارزه با گرانفروشي به نتايج ثمربخشي نرسيده و بمردم اجحاف ميشود و نانوايان ارد دريافتي را در بازار آزاد  فروخته،نان كم پخت مي كنند و يك عده بدون نان ميمانند،چه تدابيري براي رفع اين گرفتاريهايي مردم شده است؟استاندار گفت: كميتهاي براي مبارزه با گرانفروشي تشكيل شده و كنترل نانواييها را شروع كردهاند ولي بايد فكر اساسي كرد و مثل هر كار ديگري با زور نميشود نتيجه گرفت.در بازار بايد عرضه و تقاضا مورد رسيدگي قرار گيرد و با كساني كه انحصار طلبي ميكنند مبارزه شود و به همين جهت استانداري اقدام به داير كردن فروشگاه اسلامي در خيابان امام،پاساژ جلالي( محل سابق فروشگاه ارتش )كرده است كه كالاي موردنياز به قيمت نازلي در دسترس مردم قرار بگيرد، ضمناً با كذاكره از طريق استانداري با استانداران تركيه در كالاهايي كه مورد احتياج اين استان است مبادلات مرزي بعمل آيد و در اين فروشگاه عرضه شود، ضمناً استاندار افزود:كارواني همه روزه از كالاهاي مورد نياز به شهرها خواهيم فرستاد و اين اقدام نيز در شكستن قيمتها اثر فراوان خواهد داشت.چنانچه از پيرانشهر سرهنگ مهام فرمانده پادگان پيرانشهر ورود كاروان مورد نياز مردم را فوق العاده اثر بخش اعلام كرده است.به استاندار گفته شد نانواها قسمتي از آرد تحويلي را در بازار آزاد مي فروشند و كمتر نان طبخ ميكنند و اگر گشايش مغازههاي نانوايي و قصابي آزاد باشد به تصور من مشكل كمبود نان،حل خواهد شد،همچنين گوشت بعدازظهر ها در شهر پيدا نميشود.استاندار آزادي نانوايي و قصابي را مورد تاييد قرار داد و گفت:به من نيز گزارش دادهاند كه عدهاي از نانواييها آرد ميگيرندو كمتر مي پزند، استاندار افزود: اگر نانواييها و قصابيها آزاد شود و دولت دخالتي نكند بلكه نظارت نمايد، نان و گوشت بيشتر بمردم عرضه ميشود و مردم از صف كشيدنها راحت ميشوند.از استاندار سئوال شد كه آيا بكار ادارت و كم كاري رسيدگي شده است و چه اطلاعي در اين مورد بشما دادهاند و اصولا براي تحرك بخشيدن به ادارات برنامهاي پياده شده است يا نه؟ استاندار گفت: متاسفانه تا بحال تمام مسايل ما را مساله امنيتي تحت الشعاع قرار داده بود، مع الوصف بطور غيرمستقيم بازديدهاي كنترلي بوده است، ولي از اين پس طرحي تهيه ميكنيم براي بكار انداختن ادارات و بايد هماهنگي در دستگاهها بوجود بيايد تا كارها پيش برود و بايد در ادارات،كارمندان احساس امنيت و اميدواري داده شود و اين كميتهها كه تابحال نقش اساسي داشتهاند و حالا كه شهرباني اسلاميشده است بايد كميتههاي اين سازمان راد تقويت كنند نه دخالت شنيدم در بوكان پاسداران،داديار را دستگير كردهاند. 
-اروميه – خبرنگار كيهان:دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي  درپي ملاقات با نخستوزير، سرلشكر شاكر رييس ستاد مشترك ارتش و وزير كشور، در گفتگو با خبرنگار كيهان اعلام كرد كه مردم كردستان خواهان باقي ماندن ارتش در منطقه، تكميل بيمارستان 200 تختخوابي مهاباد و تبديل پادگان اين شهر به مجتمع آموزشي شدند. 
استاندار آذربايجان غربي  افزود: در سفر نخستوزير به مهاباد، شكايات زيادي از سوي مردم تسليم شد كه به استانداري ارجاع شده است و اهم خواستهها ترميم خسارات در  شهر و روستاها است و همچنين وزير كشور سروان حسين يارجاني را كه بهمراه خود به منطقه آورده بود، بسمت رييس شهرباني مهاباد تعيين كرد. 
دكتر حقگو سپس گفت: در سنندج مردمي كه باستقبال نخستوزير در پادگان آمده بودند خواستار تحرك ادارات شدند. 
وي در زمينه فعاليتهاي دولت گفت كه اولين برنامه دولت براه انداختن پروژههاي عمراني و سپس جاده سازي و ادامه گسترده جهادسازندگي است.
وي خاطر نشان ساخت كه هر روز كارواني از كمكهاي دولت و مردم بسوي شهرهاي كردنشين روانه ميشود و كمكهاي موثر به پيرانشهر اثر فراواني در بين مردم داشته است و روستاييان دسته دسته به خانههايشان باز مي گردند. 
وي همچنين گفت كه دو پزشك باسامي «دكتر اخلاقي» و «دكتر نيك نامي» براي ايجاد تفاهم بين مردم نقده باين شهرستان سفر كردند ودر اولين مرحله، اهل تسنن در مسجد شيعيان حضور يافتند و اهل شيعه نقده نيز به مسجد سنيها رفتند.
استاندا ر آذربايجان غربي  همچنين دستوراتي براي رساندن خواربار و مواد سوختي به شهرها داد.(كيهان22/6/1358) 
تماس با استاندار آذربايجان غربي
از تهران با دفتر آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي تماس گرفتيم و موقعيت را از ايشان پرسيديم.  
حقگو گفت: پريروز هم به شما گفتم كه يك مملكت نمي تواند دو ارتش داشته باشد و اين درست نيست كه پادگان شهري به اسم مهاباد در اختيار افراد غير مسئولي بنام حزب دموكرات باشد.  
دولت و ارتش جمهوري اسلامي به فرمان امام خميني رهبر انقلاب اسلامي و فرمانده كل قوا،  تصميم خود را گرفتهاند.  ما هيچ چاره اي نداريم مگر اينكه منطقه را از عوامل ضد انقلاب،  پاك كنيم.  دولت قصد دارد پس از پيروزي انقلاب،  خرابيها و عقب ماندگيها ي ناشي از50 سال سلطنت استبدادي پهلوي را ترميم و جبران كند.  براي انجام اين مقصود،  بايد امنيتي در منطقه وجود داشته باشد.  بدين جهت،  ورود ارتش به مهاباد و استقرار قواي نظامي در پادگان اين شهر،اجتناب ناپذير است و مسلما مردم عادي مهاباد از ورود ارتش كه منظوري جز برقراري امنيت ندارند استقبال خواهند كرد.  
حقگو افزود: نيروهاي نظامي از چند روز پيش،  پاكسازي مناطق را از (سرو) آغاز كردهاند.  تنها در پيرانشهر عدهاي از افراد مسلح حزب منحله دموكرات،  مزاحمتهايي براي مأموران نظامي به وجود آورده اند كه ارتش آنها را با شدت تمام سركوب كرد.  فكر ميكنم اين اقدام قاطعانه ارتش،  درس عبرتي براي ساير شهرها و از جمله مهاباد خواهد بود.  خلاصه اينكه امروز به اميد خدا،  ارتش و پاسداران بهر قيمتي كه شده،  وارد مهاباد خواهند شد. (كيهان24/6/1358)
تشكيل شوراهاي هماهنگي در كردستان 
كرمانشاه ـ  خبرگزاري پارس:آقاي «محمد سپهري پور» استاندار كرمانشاهان ديروز در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگارخبرگزاري پارس در كرمانشاه تشكيل شوراي هماهنگي اين استان را راعلام داشت. 
استاندار كرمانشاهان گفت:«دراين شورا استاندار فرمانده لشكر، فرمانده ژاندارمري نايب رييس شهرباني استان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب، مديران كل رييس كميته مركزي موقت جمهوري اسلامي نماينده امام خميني در استان كرمانشاهان حاكم شرع دادستان انقلاب اسلامي و رييس هيات اجرائي جهاد سازندگي شركت دارند. استاندار كرمانشاهان در مورد نحوه فعاليت اين شورا را گفت:«امور مختلف استان كرمانشاهان از طريق كميتههايي كه اعضاي آن را سازمانهاي مشابه تشكيل ميدهند اجرا ميشود و براي مثال بايد بگويم امور امنيتي خلع سلاح زير نظر كميته نظامي امور عمراني زير نظر سازمانهاي مربوط از جمله اداره كل مسكن و شهرسازي و راه وترابري و ساير امور زير نظر كميتههاي مشابه اجرا ميشود. و هدف از تشكيل شوراها و كميتههاي وابسته هماهنگ كردن امور استان،جلوگيرياز تضادها كم كاريهاافراط و تفريطها و كاربرد صحيح تمام امكانات مادي و معنوي و نيروي انساني از طريق يك كانال مشخص و مؤظف است. استاندار كرمانشاهان در مورد ضوابط واگذاري خانههاي سازماني به كارمندان دولت گفت:«روشي كه در گذشته بكار برده شدهاست منطق بر عدالت نبوده و منازل به كساني كه حقوق بيشتر و عائله كمتر داشتهاند واگذار شده است. اكنون كه حكومت عدل اسلامي در كشور مستقر شده است تصميم گرفتيم اين ضوابط را بر اساس عدالت دگرگون كنيم و خانههاي سازماني را در اختيار كارمنداني بگذاريم كه حقوقشان كمتر بوده و افراد خانوادهشان بيشتر است. بهمين منظور بخشنامههايي به سازمانهاي مختلف ابلاغ شده است و طي آن يادآور شده است آن عده كه استحقاق استفاده از خانههاي سازماني را به جهت حقوق در سطح بالا و عائله كمتر ندارند ماداميكه مسكن براي خود تهيه نكردهاند معادل 15 درصد از كل حقوق خود را به كارمندان مستحق بپردازند. هنگاميكه خانههاي سازماني را تخليه كردند اين 15 درصدد ديگر از حقوق آنان كسر نشود.استاندار كرمانشاهان بااشاره به تراكم كارمند و وسائل كار در سازمانهاي مختلف گفت: «به رييس هيات اجرائي جهاد سازندگي ابلاغ شده است سازمانهاي مختلف را مورد بازرسي قرار داده و حداقل افراد و وسائل را براي هر سازمان منظور داشته و ترتيبي داده شود كه از كاركنان ووسائل مازاد در جهت پيشبرد برنامههاي جهاد سازندگي استفاده شود».(جمهوري اسلامي24/6/1358)
استاندار كرمانشاهان از كردهاخواست به خانه خود برگردند.
كرمانشاه – اين اطلاعيه از سوي استانداري كرمانشاهان منتشر شد:
بسمه تعالي – در چند روز اخير عدهاي از برادران كرد به استانداري مراجعه و درخواست ميكنند به آن عده از اهالي كرد اين منطقه كه در وقايع اخير افراد خائن  خود فروخته، جلاي وطن كردهاند امان داده شود تا به خانه و كاشانه خود بازگردند. لذا بدينوسيله اعلام ميشود كه نيروهاي ارتشي و ژاندارمري و سپاه پاسداران براي تامين امنيت وقايع اخير و قمع و سركوبي خاينين و مزدوران بيگانه و مهاجمين به مردم مسلمان و مومن پاوه و ساير نقاط شهها و بخشها آمده و براي كمك به برادران كرد و عشاير وفادار انقلاب اسلامي همه گونه آمادگي دارند و در چند روز اخير اين مدعا به اثبات رسيده و همه شاهد اين صميميت و انواع كمكهاي مادي و معنوي بودهاند. لذا همانطور كه رهبر عاليقدر امام خميني فرمودند فقط كساني كه مرتكب قتل و جنايت شده و از سران خائن حزب دموكرات و محركين هستند مجازات خواهند شد كه برادران كرد داوطلبانه در اين راه با دولت همكاري خواهند كرد و بقيه در امان و مورد حمايت  دولت و همه سازمانها خواهند بود. از اينكه افراد و برادران و خواهران كه فريب جنايتكاران و شايعهسازان راخوردهاند و آنها را وادار به ترك وطن خود كردهاند صميمانه دعوت ميشود كه بخانههاي خود برگردند و در اين زمان كه بحمد الله اشرار و شياطين سركوب گرديدهاند و آرامش به منطقه بازگشته و تمام عوامل دولتي و مردم مومن و معتقد به انقلاب اسلامي كرمانشاه و ستادجهادسازندگي بكار بازسازي تعمير و رفاه و عمران و آباداني در سراسر استان مشغول فعاليت هستند با آنها همكاري و از تمام امكانات كه براي انها فراهم شده استفاده كنند و نشان دهند كه فريب مفسدين و منافقين را نخواهند خورد.(كيهان24/6/1358)
سخنان استاندار
«محمد رشيد شكيبا»استاندار كردستان گفت: وضع منطقه هنوز آرام نيست و معتقدم دولت قدرت آنرا دارد كه بجاي اعزام نيرو و فانتوم و هليكوپتر به منطقه كردستان، باطرف مقابل وارد مذاكره شود.وي افزود:اگر عدالت در تمام سطوح مملكت پياده گردد،هر كس و هر گروه در برابر اين عدالت سر تعظيم فرود ميآورد و ديگري نيازي به مقابله و درگيري با دولت و ارتش نيست.اعتقاد من اين است كه دولت كنوني با حسن نيت كامل آمادگي انجام مذاكره و رفع غائله ر ا دارد و حالا اگر تعداد معدودي از افراد دولت اين سليقه را ندارند وبه تشنج در منطقه دامن مي زنند،سخت اشتباه ميكنند.
استاندار كردستان همچنين مطالب روزنامه«تايمز مالي» را در مورد اعتراض وي به اعدام چهار تن در كردستان تكذيب كرد و گفت:من هرگز چنين مطلبي نگفتم،زيرا سه تن از اعدام شدگان را اصلا نميشناسم و فقط درمورد نفر چهارم يعني والي سنندج به نقل از پزشك معالج وي  گفتم كه وي مريض بوده و شخصا فكر ميكنم،اعدام او در اين شرايط درست نيست.(كيهان27/6/1358) 
بر اساس اطلاعيه استانداري،كارمندان ادارات پيرانشهر مكلف به بازگشت به سر كار خود شدند. 
اروميه – اين اطلاعيه به دنبال برقراري آرامش در پيرانشهر از طرف استانداري آذربايجان غربي انتشار يافت: 
به دنبال آرامش موجود در پيرانشهر كه توسط نيروهاي انتظامي مستقر در اين منطقه بوجود آمده لازم است موارد زير به مرحله اجرا درآيد 
1-كليه كارمندان موظف به بازگشت به ادارات خود بوده و عدم حضور آنان تخلف اداري محسوب و متخلفين تحت پيگرد واقعي و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد. 
2ـ كليه مدارس از اول مهرماه بايد شروع به كار نموده و از برادران و خواهران  و كارمندان و دبيران ومعلمين آموزش و پرورش خواسته ميشود بلافاصله در محل خدمتي خود حضور يافته و از اول مهرماه سال تحصيلي 59-58 در مدارس شروع گردد. (كيهان29/6/1358)
استاندار كردستان از فعاليت سپاه پاسداران قدرداني كرد. 
سنندج ـ خبرگزاري پارس: فرماندار مريوان در مورد نتايج بازديد استاندار كردستان گفت: اين ديدار بحدي ثمر بخش بوده كه تمام مردم اين شهرستان و مناطق اطراف را بيش از پيش بانقلاب ايران دلگرم كرده است وي در پاسخ اين سئوال كه رئوس برنامههائي كه از سوي استاندار كردستان دستور اجراي ازآنها داده شده است چيست؟ گفت: «فعاليت سپاه پاسداران قبل از هر چيز مورد رسيدگي دقيق استاندار كردستان قرار گرفت و ايشان از فعاليت سپاه پاسداران قدرداني نمود كه همواره از هر كوششي براي حفظ امنيت و ثبات در منطقه و خدمت به مردم كوتاهي نكردهاند» استاندار كردستان همچنين دستور داد مبلغ دوميليون ريال براي تكميل ساختمان مسجد شهرستان مريوان اختصاص يابد و كار ساختمان اين مسجد هر چه زودتر پايان پذيرد. وي همچنين دستور داد ساختمان قديم ساواك منحله به بيمارستان شيروخورشيد مريوان اختصاص يابد و در جهت رفع نواقص ساختماني و تامين كليه نيازمنديهاي اين ساختمان بعنوان يك بيمارستان اقدام سريع بعمل آيد و دستور تامين اعتبار لازم را براي اين كار صادر كرد». 
فرماندار مريوان افزود:«استاندار كردستان به مسوولان آموزش و پرورش و ديگر مسوولان مربوطه دستور اكيد داد كه بيدرنگ در زمينه تعمير كليه مدارس روستاهاي مناطق مريوان و احداث ساختمان مدارس در روستاهائي كه فاقد مدارس هستند اقدام لازم انجام شود.همچنين تامين خواربارو مخصوصا روغن نباتي، برنج و پودر رختشويي يكي ديگر از برنامههائي بود كه استاندار كردستان براي تامين فوري آن بحد وفور دستورهاي لازم را صادر كرد. 
استاندار كردستان همچنين بنا به درخواست مردم شهرستان مريوان كه از آقاي «برهان قانعي فرد» نزديكي از اعضاي مدرسه قرآن مريوان نامبرده را بعنوان شهردار جديد اين شهرستان كه از سوي مردم انتخاب شده است مورد تائيد قرار داد فرماندار مريوان در پايان گفت: «فعاليت افراد جهاد سازندگي بسرپرستي آقاي "معطري" در شهرستان و مناطق مريوان مورد قدرداني استاندار كردستان قرار گرفت و ايشان ابراز اميدواري كرد كه مردم از هر جهت با افراد جهاد سازندگي نهايت همكاري را بنمايند تا برنامههاي انساني اين افراد كه از هر جهت موردرضايت خدا و خلق خداست تحقق يابد. 
ضمنا آقاي محمد رشيد شكيبا در سنندج نيز اين مطالب را تائيد كرد.(جمهوري اسلامي29/6/1358) 
اطلاعيه استانداري آذربايجان غربي:عدهاي اوباش در لباس مجاهد و پاسدار،خانههاي مردم را آتش  ميزنند0 
اروميه – جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي  با انتشار اطلاعيهاي تجاوز به حريم منازل و ضرب و جرح مردم را از سوي گروهي اوباش و اخلالگر محكوم كرد0 
متن اطلاعيه به اين شرح است:
طبق گزارشات واصله عدهاي اوباش و اخلالگر و مسلح در لباس مجاهد و در لباس پاسدار و بدون اجازه مقامات به منازل اشخاص حمله كرده و ضمن آتش  زدن منازل افراد، خانواده آنان را مورد ضرب و جرح قرار ميدهند كه اين رويه در دين مبين اسلام مذموم و خلاف خواست رهبر انقلاب اسلامي ميباشد و در دنياي اسلام جان و مال و نواميس مردم از هر طبقه و طايفهاي كه باشد بايد از امنيت كامل برخوردار گردد.
لذا بدينوسيله به اطلاع عموم ميرساند كه هيچ فردي حق ندارد بدون اجازه مقامات ذيصلاح استان به منازل اشخاص وارد شده و مزاحمت آنان را فراهم كند. از اهالي محترم شهرستان اروميه تقاضا ميشود در اين مورد با ماموران انتظامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاري لازم را معمول دارند تا متخلفين شناسايي و تحت تعقيب قرار گيرند.(كيهان29/6/1358)
      ساختمان ساواك منحله مريوان بيمارستان ميشود0
سنندج – «محمد رشيد شكيبا» استاندار كردستان كه براي بازديد از مريوان به اين شهر عزيمت كرده بود، پس از رسيدگي به چگونگي فعاليت سپاه پاسداران و قدرداني از زحمات آنان در حفظ امنيت  ثبات منطقه و صدور دستوراتي در زمينه انجام كارهاي عمراني و بهداشتي به سنندج بازگشت. 
تيموري فرماندار مريوان درباره نتايج اين سفر اظهار داشت: سفر استاندار تمام مردم اين شهرستان و مناطق را بيش از پيش به انقلاب دلگرم كرده است، وي افزود: 
استاندار كردستان دستور داد مبلغ دو ميليون ريال براي تكميل ساختمان مسجد جامع مريوان اختصاص يابد. همچنين دستور داده شد كه ساختمان قديم ساواك منطقه به بيمارستان شير و خورشيد مريوان اختصاص يابد. در زمينه آموزش و پرورش استاندار در مورد تعمير ساختمان كليه مدارس روستاهاي مناطق مريوان و احداث ساختمان مدارس در روستاهايي كه فاقد مدرسه هستند، و همچنين تامين خواربار، روغن نباتي، برنج، و پودر رختشويي دستوراتي به مسوولان داد. بنا به درخواست مردم، برهان قانعي فرد يكي از اعضاي مدرسه قرآن مريوان به عنوان شهردار جديد اين شهر انتخاب و مورد تاييد قرار گرفت.
در پايان اين سفر استاندار كردستان فعاليت افراد جهادسازندگي را يك برنامه انساني كه مورد رضآيت خدا و خلق خداست، تلقي كردو از خدمات افراد جهادسازندگي  بسرپرستي معطري قدرداني كرد.(كيهان29/6/1358)
مسببين جنايت روستاي قارنا بزودي دستگير خواهند شد.
اروميهـ خبرگزاري پارس: هياتي مركب از نمايندگان نخستوزيري و استانداري آذربايجان غربي، جهت رسيدگي به مشكلات و مصايب وارده به اهالي روستاي «قارنا» و بازماندگان حادثه اين روستا وارد  قريه مذكور شدند. اين هيات ضمن تاسف عميق و ابلاغ تسليت امام خميني و دولت جمهوري اسلامي ايران به بازماندگان حادثه قارنا و اهالي فعاليت خود را نسبت به بازگردانيدن كشتهشدگان روستاي مزبور كه به نقاط كوهستاني روستاي بوداغ كوچ كردهاند آغاز كردند.
اين هيات از اهالي قارنا خواست كه با صبر انقلابي مقامات مسوول را در پيگيري و رسيدگي به اين حادثه ياري نمايند. 
اهالي روستاي قارنا متعهد شدند كه در مورد تامين امنيت منطقه و جلوگيري از فعاليت حزب دموكرات كردستان و اشرار با مامورين دولت و مقامات مسوول منطقه همفكري نموده و از پاسگاه ژاندارمري دولت كه در چند روز آينده مستقر خواهد شد حمايت كامل بنمايند. 
اهالي قارنا همچنين اعلام كردند كه اجازه فعاليت به ضد انقلابيون را نخواهند داد و كوچكترين فعاليت اين افراد را به مقامات مسوول اطلاع خواهند داد. آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي اظهار داشت كه ما سعي و تلاش ما اين است كه خسارات وارده را به اهالي اين روستا هر چه زودتر تامين و پرداخت شود. استاندار آذر بايجان غربي ار اهالي اين روستا خواست كه با استانداري آذربايجان غربي و ماموران دولت همكاري نمايند. 
لازم به يادآوري است كه چندي قبل عدهاي ضد انقلاب با حمله به روستاي قارنا عدهاي از اهالي اين روستا را به قتل رسانده بودند. روستاي قارنا در شش كيلومتري شهرستان نقده واقع شده است.(جمهوري اسلامي31/6/1358) 
براي ترميم خسارات مناطق كردنشين: استاندار آذربايجان غربي  از ساير استانداران كمك خواست0
اروميه – خبرنگار كيهان: دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي  طي پيامي كه براي استانداران سراسر كشور فرستاد، از آنان خواست كه براي جبران خسارات مناطق كردنشين اين استان باوي همكاري كنند. متن پيام استاندار آذربايجان غربي  به اين شرح است: 
بسم الله الرحمن الرحيم
برادران گرامي – همكاران: استانداران محترم دولت موقت جمهوري اسلامي ايران، بطوريكه اطلاع داريد آذربايجان غربي همانند ساير مناطق كردنشين مدت مديدي بود كه بر اثر توطئههاي دشمنان اسلام و ايران دچار تشنج  نا امني گرديده ودر آن هرگونه سازندگي و خدمات مردمي عملي غير ممكن بود. دشمنان خلق ما با فريب و ريا از صفا و سادگي يك عده از برادران كرد سوء استفاده كرده آنها را به يك نوع واپسگرايي و ارتجاع در جهت اميال و اهداف صهيونيسم جهاني سوق ميدادند. ولي بياري خدا و رهبري قاطع امام خميني و به همت و فداكاري ارتش جمهوري اسلامي ايران با همكاري برادران آگاه و با ايمان كرد بساطشان از هم پاشيد و بقاياي آنها نيز اگر چنانچه بسرنوشت خود علاقه داشته باشند در برابر نيروي اسلامي راهي جز تسليم ندارند. 
اينك براي جبران خسارات وارده ناشي از خرابيهاي حاصله از توطئههاي ضد انقلاب و التيام زخمهاي اجتماعي و رفع مشكلات و بكار انداختن چرخ راكد اقتصاد منطقه و ايجاد روح همبستگي در بين تمام مردم ايران از هر نژادي كه باشند احتياج مبرم به ياري و مددكاري شما همكاران عزيز و جود دارد. آنچه هر چه سريعتر مورد نياز است عبارتند از: مواد دارويي و اكيپهاي پزشكي و خوارو بار و ساير مايحتاج روزمره زندگي و همچنين اكيپهاي فني و ماشين آلات مهندسي جهت تسريع در كارهاي عمراني، در انتظار جواب مثبت و سريع شما هستم، بگذاريد يكبار ديگر بدينوسيله علقه اعجابانگيز برادران اسلامي را بجهانيان نشان بدهيم، موفقيت شما را در همه تحقق اهداف انقلاب اسلامي ايران كه بار سنگين سازندگي آنرا برعهده داريد از خداوند متعال خواهانم 
فرماندار اورامانات سه ماه منتظر خدمت شد0
كرمانشا- خبرگزاري پارس: «محمد سپهري پور» استاندار كرمانشاهان فرماندار اورامانات و بخشدار جوانرود را منتظر خدمت كرد. بخشدار جوانرود همرا ه با توبيخ كتبي و درج در پرونده سه ماه منظر خدمت شده است ولي براي فرماندار اورامانات دستور سه ماه انتظار خدمت صادر شده است. 
علت صدور اين دستور عدم حضور هر دو نفر درسر كار بوده است.(كيهان31/6/1358)
استاندار: فقه تسنن در آذربايجان غربي  بايد توسعه يابد0 
اروميه – استاندار آذربايجان غربي  و فرماندار لشكر 64 اروميه پيرامون مسايل منطقه با خبرنگاران گفت و گو كردند:
حقگو استاندار آذربايجان غربي  در زمينه بازسازي خرابيهاي ناشي از حوادث اخير منطقه، گفت: درگيريهاي اخير كه به مردم تحميل شد اسيبهاي فراواني وارد كرد كه ما عليرغم روحيه واپسگرايي در مردم مناطق كوهستاني، همه را ترميم خواهيم كرد0 
جمشيد حقگو افزود: حوشبختانه در حال حاضر در اكثر مناطق مرزي از جمله «قطور»،«سرو»، و«زيبه» آرامش و امنيت برقرار شده و در سال جاري نيز حدود دو ميليارد و هفتصد ميليون ريال از محل اعتبارات طرحهاي خاص ناحيهاي و دويست ميليون ريال بصورت تنخواه گردان براي جهاد سازندگي اختصاص يافته است، كه حدود 160 ميليون ريال آن در نقده بصرف خواهد رسيد0 
استاندار آذربايجان غربي  با اشاره به عدم اجراي طرحهاي عمراني با توجه به ناآراميهاي منطقه و احتمال عدم جذب كامل اعتبارات، گفت: ما در مرحله اول سعي خواهيم كرد كه اعتبارات تا پايان سال جاري كاملاً جذب بشود و اگر در اين كار موفقيت كامل بدست نيامد نگراني نخواهيم داشت و دولت توجه كامل يه منطقه را دارد و هر آن اعتبار در اختيار ما خواهد بود0 
حقگودر مورد ميزان اعتبارات اختصاصي براي شهرستان مهاباد، گفت: رقم اعتبارات عمراني مهاباد دقيقا معلوم نيست ولي بايد بگويم كه شهر مهاباد از نظر اختصاص اعتبارات عمراني مقام دوم رادارد و در تخستين مرحله اقدام به تكميل بيمارستان شيرو خورشيد و احداث جاده كمربندي و عمران شهري مهاباد خواهد شد 
حقگو در پاسخ سئوال ديگر كه موضوع اختلافات نژادي و مذهبي و نحوه پياده كردن اسلام در منطقه را مطرح كرده بود، اظهار داشت: استان آذربايجان غربي  با اين اختلافات نژادي و عقيدتي و مذهبي ميتواند جلوگاه اسلام راستين باشد، اگر ما بتواتيم در اين استان اسلام راستين و واقعي و اسلام قرآن را پياده كنيم، ميتوانيم بدنيا اعلام كنيم كه پيروز شدهايم. آزادي فكري بايد در اين منطقه نشان داده شود، بايد فقه اهل تسنن توسعه يابد و با كشورهاي اسلامي كه هم مرز هستيم رابطه ما براساس اسلام پيريزي شود0(كيهان1/7/1358)
دوميليارد و هفتصد ميليون ريال بودجه عمراني براي كردستان 
اروميه – خبرگزاري پارس:استاندار آذربايجان غربي و فرمانده لشكر 64 اروميه پيش از ظهر ديروز در يك ميز گرد راديو و تلويزيوني در مركز اروميه شركت كردند و پيرامون مسايل منطقه با خبرنگاران مراكز راديو و تلويزيون اروميه و مهاباد و خبرگزاري پارس بگفتگو نشستند. آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي در پاسخ به اين سئوال كه عوامل مورد نياز اساسي براي بازسازي خرابيهاي ناشي از حوادث اخير منطقه چيست گفت: «درگيريهاي اخير كه بمردم تحميل شد آسيبهاي فراواني وارد آورده كه ما عليرغم روحيه واپسگرائي در مردم مناطق كوهستاني همه را ترميم خواهيم كرد». آقاي حقگو در پاسخ سئوال ديگري اظهار داشت: «خوشبختانه در حال حاضر در اكثر مناطق مرزي از جمله «قطور» ، «سرو» و «زيسه» آرامش و امنيت برقرار شده و در سالجاري نيز حدود دوميليارد و هفتصد ميليون ريال از محل اعتبارات طرحهاي خاص ناحيهاي و دويست ميليون ريال بصورت تنخواه گردان براي جهاد سازندگي اختصاص يافته است كه حدود 160 ميليون ريال آن در نقده بمصرف خواهد رسيد. البته ما ميتوانيم از محل اعتبارات جهاد سازندگي براي اجراي خسارات و ترميم خرابيهاي شهرستان نقده نيز به مصرف برسانيم. 
استاندار آذربايجان غربي با اشاره به عدم اجراي طرحهاي عمراني با توجه به ناآراميهاي منطقه و احتمال عدم جذب كامل اعتبارات گفت ما در مرحله اول سعي خواهيم كرد كه اعتبارات تا پايان سال جاري كاملاً جذب بشود. و اگر در اين كار موفقيت كامل بدست نيايد نگراني نخواهيم داشت و دولت توجه كامل به منطقه را دارد و هر آن اعتبار در اختيار ما خواهد بود. در مورد ميزان اعتبارات اختصاصي براي شهرستان مهاباد آقاي حقگو گفت: «رقم دقيق اعتبارات عمراني مهاباد دقيقاً معلوم نيست ولي بايد بگويم كه شهر مهاباد از نظر اختصاص اعتبارات عمراني مقام دوم را دارد و حق تقدم اجراي طرحها در مناطق كردنشين خواهد بود. در نخستين مرحله اقدام به تكميل بيمارستان شير وخورشيد سرخ و احداث جاده كمربندي و عمران شهري مهاباد خواهد شد». آقاي استاندار در پاسخ سئوال ديگري با اشاره به پيام استانداري آذربايجان غربيبه استانداران ساير ايتانها كشورگفت: «ما در اين پيام ،وضع منطقه خودمان را براي همكاران استانها كه مشتاق كمك به مردم اين منطقه بودهاند تشريح كرديم و براي رفع نقاهت استانمان كه بر اثر نا آراميهاي اخير بوجود آمده كمك خواستيم البته كمك همكاران و مردم ساير مناطق ميتواند بيشتر جنبه فني و بهداشتي و نيروي انساني متخصص باشد و اميدوارم همكارانمان در ساير استانها با پاسخ مثبت خود ما را درانجام خدمات عمراني و انساني و اجتماعي هر چه بيشتر ياري دهند». آقاي حقگو در پاسخ يك سئوال ديگر كه موضوع اختلافات نژادي و مذهبي و نحوه پياده كردن اسلام در منطقه را مطرح كرده بود اظهار داشت: «استان آذربايجان غربي با اين اختلافات نژادي و عقيدتي و مذهبي ميتواند جلوهگاه اسلام راستين باشد. اگر ما بتوانيم  در اين استان، اسلام راستين و واقعي و اسلام قرآن را پياده كنيم ميتوانيم بدنيا اعلام كنيم كه پيروز شدهايم.آزادي فكربايد در اين منطقه نشان داده شود. بايد فقه اهل تسنن توسعه يابد و يا كشورهاي اسلامي كه هم مرز هستيم رابطه ما بر اساس اسلام پي ريزي شود و فكر ميكنيم كه مرزهاي ما با همسايگان مسلمان نبايد بازدانده باشد. اين بايد واقعي باشد، چون جامعه ما در اين منطقه، داراي ابعاد زيادي است و اشخاصي كه براي كمك به ما باين استان ميايند بايد كاملاً اسلامي باشند باضافه ما تا كنون در ميان مقامات استان هماهنگي كاملي برقرار كردهايم و اين هماهنگي در واقعه مهاباد نيز نشان داده شد. البته مشكلات مربوط به اختلافات مذهبي و نژادي ميتواند موهبت خداوندي براي ما باشد. وما با اجراي مقرارت اسلامي و پياده كردن اسلام واقعي از اين موهبت بهرمند شويم». آقاي حقگو در اين گفتگو لزوم همكاري مردم را در اجراي برنامههاي اسلامي مورد تاكيد قرار داد.
فرمانده لشكر اروميه نيز در يك تحليل كلي از انقلاب اسلامي ايران و بررسي نيروهاي انقلابي و مشخصات نيروهاي ضد انقلابي بفرضيه ملت ايران در مقابله و سيع با ضد انقلاب اشاره كرد و گفت: «با توجه باينكه ارتش جمهوري اسلامي در دوران انقلاب، يكي از نيروهاي مومن برهبري است و جزو نيروهاي انقلابي محسوب شده و در واقع ارتش انقلاب ناميده ميشود لذا اين ارتش نيز همانند همه گروههاي انقلابي موظف بوده و هست كه با تمام نيرو عليه نيروهايي كه ميخواهند روند طبيعي انقلاب را راكد سازند وارد عمل شود. وي در توضيح تاكتيك كلي ارتش در مقابل نيروهاي ضد انقلاب گفت: «ما در همه حال كوشيدهايم كه تقدم هجوم از سوي دشمن اجرا شود و هرگز خود آغاز گر برخورد مسلحانه نبوديم بلكه تلاش داشتيم و داريم كه وظيفه پاكسازي منطقه را با حداقل تلفات ممكن به انجام رسانيم. اما اين بدان معنا نيست كه در مقابل اين نيروهاي اهريمني سستي از خود نشان دهيم. بلكه با تمام نيرو وارد عمل شده و بشدت نيروهاي ضد كردمي را سركوب كرده و خواهيم كرد» فرمانده لشكر اروميه پيرامون بازگشت امنيت به منطقه گفت: «در حال حاضر همه شهرهاي منطقه از عناصر ضد انقلاب پاكسازي شده و در سردشت، تنها نقاط كوهستاني است كه فعلاً اين عناصر را پناه داده است و تلاش مذبوحانه آنان به فعاليتهاي شبانه در گروههاي كوچك و راهزنيها خلاصه ميشود». فرمانده لشكر اروميه در پايان از همه برادراني كه گول تبليغات پوچ معدودي ضد انقلاب را خورده و تسليم نشدهاند خواست كه به آغوش ملت بازگردند.(جمهوري اسلامي2/7/1358) 
ده تن از افراد مسلح در دره قاسملو،دستگير شدند.
اروميه –حقگو استاندار آذربايجان غربي، ساعت 30/12دقيقه ديروز، در تماسي با خبرگزاري پارس گفت:« حدود ده نفر از افراد مسلح و گروهها مهاجم در دره قاسملو با تجهيزاتشان بوسيله نيروهاي، نظامي دستگيرشدند». وي گفت:«ستون اعزامي كه روز چهارشنبه دردره قاسملو،مورد هجوم گروههاي مسلح قرارگرفت، در روستاي «بالانج» استقرار يافته وجهت تجديد قوا در اين منطقه مستقر شدند».وي گفت:«تا پيش از ظهر امروز (روز پنج شنبه)،خبر درگيري جديدي در منطقه قاسملو گزارش نشده است».(جمهوري اسلامي10/7/1358)
استاندار كرمانشاهان از اوارگان كرد خواست به خانه هايشان برگردند. 
از برادران كرد ميخواهم مراتب عفو امام را به آنها كه قصد خروج از كشور را دارند ابلاغ كنند0 
كرمانشاه – محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان ساعت 8 بامداد پريروز به اتفاق سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه يا يك فروند هلي كوپتر ژاندارمري براي رسيدگي به منطقه مرزي«از گله» و نيازمنديهايي اهالي از كرمانشاه رهسپار اين منطقه شد. 
استاندار كرمانشاهان به ترتيب از پاسگاه ژاندارمري، بخشداري، پست وتلگراف، مسجد، درمانگاه، محل استقرار سپاه پاسداران انقلاب و ستاد جهادسازندگي و همچنين منطقه مرزي و پاسگاه «شيخ سله» ديدن كرد، در اين سفر لزوم تقويت مناطق مرزي و اعزام پاسداران بيشتري مورد تاكيد قرار گرفت. استاندار كرمانشاهان در اجتماع مردم گفت: روز هجرت امام خميني كه را مقارن با سالروز ميلاد حضرت امام رضا (ع) است فال نيك گرفته و اين روز را از ان جهت انتخاب كردم تا حامل پيام امام خميني به شما عشاير منطقه غرب كشور باشم.
مملكت ما وارث بدبختيها، خرابيها و ويرانيهايي است كه ظلم و استبداد بجاي گذاشته است،ولي همانطوري كه ديديد در نزاع بين عدل و ظلم، عدل و حق پيروز شد و اين همان وعدهاي است كه خداوند در قرآن فرموده است. من امروز با تاثر با شما صحبت ميكنم، زيرا ميشنوم كه عدهاي از برادران ما خانه و كاشانه خود را ترك گفتهاند،و از مرز خارج ميشوند، من از اينجا كه به مرز عراق نزديك هستم به برادران خودمان كه فريب خودفروختگان و خائنان را ميخورند و شهر وديارشان را ترك ميكنند و از مرز خارج ميشوند پيغام ميفرستم و دعوت ميكنم كه به منزل و كشور خود برگردند و فريب سر سپردگان اجانب و آنانكه شكست خورده و فرار كردهاند و هنوز چشم طمع به كشور و ثروت ما دارند را نخورند. من از شما برادران ميخواهم از رابطهاي كه با آنها داريد استفاده كنيد و مراتب عفو امام را به آنها ابلاغ كني و به آنها بگوييد كه بيگانه براي ما كاري نخواهد كرد. گزارش رسيده حاكي است كه در اينجا حسين سنجري يكي از همراهان استاندار از سوي مردم اين بخش گفت: ما و هم عشاير آن منطقه آمادهايم تا در راه حفظ مرزهاي كشور و استقلال ميهن و انقلاب اسلامي جان خود را فدا كنيم. استاندا ركرمانشاهان آنگاه به اتفاق همراهان در محل بخشداري نيازمنديهاي اهالي را مورد بررسي قرار داد0 
در اين هنگام «مظفري» بخشدار از گله نيازمنديهاي اين منطقه را شامل پوشش تلويزيوني منطقه، تقويت پاسگاههاي مرزي، بهره برداري از تاسيسات آبرساني روستاهايي كه طرح آبرساني آن اجرا شده،تكميل ساختمان دبستانهاي در دست ساختمان، لزوم تشكيل شورايي براي نظارت در امور مختلف و از جمله توزيع وخواربار و مايحتاج عمومي، لزوم توجه به جاده مرزي. جاده كوچ ايلهاي عشاير منطقه و راه سازي مسيري كه ارتباط 196 روستا را در برميگيريد مورد تاكيد قرار گرفت و استاندار دستور داد كه با همكاري سازمانهاي مختلف و جهادسازندگي در جهت اجراي طرحهاي عمراني اقدام شود0استاندار كرمانشاهان و همراهان ساعت 16 به كرمانشاه بازگشتند در فرودگاه كرمانشاه استاندار كوششهاي فرماندهان، افسران و درجهداران ژاندارمري را مورد تقدير قرار داد و از سه تن خلبانان به اسامي عليرضا اميري، اصغر صالح پورو لطيف علايي كه در تمام ماموريتها فعالانه كوشيدند اظهار قدرداني كرد. (كيهان12/7/ 1358)
اوضاع مريوان
شايعه حمله حدود 10 هزار مرد مسلح عراقي به مريوان از سوي استاندار كردستان بي اساس اعلام شد. استاندار كردستان در گفتگو با خبرگزاري پارس در سنندج در اين زمينه اظهار داشت: از فرمانداري و دادگستري مريوان گزارشهاي در اين مورد به من رسيده و من بلافاصله ضمن تماس با مسوولان لشكر 28 و ژاندارمري كردستان و نيز وزارت دفاع كشور اطمينان يافتم كه چنين خبري صحت ندارد و اوضاع مريوان آرام است. (كيهان15/7/1358)
استاندار آذربايجان غربي: سردشت و پيرانشهر،صحنه عمليات چريكي پراكنده ضد انقلابيون است.
اروميه: پنج تن از پاسداران مستقر در منطقه سردشت بدست افراد حزب  دمكرات كردستان به شهادت رسيدند. اين خبر را جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي درمراسمي كه بمناسبت سالروز هجرت امام خميني از سوي كانون فرهنگي تربيت اروميه ترتيب بود اعلام كرد. وي ضمن تشريح وضع منطقه آذربايجان غربي و كردستان گفت: «ارتش و ژاندارمري جمهوري اسلامي كاملاً در منطقه غرب كشور استقرار يافته و براوضاع مسلط است و تنها فعاليتهاي ضد انقلابيون بصورت پراكنده در شهرستانهاي سردشت و پيرانشهر و منطقة «آلواتان» و «منگور» وجود دارد كه به صورت چريكي عمل ميشود. و اميدواريم اين فعاليتها را نيز از بين ببريم چون ضد انقلابيون پايگاه مردمي ندارند. استاندار افزود: در پي همين عمليات پراكنده بود كه از 24 پاسدار مستقر در سردشت 5 تن شهيد و 8 نفر زخميشدند. جمشيد حقگو در ادامه سخنانش گفت: امنيت و آرامش در منطقه در نتيحه استقرار ارتش و ژاندارمري بطور نسبي برقرار شده و تنها مساله موجود عدم جذب پاسداران از طرف مردم منطقه است كه بايد با تأمل و شناخت روحيه مردم به تدريج عمل شود. استاندار آذربايجان غربي در پايان از روحيه و انضباط افراد ارتش تجليل كرد و ايمان و اعتقاد آنها را به اسلام و جمهوري اسلامي مورد ستايش قرار داد و گفت: عشق به خدمت در راه تحقق آرمانهاي اسلامي در وجود افراد ارتشي به حد كمال وجود دارد و اين ماية خوشبختي ملت ايران است.(اطلاعات16/7/1358)
مصاحبه اختصاصي كيهان با استاندار كرمانشاهان:چند كشور خارجي با پول و اسلحه دموكراتها را تقويت ميكنند0 
عزالدين حسيني با صدور اعلاميهاي كردها را به ادامه شورش عليه دولت تشويق كرد0 
شركت تمام گروهها از جمله اعضاي سابق حزب دموكرات در انتخابات شوراهاي شهر آزاد است0
نيروهاي نظامي براي مقابله با حملات زمستاني دموكراتها از هر حيث مجهز مي شوند0 
بيشتر اعضاي حزب  دموكرات با جمهوري اسلامي ايران اعلام همبستگي كردهاند0 
محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان، ديشب كه در يك گفت وگوي تلفني با كيهان آخرين  تحولات منطقه را تشريح كرد و از توطئههاي كه توسط عمال امپرياليسم و صهيونيسم براي تشديد بحران در مناطق كردنشين غرب كشور صورت ميگيرد پرده برداشت.
استاندار كرمانشاهان تاكيد كرد كه سران حزب دموكرات در چند نقطه مرزي عراق بسر ميبرند و از سوي كشورهاي امپرياليستي و صهيونيستي از لحاظ پول و اسلحه تقويت مي شوند.
سپهري پور گفت: تحولات دموكرات به منظور بسيج آنها براي حملات زمستاني در نقاط سردسير منطقه، بويژه در شهرهاي كردستان و آذربايجان غربي است.
استاندار كرمانشاهان كه ساعت 10 پريشب از دفتر كار خود، تلفني با كيهان صحبت ميكرد گفت: برابر گزارشي كه توسط سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه و همچنين فرماندار پاوه به من رسيده است بعدازظهر امروز (ديروز ) دويست تا300 كرد مسلح، همزمان به چهار پاسگاه ژاندارمري در نقاط مرزي حمله كردند. اين حملات، به پاسگاههاي «دوآب»، «نوسود»، «شيخان» و «شومشي» صورت گرفته و در هجوم به پاسگاه نوسود، يك خودروي ژاندارمري بدست افراد مهاجمان افتاده كه آن را آتش زدهاند و از چهار سرنشين آن كه درجهداران ژاندارمري بودند سه نفرشان به گروگان گرفته شدهاند و يكي از آنها موفق به فرار شده است.
سپهري پور افزود: پس از دريافت اين خبر، بلافاصله از فرمانده ژاندارمري خواستيم كه با همه امكانات از پاسگاههاي مورد حمله، به شدت دفاع كنند.
اعلاميه شيخ عزالدين
استاندار كرمانشاهان در اين گفت وگو اضافه كرد: امروز(ديروز ) فرماندار پاوه تلفني به من گزارش داد كه شيخ عزالدين حسيني اطلاعيهاي حطاب به مردم كرد صادر كرده است وي در اين اطلاعيه از كردهاخواسته است كه به مبارزه خود عليه دولت موقت جمهوري اسلامي ايران ادامه دهند سپهري پور افزود چون اطلاعيه مفصل بود نتوانستيم از جزييات متن آن آگاه شويم اما بطوريكه فرماندار پاوه گزارش ميداد شيخ عزالدين كردها را به ادامه شورش عليه دولت مركزي تشويق كرده است.
استاندار درباره مخفيگاه شيخ عزالدين حسيني گفت: شايع است كه او در خارج از كشور به سر ميبرد اما اين گزارش تاييد نشده و چه بسا كه او در يكي از نقاط مرزي ايران باشد.
استاندار كرمانشاهان در پاسخ اين سوال كه چه راه حلي براي پايان دادن به بحران منطقه وجود دارد گفت: بديهي است دولت و مقامهاي سياسي و نظامي كشور كاملاً در جريان امور هستند و اقدامات لازم را انجام ميدهند. ما نيز تا حد امكان اقدامات مفيدي ميكنيم از جمله اينكه بوسيله واسطههايي كه در اختيار داريم با افرادي كه با دمكراتها فاميل و قوم و خويشند تماس ميگيريم و به آنها پيغام ميدهيم كه امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران  به تمام دمكراتها عفو عمومي دادهاند و اگر به شهر وديار باز گردند و با جمهوري اسلامي اعلام همبستگي كنند در «امان» خواهند بود اما مثل اينكه برخي از اين افراد توسط دشمنان خارجي ما تحريك و تقويت ميشوند كشورهاي امپرياليستي و صهيونيستي و اعمال وابسطه به آنها به افراد حزب دمكرات پول و اسلحه ميدهند. گزارشهايي كه داريم حاكي از ان است كه سران و رهبران حزب دمكرات در چند نقطه در طول مرز ايران و عراق مستقر هستند و تقويت دمكراتها توسط عوامل صهيونيسم وامپرياليسم به منظور آماده  كردن آنها براي جنگ زمستاني است.
محمد سپهري پوراستاندار كرمانشاهان اضافه كرد: هر چند دمكراتها هر روز به حملاتي دست ميزنند اما بايد به اين نكته اشاره كنيم كه حملات كنوني آنها بيشتر در مناطق گرمسير مثل سرپل زهاب، قصرشيرين «ازگله» و «ثلاث» صورت ميگيرد كه دفع آنها چندان كار مشكلي نيست اما به نظر من حملات زمستاني دمكراتها در مناطق سردنشين منطقه مانند نوسود و نقاط شمالي «كردستان و ازربايجان غربي» خواهد بود كه كار ارتش و پاسداران انقلاب را براي دفاع مشكلتر خواهد كرد. البته اين بدان معنا نيست كه نيروهاي نظامي بيكار نشستهاند بلكه آنها نيز از هر لحظه مجهز ميشوند و بديهي است هر گونه هجومي را با شدت دفع خواهند كرد.
استاندار كرمانشاهان تاييد كرد: اصولاً بيشتر دولتهاي خارجي با انقلاب اسلامي ايران مخالفند. تعدادي از اين دولتها از تاثير انقلاب ايران در كشور خود ميترسند و عدهاي ديگر از دولتها نيز منافعشان در ايران قطع شده است بدين جهت وضعي كه در كشور به ويژه در كردستان پيش آمده يك وضع طبيعي است كه بايد انتظار روبرو شدن را ميداشتم البته با رهنمودي امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران كه در سرلوحه آن وحدت كلمه و همبستگي است با اين مسايل و مشكلات مقابله ميكنيم و مردم مسلمان كشورمان اين آمادگي را دارند تا از مشكلاتي كه بيگانگان برايشان فراهم فراهم ميكنند نهراسند و به رويارويي با آن برخيزند.
نقش شوراها
سپهري پور سپس با نقش شوراها در بهبود وضع مناطق بحراني اشاره كرد و گفت:
مقدمات تشكيل شوراي شهر در كرمانشاه و ساير شهرهاي استان فراهم شده و تمام گروهها با ايدئولوژيهاي متفاوت آمادگي خود را اعلام كرده و از تشكيل شوراها بخوبي استقبال نمودهاند. همانطوري كه نماينده امام در منطقه غرب كشور در مصاحبه اخيرشان گفتهاند كردها مسلمان و مومن به انقلاب اسلامي ايران هستند و هيچگونه قصد تجزيه طلبي ندارند منتهي عدهاي از عوامل رژيم سابق و سرسپردگان امپرياليسم و صهيونيسم تحريكاتي ميكنند كه به نظر من تلاش آنها تلاشي مذبوحانه است. بدين منظور اين دسته كه اكنون متوجه شدهاند با تشكيل شوراها قسمت عمده خواستهاي مردم برآورده ميشود به شدت عمل خود افزودهاند و حملات اخير آنها به پاسداران و نيروهاي نظامي و ژاندارمري بي ارتباط با تهيه مقدمات تشكيل شورا نيست. بلكه وابستگان به حزب دمكرات چون نميتوانند در شهرهاي بزرگ مثل كرمانشاه كاري انجام دهند حملات خود را متوجه نقاط مرزي مانند نوسود، نودشه ميكنند و با ايجاد وحشت ميخواهند روي مردم شهرهاي بزرگ نيز تاثير بگذارند.
سپهري پور درباره نحوه تشكيل شوراي شهر در «پاوه» كه نخستين منطقه بحراني استان است گفت: مردم اين شهر مومن و معتهد به انقلاب هستند و فكر نميكنم هنگام برگزاري انتخابات شوراي شهر اتفاق سويي بيفتد مخصوصاً اينكه ماموران انتظامي مستقر در آن شهر نيز از هر لحاظ مجهز هستند.
استاندار كرمانشاهان در عين حال گفت: هنگام برگزاري انتخابات مجلس خبرگان در برخي از شهرها با مشكلاتي روبرو شديم و بعيد نيست كه اگر در انتخابات شوراهاي شهر نيز چنين مسايل و مشكلاتي را داشته باشيم.
آزادي گروهها
استاندار كرمانشاهان خاطر نشان ساخت كه در انتخابات شوراهاي شهر تمام گروهها با هر ايدئولوژي كه باشند آزادند در اين انتخابات مسلمانان ماركسيستها و حتي كساني كه در گذشته عضو حزب دمكرات بودهاند ميتوانند در انتخابات با اسودگي خيال كانديدا شوند زيرا اعزا حزب دمكرات كردستان مشمول عفو امام قرار گرفتهاند و اكثر آنها اكنون آگاه شدهاند و در جهت انقلاب اسلامي ايران گام بر ميدارند و بنابراين شركت آنها در انتخابات هيچ مانعي نخواهد داشت.
درباره تشكيل انجمنهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر استاندار كرمانشاهان گفت: فرماندار هر شهر برابر دستورالعمل وزارت كشور از گروههاي مختلف مردم دعوت خواهد كرد و چون در اين دعوت ايدئولوژي هيچ كس پرسيده نخواهد شد و به عبارت ديگر تفتيش عقايد به عمل نخواهدآمد هر كسي با هر عقيده و مرا ميخواهد توانست براي راه يافتن به شوراي شهر و يا برگزيدن كانديداي مورد علاقهاش تلاش و فعاليت كند و اميدواريم نتيجه انتخابات در سطح استان به گونهاي باشد كه تمام مردم از آن راضي باشند و سعي و كوشش من و همكارانم در استان بزرگ كرمانشاهان براي رسيدن به چنين نتيجهاي است.(كيهان17/7/1358)
استاندار كردستان:از ميزان كارآيي ادارات چندان راضي نيستم. 
دولت از خود مردم انتظار دارد در مقابل اخلاگران بايستد ولي دولت براي هميشه ساكت نخواهد نشست. 
همكاريهاي هيات اعزامي ازشهرداري تهران با شهرداريهاي كردستان صادقانه و چشمگير است. 
سنندج ـ خبرگزاري پارس: محمد رضا شكيبا استاندار كردستان صبح ديروز طي يك مصاحبه اختصاصي در سنندج شركت كرد. استاندار كردستان راجع به چگونگي وضع كار در ادارات استان گفت: من شخصاً از ميزان كارآئي ادارات آنچنان كه بايد و شايد راضي نيستم. زيرا تحرك انقلابي را دربرخي از كارمندان ادارات دولتي نميبينم. بويژه كارآئي كامل در شهرداري و بهداري و بهزيستي وجود ندارد، اما شهرداري اخيرا دچار تحولاتي شده است. در مورد بهداري و بهزيستي هم ملاقاتها و مذاكراتي با وزير بهداري داشتهام و چون در محل شخصي كه بتواند سرپرستي اين سازمان بزرگ را بر عهده بگيرد نيافتم. وزارت بهداري و بهزيستي تصميم گرفت در روزهاي آينده مديرعامل جديدي براي اين سازمان به كردستان بفرستد. استاندار كردستان در پاسخ سئوال مربوط به احداث مسكن براي افرادي كه فاقد خانه هستند گفت: اخيرا توانستيم يكصد و پنجاه هزار متر مربع زمين از شخصي بنام «احمد صادق وزيري» و بيست هزار متر مربع از «باقر وكيل» براي مستضعفين و نيز ايجاد خانه سازماني براي فرهنگيان و زمين ورزش و آتش نشاني دريافت كنيم. استاندار كردستان افزود:« از زمينهايي كه تصاحب شده است پنج هزار متر مربع براي شير و خورشيد پنج هزار متر مربع براي ساختمان يك دبيرستان و چهل هزار متر مربع در اختيار بنياد مستضعفين قرار داده خواهد شد واطمينان دارم صاحبان زمينهاي بزرگ در اين امر، خود پيشقدم شوند و باما همكاري كنند. «شكيبا در مورد تاريخ قطعي پايان كارهاي ساختماني سد قشلاق و چگونگي تامين آب شهر گفت: «اين سد بر خلاف تمام وعدههائي كه دادهاند تا پايان سال 1359 مورد بهره برداري قرار نخواهد گرفت در نتيجه با اقداماتي كه انجام دادهايم منبع آب ده هزار متر مكعبي فيضآباد كه از سه حلقه چاه تغذيه ميشود. در روزهاي آينده مورد بهربرداري قرار خواهد گرفت و 5/1 برابر آب فعلي جاري در لولههاي شهر و آب به سطح شهر فرستاده خواهد شد در مورد علل تاخير در استفاده از آب اين سه حلقه چاه استاندار ياد آور شد كه اين منبع ده هزار ليتري چندي پيش از آب پر بود ولي مسوولان امر نه لولهها را ضد عفوني كرده بودند و نه منبع آب را و اين نشان دهنده عدم احساس مسووليت از سوي دستاندركاران آب شهر ميباشد كه در نتيجه مجبور شديم آب منبع مذكور را تخليه كنيم». استاندار كردستان سپس در مورد نان شهر سنندج گفت: «من امر نان سنندج را با توجه به اينكه معاون اداري اين جانب حدود چهل سال سابقه كار درغله را دارد به وي واگذار كردهام. از اين پس نيز گندمي كه در اختيار خبازان خواهيم گذاشت از سيلوي سنندج دريافت خواهد شد كه گندمي مخلوط باشد ووضع نان شهر بهبود يابد الان نيز بنظر مثل سابق است». در مورد برنامههاي رفاهي استاندار اظهار داشت كه با موافقت و همكاري مهندس كمانگر رييس سازمان برنامه و بودجه كردستان يك هكتار و زمين رايگان از عباس نامي دريافت شده و يك كارخانه خريداري شده از سوي دولت مربوط به شير پاستوريزه را بزودي در زمين مذكور اين استان بكار خواهيم انداخت در ارتباط با اين موضوع هياتهايي نيز از تهران به سنندج آمده ومسلماً اين كارخانه تاثير بسزايي در اقتصاد شهر سنندج خواهد داشت در مورد تعطيل مرغداري بزرگ سنندج سئوال شد استاندار پاسخ داد متاسفانه مسوولان امر بدون دليل و در حالي كه اين مرغداري يك ميليون و 600 هزار تومان اعتبار داشته در سال جاري ديناري از آن را صرف افتتاح مجدد آن نكرده بود ند و مسوول آن خود را به استان ديگري منتقل كرده بود. بهر حال با اقداماتي كه انجام دادهايم بزودي مرغداري مجهز ولي تعطيل شده را داير خواهيم كرد. نظر استاندار، را در باره اعلاميههايي كه اخيرا ديده شده و در آن قباده موقت مردم را تهديد به مقابله در صورت انجام تظاهرات و تحصن كرده است سئوال شد. استاندار گفت اين كار به قياده موقت ارتباط نداشته و ندارد و اساساً حق دخالت در اين امور را ندارد. استاندار افزود اخيرا حدود 250 نفر پليس براي تقويت شهربانيهاي بانه و سقز و ساير مناطق كشور به اين دوشهر رفتهاند. البته دولت ازخود مردم انتظار دارد كه در مقابل اخلاگران بايستند ولي خود دولت نيز براي هميشه ساكت نخواهد نشست. پيرامون تامين مايحتاج عمومي مردم، استاندار گفت: «اخيرا از وزارت كشور 600 تن برنج و 600 تن روغن نباتي خواسته بودم كه دو سوم آن تا كنون وارد شده و با نحوه توزيع صحيحتري از طريق مساجد و يا عاملين فروش بين مردم تقسيم شده است. در اين ميان از بودجه استاندار ي نيز اقدام به چاپ 20 هزار كوپن مخصوص كردهايم». شكيبا در پاسخ سئوالي در مورد كمبود چشمگير پزشك در سطح استان گفت: «اين مهم را به اطلاع وزير بهداري و بهزيستي رساندهام و قرار شد كه پزشكان عمومي و منخصص دواطلب هر كدام براي مدتي به اين منطقه بيايند و خدمت كنند. در حال حاضر نيز آقاي «متوسل» مدير عامل شير و خورشيد سنندج را بسمت مدير امور اداري بيمارستانهاي سنندج منصوب كردهام تا كارها با جديت بيشتري پيگيري شود». در مورد كار هيات اعزامي از شهرداري تهران براي سر و سامان دادن به امور شهرداريهاي كردستان  استاندار گفت: «نتايج كار اين هيات چشمگير است زيرا هدف اينها تنها و تنها خدمت است. بهمين دليل اعضاي اين هيات نامهاي براي شهردار تهران فرستادهاند و قيد كردهاند كه چون هدف آنها در اين استان خدمت به هموطنان كرد است مدت زماني را كه در اين استان هستند جزء مرخصي آنها منظور كنندتا ديناري فوق العاده مامؤريت به آنها تعلق نگيرد و اين خود نشان بارزي است از كاراين هيات كه قصدشان خدمت است و بس». استاندار كردستان راجع به معاون جديد خود آقاي «دبيري» گفت: «وي كرد است و 29 سال سابقه خدمت در غله كشور را دارد و به زبانههاي فرانسه و انگليسي آشنايي كامل دارد و بزودي ليسانس ادبيات انگليسي را از دانشگاه آكسفورد خواهد گرفت. وي از كارمندان علاقمند و فعال است و چهار روز پس از بازنشستگي به پيشنهاد استاندار و موافقت وزير كشور به سمت معاون استانداري كردستان منصوب شد».(جمهوري اسلامي19/7/1358) 
كميسيون بررسي تسهيلات زمستاني دركردستان
سنندج ـ طبق دعوت استانداري كردستان كميسيون تسهيلات زمستاني بمنظور بررسي و جلوگيري از حوادث احتمالي در استان كردستان به حضور استاندار كردستان  و با شركت مسوولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهادسازندگي، فرماندهان نيروهاي انتظامي و مديران كل و روساي ادارات دولتي استان، در محل استانداري كردستان تشكيل شد. در آغاز تشكيل اين كميسيون استاندار كردستان طي سخناني توجه مسوولان مربوطه را به اوضاع حساس منطقه و زمستان زودرس در كردستان و مشكلات ناشي از اينكه درروستاهاي استان ايجاد خواهد شد و موجب بسته شدن راهها و كمبود احتمالي مواد نفتي و ساير مايحتاج و نيز كمبود علوفه براي احشام خواهد شد معطوف داشت و از مسوولان خواست تا در موقع لزوم و در اسرع وقت با تجهيزات كافي نسبت به رفع مشكلات اقدام  لازم معمول دارند.
استاندار هم چنين يادآور شد كه در اين زمينه دستورات لازم را به فرمانداريهاي تابعه داده است. در اين كميسيون پس از بحث و تبادل نظر تصميماتي بمنظور رفاه اهالي استان اتخاذ شد 
بعدازظهر ديروز گروهي از پاسداران انقلاب اسلامي ايران كه از مياندوآب عازم مهاباد بودند. در شهر مهاباد مورد حمله مهاجمين قرار گرفتند.
در اين درگيري دو نفر از مهاجمين كشته وتعدادي از طرفين از جمله يك افسر شهرباني زخميشدند. 
يك مقام استانداري آذربايجان غربي ديشب صمن اعلام اين خبر به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: در اين حمله كه در داخل شهر مهاباد صورت گرفت پاسداران انقلاب با مقاومت شديد،خود را به شهرباني مهاباد رسانده و در اينجا افراد مهاجم ساختمان شهرباني را به محاصره درآوردند،مهاجمين قصد آتش زدن شهرباني را داشتند كه در اين كار با شكست روبرو شدند.
وي گفت: در اين درگيري تعدادي از طرفين زخميشدند و به ساختمان شهرباني مهاباد نيزآسيبهايي وارده شده است.(كيهان 21/7/ 1358)
استاندار كرمانشاهان:هليكوپترهاي خارجي براي بردن دموكراتها وارد خاك ايران ميشوند.
فعاليت عوامل خارجي براي مسلح كردن عشاير منطقه گسترش يافته است. 
كرمانشاه ـ محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان نقطه نظرهاي خود را در مورد اوضاع منطقه تشريج كرد.وي گفت: بازديدها و بررسيهاي اخير كه از مناطق مرزي بويژه عشايري استان داشتم، روشن ساخت كه وضع منطقه آن طور كه بايد جالب نيست و عوامل خارجي فعاليتهاي شديد خود را در منطقه براي جلب توجه و مسلح كردن عشاير گسترش دادهاند.
اطلاعات رسيده حاكيست كه مرتباً از خارج اسلحه وارد ميشود ومتاسفانه به علت طولاني بودن مرزها امكان كنترل آن با ترتيب فعلي مقدور نيست. حتي از خارج با افراد داخلي تماس گرفته ميشود و هليكوپترهاي خارجي وارد خاك ايران ميشوند وافراد و خانوادههاي آنها را با خود همراه ميبرند 
استاندار كرمانشاهان افزود: آنچه كه به اين مساله كمك ميكند كمبود خواروبار و مايحتاج عمومي در منطقه است كه موجب شده عشاير منطقه متوجه كمكهاي خارجيان و عوامل ضد انقلاب بشوند كه اين كمكها را رايگان و براي تبليغات بين آنها توزيع ميكنند. استاندار در پاسخ اين سئوال كه: بسياري از عشاير هم هستند كه به انقلاب اسلامي مومن هستند و قادرند كه از انقلاب پاسداري كنند ايا در اين زمينه اقداميشده است گفت: درست است عشاير زيادي آمادگي خود را اعلام كردهاند بايد با آنها مذاكره شود و دفاع از مرزها را بوسيله اين عشاير زير نظر نيروهاي انتظامي تحقق بخشيد از استاندار سئوال شد:
اشاره كرديد كه مرتبا اسلحه به منطقه وارد ميشود.آيا اين سلاحها كجا وبين چه گروه هايي توزيع ميشود؟ گفت: تا انجا كه اطلاع رسيده اين سلاحها درمناطق مرزي بين عشاير از جمله ان عده از ايل قلخاني كه به انقلاب مومن نيستند و تاكنون بارها در منطقه مزاحمتهايي هم ايجاد كردهاند توزيع ميشود. 
سئوال ديگر از استاندار اين بود كه:احتمالا اين مساله به فقر تبليغاني و ارشاد منطقه مربوط ميشود. بنظر شما براي جبران اين كمبود چه اقدامي بايد بشود؟
محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان گفت: بله، اين كمبود بسيار هم با اهميت است بايد در كنار همه فعاليتهاي سازنده منطقه تبليغات و ارشاد هم سهمي داشته باشد، لذا روحانيون ومبلغين بايد به مناطق عشايري مسافرت كنند و عشاير را با حقايق انقلاب و جمهوري اسلامي آشنا سازند. استاندار كرمانشاهان در پايان اين گفتگو ايجاد هماهنگي و همگامي نيروهاي نظامي و پاسداران انقلاب و مقامات مسوول هر منطقه را مورد تاكيد قرار داد وگفت: هر تصميمي كه گرفته ميشود بايد قبلاً در شوراي هماهنگي مطرح و براساس ان اقدامات اجرايي انجام گيرد.(كيهان 21/7/1358) 
استاندار آذربايجان غربي در گفت و گو با كيهان اعلام كرد:ماكو،ديروز دچار آشوب شد. 
هزاران تن از مردم شهر و روستاهاي ماكو،به عنوان اعتراض به اقدامات پاسداران دست به راه پيمايي و تظاهرات زدند 
اروميه ـ خبرنگار كيهان:هزاران نفر از مردم ماكو، ديروز به عنوان اعتراض باقدام چند تن از پاسداران انقلاب در خيابانهاي اين شهر دست به راهپيمايي و تظاهرات زدند. 
به دنبال راهپيمايي مردم، مغازههاي شهر بسته شد و مدارس به حال تعطيلي درآمد و عبور و مرور كاميونها وسايط نقليه به مرز بازرگان متوقف شد. 
دگتر جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي، ضمن تاييد اين خبر،ديشب در يك تماس تلفني به كيهان گفت: چند تن از پاسداران مستقر در ماكو، يك اتومبيل پيكان را كه داراي چند سرنشين بود، ساعت 23 پريشب به گلوله بستند كه بر اثر آن چند نفر مجروح شدند كه حال يكي از آنها بنام قهرمان حيدري رضايتبخش نيست. 
تظاهركنندگان با اجتماع در برابر دادگاه انقلاب، تقاضا كردند كه حفظ امنيت شهر به ماموران شهرباني واگذار و از دخالت پاسداران در مسايل شهري جلوگيري شود. 
گفته ميشود سرنشينان اتومبيلي كه مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفت در داخل اتومبيل به مشروبخواري مشغول بودهاند.
استاندار آذربايجان غربي در اين باره گفت: به فرض اينكه فرد يا افرادي مرتكب مشروبخواري هم شده باشند،در قانون براي آنها مجازاتي در نظر گرفته شده است و نميتوان آنها را به اين بهانه و عنوان به گلوله بست. 
جمشيد حقگو اضافه كرد: بيشتر پاسداراني كه در ماكو مستقر هستند،از تهران آمدهاند و هيچگونه آشنايي با منطقه ندارند و بر همين اساس است كه بر سر مسايل كوچك و پيش پا افتاده تندرويهايي ميكنند و حساسيت منطقه و مردم آن را در نظر نميگيرند.ما سعي ميكنيم ترتيبي بدهيم تا پاسداران مراعات اين گونه مسايل را بكنند. 
اعتراض روستاييان ماكو
ديروز شهر ماكو و روستاهاي اطراف آن،وضع متشنج و ناآرامي داشت و علاوه بر مردم شهر،هزاران تن از روستاييان باش كندي،كشمش تپه،بازرگان و كجور نيز به شهر آمدند و دست به راهپيمايي و تظاهرات زدند. 
استاندار آذربايجان غربي ديشب در گفتگو با كيهان پيرامون علت ناآرامي در ماكو گفت: تاديروز (پريروز ) ماكو آرام و از امنيت كامل برخوردار بود و مردم شهر نيز در كمال آرامش به كار و كشب خود مشغول بودند، اما اقدام غيراصولي چند پاسدار، اين شهر را به آشوب كشيد. 
حقگو گفت:ماجرا از آنجا آغاز شد كه امروز، چند پاسدار،بدون اطلاع فرماندار ماكو،دادستان انقلاب و من كه استاندار هستم و در قبال همه مردم و دولت مركز مسووليت دارم از تبريز-يعني از مركز يك استان ديگر- به ماكو آمدند و 9 تن از روستاييان را دستگير و با خود به تبريز بردند. همانطور كه گفتم،نه من،نه فرماندار،و نه دادستان انقلاب اسلامي هيچكدام نميدانيم اتهام اين 9روستايي چه بوده است و اگر اتهامي داشتهاند چرا بايد پاسداران يك استان ديگر بيايند و وضعي پيش بياورند كه شهري را به آشوب بكشند و كنترل آن از دست ما خارج شود. 
استاندار آذربايجان غربي اضافه كرد: همانطور كه همه ميدانيد بارها امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران تاكيد كردهاند كه اگر قرار است كسي دستگير شود و يا اقدامي صورت گيرد بايد با اطلاع مقامهاي محلي صورت گيرد نه اينكه چند پاسدار مسلح از مركز استان ديگري به استان ما بيايند و بدون اينكه علت خود را به هيچ يك از مقامات شهري يا استاني در ميان بگذارند 9 نفر را دستگير كنند و با خود ببرند اكنون من نميدانم اين 9 نفر را به كجا بردهاند براي چه بردهاند چرا ما را در جريان نگذاشتهاند؟شايد هم زارعين روستايي ماكو كه توسط پاسداران تبريز دستگير شدهاند مجرم باشند،اما من به عنوان استاندار بايد از اقداماتي كه در استانم صورت ميگرد باخبر باشم.
حقگو افزود: در گذشته اگر در ماكو مساله و مشكلي پيش ميآمد ما بلافاصله با اعزام نمايندگان آن مشكل را حل ميكرديم اما اكنون كنترل شهر از دست ما خارج شده است معهذا امروز نمايندگاني به ماكو فرستادم و منتظر اقدامات آنها هستم فردا هم نمايندگان ديگري خواهم فرستاد.(كيهان23/7/1358)
دموكراتها هنور نماينده نخستوزيري را آزاد نكردهاند. 
زيبا كلام از نقطه نامعلومي به فرماندار مهاباد نامه نوشت و سلامت خود را اعلام كرد. 
ربايندگان قول دادهاند نماينده نخستوزيري را به زودي آزاد كنند.
اروميه ـ "صادق زيبا كلام" نماينده نخستوزيري در مهاباد كه صبح پريروز،توسط چند مرد مسلح در آن شهر، ربوده شد،همچنان در گروگان افراد حزب دموكرات است و از سرنوشت او اطلاعي دقيقي در دست نيست.
جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي ديشب در تماس تلفني خود با كيهان گفت:صادق زيبا كلام به احتمال خيلي زيادي در مهاباد،نگهداري ميشود و در نامهاي كه با خط و امضاي خود براي فرماندار مهاباد فرستاده اعلام كرده است كه بهيچوجه نگران او نباشند، سالم است و هيچ نوع سختگيري و يا بدرفتاري با او نميشود.
استاندار آذربايجان غربي  افزود: در نامه زيبا كلام تاكيد شده است كه دموكراتها با او مشغول مذاكره هستند و يقيناً او را آزاد خواهند كرد.
حقگو همچنين گفت: افراد حزب دمكرات نيز اطمينان دادهاند كه نبايد كسي نگران حال زيبا كلام باشد و قول دادهاند كه او را به زودي آزاد خواهند كرد. (كيهان23/7/1358)
استاندار آذربايجان غربي:مهاباد بعداز ظهر ديروز آرام بود. 
جزييات حمله مسلحانه مهاجمان به مقر سپاه پاسدران مهاباد: افراد غير بومي،به تدريج مهاباد را ترك ميكنند. 
اروميه ـ جزييات ناآراميهاي پريشب در مهاباد كه تا بامداد ديروز ادامه داشت،اعلام شد.اين ناآراميها براثر حمله مسلحانه دموكراتها به مقر سپاه پاسداران به وجودآمدو براساس اظهارات سخنگوي سپاه پاسداران 13 تن از مهاجمان كشته و عده زيادي از آنها زخميشدند. يكي از افراد سپاه به نام "زرين مقدم"به شهادت رسيد و يك پاسدار و يك سرباز نيز زخميشدند. 
بنا به اظهار اين سخنگو،حمله در ساعت 30/21 دقيقه پريشب آغاز شد و مقر سپاه پاسداران به محاصره مهاجمان درآمد حلقه محاصره در مرحله تخست حدود 75 متر بود و با آمدن هواپيماها،مهاجمان به يك صد متري عقب نشيني كردند. 
درگيري شديد در بين مهاجمان و پاسداران انقلاب تا ساعت 2 بامداد ديروز با شدت ادامه داشت و طرفين از سلاحهاي كاليبر  50 و تفنگ نارنجكي استفاده ميكردند. 
فرماندار مهاباد،ديروز در تما س تلفني خود با خبرنگار خبرگزاري پارس در اروميه وضع پريشب مهاباد را «شديداً ناآرام» توصيف كرد و گفت: تقريبا جنگي شديد بين پاسداران مستقر در شهر و مهاجمان جريان داشت.وي افزود:هيچيك از سازمانها تاكنون از جزييات درگيري شبانه مهاباد، به وي گزارشي ندادهاند.
اظهارات استاندار
دكتر جمشيد حقگو استاندار آذرباجيان غربي در تماس تلفني ديشب خود با كيهان گفت: به دنبال درگيري شديدي كه ديشب (پريشب ) در مهاباد بين پاسداران و افراد حزب دمو كرات روي داد، اوضاع اين شهر، بعدازظهر امروز (ديروز) نسبتا آرام بود و گزارش نامطلوبي از آن شهر نداريم.
استاندار آذربايجان غربي اضافه كرد:«مقر پاسداران مهاباد،در خانه اي جنب پادگان است و براساس گزارشي كه از فرمانداري دريافت داشتهام، نميههاي شب،اين خانه مورد حمله مهاجمان قرار گرفت كه براثر آن يك پاسدار شهيد شد و يك پاسدار و يك سرباز نيز زخميشدند و به طوري كه فرماندار مهاباد، تلفني ميگفت، سرباز مجروح نيز جان سپرده است».
حقگو گفت:«سربازي كه زخميشده و احتمالاً كشته شده است،در داخل پادگان بوده و چون مهاجمان،تيرهاي هوايي و بي هدف نيز شلك ميكنند،گلولهاي به سرباز اصابت كرده است. به عبارت ديگر،حمله مهاجمان،فقط به مقر سپاه پاسداران بوده و با پادگان كاري نداشتهاند.
	استاندار آذربايجان غربي  كه از آرامش بعدازظهر ديروز مهاباد،خوشحال بود،گفت:اين آرامش،دليلي خاصي ندارد و نمي توان به ادامه آن اميدوار بود،اما ؟آرزوي من اين است كه اين آرامش،همچنان ا دامه يابد 
از سوي ديگر، گزارش رسيده از مهاباد حاكي است كه مدارس و مغازههاي مهاباد كه از دوروز پيش بحال تعطيل درآمده، هنوز باز نشده. 
دراين گزارش همچنين آمده است كه هليكوپترها، بعدازظهر ديروز برفراز شهر مهاباد به پرواز درآمدهاند و نقل و انتقالات پاسداران و واحدهاي ارتشي در سطح شهر ديده ميشود.
گزارش ديگري حاكي است كه به دنبال حمله مهاجمان به ساختمان شهرباني كه براثر آن رييس و سه تن از ماموران به شهادت رسيدهاند و بقيه ماموران آن،خلع سلاح شدهاند.مساله انتظامات و امنيت داخلي شهر نامعلوم است و هر از چند گاه صداي تيراندازي در نقاط مختلف به گوش ميخورد.
خروج افراد غير بومي از شهر مهاباد نيز در اين گزارش قيد شده و آمده است: افراد غير بومي مهاباد،با ادامه تشنج به تدر يج،اين شهر را ترك ميكنند و بعضي كمبودها در  شهر ديده ميشود. حقگو استاندار آذربايجان غربي در گفتگوي پريروز خود باكيهان كه تاييد كرده بود كنترل شهر مهاباد،عملا دردست دموكراتهاست،ديشب ضمن تكرار حرف قبلي خودگفت:اقداماتي در جريان است كه بار ديگر ماموران انتظامي،نظم شهر را بر عهده گيرند استاندار،جزييات اين اقدامات را فاش نكرد.(كيهان24/7/1358) 
اظهارات شكيبا
شكيبا استاندار كردستان روز گذشته درباره موج بمب گذاري در سطح شهر سنندج گفت:«اين انفجارها فقط بخاطر ايجاد عدم امنيت و وحشت در سطح شهر است». 
وي درمورد تحصن و اعتراض ماموران شهرباني اظهار داشت: «البته شهرباني اعلام داشته كه در مورد اين انفجارها مشغول تحقيق است. اما من به نتيجه تحقيق آنها اميد ندارم. وقتي مامورين شهرباني اعتصاب ميكنند و سپس اعلام تحصن ميشود، بايد هم به تحقيق شهرباني اميد نداشت».
استاندار اضافه كرد: «اكثريت عناصر موجود در شهرباني فقط حقوق خود را ميگيرند و كاري انجام نميدهند. بهمين دليل سنندج شبها امنيت ندارد و پاسداران نيز در خارج از شهر بسر ميبرند. وي لزوم تصفيه و انتقال بعضي ماموران شهرباني را اعلام كرد و گفت: همانطوري كه شهرباني سقز و بانه با اعزام 150 و120 مامور غير بومي تصفيه شد اعام ماموران به شهرباني سنندج نيزامري ضروري است.
استاندار در پايان در مورد هدفهاي سفر فروهر در منطقه گفت: من به عنوان استاندار كردستان از نتيجه مذاكره و هدفهاي او بي اطلاعي هستيم، ولي مسالهاي را كه ميخواهم تذكر دهم آن است كه در تركيب هيات اعزامي فروهر به منطقه بايد افراد مورد اعتماد و صالح و قرار گيرند تا مذاكرات به نتيجه برسد.وي اضافه كرد:«اين مذاكرات ميبايست دو ماه پيش شروع ميشد، ولي بهرحال باز هم دير نيست و اميدواريم كه فروهر در سفر خود به موفقيت برسد».(كيهان 25/7/1358)
استاندار كردستان:حفط امنيت سنندح به شهرباني واگذار ميشود. 
اين اقدام بخاطر جلوگيري از دادن بهانه به دست كساني است كه مخالف حفاظت شهر بوسيله پاسداران هستند.
در محوطه راديو- تلويزيون سنندج،بمب منفجر شد. 
تيراندازيهاي شديددر سطح شهر بوكان 2 كشته و چند زخمي بحاي گذاشت. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان:«ضد انقلاب براي مخدوش كردن مذاكرات سياسي كه اخيرا دولت با رهبران كرد آغاز كرده در سنندج درگيري و تظاهرات بوجود آورده است».
«محمد رشيد شكيبا» استاندار كردستان در گفت و گويي با خبرنگاران اعزامي كيهان به سنندج ضمن اعلام اين مطلب گفت:«درگيريهاي اخير سنندج نبايد مانع آن شود كه مذاكرات و راه حلهاي سياسي براي رفع غائله و درگيري بين دولت و كردها متوقف و از بين برود زيرا چنين وضعي صدرصد به سود ضد انقلاب خواهد بود».
وي در مورد مذاكرات اخير داريوش فروهر در منطقه كردنشين گفت:«من هميشه با مذاكره يك فرد با يك گروه يا فرد مخالف بودهام و معتقدم كه اگر قرار است مذاكراتي در منطقه كردنشين آغاز شود بايد بين هياتي از دولت و گروه مقابل انجام شود و در تركيب هيات اعزامي حسن نيب دولت به منطقه حتماً رجال سياسي كرد يا كردهاي صادق و مومن به انقلاب همراه باشد». 
استاندار به دنبال اين مطلب گفت:«كردها زبان يكديگر را بهتر ميفهمند،ثانيا اينگونه مذاكرات نشان دهنده آن خواهد بود كه مذاكره بين كردو فارس نيست» استاندار همچينين اضافه كرد: «من در ابتداي ورود به سنندج اين موضوع را به دولت تذكر دادهام كه چنانچه اجازه ميدهند مذاكراتي با گروههاي كرد انجام دهم ولي با اين درخواست من موافقت نشد و اكنون كه مساله بسيار پيچده شده بهيچوجه حاضر به انجام اين كار نيستم».
وي با تاكيد بر راه حلهاي سياسي در رفع درگيريهاي مناطق كردنشين گفت:«تنها از اين راه است كه كردستان به آرامش و امنيت دست مييابد وجنگ و برادركشي در سطح منطقه پايان ميگيرد».
استاندار سپس در مورد دخالت افراد جلال طالباني در تظاهرات خونين دوروز پيش  سنندج گفت: «من شايعه ورود اين عده به سنندج و شركت در تظاهرات سنندج را تكذيب ميكنم و به عقيده من اين شايعه صحت ندارد» در مورد شركت افرا د غير بومي در تظاهرات استاندار گفت: «البته ممكن است افراد غير بومي وارد شهر شده و يا در تظاهرات شركت كرده باشندد ولي در اين موضوع با سپاه پاسداران مستقر در سنندج هم عقيده نيستم كه اين عده قصد حمله وسيعي دارند و با اتومبيل وارد شهر شدهاند».
شكيبا در مورد مسايل داخلي شهرباني سنندج گفت:«واقعيت امر اين است كه بعد از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي هيچ مامور پليسي حاضر به  گرفتن اسلحه و پاسداري در سطح شهر نشده و هيچكدام مسئووليتي در قبال تشنجات داخل شهر بعهده نگرفتهاند و از تظاهرات خياباني جلوگيري نكردهاند. بهمين جهت در درگيريهاي اخير هيچگونه خدمتي و يا عملي انجام ندادهاند».وي در اين مورد افزود: «من دو ماه قبل با مسوولان شهرباني سنندج صحبت كردم و گفتم كه روحيه مامورين محلي ضعيف است و اينها نميتوانند در محل فعاليتي داشته باشند و بهتر است كه ماموران غير بومي به شهر باني سنندج منتقل شوند متاسفانه به اين پيشنهاد من رييس سابق شهرباني توجهي نكرد». 
استاندار كه بعد از پايان گرفتن يك جلسه امنيتي مهم در استانداري باخبرنگاراعزامي كيهان صحبت ميكرد، در مورد مسايل مطرح شده، در اين جلسه گفت:«اين جلسه با شركت اينجانب، مسوولان شهرباني،ارتش، سپاه پاسداران و ژاندارمري تشكيل شده بود كه البته جزييات جلسه محرمانه است  ولي آنچه ميتوانم بگويم اين است كه بحث اصلي جلسه بر سراين موضوع بود كه پاسداران در امور داخلي شهر دخالت نكنند و ماموران شهرباني بجاي آنان انجام وظيفه كنند و ضمناً شهرباني توسط افراد غير بومي تقويت گردد».
خبرنگار اعزامي كيهان در تعقيب گزارش ارسالي خود از سنندج مينويسد: از بامداد روز شنبه بخاطر اعتراض به اعمال خشونت آميز در سطح شهر و درگيريهاي خونين چند روز اخير كليه مدارس، بازار و بيشتر ادارات دولتي و بانكها تعطيل بود و در سطح شهر اعلام گرديد كه تعطيل عمومي شهر تا سه روز ادامه خواهد داشت. در همين گزارش اضافه شده كه روز گذشته تظاهراتي با شركت هزاران نفر از دانش آموزان،دانشجويان، بازاريان، كارمندان و ساير گروههاي مردم در شهر برگزار شد و ضمن آن شعارهايي عليه پاسداران مستقر در سنندج داده شد.
خبرنگار اعزامي كيهان در گزارش خود افزود: «در رابطه با حوادث چند روز اخير سنندج 15 تن از ماموران شهرباني سنندج بعلت عدم جلوگيري از تظاهرات به يزد و كرمان منتقل شدند. ضمناً شهرباني سنندج بلافاصله اقدام به انتقال 50 تن از ماموران غيربومي از شهربانيهاي سقز و بانه به سنندج كرد». 
خبرنگار اعزامي كيهان در پايان گزارش ديروز خود اوضاع شهر سنندج را تا حدودي آرام توصيف كرد و افزود: با اعلام همبستگي گروههاي مختلف مردم سنندح در ارتباط با حوادث اخير اين شهر، دانشجويان و استادان دانشگاه رازي سنندج و ماموران شهرباني و بهياران و بازاريان شهر هر كدام با پخش اعلاميهاي در سطح شهر درگيري تظاهرات خونين چندروز اخير سنندج  را محكوم كردند.(كيهان28/7/1358)
اظهارات شكيبا
شكيبا استاندار كردستان پس از شركت در يك جلسه مهم كه با حضور مقامهاي عالي رتبه استان تشكيل شد به خبرنكاران گفت: «واقعيت اين است كه اگر چه سپاه پاسداران آمادگي خود را براي هر نوع كمك در حفظ امنيت شهر اعلام كردهاند ليكن بدلايلي تمصيم گرفتيم براي حفظ امنيت شهر از رياست كل شهرباني كشور بخواهيم عدهاي از افراد شهرباتي را به سنندج اعزام دارد تا بهانهاي به دست ديگران كه مخالف امر حفاظت شهر  بوسيله پاسداران هستند ندهيم.
استاندار كردستان گفت:«حقيقت اين است كه پاسبانان سنندجي حاضر به انجام وظايف محوله همچنان كه شايد وبايد نيستند».
خبرنگار خبرگزاري پارس از شكيبا استاندار كردستان درباره گفتگويش با خبرگزاري رويتر كه طي آن رخنه افراد جلال طالباني به سنندج را تكذيب كرده بود سئوال كرد. شكيبا گفت: اگر هدف شركت افراد غير سنندجي شركت در تظاهرات اين شهر بوده طبيعي است در تظاهرات گذشته و حال سنندج بطور قطع افراد غير سنندجي شركت كردهاند اما بهر حال تيراندازي از سوي عناصر وابسته به جلال طالباني بنحوي كه منعكس شد نبوده زيرا اگر چنين ميشد اين افراد شناسايي و بازداشت ميشدند. 
يادآوري ميشود كه يكي از سخنگويان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج روز پنجشنبه گذشته گفته بود كه افراد وابسته به جلال طالباني به سوي مردم تيراندازي كردهاند.(كيهان 28/7/1358)
معاون استاندري آذربايجان غربي:ارتش بر اوضاع مسلط است.
كسي در مهاباد جرات بيرون آمدن از خانه را ندارد. 
دموكراتها از منازل ومدارس تيراندازي ميكنند و پاسداران امكان مقابله كمتري دارند. 
مهاباد در محاصره اقتصادي و نظامي قرار گرفته است. 
اروميه و سنندج ـ معاون سياسي استانداري آذربايجان غربي ديروز اعلام كرد كه درگيريهاي اخير مهاباد، به هيچ وجه به نفع منطقه بويژه شهر مهاباد نيست و اين تنها به سود استعمارگران خواهد بود، در حاليكه ما ميخواهيم استقلال خود را حفظ كرده و دست استعمار را از كشورمان قطع كنيم.
دكتر اتابك معاون سياسي استانداري آذربايجان غربي  در گفت و گويي با خبرنگار خبرگزاري پارس، پيرامون علل درگيري مهاباد و وضع كنوني اين شهر گفت: «براساس گزارشي كه به من رسيده است دو «نفر بر» ارتشي براي پاسداران غذاي ظهر ميبردند كه مهاجمان با ضد تانك حمله كردند وطي آن چهار تن زخميشدند. افراد نظامي متقابلا دست به تيراندازي زدند و سه تن از مهاجمان را پاي درآمدند».
دكتر اتابك افزود: «البته از پشت بام منازل نيز تيراندازيهايي صورت گرفت كه تا صبح ديروز ادامه داشت و پيشازظهر ديروز خبر رسيد كه هيچكس در خيابانهاي مهاباد ديده نميشود و شهر كاملاً تعطيل است. 
در مورد كنترل شهر مهاباد معاون استاندار آذربايجان غربي  گفت:«اطراف شهر بوسيله نيروهاي انتظامي در محاصره است و كنترل كلي شهر در دست ارتش است».
وي اظهار اميدواري كرد كه مشكل مهاباد، هر چه زودتر حل و فصل شود و از تمام همشهريان مسلمان مهاباد خواست به يك عده ماجرا جو و افراد غيرمسوول كه به شهر، رخنه كردهاند در خانههاي خود پناه ندهند.
معاون استانداري آذربايجان غربي  افزود: «اين درگيري به هيچ وجه به نفع منطقه بويژه مهاباد نيست و اين تنها به سود استعمارگران خواهد بود در حاليكه ما ميخواهيم استقلال خود را حفظ كرده و دست استعمار را از كشورمان قطع كنيم».(كيهان30/7/1358)
استاندار كردستان در گفت و گو با كيهان اعلام كرد:اقدامات مهم امنيتي براي بررسي شايعه اعزام دولشكر عراقي به مرز ايران
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان ـ شايعه اعزام دو لشكر عراقي به مرز و تقويت و كنترل مرز ايران و عراق صحت ندارد.
محمد رشيد شكيبا استاندا ر كردستان روز گذشته در يك گفت وگو با خبرنگار كيهان اظهار داشت: به من خبر رسيد كه دو لشكر عراقي به مرز ايران اعزام شدهاند و هم اكنون در نواحي مرزي كردستان مستقر هستند، بدين جهت، بلافاصله جلسهاي با فرمانده لشكر كردستان و ساير مقامات امنيتي منطقه تشكيل دادايم و بعد از بحث و بررسي مفصل و ارائه گزارش و بررسي عكسهاي هوايي منطقه اين خبر يك شايعه تلقي و بي اساس اعلام شد.
وي افزود: البته بعيد نيست كه عراقيها به اعزام نيرو به مرز كردستان اقدام كنند ولي تا اين ساعت با اين كار دست نزدهاند، زيرا طبق گزارشهاي دريافت شده عراقيها خود به اندازه كافي در منطقه كردنشين عراق گرفتاري و درگيري دارند. 
استاندار كردستان اضافه كرد: منابع خبري ما در منطقه،گزارشهايي در مورد ايجاد يك اردوگاه براي دمكراتها در آن سوي مرز دادهاند كه صدرصد درست است و اين نشان ميدهد كه عراقيها با ايجاد اين اردوگاه و با اهداي كمكهاي ديگر به دمكراتها به اختلاف بين كردهاي ايراني ودولت دامن ميزنند.
در مورد ساير گزارشهاي دريافت شده استاندار گفت: به من اطلاع رسيده كه كردهاي عراقي با پناهندگي كردهاي ايراني به عراق شديداً مخالف هستند و آنها را مورد ملامت قرار دادهاند كه اقامت در ايران به مراتب بهتر از پناهندگي به دولت عراق است، زيرا رفتار عراقيها با كردهاي عراقي بهيچوجه رضايتبخش و مطلوب نيست. 
شكيبا همچنين گفت: عراقيها در طي سالهاي اخير، منطقه كردنشين شمال عراق را با تمام قوا پاكسازي كردند و كردها را بمناطق گرمسير سوق دادند بنابراين طبيعي است كردهاي عراقي از دولت بحثي عراق راضي نيستند. استاندار افزود عمل عراقيها درپناه دادن به كردهاي ايراني براي جنگ با دولت ايران شبيه همان سناريوي است كه شاه سرنگون شده ايران با دادن پناهندگي به ملامصطفي بارزاني و كردهاي طرفدار او انجام داد و بعداً ديديم كه با توافق دودولت ملامصطفي و كردها قرباني شدند.
استاندار كردستان باعنوان اين مطلب كه هر كرد ايراني به آن سوي مرز ميرود داراي چادر با چيره غذايي معين است گفت: اين سياست عراقيها به هيچوجه مورد پسند نبوده و حال آنها چه هدفي از اين كار دارند معلوم نيست.
از طرفي روز گذشته «دكتر مهرآسا» فرماندار مريوان در يك تماس با كيهان گفت:«در شهر مريوان نيز شايعاتي د مورد اعزام يك لشكر عراقي براي كمك به شيخ عثمان نقشبندي فئودال منطقه كه سه روز پيش يك درگيري در روستاي «دره كي» مريوان بوجود آورد شنيده ميشود.
وي افزود:«البته اين شايعات را بايد با كمي شك و ترديد قبول كرد و من هنوز به آن اطمينان ندارم».
فرماندار اضافه كرد: «گزارش اعزام لشكر عراقي را يك مامور قواي انتظامي شهرباني مريوان به من داد ولي من گفتم اين مطلب را كتباً بنويس و بده تا درباره اين اقدام كنند.
وي همچنين گفت:«البته شايد افراد ديگري در لباس سرباز عراقي به كمك شيخ عثمان فئودال منطقه آمده باشند كه اين موضوع هم تحت رسيدگي است».
فرماندار در پايان اعلام كرد كه جنازه شخصي كه سه روز پيش در درگيري «دره كي» كشته شده بودامروز (ديروز) در مريوان دفن شد حملات شيخ عثمان نقشبندي و پسرش كه افراد مسلح در اختيار دارند قبلاً توسط ژاندارمري دفع شده بود.(كيهان 30/7/1358 )
مردم بانه نياز به موادغذايي دارند.
سنندج-محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان كه براي بررسي مسائل مهم مناطق مختلف اين استان، به شهرستان بانه رفته بود، به سنندج بازگشت و نتايج اين بازديد را تشريح كرد. 
نياز به مواد غذايي
استاندار كردستان گفت: وقتي وارد شهرستان بانه شدم، سرپرست سپاه پاسداران اعزامي به من مراجعه كرد و پيش از هر مطلبي، خواستار شد كه دولت به وضع مردم بانه توجه بيشتري بكند و گفت: «مردم اين شهرستان و مناطق اطراف آن، نياز فوري به مواد غذايي و خواروبار از جمله برنج، روغن، مرغ، پودررختشويي و حتي كره و پنير دارند و دولت بايد سريعاً در اين زمينه اقدام كند».  «من بيدرنگ از شهرستان بانه بوسيله تلفن با صباغيان وزير كشور تماس گرفتم و از وي خواستم كه به جز برنج و روغن كه به مقدار كافي در سنندج موجود است، براي ارسال بقيه مواد خوراكي دستور اكيد وسريع صادر كنند».  استاندار كردستان يادآور شد: «وزير كشور از اينكه من خواستار ارسال مقدار زيادي كره از تهران براي مردم بانه شدم تعجب كرد، ولي گفتم براي رفاه حال مردم اين منطقه، ارسال آن لازم است». 
تحصن در مسجد جامع
استاندار كردستان در پاسخ اين سؤال كه به طور كلي وضع شهرستان بانه چگونه است گفت: «از هر نظر نسبت به رفتار بعضي از از افراد و عناصر غير مسئول در اين شهرستان گله مندم و براي روشن شدن مسئله تنها به يك نمونه اشاره ميكنم. در حاليكه سرپرست سپاه پاسداران بدون اينكه گلايه اي از وضع ناهنجار و نامساعد محل مأموريت خود و افرادش بكند، فقط خواستار رفاه حال مردم بانه بود.  اينگونه عناصر و افراد غيرمسئول در مسجد جامع اين شهرستان بعنوان اعتراض نسبت به حضور پاسداران تحصن كرده بودند. وقتي به ميان آنان رفتم،  پس از ساعتها بحث و گفتگو با آنان، متاسفانه حرف درست و دليل روشني براي علت اعتراضشان به حضور پاسداران نداشتند و اين درحالي بود كه چند شب پيش، از يكي از خانههاي شهر به سوي اتومبيلي كه حامل چهار نفر پاسدار بود نارنجكي پرتاب ميشود كه بر اثر آن، يكي از سرنشينان به شهادت ميرسد و پاي دو نفر قطع ميشود و پاسداران براي شناسايي قاتل يا قاتلين تعدادي خانه را در اطراف محل حادثه بازرسي مي كنند و تنها به اين دليل، آقايان معترض شدهاند و دست به تحصن زده اند».  
عناصر غير مسئول موجب آشفتگي
استاندار كردستان افزود: «به علت وضع نامساعدي كه در شهر بانه حكمفرماست، با كمال تاسف و و برخلاف آنچه كه هميشه براي آن ميكوشيم، برنامه ريزي طرحهاي عمراني در شرايط كنوني، غيرممكن شده است زيرا چنانكه بارها تأكيد كردهام تا زمانيكه امنيت حكمفرما نباشد، هيچگونه اقدام عمراني امكان پذير نيست و هيچ مقاطعه كاري حاضر نميشود به منطقه اي برود كه جان خود و كارگرانش در معرض خطر احتمالي قرار گيرد.  روي اين اساس، خود مردم شهرستان-كه البته نه همه مردم- بلكه همان عناصر جوان و غيرمسئول، موجب چنين وضع آشفته اي در شهرستان شدهاند و مسئوليت عدم پيشرفت كارهاي عمراني را بايد خود اين افراد به عهده بگيرند. 
فداكاري پاسداران
استاندار كردستان ضمن برشمردن خدمات صادقانه برادران سپاه پاسداران گفت: «ذكر يك نمونه براي اثبات اين امر كافي است: يكي از پاسداران، همراه من به سنندج مي آمد. متوجه شدم نه تنها پوشاك خوب ندارد بلكه زير پيراهني و جوراب نيز ندارد و يك جفت كفش كتاني پوشيده بود و از شدت سرما تمام پوست صورتش خراش برداشته بود. اما با اين وصف، خود اين افراد، شبانه روز براي رسانيدن آذوقه به روستاهاي اطراف بانه ميروند و اهميتي به سرما نميدهند تا جائيكه شخصاً به آنان گفتم كه اين كار خصوصا،ً در شب ممكن است خطراتي براي شما در پي داشته باشد ولي همه گفتند مهم نيست بلكه مهم خدمت اسلامي و انساني به مردم است و ما خطر را پيش از سفر، پشت سر گذاشته ايم و با آغوش باز، در راه خدمت به مردم و برادران كردمان به استقبال مرگ آمدهايم.استاندار كردستان گفت: «آنچه مرا تحت تاثير خود قرار داد، اين بود كه متوجه شدم بيست و هشت روز است اين پاسداران يك ريال پول دريافت نداشته ولي درنهايت عزت نفس و بردباري، به فعاليت انساني و اسلامي خود ادامه ميدهند». 
عفو امام
استاندار كردستان براي چاره جوئي اين وضع، به اين نكته مهم اشاره كرد كه اكثر افرادي كه شهر بانه را از ترس مجازات و كيفر رها كردهاند، مستوجب آنچنان كيفري نيستند كه آنان را تا اين حد نگران ساخته است.  بر اين اساس، من با مسئوليتي كه دارم عفو امام را بر مردم بانه بارديگر مورد تأكيد قرار دادم و اعلام كردم كه اگر اينگونه افراد، سلاحهاي خود را تحويل دهند، هيچگونه مزاحمتي براي آنان فراهم نميشود و به مردم بانه گفتيم وظيفه دارند اين حقيقت را بگوش همه برسانند».(كيهان30/7/1358) 
استاندار آذربايجان غربي: افراد محلي بايد مسايل كردستان را حل كنند. 
افرادي كه ميترسند توده مردم كردستان به دولت علاقمندندحوادث اخير را بوجود آوردند.
استاندار آذربايجان غربي  پريشب در گفتگوي با خبرگزاري پارس در تهران اعلام كرد:حوادث اخير در مهاباد مجرد و مجزا از مساله كردستان نيست و حاصل كليه مسايلي است كه در رابطه با غرب كشور مطرح است.
حقگو استاندار آذبايجان غربي درباره دورنماي رخدادهاي منطقه و راه حلهاي گشودن مشكل كردستان گفت: مساله كردستان و غرب كشور بسيار پيچده است به نظر من مشكل ناشي از دخالت افراد غير مسوول محلي و غير محلي و پارهاي از دستاندركاران است. به تعبير ديگر مساله تا اندازهاي از تداخل قوا ناشي شده كه بطور متقاطع عمل كردهاند. من معتقدم كه بهتر است مسايل غرب كشور بيشتر از طريق كارشناسان و دست اندركاران محلي حل شود چرا كه آنها بيش از ديگران با شرايط خاص منطقه از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي آشنا هستند و جنبههاي روانشناسي اجتماعي منطقه رادر نظر دارند همين آگاهيها موجب ميشود از بحراني تر شدن اوضاع پيشگيري بعمل آيد مساله در اين منطقه از كشور بسيار حساس و ظريف است و نبايد اقدامات به صورت عكس العمل وقايع باشد بلكه مبتكرانه عمل كرد و به ضد انقلاب فرصت پيچدهتر كردن اوضاع را نداد. حقگو استاندار آذربايجان غربي  در پاسخ اين پرسش كه چرا در زمان پيشرفت مذاكرات حوادث اخير پيش آمده گفت:اين وضع در واقع ناشي از عكس العمل افرادي در حزب دموكرات و يا جناحهاي ديگري است كه با پيشرفت مذاكرات مخالف هستند. ترس اين گروه از آن است كه ما با توده مردم كنار بياييم و اعتماد معتمدين محل را جلب كنيم و بتوانيم مردم را نسبت به دولت علاقمند سازيم اين است كه اين حوادث مصنوعي را دربين مردم بوجود ميآورند. استاندار آذربايجان غربي  كه به تهران آمده است اظهار داشت: فردا (امروز) به محل ماموريت خود بازخواهد گشت. وي درباره اين مساله كه طرح تازه براي ارائه به دولت دارد يا نه گفت:وضع طرحها و برنامههاي كه داشتهام تغيير نكرده و آنها را دنبال ميكنم. در منطقه يك مساله اساسي وجود دارد و آن اين است كه بايد حساب مردم را از ضد انقلاب جدا كرد. اين مساله بسيار حساس است و بايد با دقت درباره آن عمل كرد. 
استاندار آذربايجان غربي درباره ديدار با امام گفت: تاكنون فرصتي پيش نيامده كه به حضور امام برسم و اميدوارم كه در سفر ديگر به حضور ايشان برسم.(كيهان 30/7/1358)
فرماندار مهاباد: من قدرت اجرايي ندارم.
اروميه ـ دكتر اتابك معاون سياسي استاندارآذربايجان غربي در مورد علل درگيري ترور ديروز مهاباد و وضع كنوني اين شهر به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: «بر اساس گزارشي كه به من رسيده دو نفر بر ارتشي براي پاسداران غذا ميبردند كه مورد حملة مهاجمان قرار گرفتند و طي آن 4 نفر زخمي شدند. در پي حملة مهاجمان افراد نظامي دست به حملهي متقابل ميزدند و سه نفر از مهاجمان را از پاي درآوردند». درمورد كنترل شهر مهاباد معاون استانداري آذربايجان غربي گفت: «اطراف شهر بوسيلة نيروهاي انتظامي در محاصره است و كنترل كلي شهر در دست ارتش است». وي اظهار اميدواري كرد كه مشكل مهاباد هرچه زودتر حل و فصل شود. دكتر اتابك از مردم مسلمان مهاباد خواست كه به يك عده افراد ماجراجو كه به شهر رخنه كردهاند در خانههاي خود پناه ندهند. وي اصافه كرد: «اين درگيري به هيچوجه به نفع منطقه نيست و اين تنها به سود استعمارگران است. خبرنگار خبرگزاري پارس همچنين با امير حسين شجري و عباس امام پور دو تن از پاسداران مجروح كه از مهاباد به اروميه منتقل شدهاند گفتگو كردهاند». امير حسين شجري گفت: «به اتفاق گروهي از پاسداران با دو نفر براي ساير پاسداران غذا ميبرديم كه مورد حملة مهاجمين مسلح قرار گرفتيم در نخستين مرحله نفربر اولي متلاشي شد و از 9 سرنشين آن 6 تن زخمي شدند  يك برادر پاسدار به نام حسين جمال كاشاني به درجه شهادت رسيد». امير حسين شجري افزود: «درنفر بر دوم كه خود نيز سوارش بودم تنها من زخميشدم و تمامي مجروحين به اروميه انتقال يافتند» و تحت درمان قرار گرفتند و بقيه سالم هستند عباس امام پور گفت: «در درگيري ديروز مهاباد 18 برادر ارتشي نيز زخميشدند و به دو تانك آسيب زيادي وارد آمد. اين پاسدار مجروح افزود: از هنگام ورود ارتش به مهاباد اين شهر كاملاً پاكسازي نشده بود و حتي دمكراتهاي مسلح به تدريج به شهر رخنه كرده بودند در روزهاي اول دمكراتها با پاسداران درگير ميشد» ولي از دو روز قبل به افراد ارتشي حمله ميكنند. امام پور اضافه كرد: «در درگيريهاي جمعه شب گذشته  مهاباد حداقل 20 نفر از دمكراتها كشته و حدود 50 نفر زخمي شدند. پريشب نيز دمكراتها 10 كشته و 8 زخمي دادند». پاسدار مجروح اضافه كرد دمكراتها بيشتر از منازل و مدارس تيراندازي ميكنند و پاسداران امكان مقابله كمتري دارند.(اطلاعات 30/7/1358)
قدرتي نداريم.
فرماندار مهاباد در يك گفتگوي تلفني چگونگي وضع مهاباد را تشريح كرد و چنين گفت: «من به عنوان فرماندار در حال حاضر هيچگونه قدرت اجرايي در مهاباد نداريم. شهر مهاباد در محاصرة اقتصادي و نظامي قرار گرفته و مردم شديداً به مواد سوختني نياز دارند و از نانواييهاي شهر تنها سه يا چهار مغازه به كار خود ادامه ميدهند. وي درمورد تلفات و زخميهاي دو روز اخير مهاباد گفت: امكان تهية آمار از تعداد تلفات، زخميها و زيانهاي وارده به شهر به هيچ وجه نيست. تمامي ادارات ـ مدارس و بازار شهر مهاباد تعطيل شده و كسي جرأت بيرون آمدن از خانه را ندارد.(اطلاعات30/7/1358)
استاندار آذربايجان غربي:روش برخورد با مساله در مناطق كردنشين بايد تغيير كند.
اروميه ـ حقگو استاندار آذربايجان غربي بعدازظهر ديروز در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري پارس در اروميه ضمن اعلام اين مطلب كه دستور داده شده مواد غذايي مورد نياز مردم مهاباد تأمين شود از مردم اين شهر خواست كه مواد مورد نياز خود را به استانداري آذربايجان غربي اطلاع دهند. حقگو در اين گفتگو يادآور شد براي رساندن مواد غذايي به شهر مهاباد هيچگونه محدوديتي نيست و اگر مطالبي در مورد محاصره اقتصادي اين شهر در رسانههاي گروهي عنوان شده استنباط نادرستي بود و به نظر من محاطره اقتصادي هيچ منطقي به نظر نميرسد. استاندار آذربايجان غربي دربارهي وضعيت كلي منطقه و آنچه كه هم اكنون در منطقه ميگذرد گفت: وضع منطقه متشنج است و ناراحتيهايي در شهر مهاباد و پيرانشهر بوجود آمده و شايد وجود ناراحتيها نشان دهندهي اين باشد كه روش و عملكرد ما اين نتايج را به بار آورده است. و ضروري است كه روش برخورد با مساله تغيير يابد و در نخستين مرحله هماهنگي كلي بين منابع تصميمگيري بوجود آيد و حل مساله از يك كانال صورت گيرد و اين كانال بايستي از طريق مسوولان محلي كه براي حل مساله منطقه گمارده شدهاند بوجود آيد و بايد در برخورد با مساله كردستان به مناطق كردنشين تمام زوايا و ابعاد موضوع در نظر گرفته شود.  و اين مستلزم آن است كساني كه بخاطر حل اين بحران به منطقه اعزام ميشوند از روانشناسي اجتماعي آگاهي كامل داشته باشند. و به طور ساده زبان مردم را بدانند و با توده مردم ارتباط پيدا كنند. استاندار در مورد سفر اخير خود به تهران و اينكه در مورد وضع مشكل و بحران منطقه چه اقداماتي انجام داده است گفت: من نظر كلي خودم را كه هم اكنون نيز اعلام كردهام به دولت ارايه دادم و در مورد اجراي برنامههاي عمراني و آباداني نيز بررسيهايي شد سئوال شد شما در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه كه ديروز مخابره شد گفتيد كه از طرف دولت به شما اجازه داده شده تا با عبدالرحمن قاسملو و عزالدين حسيني ملاقات و گفتگو كنيد و نيز از قول شما گفته شده كه نمايندگان اعزامياز طرف امام و دولت از مساله منطقه سر در نميآورند. حقگو گفت: من در اين مورد از دولت هيچگونه اجازهاي نخواستم و اگر چنين مطلبي انعكاس يافته استنباط نادرست خبرنگار خبرگزاري فرانسه بوده است و در مورد نمايندگان امام به دولت بايد بگويم كه در اين مصاحبه هيچگونه اسمي از امام و دولت برده نشده است و مسلماً برداشت خبرنگار غرضآلود بوده است. پرسيده شد هم اكنون كنترل واقعي شهر مهاباد در دست كيست. استاندار گفت: آنچه مسلم است در شهر مهاباد تشنج و ناراحتي وجود دارد و ارتش در اطراف پادگان شهر مستقر است و بخاطر جلوگيري از برخوردهاي احتمالي عبور و مرور كنترل ميشود خبرنگار خبرگزاري پارس سئوال كرد: آيا امكان ملاقات شما با سران گروههاي درگير در منطقه وجود دارد؟ حقگو پاسخ داد: اين بستگي به سياست دولت مركزي دارد استاندار آذربايجان غربي در مورد تهديدهاي احتمالي خارج از مرزهاي آذربايجان غربي اظهار داشت: ما از مرزهاي خارج در منطقهي خود تاكنون هيچگونه تهديدي را احساس نكرديم و حتي بر اساس مذاكرات سليمانيه كه چندي قبل با شركت استاندار سليمانيه و نمايندگان دولت عراق براي ترميم خسارات بمباران روستاهاي سردشت تشكيل شده بود به زودي كميسيون مشتركي تشكيل و مذاكرات دنبال خواهد شد. حقگو دربارهي علل حوادث ساير شهرهاي مناطق كردنشين آذربايجان غربي اظهار داشت اين نوع نا آراميها دنبالهي ناراحتي هاي كلي منطقه است كه در برخي شهرهاي جنوبي اين استان به نوعي جلوه ميكند ولي مسالهاين است كه مشكلات را بايد به طور قاطع شناخت و در جهت رفع آن گاميمنطقي برداشت و آگاهانه وارد عمل شد و مردم را دريافت.(كيهان2/8/1358)
مردم كردستان حتي حاضر به انتقاد از استاندار نيستند ! 
سنندج ـ خبرگزاري پارس: به دعوت «محمد رشيد شكيبا» استاندار كردستان جلسهاي با حضور بيش از يكصد و پنجاه نفر از مردم صاحبنظر سنندج در سالن فرهنگ و هنر اين شهر تشكيل شد. در اين جلسه كه بمنظور مشاركت مردم شهر سنندج در ارائه پيشنهادهاي سازنده براي اجراي طرحها و برنامههاي مختلف عمراني، آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، كشاورزي، صنعتي و دامپروري در سطح استان كردستان بويژه در سنندج ترتيب يافت، استاندار ضمن سخنان مشروحي علل بوجود آمدن انقلاب ايران را تشريح كرد و آنگاه خطاب به حاضران گفت: با كمال تاسف و بدون رودربايستي از تمام  همشهريان خود گله مندم كه كوچكترين توجهي به مسايل شهري خود ندارند. تا جائيكه من انتظار داشته باشم و دارم كه بيايند از من انتقاد كنند،ولي حاضر به اين كار هم نشدهاند ! استاندار كردستان اضافه كرد: شايد اثرات شوم عدم توجه رژيم گذشته به خواستهاي مردم اين عامل ناگوار را در سراسر ايران پديد آورده باشد. ولي ميبينم كه در اكثر مناطق ايران انقلاب شده و ضوابط و روابط گذشته بكلي دگرگون گشته و سيستم حاكميت مطلق دستگاههاي دولتي بر مردم فرو ريخته است و مردم مناطق مختلف ايران سرگرم بازسازي پس از انقلاب هستند، اما مردم كردستان برعكس ! در حاليكه پول بدون مضايقه تا هر مبلغي كه خواسته باشيم و بخواهيم از طرف دولت در اختيارمان قرار ميگيرد حتي حاضر نيستيم براي هزينه كردن اين پولها نظر بدهيم!  استاندار سپس با اشاره به فعاليتهاي جهادسازندگي و دفتر عمران امام در كردستان و اينكه 420 ميليون تومان اعتبار به اين استان اختصاص داده شده است، يادآور شد: «اميدواريم كمي به خود آئيم با ارائه راههاي مناسب و نظرهاي صحيح، حداقل به جهادسازندگي، دفتر عمران امام و دستگاههاي اجرائي بتوانيم آنقدر خدمت كنيم كه منطقه خودمان را از هر نظر روبه آبادي عمران پيش ببريم».(اطلاعات3/8/ 1358)
استاندار كردستان از عدم مشاركت مردم انتقاد كرد.
سنندج – محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان در جلسهاي با حضور بيش از يكصد و پنجاه نفر از صاحبنظران در گروههاي مختلف و طبقات گوناگون مردم سنندج، در سالن فرهنگ و هنر اين شهر شركت كرد. در اين جلسه كه به منظور مشاركت مردم شهر سنندج در نظر دادن و ارائه پيشنهادهاي سازنده براي اجراي پروژهها و برنامههاي مختلف عمراني، آموزشي و فرهنگي، بهداشتي كشاورزي صنعتي و دام پروري در سطح استان كردستان بويژه سنندج ترتيب يافت استاندار كردستان ضمن سخناني علل بوجود آمدن انقلاب ايران را تشريح كرد و آنگاه خطاب به حاضران گفت: با كمال تأسف و بدون رودربايستي از تمام همشهريان خودم گلهمندم كه كوچكترين توجهي به مسايل شهري خود ندارند، تا جايي كه من انتظار داشتهام و دارم كه بيايند از من انتقاد كنند ولي باز حاضر به اين كار هم نشدهاند. استاندار كردستان اضافه كرد: شايد اثرات شوم عدم توجه رژيم گذشته به خواستهاي مردم، اين عامل ناگوار را در سراسر ايران پديد آورده باشد، ولي ميبينيم در اكثر مناطق ايران انقلاب شده و ضوابط و روابط گذشته به كلي دگرگون گشته و سيستم حاكميت مطلق دستگاههاي دولتي بر مردم فرو ريخته است و مردم مناطق مختلف ايران اكثراً سرگرم بازسازي پس از انقلاب خود هستند، اما ما مردم كردستان بر عكس، در حالي كه پول بدون مضايقه تا هر مبلغي كه خواسته باشيم و بخواهيم از طرف دولت در اختيارمان قرار ميگيرد، حتي حاضر نيستيم براي خرج كردن اين پولها نظر بدهيم. استاندار كردستان سپس به فعاليت ارزنده جهادسازندگي و افراد صادق و مومن در اين جهاد و نيز دفتر عمران امام در استان كردستان با اعتباري در حدود 420 ميليون تومان اشاره كرد و يادآور شد: اميدوارم كميبه خود آييم و در آينده با ارائه راههاي مناسب و نظرهاي صحيح و درست آنقدر خدمت كنيم كه منطقه خودمان را از هر نظر رو به آبادي و عمران پيش ببريم. شكيبا پس از بر شمردن نوع برنامهها، پروژهها و ساير فعاليتهايي كه بسيار ضروري است در سنندج شهرستانهاي تابعه اجرا شود، رئوس كلي برنامههاي اجرا شده جهادسازندگي و دفتر امام را اعلام كرد و در پايان ابراز اميدواري كرد كه مردم سنندج با دادن پيشنهادهاي مناسب و مشاركت در ادارات و نظارت برنامههاي اجرايي دولت، عملاً در اجراي تمام اين پروژهها سهيم شوند.(كيهان3/8/1358)
استاندار كرمانشاهان:تصميمات دولت در كردستان بايد با نظر مسوولان محلي باشد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: دولت هر تصميمي در مورد مناطق كردنشين و مذاكره با كردها ميگيرد بايد با نظر مستقيم مسوولان محلي و شركت آنها در مذاكره باشد. محمد سپهري، استاندار كرمانشاهان بامداد امروز با اعلام اين مطلب به كيهان گفت: تا به حال در اين زمينه هر تصميميدر تهران گرفته شده چنان نتيجه بخش نبوده دردها و علتها و ريشههاي مشكل مناطق كردنشين دقيقاً بررسي نشده است. وي افزود چنانچه مسوولان محلي در متن مذاكرات چهار وزير كابينه دولت قرار گيرند در ادامه مذاكرات بعد از آن آسانتر خواهد بود و تصميم گيريها بر پايه اطلاعات كامل و صحيح اتخاذ ميشود. استاندار اضافه كرد اگر مسوولان محلي اختيار تصميم گيري نداشته و در جريان مذاكرات قرار نگيرند هيچ مشكلي از ريشه حل نخواهد شد و مذاكرات بعد از توافق در تهران نيز احتمالاً به بن بست گرفتار ميشود. نامبرده با اعلام اين موضوع كه هر نوع مذاكره محرمانه بوده است گفت: مردم مناطق كردنشين نيز بايد قدم به قدم در جريان مذاكرات و مسير آن قرار گيرند و روي هم رفته يك مذاكرات همه جانبه و كارساز در تمام سطوح صورت گيرد. سپهريپور از احضار استاندار و فرمانداران مناطق كردستان از به تهران ابراز خوشحالي كرد و گفت: اگر جلسهاين عده در تهران در ارتباط با مسير مذاكرات كردستان باشد حق آن بود كه مسوولان محلي كرمانشاه نيز به اين جلسه دعوت ميشدند. (كيهان6/8/58)
استاندار آذربايجان غربي: تشنج آفريني در كردستان، مانع از سرمايه گذاريهاي عمراني است. 
اروميه- خبرنگار كيهان: دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي، طي اطلاعيهاي اعلام كرد در آينده اي بسيار نزديك فعاليتهاي عمراني و آباداني منطقه كردستان شروع شده و گامهاي اساسي در جهت حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و فرهنگي برداشته خواهد شد.وي در اين اطلاعيه از مردم خواست به مغرضين و منافقين كه مجري سياستهاي استعماري هستند، اجازه ندهند كه از احساسات پاك فطري بشري ملت شريف كرد بهره برداري نمايند و با سياست تشنج آفريني،بخواهند امنيت و آسايش حاكم را كه ميتواند گسترش يافته و شرايط و جو لازم را جهت سرمايه گذاريهاي عمراني و زيربنائي و رفع گرفتاريهاي اجتماعي بويژه بيكاري فراهم آورد،در هم بريزند.وي همچنين خاطرنشان كرد كه امنيت و آسايش نسبي بر منطقه كردستان و استان آذربايجان غربي حاكم است.(كيهان8/8/1358)  
به 4 پاسگاه و گروهان ژاندارمري در آذربايجان غربي حمله شد. 
حقگو: گروههاي كوچكي با خرابكاري ميخواهند در مذاكرات تشنج ايجاد كنند. 
اروميه ـ پنج شنبه شب گذشته چهار پاسگاه ژاندارمري شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت، سلماس و اروميه مورد حمله افراد مسلحح قرار گرفته و در بين راه راژان به زيوه در منطقه اروميه يك پل منفجر شد. يك مقام آگاه بر ژاندارمري آذربايجان غربي ضمن اعلام اين خبر به خبرگزاري پارس در اروميه گفت: گروهان ژاندارمري سنجي در سلماس ديشب (پنجشنبه شب) مورد حمله سنگين مهاجمان مسلح قرار گرفت و در اين درگيري دو نفر به نامهاي استوار دوم علي محمديوند و گروهبان يكم زلفعلي قرهباغي زخميشدند. وي اضافه كرد: مقاومت ژاندارمها با شجاعت ادامه يافت و پس از رسيدن نيروي كمكي از گروهان سلماس و ناحيه اروميه مهاجمين پراكنده شدند همچينين در پيرانشهر نيز گروههاي ژاندارمري مورد حمله قرار گرفت و از تيپ يك پياده به موقع به افراد گروهان كمك رسيده و افراد ژاندارمري با شهامت مهاجمين را دفع كردند در اين حمله تلفات جاني به بار نيامد ولي ساختمان گروهان با اصابت آرـ پي ـ جي ـ 7  آسيب فراوان ديد در روستايي بالاي نچير از توابع اروميه نيز پريشب به پاسگاه ژاندارمري حمله شده ولي نيروي كمكي اروميه به موقع وارد عمل شد و با كمك افراد پاسگاه اين حمله نيز شديداً دفع شد ر اين سردشت هم اكنون (ديروز) در گيري در بين مهاجمين ژاندارمريها ادامه دارد. و از لشكر سنندج نيروي كمكي براي ژاندارمها اعزام شده است. اين مقام افزود:پريشب در راه بين روستاي راژان و زيوه در اروميه يك پل با مين منفجر شد و در اين حادثه يك وانت بار آسيب ديد هنوز گزارشي از تعداد تلفات نرسيده است. حقگو استاندار آذربايجان غربي ديروز در گفت و گويي تلفني به خبرگزارش پارس در اروميه با اشاره به درگيريهاي نقاط مختلف آذربايجان غربي كه پريشب به وقوع پيوست گفت: سركردگان كردها به مذاكرات حسننيت دولت اميد فراوان دارند و در عين حال اعتراف كردهاند كه گروههاي كوچكي با اعمال خرابكارانه سعي خواهد كرد در مذاكرات ايجاد تشنج نمايند. اين عمل خرابكارانه آنان دور از انتظار نبود. (كيهان12/8/1358)
استاندار آذربايجان غربي:حزب دمكرات حمله به پاسگاه «بالانج» را محكوم كرد.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: مذاكرات هيات اعزامي به مهاباد در فضايي بسيار مساعد و دوستانه پيشرفت ميكند و اين امر اميدواري ايجاد كرده است. اين مطلب را دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي در يك تماس تلفني با خبرنگار كيهان اعلام كرد و افزود: در سه روز قبل از مذاكرات من اقداماتي انجام داده بودم و با اعزام سفير حسننيت و تماس با بعضي از معتمدين كرد آتشبس برقرار شده بود و در مهاباد و از آن روز هيچگونه تيراندازي نشده است. وي گفت: طبق اظهار بعضي از معتمدين كرد به طور مستقيم و غير مستقيم از طرف حزب دمكرات هيچگونه عمليات مسلحانه آن طوري كه ادعا كردهاند نبوده است و در اطلاعيه كتبي آقاي كريم حسامي يكي از رهبران حزب حمله مسلحانه به پايگاه بالانج محكوم شده است. استاندار آذربايجان غربي در مورد درگيريهاي سردشت گفت: ظرف دو روز كه درگيري در اين شهر وجود داشت ده نفر كشته شدند كه چهار نفر از آنها افراد مسلح، 6 نفر از مأمورين انتظاميبودند. دكتر حقگو گفت: از جريان مذاكرات هيات اعزامي به كردستان استقبال به عمل آمده است. ولي عواملي هستند كه با ايجاد درگيريهاي موضعي ميخواهند مذاكرات به نتيجه نرسد ولي خود مردم كرد مشتاقانه منتظرند كه درگيريهاي تحميلي خاتمه پيدا كند. استاندار آذربايجان غربي همچنين گفت: ما در اين زمينه تلاش خودمان را كرديم كه فضاي مذاكره هر چه گرمتر پيش برود و اقداماتي لازم نيز براي موفقيت آن انجام شده است استاندار در پايان گفت: يك پاسدار اعزامياز تهران در مرز بازرگاني به هنگام تمرين تيراندازي كشته شده كه محمد شاه حسيني نام داشت.(كيهان13/8/1358)
اعضاي هيات حسن نيت به سردشت رفتند.
سنندج ـ اروميه و كرمانشاه(خبرنگاران اطلاعات): اعضاي هيات ويژه اعزامي كه براي حل بحران كردستان، در غرب كشور بسر ميبرند امروز وارد مهاباد شدند. اعضاي هيات كه داريوش فروهر، صباغيان و مهندس سحابي هستند، از پيش از ظهر امروز، مجدداً  كار مذاكرات خود را با نمايندگان رهبران ملي و مذهبي كردستان، آغاز نمودند.«هاشم صباغيان» ديروز قبل از ترك سنندج در گفتگوئي  اعلام داشت كه هدف از ديدار وي و «مهندس سحابي» از سنندج انجام مذاكرات سياسي با هيچ فرد خاص و يا گروه و دستهايي نيست. از سوي ديگر داريوش فروهر كه در سردشت بسر ميبرد، ديروز وارد سنندج شد و و با 2 عضو ديگر هيات مذاكراتي بعمل آورد.
تعطيل بازار و مدارس
از بانه گزارش شد كه مدارس و ادارات و بازارومغازههاي اين شهر همچنان تعطيل است. اما تاكنون در مورد درگيري و نا آرامي اين شهر گزارشي نرسيده است. از مريوان نيز گزارش شد كه افراد مسلح بسوي گروههاي گشتي مردم كه با ماموران انتظامي همكاري ميكنند، آتش گشودند.« دكتر مهر آسا» فرماندار مريوان اين خبر را تائيد كرد و اعلام داشت كه طي اين حمله، يك نفر بنام «علي تابا» كشته شد و يك نفر بنام «رحمان» زخمي گرديد. دكتر مهرآسا اضافه كرد: «شهرباني مريوان به تنهايي قادر به حفظ انتظامات نيست».
محاصره فرماندار
فرمانده پاوه است: «چند روز قبل خود و افراد خانوادهام تقريباً در محاصره مهاجمان قرار گرفتيم كه بلافاصله از ارتش تقاضاي اتومبيل كردم اما پاسخ داده شد كه بايد از لشكر كردستان كسب تكليف شودو پس از مدتي نيز خبر آمد كه لشگر كردستان با اين تقاضا موافقت نكرده است» ! فرماندار پاوه همچنين با انتشار اعلاميهاي از مردم اين شهر خواست تا زمانيكه هيات ويژه حل مساله كردستان در اين منطقه به سر ميبرد، هشيارانه مراقب اوضاع باشند. همچنين در تماسي كه با آقاي شاه اويسي نماينده راديو تلويزيون جمهوري اسلامي ايران كه همراه با اين هيات حسن نيت بوده است، بعمل آمد وي گفت: «اوضاع سردشت و بانه از روز گذشته تاكنون كاملاً آرام بوده و در سردشت مردم خواستار اين شدند كه ارتش كنترل اوضاع را در دست بگيرد و حتي حاضر شدند به ارتشيان كمك نمايند. در مهاباد نيز اوضاع كاملاً عادي است و محاصره اقتصادي مردم توسط پاسداران ابداً صحت ندارد»، همچنين ديروز در مهاباد تظاهراتي به پشتيباني از اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام برگزار گرديد.همچنين در تماسي كه ديشب با آقاي صباغيان در سنندج گرفته شد وي گفت: «من با شيخ عزالدين حسيني مذاكره نكرده ام ولي باب مذاكره با هر شخصي و گروهي باز است ما مشغول هستيم تا راههاي مذاكره را هموار كنيم و در اين راه كاملاً اميدوار هستيم و انشاءالله به نتايج مثبتي ميرسيم. شكيبا استاندار كردستان در تماسي با خبرنگار اطلاعات در سنندج در مورد مذاكرات كردستان گفت: كسانيكه با اعمال بچگانه خود ادارات مدارس و بازار را تعطيل ميكنند و تظاهرات و جاروجنجال براه مياندازند و اشخاصي هستند كه مايل نيستند اين مذاكرات به نتيجه برسد و مشكلات كردستان حل شود استاندار كردستان در مورد شايعه ملاقات صباغيان با شيخ عزالدين حسيني وساير رهبران كردها گفت:« آقاي شيخ عزالدين حسيني و دكتر قاسملو كي هستند»؟ آنها در مهاباد نيستند و اصلاً معلوم نيست در كجا بسر ميبرند. بنابراين هيات چگونه ميتواند با آنها مذاكره نمايد خود مردم مهم هستند و كسي كه ميخواهد. مذاكره كند و به نتيجهاي برسد حتماً مجبور نيست كه فقط با رهبران مردم وارد مذاكره شود. استاندار كردستان همچنين گفت: كساني هستند كه بيهوده اوضاع كردستان را متشنج جلوه ميدهند و شايعات دروغ پخش ميكنند، اين عده نه شيخ عزالدين را ميخواهند و نه هيچ رهبر ديگري را. بلكه فقط ميخواهند آشوب به پا كنند. اينها چرا يكبار نمي گويند ما آب نداريم، پزشك نداريم، بيمارستان نداريم و چرا يكبار برنامههاي عمراني دولت را كنترل نميكنند تا ببينند كه اين بودجهها به چه مصرفي ميرسد.در پايان اين دور از مذاكرات آقاي مهندس سحابي اظهار داشت: ما فردا (امروز) به سردشت ميرويم و از آنجا راهي مهاباد خواهيم شد و سپس به تهران مراجعت خواهيم نمود. البته ممكن است بار ديگر به كردستان بيائيم.»(اطلاعات13/8/1358)
سرپرست استانداري كردستان، تهديد به استعفا كرد.
سنندج ـ تحصن گروههاي مختلف مردم در استانداري كردستان، وارد پنجمين روز خود شد. مهندس «حسين شاه ويسي» سرپرست استانداري كردستان، به مقامات مسوول در تهران اطلاع داده است: چنانچه مشكل سنندج حل و فصل نشود، وي از ساعت دوازده 16/8/58 هيچ گونه مسووليتي نخواهد داشت و استعفا خواهد كرد. متحصنين در استانداري كردستان، خواستار خروج بدون قيد و شرط افراد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از سنندج هستند. آخرين خبر حاكيست كه ديروز، گروه ديگري از مردم به متحصنين پيوستند و در شهرهاي ديواندره،كامياران، مريوان، بانه، سقز و مهاباد نيز  مردم از متحصنين سنندج پشتيباني كردند. (اطلاعات15/8/1358)
توضيح استاندار كردستان
بدنبال درج خبر «اعضاي حسن نيت به سردشت» رفتند در صفحه سوم مورخ 16/8/58 آقاي شكيبا استاندار كردستان توضيحي در مورد اين خبر داد كه ذيلاً از نظر خوانندگان گرامي ميگذرد:
در خبر مندرج در 16/8/58اينكه من گفتهام آقاي شيخ عزالدين حسيني و قاسملو كجا هستند كذب محض است در مسافرت به مهاباد و ساير مناطق كردستان سعي شده با كسي مصاحبه نشود و اگر يكي دو بار استعلامي از اينجانب و يا ديگران شده فقط به ذكر اينكه مذاكرات اميدوار كننده بود اكتفا شده است بهر تقدير من براي رهبران سياسي و مذهبي و قاطبه مردم مهاباد احترام خاصي قائلم و مراتب ارادتم به آنان در مسافرت اخير به جهت واقع بيني آنها در حفظ نظم و برخورد دوستانه آنان با هيات حسن نيت دولت پيش از پيش افزدوه شده است.
اطلاعات: در خبر مربوط به اعضاي هيات حسن نيت به سردشت رفتند متأسفانه در جمله: آقاي شيخ عزالدين حسيني و دكتر قاسملو «كلمه» «كجا» هستند«كي» هستند چاپ شده بود كه اين موضوع تنها اشتباه چاپي بوده است  بهرحال براي رفع هر گونه سوء تفاهم توضيح استاندار كردستان را در اينجا چاپ كرديم.(اطلاعات 17/8/1358)
استاندار كرمانشاهان اعلام كرد:مانور نظامي عراق در مرزهاي ايران
استاندار كرمانشاهان:عراقيها از مذاكرات دولت ايران با كردها به وحشت افتادهاند. 
كرمانشاه – خبرنگار كيهان: «عراقي ها چند شب پيش در منطقه مرزي پيشگان ايران دست به مانور نظاميزدند و هليكوپتر و تانكهاي عراقي در اين نقطه شروع به قدرت نمايي كردند.» محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان در گفتگويي اختصاصي با خبرنگار كيهان ضمن اعلام اين مطلب گفت: بدنبال مانور ارتش بعث عراق گروههاي مسلح كه از سوي عراقيها تجهيز و تحريك شده بودند، به پاسگاههاي نوار مرزي حمله بردند. وي سپس افزود: كاملاً پيداست كه بين حملات اخير افراد مسلح به منطقه كردستان و مانور ارتش عراق ارتباط وجود دارد و ارتش ايران بايد مراقب اوضاع در نوار مرزي باشد. استاندار همچنين گفت: بعيد نيست عراقيها با اين هشدار و مانور قصد تجاوز به خاك ايران را داشته باشند و سعي در برآوردن مقاصد خود از طريق تهديد نظامي كنند. سپهريپور با تاييد ناآراميدر مرز ايران و عراق گفت: البته استحكامات مرزي عراق در نواحي مرزي پيشگان» تقويت شده است هم اكنون حساسيت زيادي در نوار مرزي وجود دارد. نامبرده همچنين اضافه كرد:  مقاصد عراقيها از اين عمليات صرفاً قدرت نمايي در نوار مرزي و احتمالاً سايهانداختن روي مذاكرات هيات دولت با حزب دمكرات براي پايان دادن به مساله كردستان است. 
وي در مورد وحشت عراقيها از مذاكرات دولت ايران با كردها گفت: چنانچه در اين مذاكرات طرفين به توافق برسند و دولت امتيازاتي به كردهاي ايراني بدهد، مسلماً كردهاي عراقي نيز طالب اين امتيازات خواهند بود و همين موضوع دليل وحشت عراقيها است. استاندار در مورد تخليه 3 پاسگاه مرزي «پيشگان» «باويسي» و «تنگ حمام»گفت: اين فقط يك شايعه است و هنوز تصميمي در اين مورد گرفته نشده است. اگر مصلحت ايجاب كند اين كار را خواهيم كرد. استاندار سپس گفت: به عقيده من مذاكرات هيات دولت با دموكراتها اگر با صراحت انقلابي و درك متقابل انجام گيرد و هر دو طرف خواستهاي يكديگر را مورد قبول قرار دهند و صريح و آشكار با هم گفتگو كنند، مذاكرات به نتيجه صددرصد اميدوار كننده خواهد رسيد.(كيهان17/8/1358)
همزمان با مذاكرات هيات حسننيت با سران كرد:شهرهاي كردستان،آرامش خود را باز مييابند.
دموكراتها،افرادارتشي و جوانمردان ژاندارمري، مشتركاً حفاظت مرزها را در نوسود به عهده گرفتهاند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: هيات حسننيت دولت، كه ديروز از سنندج به بانه رفته بود قرار است بعد از بانه به سردشت و سپس به مهاباد عزيمت كند. شكيبا استاندار كردستان روز گذشته در يك تماس تلفني با خبرنگار كيهان ضمن اعلام اين خبر گفت: مردم مهاباد از مذاكرات صلح هيات حسننيت دولت براي رفع درگيري در منطقه شديداً استقبال كردند و مردم و نمايندگان آنها در يك صف متشكل براي پيروزي مذاكرات تلاش نمودند اما وقتي هيات حسننيت دولت به سنندج آمد، هيات اعلام كرد كه آماده مذاكره با كليه گروهها و دستهها و دستههاي منطقه است. بجز تعدادي از مردم و يكي دو نماينده آنان، هيچكس از اين آمادگي در جهت رفع بعضي از مشكلات استفاده نكرد. استاندار آنگاه گفت: در سنندج بجاي مذاكره با هيات دولت، دسته ها و گروههايي در سطح شهر براه افتادند و قبل از حضور در استانداري و مذاكره با هيات دولت، ميتينگ و تظاهرات راه انداختند و در سطح شهر اعلاميه و شعار دادند. وي در پاسخ به اين سئوال كهآيا اين اقدام نوعي كارشكني در مذاكرات است. گفت: من از اين موضوع دقيقاً اطلاع ندارم اما در برابر اعتراض آنها، قبلاً گفتم كه هيات اعزاميامتيازي به يك گروهي خاص نميدهد و حاضر است تا با همه رهبران مذهبي و ملي كرد و نمايندگان مردم، صحبت كند بنابراين هر كسي مطلب و پيشنهادي دارد بهتر است مستقيماً با هيات دولت مطرح كند. استاندار ضمن تكذيب مصاحبه خود در يكي از روزنامههاي عصر تهران گفت: من هرگز با هيچ خبرنگاري در سنندج مصاحبه نكردم و هرگز نگفتم كه شيخ عزالدين حسيني و قاسملو كسي نيستند، و هيات دولت بايد با مردم صحبت كند. چرا بايد من اين حرف را بزنم؟ طبيعي است كه وقتي هياتي در سطح بالا براي مذاكره به منطقه ميآيد، طبيعتاً بايد با رهبران مردم و نمايندگان طراز اول آنها گفتگو كند و مسير مذاكرات فقط از اين طريق به نتيجه ميرسد. استاندار در ادامه مطلب خود گفت: البته مردم نيز اهميت فوقالعاده دارند و آنچه كه من در مهاباد ديدم گواه آن بود كه مردم اين شهر در يك صف متحد با تفكر و منطق عالي با مساله برخورد كردند و همگي علاقمندند كه مذاكرات هيات حسننيت دولت، به موفقيت و پيروزي، دست يابد. شكيبا در پايان در مورد خبر مربوط به عدم قبول علامه مفتيزاده براي مذاكره و ملاقات با زير كشور گفت: من فكر نميكنم كه هيات دولت و وزير كشور چنين تقاضايي كرده باشد و آقاي مفتيزاده اين دعوت را رد كرده باشد چون در طي اقامت هيات دولت در سنندج محيط مساعدي براي مذاكره با همه گروهها و احزاب و نمايندگان آنها فراهم بود. خبرنگار كيهان از كرمانشاه، گزارش داد: بدنبال ورود دموكراتها به شهر مرزي نوسود، كنترل عبور و مرور و انتظامات شهر توسط واحدهاي ارتشي و جوانمردها با دموكراتها انجام ميگيرد. يك منبع آگاه محلي روز گذشته در تماسي با خبرنگار كيهان در كرمانشاه در اين مورد گفت: بعد از ورود دموكراتها به نوسود اوضاع شهر بسيار آرام است و هيچگونه درگيري بوجود نيامده است. وي همچنين گفت: بين دموكراتها و مقامات ارتشي مذاكرات مهمي صورت گرفته و طرفين قول همكاري و جلوگيري از هر گونه درگيري احتمالي را دادند. نامبرده افزود: هم اكنون  دموكراتها، افراد ارتشي و جوانمردان  ژاندارمري كنار هم مشغول پاسداري و انتظامات شهر و نگهداري از مرز هستند و همگي يكصدا خواهان ادامه مذاكرات صلح و موفقيت هستند. به گزارش خبرنگار اعزامي كيهان از پاوه اوضاع اين شهر نيز آرام است و نشانهي از درگيري و عمليات مسلحانه در منطقه ديده نميشود. خبرنگار اعزاميكيهان همچنين مينويسد راه پاوه به نوسود كه مدتها بسته بود باز شده است و حمل مواد خوراكي و دارويي و ساير نيازمنديهاي مردم بسوي اين شهر سرازير شده است. نامبرده در گزارش خود اوضاع مرز را نيز آرام توصيف كرد و يادآور شد كه مامورين پاسگاههاي مرزي ژاندارمري بعد از ماهها درگيري اينك فارغ از درگيري و عمليات مسلحانه در خارج پاسگاههاي خود به گشت دائمي مشغول هستند و همه در انتظار نتايج مذاكرات صلح بسر ميبرند. 
-خبرنگار خبرگزاري پارس از كرمانشاه گزارش داد كه ديروز سروان ايماني افسر ژاندارمري در نزديكي «گردنو»در حال گشت بود كه عدهاي مهاجم به اتومبيل آنها حمله كردند و پس از ضبط اتومبيل جيپ و سلاح آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس رها ساختند. اين خبر مورد تاييد سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندامري كرمانشاه قرار گرفت. 
-جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي ساعت هيجده ديروز در يك تماس تلفني با خبرگزاري پارس در اروميه اعلام كرد كه درگيريهاي دو روز اخير اشنويه هشت نفر از افراد ژاندارمري كشته و بيش از 20 نفر زخميشدند. استاندار آذربايجان غربي گفت: تا ساعت 16 ديروز از سوي طرفين درگير در اشنويه آتشبس داده شده بود و در آن درگيري افراد ژاندارمري با شجاعت و شهامت بسيار از خود دفاع كردند و مهاجمان را عقب راندند و آتشبس ميان طرفين درگير در ساعت 16 امروز (ديروز) برقرار شد. استاندار آذربايجان غربي وضع اشنويه را آشفته خواند و اظهار داشت: بعدازظهر ديروز هياتي از طرف استانداري آذربايجان غربي همراه با اكيپ پزشكي و دارويي به اشنويه اعزام شده است. اين هيات همچنين مشكل اشنويه را مورد بررسي قرار خواهد داد. حقگو در مورد وضع مهاباد به خبرگزاري پارس در اروميه گفت: ديروز حجت الاسلام كرماني نماينده آذربايجان غربي از بازار شهر مريوان ديدن كرد و مورد استقبال گرم گروههاي مردم قرار گرفت و با آنان به گفتگو پرداخت.  استاندار آذربايجان غربي گفت: شهردار مهاباد اعلام كرده است براي اجراي طرحهاي عمراني نياز به اعتبار دارد و من گفتم شهرداري مهاباد به هر ميزان اعتبار براي طرحهاي عمران شهري و آسفالت خيابانها نياز داشته باشد. استانداري آذربايجان غربي تامين خواهد كرد. برابر گزارش خبرنگاران خبرگزاري پارس از سنندج، كرمانشاه، بانه، بوكان، مريوان و سقز، پيش ازظهر ديروز داريوش فروهر، هاشم صباغيان و مهندس سحابي و همراهان براي دنبال كردن مذاكرات با شخصيتهاي ملي و مذهبي استان كردستان سنندج را به سوي سردشت ترك كردند. خبرنگار خبرگزاري پارس كسب اطلاع كرد كه هيات ويژه حسننيت دولت، اعزامياز تهران به منطقه كردستان از سردشت به مهاباد خواهدرفت. از سوي ديگر هاشم صباغيان به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: طبق برنامهاي كه بارها از سوي اين هيات اعلام شده پس از پايان مذاكرات و يا هرگاهايجاب كند بيانيه و يا اطلاعيهاي در مورد اين مذاكره انتشار خواهد يافت، روي اين اساس فعلاً هيچگونه اظهارنظري در اين خصوص نميكند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در پي واقعه روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته بانه كه طي آن زد و خورد شديدي بين نيروهاي ارتش و مردم در بانه در گرفت كنترل شهر در اختيار مردم قرار گرفت و بانه به حالت تعطيل درآمد. نيكو صحبت فرماندار بانه ديروز (16/8/58) طي يك تماس تلفني با خبرگزاري پارس در سنندج پيرامون اين موضوع گفت: هم اكنون شهر بانه آرام است، اما ادارات، مدارس، بانكها و بازار شهر همچنان تعطيل است. از سوي ديگر خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج طي يك تماس تلفني با يك شهروند بوكاني كسب اطلاع كرد كه اين شهر هم اكنون در دست افراد حزب منحله دموكرات است. اوضاع شهر بوكان از چند روز قبل تاكنون كاملاً آرام و پاسداران اعزامي به اين شهر پس از زد و خورد چند روز گذشتهاين شهر را ترك كردهاند. دكتر مهرآسا فرماندار مريوان در يك تماس تلفني با خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج گفت: شهر مريوان طي شب گذشته آرام بود و هيچ اتفاقي روي نداد. دكتر مهرآسا گفت: ادارات و بازار شهر مريوان فعاليت خود را شروع كردهاند، دانشآموزان متحصن شهر مريوان ديروز به تحصن خود پايان دادند و هياتي جهت رسيدگي به كار مدارس و رفع مشكلات آموزش و پرورش اين منطقه از طرف اداره كل آموزش و پرورش استان به سرپرستي معاون اداري و مالي آموزش و پرورش استان كردستان به مريوان وارد و فعاليت خود را شروع كرده است. خبرنگار خبرگزاري پارس از ستاد عمليات سپاه پاسدرارن منطقه غربي كسب اطلاع كرد ديشب عدهاي از مهاجمان با آر، پي، جي، 7 به محل استقرار پاسداران انقلاب در سقز حمله كردند و بر اثر اين حمله، موتور برق اين محل از كار افتاد. اين حمله تلفاتي نداشت. از سوي ديگر سخنگوي دادسراي انقلاب اسلاميكردستان اعلام كرد هفت نفر ديگر از بازداشت شدگان اين دادسرا صبح امروز با قرار كفالت و منع پيگرد از، بازداشتگاه اين دادسرا آزاد شدند. اين سخنگو افزود: دادگاه انقلاب اسلاميكردستان عدهاي را دستگير و بازداشت كرده كه بازجويي و تحقيقات از آنان ادامه دارد.(كيهان17/8/1358)
نماينده امام در غرب كشور اعلام كرد:آتشبس در كردستان نزديك است. 
جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي در گفت و گوي ديشب خود با كيهان ضمن اظهار اميدواري از مذاكرات هيات حسننيت با سران مذهبي و ملي خلق كرد گفت: (حزب دمكرات كردستان در روزهاي اخير نهايت همكاري را در ايجاد آرامش در منطقه داشته است) استاندار آذربايجان غربي اضافه كرد: همكاري حزب دمكرات موجب شد كه بيشتر شهرهاي مناطق كردنشين در اين روزها از آرامش خوبي برخوردار باشند آنها حتي در برخي موارد جلوي تيراندازيهاي عوامل ضد انقلاب را نيز گرفتهاند. حقگو افزود: وضع شهر مهاباد كه جنبهي سمبوليك براي مناطق كردنشين دارد و بيشتر اعضاي مؤثر حزب دمكرات در اين شهر هستند از ده روز پيش بسيار آرام است بدين جهت ما دستور داديم اجراي تمام برنامههايي را كه معوق مانده بود از سرگرفته شود و اگر شهرداري آنجا نيز به بودجهاي نياز داشته باشد آن را كاملاً تأمين خواهيم كرد. جمشيد حقگو همچنين گفت: هيات ويژهايي كه از سوي دولت به كردستان آمده است امروز (ديروز) از مهاباد راهي سردشت شد تا به تلاش خود براي حل بحران منطقه ادامه بدهد. استاندار افزود: استقبال سران مذهبي و ملي خلق كرد از مذاكره با هيات حسننيت دولت بسيار قابل توجه است و همين مسأله باعث اميدواري زيادي در رفع بحران است. حقگو اضافه كرد: همهي مردم كرد واقعاً خواهان حل مساله هستند و من فكر ميكنم اگر مسايل منطقه را به طور واقعگرايانه بررسي كنند تمام مشكلات حل خواهد شد. من ديروز در سردشت بودم و با امام جمعه و معتمدان آنان ملاقات كردم امام جمعه سردشت به من گفت: زدن اتهام تجزيهطلبي به خلق كرد عمل ناروايي است من هم اين موضوع را تاييد ميكنم كردها تجزيهطلب نيستند آنها مرزداران واقعي كشورمان هستند و در همه حال از تماميت اراضي ايران به خوبي دفاع كردهاند. منتها عواملي بودند كه ميخواستند براي ملت كرد وانمود كنند كه رژيم فعلي كشور مانند رژيم گذشته است و چون در رژيم سابق بارها روي خلق كرد معامله شده بود آنها بر اثر تبليغات ضد انقلاب نسبت به حكومت اسلامي بدبين شدند اما اكنون متوجه مساله شدهاند و دليل آن نيز استقبال آنها از مذاكرات هيات حسننيت با سران مذهبي و ملي خودشان است. جمشيد حقگو همچنين گفت: من قبلاً هم گفته بودم كه بايد به حرفهاي اين مردم گوش كرد همين رودرو نشستن با خلق كرد و دريافت خواستهايشان خيلي از مسايل را حل ميكند به علاوه چنين اقداماتي در حفظ تماميت ارضي كشور نيز مؤثر است. استاندار آذربايجان غربي افزود: ديروز در سردشت بودم از امام جمعه شنيدم كه در روزهاي اول انقلاب نمايندهاي از سوي امام جمعه سردشت بمنظور تشريح خواستهاي خلق كرد خدمت امام خميني رسيد و امام به او گفته بود كه «حقوق الكردها مضمونه في الاسلام و مضمونه لدي» يعني حقوق كردها نزد اسلام و نزد من تضمين است. وقتي چنين وضعي باشد و رهبر انقلاب اسلاميدرباره خلق كرد چنين انديشهاي داشته باشد مسلم است كه تمام مسايل حل خواهد شد و تمام قشرهاي مناطق كردنشين مثل ساير هموطنان خود خواهند توانست از مواجب و بركات جمهوري اسلاميايران برخوردار شوند. جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي در پايان اين گفتگو بارديگر ضمن اظهار خوشوقتي از همكاري حزب دمكرات گفت: البته بعضي از احزاب چپ افراطي در صدد كارشكني هايي هستند تا مذاكرات هيات حسننيت در منطقه به نتيجه نرسد اميدواريم آنها نيز به موقعيت هايي پي ببرند و مردم و خواستهاي آنها را بشناسند و بدانند كه در حكومت اسلاميتمام اين خواستها و ايده آلهاي انساني برآورده خواهد شد. (كيهان20/8/1358)
اخطار استاندار آذربايجان غربي
اروميه ـ دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي ديروز براي رسيدگي به نيازمنديها و خواستهاي مردم پيرانشهر وارد اين شهر شد و در جلسهاي كه با شركت گروههاي مختلفي مردم و معتمدان محلي تشكيل شده بود، طي سخناني اظهار داشت: تشكيل چنين جلساتي نشان دهنده اين واقعيت است كه ما در روش گذشته خود كه وضع را پيچيدهتر كرده بود تجديدنظر كردهايم. به گزارش خبرگزاري پارس حقگو گفت: مساله امنيت كه مورد درخواست شما در منطقهاست بايد به معناي واقعي خود برقرار شود چرا كه من معتقدم با زور اسلحه نميتوان در جامعه امنيت برقرار كرد مگر زماني كه همه حافظ امنيت باشيم. استاندار آذربايجان غربي در اين جلسه به كليه كارمندان شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت، مهاباد و اشنويه  كه محل خدمت خود را ترك كردهاند يك هفته مهلت داد كه به سر خدمت خود بازگردند در غير اين صورت بايد خود را به كارگزيني وزارتخانه تابعه خود معرفي كنند. حقگو در اين جلسه كه فرماندهان نظامي منطقه و مسوولان سازمانهاي اداري نيز شركت داشتند، اظهار داشت: اين منطقه در گذشته ميدان تاخت و تاز استعمارگران بوده است و انسانها به حساب نميآمدند ولي در حكومت اسلامي كه ما درصدد ايجاد آن هستيم انسان به عنوان يك انسان مطرح است و با اعتقاد به اين واقعيت در حكومت اسلامي كساني كه براي آزادي و صاحب سرنوشت خود بودن فعاليت ميكنند به هدف خود خواهند رسيد. استاندار اضافه كرد: امروز دو مساله اساسي در اين منطقه مطرح است. يك مساله مهم كه در داخل تماميت ارضي مملكت قابل حل است و ديگري حل مشكلات اقتصادي و عمراني و اجتماعي مردم است كه به عقيده من بايد به طور ضربتي انجام شود. حقگو در پاسخ يكي از اهالي كه خواستهايي را مطرح كرده بود گفت: روشي جديد براي حل مسايل كردستان اتخاذ كردهايم. استاندار آذربايجان غربي افزود: مسوولان شهرها بايد از كساني انتخاب شوند كه بخوبي منطقه را بشناسند و مورد تاييد مردم باشند. حزب دمكرات كردستان تاكنون در تخفيف بحران و ادامه مذاكرات همكاري كرده است و اميدواريم اين مذاكرات همچنان با توفيق ادامه يابد استاندار آذربايجان غربي در پايان گفت: پيام من به اين برادران كرد اين است كه بياييد به اسلام بچسبيد چون اسلام يك مكتب متحرك و مستقيم است و ايران بهترين سرزمين است كه شما كردها در آن زندگي ميكنيد. در اين جلسه يكي از روحانيون پيرانشهر با اشاره به اصالت كردها گفت: اگر سد بزرگي بين ما و ايران ايجاد كنند اين سد را با ناخنهاي خود خراب ميكنيم و از ايران جدا نميشويم. وي گفت: اگر با كمي تأمل و صبر پيش برويم موفق خواهيم شد.  اميري يكي از فرهنگيان پيرانشهر گفت: دستهايي در اين منطقه بكار افتاده كه دولت و كردها را به هم بدبين ميكند و دولتمردان نبايد اجازه دهند بهانه به دست گروههاي مخرب بيفتد. وي ايجاد امنيت و بازگشت ارتش به پادگان و جايگزين كردن آن با افراد محلي در داخل شهر، پاكسازي ادارات از عمال رژيم گذشته، تأمين بهداشت عمومي، تكميل بيمارستان، بررسي حساب شير و خورشيد، سامان دادن به وضع فرهنگ را از خواستهاي مردم عنوان كرد. (كيهان21/8/1358)
براي روشن شدن وضع امنيت سنندج،استاندار كردستان، به تهران ميرود.
كرمانشاه ـ در درگيريهاي پريشب و صبح ديروز «جوانرود» 3 پاسدار كشته شدند. بعداز ظهر ديروز، اجساد اين سه پاسدار به كرمانشاه انتقال داده شد كه در سردخانه بيمارستان 200 تختخوابي كرمانشاه نگهداري ميشود، هنوز ميزان تلفات مهاجمين معلوم نشده است. بعدازظهر ديروز منطقه جوانرود، آرام بود. اين اخبار را ستاد عمليات سپاه پاسداران  غرب كشور در اختيار خبرنگار اطلاعات در كرمانشاه گذاشت.(اطلاعات22/8/1358)
گفتگو 
شكيبا استاندار كردستان بامداد امروز در گفتگو با كيهان گفت: من هنوز از جزييات اين خبر اطلاع ندارم ولي به هر حال فرمان امام در اين زمينه بسيار منطقي بود و جنگ و درگيري بطور قطع در منطقه پايان ميگيرد وي سپس اضافه كرد: آنچه مهم است به اعتقاد من واگذاري و استقلال تمام اختيارات منطقهاي به مردم كردنشين است تا خودشان در تصميمگيري و عمران رفاه كردستان آزاد باشند. استاندار در مورد جزييات اين تصميم گفت: مسلم است كه بعد از فرمان امام بايد ديد كه جزييات اين برنامه چيست و خودمختاري و يا حق تعيين سرنوشت خلق كرد چه حدود و ثغوري دارد و به چه كيفيتي است، زيرا ممكن است خودمختاري مناطق كردنشين بدون اختيار تصميمگيري هم باشد. استاندار در ادامه گفتگوي خود گفت: در صورتي كه حق تعيين سرنوشت و يا خودمختاري به خلق كرد داده شود طبعاً حدود آن از پاوه شروع و تا مناطق كردنشين اروميه و مرز ايران و تركيه ادامه مييابد كه البته توجه داريد كه پوشش اين منطقه در يك قالب خودمختار كار آساني نيست. شكيبا به دنبال اين مطلب افزود: عقيده كلي من اين است كه اگر دولت به همه استانها خودمختاري و يا حق تعيين سرنوشت بر اساس نوعي جمهوري فدراتيو بدهد همه مسايل استانها حل ميگردد و اقليتهاي كرد و بلوچ عرب و بقيه به خواستهاي خود ميرسند. استاندار با اشاره به دو مطلب اساسي گفت: البته مساله زبان و مذهب فقط در اقليتهاي كرد و ترك به شدت مطرح است و همين تفاوت در استفاده كردن از زبان كرد و يكسان بودن مذهب شيعه و سني كه اين دو اقليت را از ديگر اقليت هاي ايران جدا ميكند وي در پايان گفت: در هر حال با فرمان امام مسلماً مردم كردستان بعد از ماهها درگيري و برادركشي به آرامش و امنيت واقعي دست مييابد ولي نكته مهم تكليف قانون اساسي است كه معلوم نيست بعد از اين فرمان امام چگونه اصلاح ميشود و آيا متمميدر مورد حق تعيين سرنوشت ملت كرد به آن اضافه ميشود يا نه؟ خبرنگاران كيهان در منطقه غرب كه امروز صبح با بيشتر شهرهاي كردنشين مانند سنندج، مريوان، نوسود، پاوه، بانه و سقز تماس گرفتند در گزارشهاي خود مينويسند جشن و شادي مردم در تمام شهرها هنوز ادامه دارد در نوسود ديشب واحدهاي ارتشي و مردم با روشن كردن نورافكن به جشن و پايكوبي پرداختند و در شهرهاي ديگر بيشتر مدارس تعطيل شد و مردم به خيابانها ريختند و راهپيمايي و تظاهرات كردند. گزارش رسيده از مناطق كردنشين حاكيست كه مردم شهرهاي كردستان، آذربايجان غربي و كرمانشاهان خود را براي برگزاري جشن بزرگي در تاييد رهنمودهاي امام خميني آماده ميكنند در اين جشن كه به احتمال زياد در مهاباد ترتيب خواهد يافت از پيام محبتآميز رهبر انقلاب تمجيد خواهد شد.(اطلاعات29/8/1358)
گفتگو با استاندار 
محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان در گفت و گويي با كيهان گفت: با فرمان امام كردستان در امنيت و آرامش بسر خواهد برد و توطئههايي عوامل داخلي و خارجي در اين منطقه نقش بر آب خواهد شد. وي سپس افزود: فرمان امام در مورد حق تعيين سرنوشت و خودمختاري منطقه كردستان در در بهترين زمان ممكن انجام شد. اميد ما اين است كه اين فرمان در تمام استانها بمرحله اجرا درآيد، وي اضافه كرد: امام با صدور اين فرمان: هرگونه برحسب تجزيه طلبي را از كردها  دور كرد و نشان داد كه اگر كردهاي اصيل كه وابستگي غير قابل انكاري با جمهوري اسلاميدارند خواست هاي منطقي داشته باشند، از آنها دريغ نخواهد شد. سپهري پور آنگاه گفت: البته چنانچه قبل از درگيري هاي خونين چند ماه اخير نيز حقايق و واقعيتهاي منطقه كردستان توسط افراد صالح و دلسوز مملكت تقديم امام ميشد خواستهاي بجا و منطقي خلق كرد كه در بدترين شرايط زندگي ميكردند و سالها زير ستم بودند، براي امام بازگو ميشد. خيلي زودتر اين غائله خاتمه مييافت. وي در گفت و گوي خود. واگذار اختيارات تصميم گيري در زمينههاي فرهنگي، اداري و اقتصادي را با تعيين حق سرنوشت خلق كرد مرتبط دانست و گفت: با دادن اين اختيارات، كليه تصميم گيريها در قالب يك استان خودمختار به مفهوم آنچه گفتم محقق خواهد شد. بايد اميد داشت كه كردستان در آينده نزديك به كليه هدفهاي خود دست يافته و مردم كرد به آنچه ميخواستند نايل آمدند. استاندار كرمانشاهان در مورد نگهداري مرز توسط كردها گفت: با فرمان امام مسلماً مرزهاي غرب ايران مورد مراقبت شديد  كردهاي سلحشور و عشاير مبارز و مؤمن به انقلاب اسلاميايران قرار خواه گرفت و ديگر هيچگونه نگراني و دغدغهي خاطر از تجاوزات احتمالي كشورهاي اسلاميو نفوذ عوامل وابسته به آنسوي مرزها در حالت خود نخواهيم داشت. زيرا قبل از هرگونه اقدام متقابل مأموران ژاندارمري و ارتش، افراد مبارز كرد اين عوامل را سركوب خواهند كرد دبيري معاون استانداري كردستان نيز در گفت و گوي ديگري با كيهان گفت: خودمختاري اگر در امور رفاهي و اقتصادي هر استان بر اساس ضوابط تعيين شده و بوسيله عوامل خدمتگزار همان استان تحقق يابد، كمال مطلوب است. وي اضافه كرد: در زمينه خروج پاسداران غير بوميبعد از فرمان امام، مقامات انتظاميو مسوولان محلي و همچنين شوراي انقلاب تصميم ميگيرند. مراد كريميرييس جديد سپاه پاسداران سنندج نيز در گفت و گويي با كيهان گفت: اگر گروههاي افراطي در منطقه كردستان مجدداً دست به فعاليت جنگي و تخريبي نزنند احتمالاً سپاه پاسدارن غير بومياز سنندج خارج خواهند شد.(اطلاعات29/8/1358)
دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي:حزب دمكرات، سه تن از پاسداران را دستگير كرد.
	اروميه ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: «در تماسي كه با آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي گرفته شد، استاندار اظهار داشت كه پريشب حدود ساعت يك به پاسگاه مستقر در روستاي «بند» از سه جهت حمله شد و از طرف افراد پاسگاه ژاندامري نيز بشدت به مهاجمين پاسخ داده شد. اين درگيري تا ساعت 4 ادامه داشت و مهاجمين متواري شدند اين درگيري، خوشبختانه هيچ گونه تلفاتي نداشته است.» دكتر حقگو اضافه كرد: «همچنين در ساختمان آب مشروب اروميه موارد مواد منفجره گذاشته بودند كه با منفجر شدن آن به اطاق نگهباني، خسارات وارد آمده است» وي افزود: «از ناحيه آب، هيچگونه نگراني در ميان نيست و اقداماتي امنيتي به عمل آمده است. البته سه نفر از پاسدارهاي نگهباني آب مشروب بوسيله حزب دمكرات دستگير شدهاند و اسامي آنها عبارتند از: آقاي گل محمد سلطاني بند ـ آقاي حسين فرخي ـ آقاي جليل شريفي ديزج.(جمهوري اسلامي30/8/1358)
استاندار كردستان در رابطه با حل مسايل كردستان گفت:برنامههاي ضربتي عمراني و رفاهي در كردستان اجرا خواهد شد.
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان در ارتباط با فرمان امام خميني به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: «فرمان امام در مورد تعيين حق سرنوشت و خودمختاري منطقه كردستان در بهترين زمان ممكن صادر شد اميد ما آنست كه اين فرمان در تمام استانها بمرحله اجرا درآيد». وي افزود: «امام با صدور اين فرمان هرگونه برچسب تجزيه طلبي را از كردها دور كرد و نشان داد كه اگر كردهاي اصيل كه وابستگي غير قابل انكاري با جمهوري اسلامي دارند خواستهاي منطقي داشته باشند از آنها دريغ نخواهد شد. استاندار كرمانشاهان اضافه كرد: «به اعتقاد من فرمان امام نه فقط در حساسترين زمان مملكت را از آشفتگي و تشتت نجات داد بلكه مردم كردستان را نيز از توطئهها دور كرد و به آغوش ملت كشانيد اين فرمان همچنين دست اجنبي را ازكردستان كوتاه كرد و نقش كساني را كه ميخواستند در اين منطقه بين برادران كرد و ملت ايران جدائي بياندازد نقش بر آب كرد البته چنانكه قبل از درگيريهاي خونين چند ماه اخير نيز حقايق و واقعيات منطقه كردستان توسط افراد صالح و دلسوز مملكت تقديم امام ميشد و خواستهاي بجا و منطقي كرد كه در بدترين شرايط زندگي ميكردند و سالها زير ستم و ظلم بودند براي امام بازگو ميشد خيلي زودتر از اين غائله كردستان فرو مينشست.وي در ادامه گفتگوي خود با خبرگزاري پارس اختيارات تصميم گيري در زمينههاي فرهنگي، اداري و اقتصادي را با تعيين حق سرنوشت مردم كردستان مرتبط داست و گفت: «با دادن اين اختيارات و كليه تصميم گيريها به مفهوم آنچه كه گفتهام بايد اميد داشت كه كردستان در آيندهاي نزديك به كليه هدفهاي منطقي خود دست يافته و مردم كرد به آنچه كه ميخواستند نايل آيند.استاندار در مورد نگهداري مرزها توسط مردم گفت: «با فرمان امام مسلماً مرزهاي غربي ايران مورد مراقبت شديد كردهاي سلحشور و مبارز و عشاير مؤمنبه انقلاب اسلامي قرار خواهد گرفتو ديگر جاي هيچگونه نگراني و دغدغه خاطر از تجاوزات احتمالي به مرزهاي ايران و نفوذ عوامل مسلح در خاك خود نخواهيم داشت»، زيرا قبل از هرگونه اقدام متقابل ماموران ژاندارمري و ارتش و افراد مبارز كرد اين عوامل را سركوب خواهد كرد.استاندار كرمانشاهان ادامه مذاكرات را لازم دانست و گفت...با وجود فرمان امام هنوز جزئيات مورد بحث در اين منطقه زياد است و مسلماً با شناخت و قبول احزاب سياسي منطقه ضرورت ادامه مذاكرات براي حل پارهاي از مسايل ديگر در سطح رهبران مذهبي و ملي كردستان لازم است ولي بهرحال زمينه مساعدي براي حل تمام مشكلات فراهم آمده است. استاندار كرمانشاهان در مورد تغيير و اصلاح بعضي مواد قانون اساسي بعد ا فرمان امام اظهار داشت: «من فكر ميكنم كه نيازي به اين كار نباشد زيرا در قانون اساسي تصويب شده در مجلس خبرگان مساله شوراها در تمام استانها كه تقريباً همان معني حق تعيين سرنوشت و تصميم گيري در استانها را ميدهد به روشني مشخص شده و كليه حقوق اقليتهاي مختلف ايران تامين گرديد است». وي در پايان اين مصاحبه گفت: «بهرصورت امرو زماني است كه ملت كرد با هوشياري و وحدت بسوي اتحاد بيشتر با برادران ايراني خود گام بردارد و اجازه ندهند كه بعد از فرمان امام افراد و يا گروهها دست به اخلال و توطئه بزنند و يقين بايد داشت كه بعد از اين مرحله منطقه كردستان زير پوشش برنامههاي ضربتي عمراني و رفاهي قرار خواهد گرفت».(اطلاعات30/8/1358)
استاندار كردستان، آذربايجان غربي و كرمانشاهان در مصاحبه با خبرگزاري پارس: شجاعت و روشن بيني امام به بحران كردستان پايان ميدهد.
·	مردم كرد به شخص امام خميني اعتقاد دارند و ميدانند آنچه امام ميگويد بر مبناي اعتقاد اسلامي ايشان است.
اروميه ـ كرمانشاهان خبرگزاري پارس. در ارتباط با پيام رهبر انقلاب اسلامي ايران به خواهران و برادران كرد و تحولات اخير غرب كشور استانداري كردستان آذربايجان غربي و كرمانشاهان به سئوالات خبرنگاران خبرگزاري پارس درباره آخرين تحولات اوضاع غرب كشور پاسخ گفتند. شكيبا استاندار كردستان در ارتباط با مسايل كردستان پس از سفر حسن نيت پيرامون شادماني مردم بدنبال امام به برادران و خواهران كرد گفت: مردم كرد به شخص امام اعتقاد دارند و ميدانند آنچه امام ميگويد صرفاً بر مبناي اعتقاد اسلامي اوست و گزارش هيات حسن نيت اعزامي به كردستان كه گزارشي بي غرض بود موجب وقوف امام بر واقعيتهاي موجود حاكم بر اوضاع كردستان شده است به همين جهت امام تحت تأثير اين عقايد و شهامت به شجاعتي كه ناشي از معتقدات ديني اوست موجب شد كه بدون توجه به جريانات گذشته مسير حركت و عقايدش را نسبت به كردستان با روشني كامل مشخص نمايد. من يقين دارم كه براي شخصيت فوق العاده امام كه زندگي سراپا افتخارش آزاد از هر نوع رنگ و تعلق مادي و دنيوي است اعلام پيام راجع به كردستان امري طبيعي و عادي بوده است و كمترين شائبه و اكراه و اجباري متوسل نيست.»
آزادي زندانيان سياسي
خبرنگار پرسيد: مرحلة بعدي مذاكرات هيات حسن نيت چه جنبههايي را در بر ميگيرد؟ استاندار كردستان گفت: «مردم كردستان خواستهايشان در چارچوب استقلال و آزادي و حاكميت تمام ايران است وخواست غير معقول ناموجهي نداشتهاند. دولت هم در اجراي دستور امام جز توجه به اصلاح و ثبات مملكت نظري ندارد. بنابراين اين ضامن پيشرفت مذاكرات چيزي جز حسن نيت طرفين مذاكره نخواهد بود مخصوصاً دولت بايد در انتخاب هيات نمايندگي كمال دقت و مراقبت را انجام دهد. شكيبا اضافه كرد: «اگر مذاكرات به نتيجة مطلوب برسد قبل از اعلام نتيجة قطعي مذاكرات هم دولت و هم گروههاي سياسي اقدام به آزاد كردن زندانيان سياسي خواهد كرد و در اين امر هيچگونه ترديدي نيست كه حداقل مبادلة زندانيان را شروع خواهند كرد» و پاسداران هم از كردستان به شهرهاي خود باز خواهند گشت. دربارة وضع گروهاي سياسي و نقش آنها در وقايع اخير كردستان و در قبال آرامش منطقة استاندار كردستان گفت: «در اين كه حزب دمكرات قويترين حزب كردستان است ترديدي نيست. گروههاي سياسي ديگر نيز كه با حزب دمكرات كردستان ائتلاف كردهاند مسلماً از تصميمات حزب پيروي خواهند كرد. شكيبا همچنين دربارة وجود شورا برياست شيخ عزالدين حسيني گفت: اين شورا شوراي هماهنگي نيست بلكه هيات مذاكره با دولت به رياست شيخ عزالدين است».
نظر استاندار آذربايجان غربي
دكتر جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي نيز در يك مصاحبة اختصاصي با خبرگزاري پارس در اروميه در ارتباط با مسايل كردستان پس از سفر رييس حسن نيت به سئوالهاي خبرنگار خبرگزاري پارس پاسخ داد. وي گفت: «فكر ميكنم اين نشان دهنده خلوص نيت و صميميت آنها در رفع مشكلات و ناراحتيهائي است كه تا بحال به منطقه تحميل شده بود» در پاسخ اين سئوال كه مرحله بعدي مذاكرات هيات حسن نيت چه جنبههائي را بايد دربر داشته باشد، حقگو گفت: «من به اين سئوال جواب كامل نميتوانم بدهم ولي آنچه كه ميتوانم بگويم بايد جنبههاي عملي قضيه مطرح شود و چگونگي پياده كردن مسايلي كه تاكنون به توافق رسيدهايم مطرح شود باضافه با استفاده از اين فضاي مناسب و مساعد كه آمادگي كامل براي حل مشكلات در طرفين ايجاد شده است بموازات مذاكرات و حسن نيت فعاليتهاي رفاهي و اجتماعي از لحاظ عمران منطقه در سطح وسيع بطور سريع انجام گيرد. استاندار آذربايجان غربي در مورد زندانيان اظهار داشت، عدهاي از زندانيان تاكنون آزادشده اند و بقيه هم بموازات وجود آمدن محيط حسن تفاهم در جريان آزاد شدن هستند و اميدوارم بزودي همه زندانيها از دو طرف آزاد بشوند و به خانواده خود بازگردند. حقگو در پاسخ اين سئوال كه وضع پاسداران و افراد ارتشي چه ميشود.. گفت:« پاسداران در واقع به معني پاسدار انقلاب اسلامي انشاءالله در يك محيط صلح و صفا يك پاسدار ايدئولوژيكي و عقيدتي خواهد بود و از اين نيروي جوان و پرشور بعنوان يك گروه براي ساختن جامعه اسلامي استفاده شود.» در مورد ارتش وي گفت: «در يك نظام اسلامي ارتش اسلامي و قوي تر و مصم تر وجود داشته باشد كه مردم مسلمان ما در مقابل اجنبي و دشمنان ما كه از اربابان امپرياليست خود دستور ميگيرند احساس امنيت بكنيد و ارتش آمادگي مقابله با هر گونه تجاوز بمرز و بوم اسلام داشته باشد». استاندار آذربايجان غربي در پاسخ اين سئوال كه وضع خانوادههاي بي سرپرست كه در نتيجه وقايع كردستان به وجود آمده چيست.؟ اظهار داشت: «ما حل اين مساله و رسيدگي به وضع خانوادههاي بي سرپرست كه خوشبختانه در اروميه فعال است واگذاري كرده ايم و براي رفع نيازهاي آنان برنامهريزي جديدي را آغاز كرده ايم تا آنجائي كه واقعاً ميتوانيم با نظر وزارت كشور از مردم جبران خسارت شود و زندگي آنان براه افتاد ولي بايد بگويم ما نميتوانيم مثل بيمه تمام خسارات را تأمين كنيم و در اين راه از همشهريها و هم ولايتيها انتظار داريم كه ملاحظه ما را هم بكنند چون امكانات محدود است و انشاءالله خداوند به اين امكانات بركت ميدهد و زندگي آنان براه ميافتد. از استاندار آذربايجان غربي پرسيده شد نقش گروههاي سياسي در وقايع كردستان، آرامش آينده چه بوده وهست. حقگو گفت: «حزب دمكرات تاكنون در ايجاد آرامش و محيط زيست مسالمت آميز نقش خود را ايفاء كرده ولي در مورد آزادي گروههاي سياسي طبق ماده بيست و شش قانون اساسي جديد احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و اسلامي آزادند مشروط بر اينكه آزاي، استقلال وحدت ملي و موازين اسلامي جمهوري اسلامي را نقض نكنند. كه در حفظ امنيت منطقه و حراست از مرزها و جلوگيري از اعمال كساني كه قصد اخلال در كار مملكت دارند و با جمهوري اسلامي مخالفند مترتب است بايد مشخص گردد و نقش مردم منطقه در اين حفظ امنيت و پاسداري از مرزها تعيين شود. خبرنگار خبرگزاري پارس پرسيد آيا در نظر هست زندانيان در ارتباط با مساله كردستان آزاد شوند. سپهري پورگفت: «البته چون امام نسبت به كليه كسانيكه در وقايع اخير پاوه، اورامانات و كردستان درگيريها داشتهاند». عفو عمومي صادر فرموده اند لذا آن عده از زندانيان كه در سمول اين عفو قرار گيرند بايد آزاد شوند كما اينكه بلافاصله پس از انتشار پيام اخير امام پانزده نفر كه از اهالي پاوه و بانه بودند از زندان ديزل آباد كرمانشاه سئوال بعدي خبرنگار و خبرگزاري پارس درباره وضع سوخت و مايحتاج عمومي منطقه بود كه استاندار كرمانشاهان پاسخ داد از نظر سوخت و مواد غذائي در حال حاضر كمبودي احساس نميشود. خبرنگار خبر گزاري پارس پرسيد وضع گروههاي سياسي و نقش آنها در وقايع اخر كردستان چيست و در قبال آرامش منطقه چه خواهد بود. استاندار كرمانشاهان گفت: «گروههاي سياسي در منطقه وجود دارند كسانيكه به ايدئولوژي اسلامي و حكومت جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني مؤمن و معتقد هستند ميتوانند در آرامش منطقه و همكاري با دولت و در تشكيل شوراها براي اداره امور منطقه مؤثر واقع شوند».
شهر مهاباد، پس از ماهها تشنج و درگيري، عصر روز سه شنبه گذشته، شاهد برگزاري ميتينگ با شكوه دموكراتها بود كه بيش از يكصد هزار نفر براي برپايي اين ميتينگ تاريخي، در ميدان آزادي (قاضي محمد) مهاباد، گرد آمده بودند. در اين اجتماع، دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران، گفت: ما در اينجا جمع شده ايم تا يكبار ديگر، سلام ما به رهبر عاليقدر انقلاب اسلامي ايران برسد. ما در اينجا جمع شده ايم كه به امام خميني بگوييم، پيامش را دريافت كرديم و به پيامشان، لبيك ميگوييم.(اطلاعات 1/9/1358)
استاندار ايلام:دستهاي آلوده و مرموز بر كردستان ايجاد ناهماهنگي و اختلاف ميكند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان ـ دستهاي آلوده و مرموزي بعد از انقلاب براي ايجاد تفرقه و اختلاف در منطقه كردستان به كار افتاد و ميخواستند و هنوز هم ميخواهند كه بين ارتش و ژاندارمري و شهرباني و پاسداران ايجاد ناهماهنگي و اختلاف كنند اين مطالب را كيومرث فرجاد استاندار ايلام در گفتگويي با كيهان عنوان كرد و افزود: فرمان امام خميني در مورد حل مسايل كردستان اميدبخش و حاوي نكات مهمي بود و بديهي است با اجراي برنامههاي عمراني و اصلاحي در كردستان شمالي، مركزي و جنوبي دكان روشنفكرهاي با تقصير و بدون تقصير تخته خواهد شد. وي گفت: مردم مبارز و گروههاي اصيل كردستان واقعاً خواهان آرامش و امنيت هستند و جز معدودي كه مأمور ابرقدرتها بوده و دست به اخلال ميزنند همگي در مسير امام و اسلام پيش ميروند. استاندار ايلام افزود: در بعضي از استانها مانند خراسان و خوزستان عدهاي قصد ايجاد شكاف بين روحانيت و استانداران را دارد ولي خوشبختانه يك بعد از مفاد پيام اخيرامام در مورد كردستان تاكيد بر حفظ وحدت كامل داخلي و مقابله با توطئههاي آمريكا در منطقه است كه دست اين عده را رو خواهد كرد. فرجاد ضمن اشاره به لزوم ادامه امنيت و آرامش در منطقه و ايجاد برنامههاي رفاهي و عمراني گفت: اشغال لانهي جاسوسي آمريكا در تهران توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام انقلاب اسلامي ايران را وارد مرحلهي تازهاي از مبارزهي ضد امپرياليسميكرد و تهديد نظاميو تحريم اقتصادي دولت آمريكا يعني ميراثخواران، دزداندريايي نيز نميتوانند انقلاب ما را به عقبنشيني وادار ميكند وي در اين مورد افزود: انتصاب وزير جديد بازرگاني آمريكا كه از نمايندگان صهيونيسم حاكم بر دولت آمريكا است روابط بيشرمانه كيسينجر با شاه مخلوع و نفوذ صيونيسمها در كارتلها و تراستهاي آمريكايي مبين اين واقعه تلخ است كه صهيونيسم و سرمايهداري هر دو دوستان قديمي يكديگرند. وي گفت: من اطمينان دارم در اين مرحله از مبارزه خلق كبير ايران به رهبري امام خميني از آزمون تاريخ اين بار نيز سربلند برخواهند خاست و آهنگ نزول امپراطوري ابرقدرت شماره يك جهان يعني امپرياليسم آمريكا در تهران به صدا در آمده است. فرجاد آنگاه به تشريح برنامههايي در دست اقدام ايران اشاره كرد و گفت: گزارش كارهاي انجام شده در سطح استان ايلام به زودي براي اطلاع عموم منتشر خواهد شد ولي ما در جهت ايجاد اشتغال مفيد براي انتخاب نود آموزگار پيماني، امتحاني استخدامي برگزار كرديم و بعد از طر دوره كوتاهي اين عده خدمت خود را شروع خواهند كرد. وي افزود: براي يكي دو سازمان ديگر نيز، جهت صدور مجوز استخدام مراحل نهايي را طي ميكنيم و ضمناً براي راهاندازي كارخانجات ماشيني آجر و كارخانه آسفالت ايران و سيمان دهلران مطالعاتي انجام شده و اقدامات لازم صورت گرفته است. وي گفت: برنامههاي راهسازي و آسفالت ايلام و عمليات حفاري منابع آب نيز به زودي شروع خواهد شد و در مورد كشاورزي و دامپروري نيز حد نصاب وامها به دو يا سه برابر سالهاي قبل رسيده است و برنامههاي بنيادي اين دو بخش اساسي قبل از پايان سال جاري عملي خواهد شد. استاندار در پايان گفت: در رابطه علت و معلول بين اشتغال مفيد و سرقت و خرابكاري من معتقد به مبارزه با ريشه و علت هستم. ليكن اين دليل نميشود كه ما در مبارزه با تعداد انگشت شماري سارق مسلح و معدودي خرابكار فريب خورده قاطعيت و شدت عمل به خرج ندهيم.(كيهان1/9/1358) 
ديپلمههاي بيكار،ادارات سنندج را اشغال كردند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: ساختمان دادگاه انقلاب و ادارهي مخابرات سنندج توسط گروهي از ديپلمههاي بيكار تصرف شد. يكي از مسوولان سپاه پاسدارن سنندج روز گذشته در تماسي با خبرنگار كيهان ضمن اعلام اين مطلب گفت: ديروز عدهاي مسلح به نام ديپلمههاي بيكار دادگاه انقلاب و ساير مؤسسات و ادارات سنندج را به اشغال خود درآوردند. وي از خواستههاي اين گروه اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: ما اقدامي براي خنثي كردن اين اعمال نميكنيم ولي در حال آماده باش هستيم كه اگر زماني به ما حملهاي شد بتوانيم از خود دفاع كنيم. دبيري معاون استاندار كردستان به خبرنگار كيهان گفت: اين گروه ديپلمههاي بيكاري هستند (با شعار كار كار كار اين است شعار بيكار)  ادارات را به تصرف خود درآوردند. وي افزود: اين گروه مسلح نيستند ولي امكان دارد نيروهاي مسلحي به همين نام در بين آنها رخنه كرده باشد تا بتوانند اخلال كنند براي جلوگيري از اين مساله از مدير كل كار و امور اجتماعي در سنندج خواستهايم كه محلي را انتخاب كنند و نام كساني را كه مدرك ديپلم خود را ارائه ميدهند يادداشت كنند. دبيري گفت: من از مديران كل مؤسسات خواستهام كه كميسيوني در استانداري تشكيل دهند و پستهاي خالي خود را به استاندار اطلاع بدهند و ما هم از مركز تقاضا ميكنيم كه ممنوعيت حق استخدام با توجه به شرايط ويژه سنندج را لغو كنند. وي افزود: اين جوانان قصد تخريب و اذيت كسي را ندارند و فقط از كار ادارات جلوگيري كردهاند و اگر سپاه پاسداران در حال آمادهباش است بيشتر به خاطر اين است كه افراد مسلحي وارد شهر شده و امكان هست كه حمله كنند. محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان نيز در گفتگويي با خبرنگار كيهان گفت: با خروج پاسداران از محوطه نگهباني استانداري امنيت اين ساختمان به خطر افتاده است. استاندار كردستان افزود: به علت اوجگيري تشنج و ناامني در سطح شهر سنندج و تصرف ادارات دولتي توسط ديپلمههاي بيكار لازم است كه هر چه زودتر دولت به مسايل و مشكلات اين شهر رسيدگي كند شكيبا اضافه كرد: حدود 2000 نفر  بعنوان ديپلمهي بيكار ادارات سنندج را تصرف كردهاند پس از اعلام ثبت معلوم شد كه فقط 300 نفر از آنها ديپلمهي بيكار واقعي هستند و بقيه كساني هستند كه قصد اخلال و تحريك دارند در ادامهاين وضع تعداد زيادي از فارغ التحصيلان كلاس پنجم متوسطه كه هنوز مدرك ديپلم ندارند خواهان اشتغال به كار در ادارات هستند. شكيبا در مورد آخرين تحولات منطقه كردستان  بعد از مراجعت هيات حسننيت دولت از مهاباد گفت: در اين سفر كه من هم همراه هيات بودم مذاكرات همچنان با حسننيت  تعقيب شد و بعد از آخرين مذاكره با قاسملو دبير كل حزب دمكرات زمينه مساعدتري براي ادامه گفتگوها و تفاهم بوجود آمد. وي اضافه كرد البته هيات حسننيت دولت قصد داشت كه با شيخ عزالدين حسيني گفتگو كند اما چون مراجعه اضطراري به تهران پيش آمد گفتگو با شيخ عزالدين حسيني در مذاكرات بعدي انجام خواهد شد. (كيهان4/9/1358)
استاندار آذربايجان غربي:حق مشروع كردها در اسلام و چهارچوب ايران به رسميت شناخته شده است.
هميشه با برادران كرد بازي كردهاند و هيچوقت آنها را به بازي نگرفتهاند.
اگر كسي در نهضت اسلاميسدي ايجادي كند،حتي اگر از پوشش اسلام با آن مخالفت كند از بين خواهدرفت. 
اروميه ـ جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي ديروز در بخش «سوماي برادوست» با سران كردهاي اين منطقه ملاقات و گفتگو كرد. در اين ملاقات كه در روستاي «جهني» انجام گرفت. حقگو با اشاره به قوميت و مليت مشترك مردم منطقه در اسلام گفت: ما بايد دست در دست هم به عنوان يك مسلمان واقعي بحران تصنعي و اختلافات تحميلي را از بين ببريم و آن اصالت را كه تاكنون در حراست مرزهاي اسلام و ايران حفظ كردهايم قوام بخشيم. استاندار آذربايجان غربي ضمن ابراز خرسندي از شركت در جلسه سران كردها از آنان براي رفع مشكلات منطقه كمك خواست و اظهار داشت: در گذشته با برادران كرد بيشتر بازي كردهاند و هيچوقت آنها را به بازي نگرفتهاند. حقگو گفت: شما هميشه آزاد بودهايد و رنگ نگرفتهايد حالا هم كه دولت كمال حسننيت را براي رفع بحران نشان داده است از فرصت براي حل مشكلات حداكثر استفاده را بكنيم. استاندار آذربايجان غربي در همين روستا طي سخناني در ميان تودهي مردم با اشاره به نقش اساسي كردها در پيروزي انقلاب اظهار داشت اگر در حل بحران منطقه گامهاي عملي برداشته نشود. همانطوري كه شما گفتيد ما نيز با آن موافق نخواهيم بود و حق مشروع شما در اسلام و در چارچوب ايران به رسميت شناخته شده است و اگر كسي در نهضت اسلاميسدي ايجاد كند و حتي در پوشش با امپرياليسم خونخوار است و ما براي پيروزي نهايي از شما برادارن كمك ميطلبيم و اميدواريم همچنان ما را در رسيدن به ايراني آزاد و اسلام واقعي كمك كنيد. حقگو همچنين اعلام كرد: دستور داده است براي اهل تسنن در شهرستانهاي كردنشين مدارس علوم ديني ايجاد شود. در همين اجتماع چند نفر از سران كردهاي منطقه پيرامون خواستهاي كردها سخن گفتند و يكي از آنان يادآور شد كه خواست خلق كرد در چارچوب ايران مطرح است و هر كس به ما، مارك تجزيهطلبي بزند و يا ساير اتهامات واهي از قبيل همدستي با صهيونيستها و ساير كشورها را وارد كند به ايران و ملت كرد خيانت كرده است. ما در انقلاب اسلاميصميمانه شركت داشتهايم و معتقديم كه اين انقلاب مديون تمام قشرهاي اجتماعي است و بايد اين قشرها از آن استفاده كنند. ما نقطهنظرهاي خود را درباره كردستان بارها اعلام كردهايم بايد واقعيتها منعكس شود و گزارشهاي خلاف به مقامات داده نشود. ما جنگ تحميلي را نميخواهيم ولي اگر اين جنگ بارديگر تحميل شود بايد مسببين آن را پيدا كرد. ما جدايي نميخواهيم و اين ماركي است كه به زور به ما چسباندهاند و اگر ميگوييم تجزيهطلب نيستيم اين براي خوشايند كسي نيست و ما واقعاً نميخواهيم از برادران ايراني خود جدا باشيم. وي ضمن انتقاد از انعكاس اخبار كردستان در رسانههاي گروهي بار ديگر همبستگي خلق كرد را در مبارزه با امپرياليسم آمريكا مورد تاكيد قرار داد و در پايان گفت كه مردم كرد اجازه نخواهند داد كه امپرياليستها از آنها بهرهبرداري بكنند.(كيهان 5/9/1358)
برخي گروه ها از پيشرفت مذاكرات دولت و توده مردم هراس دارند. 
تهران ـ خبرگزاري پارس:استاندار آذربايجان غربي طي گفتگويي اعلام كرد:حوادث اخير در مهاباد مجرد ومجزا از مسايل كردستان نيست و حاصل كليه مسايلي است كه در رابطه با غرب كشور مطرح است. حقگو استاندار آذربايجان غربي در باره دورنايهاي رخدادهاي منطقه و راه حل مشكلات كردستان گفت:
مساله كردستان و غرب كشور بسيار پيچيده است به نظر من مشكل ناشي از دخالتهاي افراد غير مسوول محلي و غير محلي پراه اي از دستاندركاران است به تغير ديگر مساله به تعبير ديگر مساله تااندازهاي از تداخل قوا ناشي شده است كه به طور متقاطع عمل كردهاند. من معتقد هستم كه مسايل غرب كشور بيشتر از طريق كارشناسان و دستاندركاران محلي حل شود چرا كه آنها بيش از ديگران با شرايط خواص منطقه از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي آشنا هستند و جنبههاي روانشناسي اجتماعي منطقه را در نظر دارند.
همين آگاهي ها باعث ميشود از بحرانيتر شدن اوضاع پيشگيري به عمل آيد مساله در اين منطقه از كشور بسيار حساس و ظريف است و نبايد اقدامات به صورت عكسالعمل وقايع باشد.
بايد مبتكران عملكرد و به ضد انقلاب فرصت پيچيدهتر كردن اوضاع را ندارد حقگو استاندار آذربايجان غربي در پاسخ اين پرسش كه چرا در حال پيشرفت مذاكرات حوادث اخير پيشآمد گفت: اين وضع در واقع ناشي از عكسالعمل افرادي در حزب دمكرات و يا جناحهاي ديگر است كه با پيشرفت مذاكرات مخالف هستند ترس اين گروهها اين است كه ما با توده مردم كنار بيايم و اعتماد معتمدين محل را جلب كنيم و بتوانيم مردم را نسبت به دولت علاقمند سازيم اين است كه اين حوادث مصنوعي را در بين مردم بوجود ميآورند استاندارآذربايجان غربي كه به تهران آمده است اظهار داشت: كه فردا به محل ماموريت خود باز خواهد گشت وي درباره اين مساله كه طرح تازه براي اريه با دولت دارد يا نه گفت: موضوع طرحها و برنامهاي كه داشتهام تغير نكرده وآنها را دنبال ميكنم در منطقه يك مساله سياسي وجود دارد و آن اين است كه بايد حساب مردم را از عدهاي ضد انقلاب جدا كرد اين مساله بسيار حساس است و بايد با دقت در باره آن عمل نمود استاندار آذربايجان غربي درباره ديدار با امام گفت: تاكنون فرصتي پيش نيامده است كه به حضور امام برسم و اميدوارم كه سفر ديگر به حضور ايشان برسم.(اطلاعات9/9/1358)
«آري» راي بيشتر مردم كرمانشاهان بود.
اگر عراق طالب همكاري بود به اعمال مزدوران منطقه در خاك خود پايان ميداد. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: اكثريت مردم كرمانشاه و شهرها و بخشها و روستاهاي تابع استان به رفراندوم قانون اساسي رأي آري دادند و تنها تعداد كميپاسخ نه دادند. محمد سپهري پور استاندار كرمانشاهان ضمن اعلام اين مطلب به كيهان گفت: به طور كلي قانون اساسي جمهوري اسلاميايران در استان كرمانشاهان با استقبال روبرو شد. ولي تعدادي هم در اين راي گيري شركت نگردند. وي اضافه كرد:عدم شركت اين عده در رأيگيري به اعتقاد من اشتباه بود و همانطور كه امام در پيام چهار روز پيش خود فرمودند نارساييهاي قانون اساسي در جهت حفظ وحدت تمام مردم ايران با گنجاندن متممهاي لازم به اصول قانون اساسي اصلاح خواهد شد. استاندار افزود: اگر همهي اقشار ملت ايران در اين رفراندوم شركت كنند و قانون اساسي را به تصويب برسانند دشمنان اسلام و ايران خلع سلاح خواهند شد و توطئهها و انتقادهاي آنها نقشبرآب ميشود وي با اشاره به خواستهاي ملت كرد گفت: خواستههاي برادران كرد ما در قانون اساسي تا حدودي تأمين شده و همينطور براي خواستههاي ساير اقليتهاي ايراني در اصل برقراري شوراها تضمين لازم به عمل آمده است. بنابراين تحريك بعضي عوامل و انتقاد آنها از اصول قانون اساسي جمهوري اسلاميايران قابل دفاع نيست و اين گروه فقط قصد كمرنگ كردن قانون اساسي ما را دارند. وي در مورد جزييات رأي گيري در استان كرمانشاهان گفت در رأي گيري دو روز گذشته كرمانشاه تعدادي از صندوقهاي رأي بويژه در شمال شهر بدون استفاده برگردانيده شد و همين طور در بعضي از استانها و بخشهايي از استان برادران كرد در رأي گيري شركت نكردهاند.و مجموع تعداد كساني هم كه پاسخ نه دادند از يك هزار نفر متجاوز نيست ولي اكثريت در اين رأي گيري شركت كردند و پاسخ آري دادند. استاندار در مورد ادامه مذاكرات در كردستان گفت: ادامه مذاكرات در سطح منطقه و ايجاد تفاهم كامل با برادران كرد با توجه به حسننيت دو طرف بسيار مفيد خواهد بود و من مطمئنم كه حزب دمكرات كردستان با شركت مستقيم در مذاكرات و اعلام عدم و وابستگي خود با گروههاي كه جمهوري اسلاميرا قبول ندارند به نتايج و خواستههاي مورد نظر خود دست مييابد. وي در عين حال گفت: من معتقدم كه تعيين حق سرنوشت مردم كرد و ساير اقشار ديگر ملت ايران با توجه به فرمان امام عملي خواهد شد ولي در مورد حكم خودمختاري بطور مطلق بايد بحث بيشتري شود و برادران كرد نبايد به خاطر كلماتي اين همه اصرار ورزند. استاندار با قبول نارسايي هاي موجود در بعضي اصول قانون اساسي گفت: امام وعده دادند كه اين نارسايي ها حل شود و شايد در آينده مجلس خبرگان ضرورت تشكيل يك جلسه فوقالعاده و اضافه كردن متممهاي لازم به اصول قانون اساسي را احساس كنند كه قطعاً در آن صورت مسايل كلي هم برطرف ميشود. در مورد تقاضاي ملت كرد و بعضي گروههاي سياسي براي به تعويق افتادن زمان رأيگيري قانون اساسي استاندار گفت: به عقيده من تأخير در برگزاري رفراندوم قانون اساسي زيان بخش بود. رفراندوم براي قانون اساسي در شرايط بلاتكليفي كنوني مملكت بسيار لازم بود. استاندار همچنين گفت در قانون اساسي مورد تصويب مردم مملكت ما هيچگونه محدوديتي در مورد مسايل مذهبي و سنتي اقليتهاي ايراني وجود ندارد ولي چون اكثريت مردم ما شيعه اثني عشري هستند بنابراين مذهب شيعه به صورت مذهب رسميمملكت شناخته شده و اين موضوع هيچ تعارضي با ساير برادران مسلمان و پيرو اسلام در ايران ندارد. استاندار كرمانشاهان در مورد برقراري امنيت در جادههاي كرمانشاه و مقابله با اشرار و گردنه بگيران مسلح گفت: براي پايان دادن به اين وضع و تأمين امنيت و آرامش در جادههاي كرمانشاه تصميمات لازم گرفته شده و از اين به بعد خواهيم كوشيد كه بطور قاطع با كساني كه هدفي جز اخلال در منطقه ندارند و براي مردم و مسافرين ايجاد مزاحمت و ناراحتي ميكنند شديداً مقابله كنيم استاندار حزب دمكرات را مبرا از اين درگيريها دانست و گفت اين حزب براي ايجاد تفاهم و ادامه مذاكرات 20 روز آتشبس داده و به آن نيز عملاً كرده است. ولي گروه ها و دستههايي هستند كه از فرصت استفاده كرده و در سطح منطقه ايجاد ناامني ميكنند و سعي دارند كه به هر طريق از صلح و آشتي در مطقه جلوگيري كنند. وي در پايان به نقش دولت عراق اشاره كرد و گفت: اگر كشور همسايهي ما عراق طالب همكاري بود علاوه بر اين كه به مزدوران منطقه در خاك خود پايگاه نميداد ميكوشيد كه مرز خود را با ايران كنترل كند و اجازه ندهد كه عوامل امپرياليسم و صهيونيسم جهان در اين نقاط مرزي ايجاد آشوب كنند. (كيهان9/9/1358)
آرامش نسبي در مهاباد و بوكان 
اروميه ـ خبرگزاري پارس: خبر رسيده از مهاباد حاكي از آرامش نسبي در اين شهر است.
دكتر اتابك معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي بامداد ديروز گفت: تيم پزشكي اعزامي به شهرستان مهاباد وارد اين شهر شد و كار خود را آغاز كرد ولي به هر حال تيراندازي چند روز گذشته خساراتي به بار آورد و در برخي از مناطق منجر به قطع سيمهاي برق شد و كار توليد در اين شهر را از كار انداخته شد و حتي برخي نانوايي ها نيز به علت همين مشكل نميتوانند به كار خود ادامه دهند ولي بار ديگر از مردم مهاباد خواست كه به عناصر نامطلوب اجازه زخنه در شهر ندهند چه اين افراد در داخل شهر دست به تيراندازي زده و افراد بيگناه را در مسير گلوله خود قرار دهند دكتر اتابك در مورد تامين مواد غذايي و سوختي در شهر مهاباد كه مورد نياز اهالي است گفت امروز (ديروز) شوراي تامين استان تشكيل جلسه داد تا راههاي رساندن مواد سوختي و غذايي را به مهاباد مورد بررسي قرار داده و تصميماتي اتخاذ كنند ولي به هر حال رانندههاي كاميونهاي حامل مواد غذايي و سوختني تا تامين امنيت در شهر مهاباد حاضر به حمل مواد مورد نياز در شهر نيستند ولي گفت روز يكشنبه گروهي مسافر كه در شهر مهاباد مانده بود خواستار خارج شهر بودند و امروز (ديروز) ترتيبي اتخاذ شد كه مسافران با اجازه ارتش از شهر خارج شوند. 
ضمناً سرپرست فرمانداري مهاباد پيشازظهر ديروز حاضر نشد در مورد وضع پريشب مهاباد تا اطلاعاتي در اختيار خبرگزاري پارس قرار دهد، در همين حال از بوكان كسب اطلاع شد كه پريشب اين شهر از آرامش نسبي برخوردار بوده است معاون نسبي استانداري آذربايجان غربي ضمن اعلام اين خبر گفت: اقداماتي براي رفع مشكلات بوكان آغاز شده است سرپرست بخشداري بوكان نيز ضمن انتقاد از نحوه انعكاس اخبار بوكان در رسانههاي گروهي گفت شهر بوكان همچنان تعطيل و سپاه پاسداران نيز در محل خود مستقر است و شهر از آرامش نسبي برخورداراست.(اطلاعات10/9/1358)
جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي: نميخواهم به شكست مذاكرات كردستان فكر كنم.
جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي بعدازظهر ديروز در مصاحبهاي با خبرنگاران در اروميه در زمينه مسايل مربوط به سفر اخير هيات ويژه دولت به مهاباد و نتايج مذاكرات توضيحاتي داد. حقگو در پاسخ اين سئوال كه شما در پايان سه روز مذاكرهي آقاي فروهر در مهاباد با وي ملاقات كرديد نتايج گفتگوها را چگونه ترسيم ميكنيد اظهار داشت من فكر ميكنم بالاتر از مذاكرات كه به عقيده من اين تماسها را نبايد مذاكره خواند چون يك مساله خانوادگي است و حداقل فايده آن نيز اين است روابطي را كه بطور تصنعي قطع شده بود و مردم منطقه را در يك حالت انزوايي و تجريدي قرار داده بود، از بين ميبرد اميدوارم دسترسي مردم به هيات ويژه دولت باعث ايجاد يك حسن تفاهم ما بين توده مردم و اميدي براي آرامش بوجود آورد اين مساله با شناخت و آگاهي كه من از منطقه دارم مهمترين خواستهي واقعي مردم است كه آرامش در منطقه حفظ شود و مردم براي حفظ جان و مال و ناموس و معتقدات خود احساس آرامش كنند من بار ديگر تاكيد ميكنم كه اين گفتگوها نه تنها بايد در سطح دولت و در سطح هيات ويژه ادامه پيدا كند بلكه بايستي تماسهايي هم مردم با مردم داشته باشد و به موازات آمدن هيات ويژه دولت از همه مردم ايران كاروانهايي از دوستي و صميميت تشكيل شود و به منطقه سفر كنند. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: من نميخواهم به شكست فكر كنم و نبايد بگذاريم گفتگوها با ناكاميروبرو شود.
اطلاعيه استاندار آذربايجان غربي
اروميه ـ اين اطلاعيه صبح روز چهارشنبه از سوي استاندار آذربايجان غربي انتشار يافت: 
بسمهتعالي
برادران و خواهران عزيز گزارشات واصله حاكيست كه افرادي با استفاده از نام اسلام در يكي از شهرهاي جنوبي آذربايجان غربي بعضي از هموطنان ما را با انتشار اعلاميه و ارسال نامه تهديدآميز آنها را اجباراً به تبعيت از قانون اسلامي و مسلمان شدن وا ميدارند از آنجايي كه اعمال چنين افرادي از يك مسلمان واقعي و آگاه و منطقي نبوده و نيز مخالف روح آزاديبخش اسلام ميباشد لذا اين گونه تهديد و زور و اجبار مغاير با مصالح اسلاميو ديني بوده و بعلاوه خود يك عمل ضد انقلابي به شمار ميرود. بنابراين در چنين شرايطي كه ملت شريف ايران به رهبري زعيم عاليقدر امام خميني در مقابل امپرياليسم جهانخوار به مبارزه قاطع و آشتيناپذير بر خاسته است لزوم همبستگي و همفكري بيش از هر زمان ديگر مورد نياز ميباشد اسلام هيچوقت با تحميل و تهديد پيش نميرود. اسلام دين آزادي و آزاديبخش است كه در مورد محيط آزاد رشد ميكند و هرگونه اختناق و فشار و جو زورگويي از نظر اسلام مطرود است. و اينك از خواهران و برادران انتظار دارم كه در مورد تبليغ اسلام مطابق با دستور قرآن و اسلام و با بحث موعظه عمل نموده و در مباحثه و مجادله نيز اخلاق محمدي را نصب العين قرار دهند. در پايان تاكيد مينماييم هر كس به نام اسلام سوءاستفاده كرده و رفتار و اعمالش كه مغاير با روح اسلام بوده و بدين ترتيب موجب ايجاد ناامني و آشوب در امنيت منطقه گردد. شديداً تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.(كيهان10/9/1358)
حقگو: در رساندن مواد غذا ئي به مهاباد،هيچ گونه محدوديتي نيست. 
مذاكره بايد ازكانال مسوولان محلي منطقه صورت گيرد.
اروميه ـ خبرگزاري پارس: آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي بعدازظهر ديروز طي يك گفتگوي اختصاصي ضمن اعلام اين مطلب كه دستور داده شده مواد غذايي مورد نياز مردم مهاباد تامين شود و از مردم اين شهر خواست كه مواد مورد خود را به استانداري آذربايجان غربي اطلاع دهند.آقاي حقگو در اين گفتگو يادآور شد براي رساندن مواد غذائي به شهر مهاباد هيچگونه محدوديتي نيست و اگر مطالبي در مورد محاصره اقتصادي اين شهر در رسانههاي گروهي عنوان شده استنباط بوده و به نظر من محاصره اقتصادي هيچ منطقي به نظر نميرسد.
آقاي حقگو همچنين درباره وضعيت كلي منطقه و آنچه را كه هم اكنون در منطقه ميگذرد گفت: وضع منطقه متشنج است و ناراحتيهايي در شهر مهاباد و پيرانشهر به وجود آمده است و شايد وجود ناراحتيها نشان دهنده اين باشد كه روش عملكرد ما اين نتايج را به بار آورده است و ضروري است كه روش برخورد با مسايل تغيير يابد و در بين منابع تصميم گيري به وجود آيد و حل مسايل از يك كانال صورت گيرد و اين كانال بايستي از طريق مسوولان محلي كه براي حل مساله منطقه گمارده شدهاند بوجود آيد بايد در برخورد با مساله كردستان و مناطق كردنشين بايد تمام زوايا و ا بعاد موضوع در نظر گرفته شود اين مستلزم آن است كساني كه به خاطر حل اين بحران به منطقه اعزام ميشوند از روانشناسي اجتماعي منطقه آگاهي كامل داشته باشند و به طور ساده زبان مردم را بدانند و با توده مردم ارتباط پيد ا كنند. 
از استاندار آذربايجان سوال شد كه در سفر اخير خود به تهران در مورد وضع مشكل و بحران منطقه چه اقداماتي انجام دادهايد پاسخ داد من نظر كلي خودم را كه هم اكنون نيز عنوان كردم را به دولت ارايه دادم ودر مورد اجراي برنامههاي عمراني و آباداني نيز بررسيهاي شد. سوال شد شما در مصاحبه با خبرنگاري فرانسه كه مخابره شد گفتهايد كه از طرف دولت به شما اجازه داده شده تا به عبدالرحمن قاسملو و عزالدين حسيني ملاقات و گفتگو كنيد و نيز از قول شما گفته شده نمايندگان اعزامي از طرف امام و دولت از مساله منطقه سر در نميآوريد، حقگو گفت من در اين مورد از دولت هيچگونه اجازهاي نخواستهام و اگر چنين مطلبي انعكاس يافته استنباط نادرست خبرنگار خبرگزاري فرانسه بوده است و در مورد نمايندگان امام و دولت بايد بگوييم كه در اين مصاحبه هيچگونه اسمي از امام و دولت برده نشده است و مسلماً برداشت خبرنگار غرضآلود بوده است.
پرسيده شد هم اكنون كنترل واقعي شهر مهاباد در دست كيست؟
استاندار آذربايجان غربي گفت آنچه مسلم است در شهر مهاباد تشنج و ناراحتي وجود دارد و ارتش در اطراف و در پادگان شهر مستقر است و براي جلوگيري از برخوردهاي احتمالي عبور و مرور كنترل ميشود. 
سوال شد آيا امكان ملاقات شما با سران گروههاي درگير در منطقه وجود دارد؟ 
آقاي حقگو پاسخ داد اين بستگي به سياست دولت مركزي است. استاندار آذربايجان غربي در مورد تهديدهاي احتمالي خارج از مرزهاي آذربايجان غربي اظهار داشت ما از مرزهاي خارج از منطقه خود تاكنون هيچ گونه تهديدي را حس نكردهايم و حتي بر اساس مذاكراتي كه چندي قبل با شركت استاندار سليمانيه و نمايندگان دولت عراق براي ترميم خسارات بمباران روستاهاي سردشت تشكيل شده بود به زودي كميسيون مشتركي تشكيل و مذاكرات دنبال حواهد شد آقاي حقگو در باره علل حوادث ساير شهرهاي مناطق كردنشين آذربايجان غربي اظهار داشت اين نا آراميها دنباله ناراحتيهاي كلي منطقه است كه در برخي شهرهاي جنوب اين استان به نوعي جلوه ميكند ولي مساله اين است كه مشكلات را بايد به طور قاطع شناخت و در جهت رفع آن گام منطقي برداشت و آگاهانه وارد عمل شد و مردم را دريافت.(اطلاعات11/9/1358)
هيات حسننيت بايد مذاكرات را جدي و قاطع دنبال كند. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: ”هيات حسننيت دولت براي حل مشكلات كردستان بايد گفتوگوهاي جدي و قاطع خود را با ملت كرد انجام دهندل”. شكيبا استاندار كردستان و يكي از همراهان هيات حسننيت دولت در سفر قبلي به مهاباد بامداد امروز با اعلام اين مطلب به خبرنگار كيهان گفت: مذاكرات گذشته هيات دولت در مهاباد با رهبران كرد بيشتر بحث و تبادلنظر و بر محور مقدمات كار بود ولي از اين به بعد براي نتيجهگيري فوري از اين همه مذاكره لازم است كه طرفين جديتر با هم گفتگو كنند. وي سپس افزود: اگر مذاكرات بطور جدي دنبال شود و طرفين همچنان حسننيت و تفاهم خود را حفظ كنند مسلماً نتيجه آن موفقيتآميز خواهد بود و مشكل اصلي يعني حق خودمختاري كه مساله شماره يك مذاكرهكنندگان است حل ميشود. استاندار كردستان در پاسخ اين سوال كه موضع متفاوت طرفين در مساله خودمختاري سرانجام چه خواهد شد؟ گفت: به هر حال با ادامه مذاكرات يا اصل خودمختاري به عنوان يك قانون اساسي پيشبيني و در آن قيد خواهد شد و يا حزب دموكرات و ملت كرد به حقوقي كه براي اقليتها در قانون اساسي تصويب شده و در نظر گرفتهاند قانع ميشوند. استاندار همچنين گفت: حقوق مردم كرد به عنوان حق خودمختاري همان حقوقي است كه ساير خلقهاي ايراني طالب آن هستند و اگر قرار است خودمختاري به يك منطقه داده شود ميبايست اين برنامه در سراسر استانها و مناطق به مرحله اجرا درآيد اگر چه شخصاً معتقدم كه بعضي جنبههاي متمايز كردستان مانند زبان و لباس و غيره با مردم ساير نقاط كشور فرق دارد و اينها بيشتر مورد ظلم و ستم رژيم قبلي بودهاند. شكيبا در ادامه گفتگوي خود با كيهان اظهار داشت: حقيقت ديگر اين است كه مردم كرد نه دشمن خودشان هستند و نه دشمن اسلام و فقط خواستههايي دارند كه شوراي انقلاب بايد به آن توجه عميق كند. وي در پايان در مورد تمديد مرخصي خود گفت: وضع امنيتي شهر سنندج هنوز روشن نيست ولي به هر حال من به كردستان ميروم و چندان نگراني اوضاع امنيتي شهر سنندج نيستم و مطمئن هستم كه همه چيز حل خواهد شد.(كيهان13/9/1358)
استاندار آذربايجانغربي: آذربايجانسنگر مهم ايران و نقده چشم آذربايجاناست. 
نقده: «نقده چشم آذربايجانو سنگر مهم ايران است و نقده همچنان نقده خواهد ماند وبرادران ترك و كرد پس از واقعه اسفناك نقده در حفظ ثبات و آرامش اين شهر كمك شاياني كردهاند» اين قسمتي از اظهارات جمشيد حقگو استاندار آذربايجانغربي كه براي بررسي نيازمنديهاي مردم نقده به اين شهر رفته بود، با اشاره به مسائل و مشكلات مردم شهرستان نقده و واقعه اسفناك اين شهر گفت: مسئله نقده با تبليغات بسياري وسيعي در رسانههاي گروهي بعنوان ضربهاي عليه انقلاب استفاده ميشد، امروزه كه ما با همكاري و ياري برادارن ترك و كرد موفق به حل مشكل نقده شدهايم بايد قدر اين نعمت را بدانيم و به ضد انقلاب فرصت تبليغات و سوءاستفاده ندهيم. حقگو با اشاره به مسئله تأمين خسارت آسيب ديدگان در برخي مواقع حق به حق دار نرسيده است و اين امر در شرايط بحراني قابل پيش بيني بود اگر در اين شهر مشكلي وجود داشت با تمام ابعاد و پيچيدگي آن يك مشكل خانوادگي بود و ما در اين مسئله طرف مقابلي نداشتيم. وي افزود: در نهضت اسلامي چه شيعي و چه سني سهيم بودند و در كشاكش آن سوءتفاهمي ممكن است پيش بيايد و اين سوءتفاهامات دررژيم گذشته براي ما مانده است. ما بايد به عنوان يك ملت واحد امروز در برابر بزرگترين امپرياليست جهانخوار وحدت خود را حفظ كنيم و اين همان چيزي است كه شيطان بزرگ نمي خواهد. در اجتماع مردم نقده نايب رئيس شوراي شهر و يكي از اهالي نقده نيازمنديهاي مردم اين شهر را مطرح كردند.نايب رئيس شوراي شهر با اشاره به وقايع نقده گفت: مطبوعات و رسانههاي گروهي انتقادات زهراگي خود عليه گروهي از مردم نقده واقعيات منعكس نميكنند. وي افزود: مسئله قارنا كه امروز در راديو و تلويزيون و مطبوعات مطرح است تنها يك طرف قضيه را مطرح ميكند و هيچوقت به واقعه شهادت 23 پاسدار قبل از واقعه قارنا در همان روستا كه 23 خانواده نقدهاي را عزادار ساخت اشاره نميشود و در مورد قاتلين آنها سكوت ميكنند. اگر انتشار مطالب يكطرفه ادامه يابد ما همچنان آن را بعنوان يك توطئه محكوم خواهيم كرد. نايب رئيس شوراي شهر نقده در پايان پشتيباني مردم از رهبري امام خميني و عمل انقلابي دانشجويان پيرو خط امام در اشغال لانه جاسوسي امريكا مورد تاكيد قرار داد.  در اين سفر رئيس شهرباني شهرهاي استان آذربايجانغربي نيز همراه استاندار بود.(اطلاعات18/9/1358)
استاندار كردستان: ارتش در سنندج،آتشبس را نقض نكرده است.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان بامداد امروز در مورد آخرين تحولات منطقه كردستان گفت: من هنوز به سنندج نرفتهام، اما گزارشات رسيده به من حاكيست كه اوضاع در سنندج و ساير شهرهاي استان غير عادي نيست. وي سپس اضافه كرد: البته گزارش هرگونه نقل و انتقال در سطح منطقه نيز كمتر به استانداري گزارش داده ميشود. با اين همه من از فضاي كلي منطقه آگاهم و ميدانم كه ارتش در سنندج نقض آتشبس نكرده است. استاندار با اشاره به مسايل خودمختاري و حوادث مربوط به آن در سطح استانها گفت: به هر حال بايد توجه داشت كه اسلام، اين آزادي براي همه اقليتها و اديان كوچك است. و به همين جهت هيات حاكمه كنوني جمهوري اسلامي بايد به درخواستهاي مردم مناطق مختلف كشور توجه فوري كند و حق خودمختاري را به همه مناطق اهداء كند. شكيبا اضافه كرد: اگر دولت به همه استانها خودمختاري دهد نه فقط بار دولت مركزي سبك ميشود، بلكه از سوءاستفاده و درگيريهاي كنوني در سطح مملكت نيز جلوگيري خواهد كرد و همه مردم زير لواي جمهوري اسلامي به تداوم و تحكيم انقلاب خواهند پرداخت. استاندار همچنين گفت: مساله خودمختاري هيچ مشكلي در راه قانون اساسي تصويب شده نيز ندارد، زيرا با اضافه كردن متمم لازم اين قانون براي همه خلقها اصلاح خواهد شد. شكيبا در پايان گفت: بايد هيات حاكمه اهداي آزادي به قدم پيش ميبرد، ولي با اعتقاد من دادن حداكثر آزادي با توجه به شور و شوق انقلابي مردم هرگز مشكل و نگراني جدي براي حكومت نخواهد داشت. 
مسوول تشكيلات حزب دموكرات كردستان شاخه مهاباد نيز شايعه نقش آتشبس را تاييد نكرد. (كيهان18/9/1358)
شوراي فرهنگي جهاد سازندگي كردستان ـ مركز سنندج ـ پيشنهاد ميكند: چگونه مشكل كردستان حل ميشود؟
فئوداليزم بعنوان يك پايگاه ارتجاع و امپرياليسم بايد در هم كوبيده شود و امام بايد دستور دهند اصلاحات ارضي هر چه زودتر بر اساس موازين اسلامي در كردستان انجام شود. در اين شرايط حساس وحدت بيش از پيش نيروها به منظور مقابله با اساس امپرياليسم و سپاهيان كفر ضروري است. جنگ ايران با آمريكا جنگ ميان اسلام و كفر است. «امام خميني»
استعمارگران در طول تاريخ در صورتهاي گوناگون ظاهر شدهاند و جريان استثمار انسان از انسان را از قابيل تا فرعون تا قيصر و پادشاهان ساساني  و از آنها تا به امروز كه امپرياليزم جهانخوار كه در رأس آنها آمريكاي تجاوزگر قرار دارد ادامه دادهاند. تاريخ بيانگر اين ادعا است كه اينان. سلاحشان جز تفرقه چيز ديگري نبوده است و ضري المثل معروف تفرقه بينداز و حكومت كن همواره زيربنا و جوهر اعمال ضد انسانيشان بوده است. و امروز ايران اسلامي قيامي توحيدي را در برابر اين مظاهر شركت (امپرياليسم جهاني و صهيونيسم بين المللي و آمريكاي توطئه گر كه امام شيطان بزرگش مينامد.) آغاز كرده و ميرود تا قاطعانه در اين درگيري شركت كند. جنگي تاريخي ميان شرك و توحيد و در اين نبرد رمز پيروزي به فرموده امام همانا وحدت كلمه است كه سلاح هابيل وهابيليان و انقلابيون ميباشد.  پس در اين برهه حساس و سرنوشت ساز از تاريخ وطنمان و جهان و اسلام مسئوليت ايجاد وحدت و بسيج و كليه و مردم كه ضامن پيروزي اسلام بر كفر است به عهده رهبران و مسئولين امور است. كه برا انبياء تكيه زده و مسئوليت عظيم خليفت اللهي را دارا ميباشند. چه آنكه انقلاب ما انقلابي است الهي و پيروز و راه انبياء و متعلق به ناس و اگر به مسئوليتشان توجه نكنند بي شك در برابر خدا و انبياء و ناس در طول تاريخ مسئول هستند و حال كه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام چند هفتهايي است كه لانه جاسوسي شيطان بزرگ آمريكا را گرفتهاند و آمريكاي تجاوزگر به حريم خانه خدا (مسجدالحرام) تجاوز نموده است، نياز به وحدت بيش از پيش بمنظور بسيج سپاهيان اسلام در برابر سپاهيان كفر حياتي به نظر ميرسد و حال به بينم كه هيات حاكمه در ايجاد وحدت و بسيج تودهها چه كرده است. آيا كردستان را همراه دارد يا نه؟ درجواب بايد گفت: چنانكه مسلم است تا هنگام مذاكرات هيات سه نفره برادركشي ادامه داشته كه خود زباني گوياست بر عملكرد هيات حاكمه وقت و اين پيام تاريخي وحدت بخش امام بود كه روح تازهايي در كالبد كردستان عزيز دميد. وجاي نگاههاي كينه توزانه را، نظرهاي محبتآميز گرفت نه عملكرد هيات حاكمه و اكنون اين برادركشي فروكش كرده است و نه خاموش گشته و هيات حاكمه بايد بداند كه هنوز هم كردستان را در كنار خود ندارد؟
و حالا راه حلهاي پيشنهادي براي درمان:
1ـ بر اساس پيام امام بايستي خواستهاي بحق مردم كردستان تحقق پذيرد و بصورت اصولي در متمم قانون اساسي گنجانده شود.
 2ـ قرآن تنها عامل وحدت مسلمين است و قانون اساسي اسلامي كه مبني بر قوانين قرآن است نبايد عامل تفرقه باشد و پيشنهاد ميگردد كه بخاطر وحدت بخشيدن به مسلمين سراسر ايران و جهان اصل دوازدهم قانون اساسي به يكي از دو صورت زير تغيير يابد: 
پيشنهاد مردم مسلمان كرد بدينصورت است: 1- دين رسمي مردم ايران اسلام 2- مذاهب جعفري اثني عشري ـ حنبلي ـ حنفي ـ زيدي ـ شافعي و مالكي در مناطقي كه اكثريت دارند رسمي ميباشند و در كل كشور مذهب اكثريت مردم حاكم است. اصل پيشنهاد شوراي فرهنگي جهاد سازندگي كردستان: دين رسمي كشور اسلام است  كه وحدت بخش مسلمين است و نگرش مستضعفين جهان و مذاهب جعفري ـ اثني عشري ـ حنفي ـ مالكي ـ شافعي ـ حنبلي وزيدي در مناطقي كه اكثريت دارند معتبرند و قانونگذاري محلي در حدود اختيارات شوراها بر اساس مذاهب فوق انجام ميگيرد. و قوانين در كل مملكت بايستي به تاييد شوراي فقهاي اسلامي برسد و قانوني كه از اين طريق بدست آيد قانون امت اسلامي است و الگويي خواهد بود براي جهان اسلام و مستضعفان جهان.
3ـ فئوداليزم عاملي است كه دشمن از آن بهره برداري ميكند لذا بجاست كه امام خميني دستور فرمايند اصلاحات ارضي در منطقه كردستان و نيز ديگر نقاط ايران انجام شود. (اصلاحات ارضي  بر اساس موازين اسلام).
4ـ پس از انجام چهار مرحله فوق كه مردم كرد را از ضد انقلاب جدا ميكند بايستي ضد انقلاب قاطعانه كوبيده شود در اين حال خود مردم كرد هم با ما همراه ميباشند و به سرعت ريشهي ضد انقلاب كه از آمريكاي تجاوزگر منشاء ميگيرد در منطقه ميخشكد.والسلام علي من اتبع الهدي-                                                                شوراي جهاد سازندگي كردستان مركز سنندج(اطلاعات19/9/1358)
استاندار آذربايجان غربي:هيات دولت عازم سردشت و سنندج شد. 
اروميه – خبرگزاري پارس:آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي بامداد ديروز در يك تماس تلفني در اروميه گفت:مذاكرات هيات ويژه دولت با برادران كرد در مهاباد در فضاي مساعد و محيط تفاهم برگزار شده است.
آقاي حقگو گفت:شنبه شب مردم مهاباد با تماس تلفني از محيط مناسب و جريان خوب مذاكرات ابراز خوشحالي ميكردند و طبق آخرين خبري كه به وي رسيده است اعضاي هيات در پايان مذاكرات مقدماتي در مهاباد عازم شهرستانهاي سردشت و سنندج شدهاند تابرادران كرد به مذاكره ادامه دهند.
فاضلي سرپرست فرمانداري مهاباد نيز درمورد مذاكرات مهاباد گفت دراين مذاكرات شركت نداشته ولي به طوري كه اطلاع پيدا كرده است فضا به كلي بحثها رضايتبخش بوده است وي نيز ادامه سفر اعضاي هيات را به شهرستانهاي كرد نشين تائيد كرد.(اطلاعات23/9/1358)
شكيبا استاندار سابق: به خاطر تشنج و بلاتكليفي منطقه يك ميليارد تومان بودجه كردستان بلا استفاده مانده است.
بعيد ميدانم درگيري ديگري در منطقه بوجود آيد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: حدود يك ميليارد تومان بودجه سالانه كردستان در اوضاع بلاتكليف و متشنج كنوني منطقه بلا استفاده مانده است. اين مطلب را محمد رشيد شكيبا استاندار سابق كردستان قبل از تعيين استاندار جديد در گفت و گويي با كيهان عنوان كرد و افزود: چنانچه درگيريهاي منطقه كردستان پايان مييافت و شرايط و موقعيت مساعد براي انجام كارهاي عمراني و رفاهي فراهم ميشده ما ميتوانستيم در حدود يك ميليارد تومان بودجه قابل پيشبيني اين منطقه را جذب كنيم. وي اضافه كرد: از اين مبلغ حدود سيصد ميليون تومان بودجه عمراني استان كردستان بود كه بدون استفاده برگشت داده شد و در حدود سيصد تا چهارصد ميليون تومان عايدات نفت نيز مورد استفاده واقع نگشت. و خلاصهاين كه با آن مقدار بودجه باقيمانده سال قبل ما حدود يك ميليارد تومان بودجه داشتيم كه متأسفانه به علت ادامه تشنج در منطقه راكد مانده است. شكيبا با تاكيد بر وضع آشفته و ناامن شهر سنندج گفت: در سنندج هر گروهي در يك قسمت از شهر سنگربندي كرده است و فضاي شهر براي انجام هر نوع كار اداري و برنامههاي عمراني و رفاهي ناممكن است و هيچ پيمانكار و شركتي نيز قادر به قبول كار و فعاليت در منطقه نيست. شكيبا در مورد ادامه اقامت خود در تهران و نرفتن به سنندج گفت:تا زماني كه اوضاع امنيتي شهر هم چنان به هم ريخته است و شهر حالت عادي خود را باز نيافته است امكان بازگشت اينجانب به سنندج به سمت استانداري ميسر نيست و اصولاً در چنين موقعيتي هرگز نميتوان يك استاندار موفق بود. وي افزود: من چندين بار به وزارت كشور رفتم اما در پاسخ تقاضاي من اعلام كردند تا زماني كه مساله كردستان حل نشود وجود شما لازم است و من هم در پاسخ به اين تقاضا چندين بار به عنوان عضو ويژه دولت براي مشورت به كردستان رفتم. شكيبا وجود اختلافنظر هيات ويژه دولت با نمايندگان خلق كرد را تاييد كرد و گفت: اين اختلاف نظر بر سر مسايلي مربوط به طرحهاي ارائه شده طرفين است و هنوز نشانهاي در دست نيست كه اين اختلاف نظر در چه زمان و چگونه حل شود. وي با اعلام اين مطلب كه من هرگز يك استاندار تشريفاتي نبودهام گفت: از تمام مدت اقامت خود در سنندج سعي كردم براي مردم كردستان خدمتي انجام دهم و تا آنجا كه در توانايي داشتم براي تأمين اين هدف و نزديك كردن نقطهنظرهاي دولت و نمايندگان مردم كرد كوشيدم. شكيبا در پايان ابراز اميدواري كرد كه اگر دو طرف بكوشند كه در مواضع خود نرمش نشان دهند و حسننيت تمام با مذاكرات ادامه دهند هنوز هم براي توافق واقعي دير نيست. من حزب دمكرات كردستان را به يك حزب منطقي و آگاه ميدانم و مطمئنم كه اين حزب، حاضر به گفتگو و علاقمند به رفع مساله كردستان است و بعيد ميدانم كه درگيري مجددي در منطقه بوجود آيد زيرا ما همه برادريم و هرگز، نبايد مانند دو دشمن با هم بجنگيم. (كيهان 5/10/1358)
استاندار كرمانشاهان:طرح خودمختاري،وابستگي كردها به مركز را تضمين نميكند.
دولت طرح خودمختاري را با جزييات فعلي نميپذيرد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: در طرح خودمختاري اعلام شده توسط هيات نمايندگي خلق كرد تمام اختيارات در دست آنهاست و هيچ تضميني در مورد وابستگي كردها به مركز وجود ندارد.
محمد سپهريپور استاندار كرمانشاهان در گفتگوي اختصاصي با كيهان نقطهنظرهاي خود را در مورد طرح خودمختاري هيات نمايندگي خلق كرد و مسايل مرزي و ساير مسايل منطقه اعلام كرد. استاندار ابتدا طرح خودمختاري هيات خلق كرد را بدون تضمين لازم دانست و گفت: در ماده 4 اين طرح حاكميت ملي توسط هيات نمايندگي خلق كرد پذيرفته شده اما در تبصرههاي بعدي اين حاكميت ملي از بين رفته است. وي افزود: در كليات اين طرح اختيارات مربوط به سرمايه گذاري ملي، اقتصاد و ارتش و بقيه با تذكر اين نكته كه در هر برنامهاي جنبههاي محلي و نظريات محلي بايد اعمال شود از دولت مركزي عملاً ساقط شده و اگر از طراحان كرد سئوال شود كه با اينگونه اختيارات براي اينكه بعدا اعلام نكنيد ما از خودمختاري بيشتر انتظار داريم چه تضميني وجود دارد به احتمال يك درصد هم پاسخ روشن و قاطعي ندارند. استاندار در ادامه مصاحبه خود با كيهان اضافه كرد: رئوس ساده و روشن اين طرح آن است كه دولت مركزي فقط از اعتبارات محلي سهم قابل ملاحظهاي به ما بدهد اما اختيارات و تصميم گيريهاي منطقه در دست ما باشد. سپهريپور در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين طرح توسط دولت و شوراي انقلاب پذيرفته ميشود يا نه گفت: من فكر نميكنم طرح خودمختاري هيات نمايندگي خلق كرد با اين جزييات و اختيارات توسط دولت مورد قبول واقع شود نه در آنكه در بعضي موارد در تبصرههاي آن تعديل لازم و اصلاح ضروري صورت گيرد. سپهريپور در مورد وابسته كردن كرمانشاه به عنوان جزوي از منطقه خودمختار كردستان گفت: در راهپيماييها و تظاهرات وسيعي كه هر روز در كرمانشاه انجام ميشود مردم عدم قبول خود را از طرح خودمختاري اعلام ميكنند وي همچنين گفت: همهي ما اميدواريم ك شخصيتهاي كرد و هيات نمايندگي خلق كرد پيشنهادات سازنده و عملي ارائه دهند و در نظر داشته باشند كه استقلال و تماميت ارضي ايران بايد حفظ شود و نبايد كاري كنند كه دستاويزي براي ديگران باشد. استاندار اوضاع مرزي را قابل كنترل دانست و گفت: البته بعضي اوقات تعرضات و حملاتي به مناطق مرزي ميشود كه ما با آنها شديداً مقابله ميكنيم و هر حركتي را كه از جانب عوامل مزبور در مرز صورت گيرد سركوب خواهيم كرد. استاندار در مورد كنترل امنيت شهر كرمانشاه در شبها گفت: اين كنترل توسط خود مردم و به خاطر جلوگيري از نفوذ احتمالي و رخنه عوامل ضدانقلاب به داخل شهر صورت ميگيرد و مردم خود داوطلبانه با نيروهاي انتظامي در كنترل شبانه شب همكاري ميكنند. در مورد آخرين اطلاعات مربوط به گروگانگيري پاسداران و تحصن مردم پاوه استاندار گفت: پاسداراني كه گروگان گرفته شدهاند هنوز آزاد نشدهاند اما ما اقدامات مسالمتآميزي انجام دادهايم كه پاسداران گروگان هر چه زودتر آزاد شوند ولي اگر اين اقدامات مسالمتآميز به نتيجه نرسد از طريق ديگر براي آزادي گروگانها اقدام خواهيم كرد. استاندار در پايان گفت: امروز نيز به مناسبت سالگرد وقايع خونين 11 ديماه سال گذشته كرمانشاه عزاي عمومي است و كليه ادارات دولتي و مدارس تعطيل خواهند بود. (اطلاعات 10/10/1358)
استاندار كردستان: شوراي انقلاب ضمن شرايطي با خروج پاسداران از سنندج موافقت كرد. 
قاسملو:پيام امام بهتر از مهرباني و دلسوزي ديگران است. 
پيرانشهر ـ خبرنگار اعزامي كيهان اروميه: دكتر عبدالرحمن قاسملو بعدازظهر ديروز در مسجد جامع پيرانشهر براي اهالي اين شهر سخنراني كرد. قاسملو گفت: رهبريت قاطع امام خميني براي خلق كرد و ملت ايران مورد تاييد بوده و هست و خلق كرد هميشه و هر وقت و هر زمان از دستورات سازنده امام پيروي كرده و خواهد كرد. وي افزود: در جلسات متعددي كه با هيات ويژه دولت داشتهايم هيچ مذاكره اصلي صورت نگرفته يعني هيات ويژه دولت نميخواهد آنچه را كه در پيام تاريخي امام خميني  گنجانده شده مو به مو اجرا كند و مذاكرات را اين قدر ميخواهند طول بدهند كه عوامل فرصتطلب از موقع حساس سوءاستفاده كرده و جنگ تحميلي ديگري را به خلق تحميل كنند نظير قارنه، مريوان و پاوه. 
دكتر قاسملو گفت: ما ديگر تحمل عيارسنجيهاي داريوش فروهر را در شهرهاي مختلف كردستان كه چقدر كرد وجود دارد نداريم و تصميم گرفتهايم چنانچه مذاكرات را طول بدهند مستقيماً با شخص امام مذاكره كنيم زيرا پيام امام و اجراي آن براي ما بهتر از مهرباني و دلسوزي ديگران است. دكتر قاسملو در پايان اظهار داشت: همانگونه كه واقعاً امام خميني براي مستضعفان و زحمتكشان نازل شده اميد ميرود براي حزب دمكرات هم بتواند خط مشي امام را دنبال كند و براي رفاه كارگران ستمديده بكوشد.
با خروج پاسداران از سنندج موافقت شد.
·	اين طرح به شرط عدم رفت و آمد مسلحانه گروهها در سطح شهر و حفظ نظم توسط شهرباني اجرا ميشود. 
·	بر اساس گزارشهاي رسيده در پي خواست متحصنين در استانداري مبني بر راهپيمايي به طرف مقر سپاه پاسداران آنان 15 نفر را از ميان خود به عنوان نماينده جهت مذاكره با ارتش و نمايندگان پاسداران براي خروج پاسداران انتخاب كردند و راهپيمايي را انجام ندادند. نمايندگان آنان به همراه نمايندگان احزاب سياسي، پاسداران و لشكر 28 سنندج در پادگان به مذاكره نشستند و ضمن تماس با هيات نمايندگي خلق كرد در مهاباد تصميماتي اتخاذ كردند كه مورد قبول متحصنين و ساير مردم شهر و احزاب سياسي قرار نگرفت. خبرگزاري پارس گزارش داد بر اساس بر اساس گفته يكي از نمايندگان متحصنين در استانداري كه از مذاكره پادگان بازگشته بود شرايطي كه سپاه پاسداران با تماس به تهران براي خروج خود پيشنهاد كرده بودند عبارت بود از اينكه پيشمرگان كرد تمامي سلاحهاي خود را تحويل مقامات مسوول بدهند و ضمن تخليه مواضع از شهر خارج شوند و در اينصورت پاسداران نيز شهر را ترك خواهند كرد.  اين پيشنهاد با اعتراض شديد مردم روبرو شد و اجتماع كنندگان در استانداري به تحصن خود ادامه دادند و تصميم گرفتند تا بعدازظهر امروز اگر به تقاضاي آنان مبني بر خروج پاسداران جواب قطعي داده نشود با استاندار كردستان توسط مقر سپاه پاسداران راهپيمايي كنند. اوضاع ديروز سنندج از سوي خبرگزاري پارس آرام گزارش شد و صداي تيراندازي نيز به گوش نميرسيد اما مردم كه به خانههاي خود پناه بردهاند هر لحظه در انتظار درگيري مسلحانه هستند. بر اساس همين گزارشها از سه روز پيش تا ديروز راديو و تلويزيون سنندج هيچ برنامهاي حتي خبر هم پخش نميكند و تنها راديوي محلي ساعاتي را به رله صداي جمهوري اسلامي ايران اختصاص داده است زيرا كاركنان اين مركز نيز در اعتصاب هستند و خواستار خروج پاسداران از اين محل ميباشند. يكي از اعضاي كومله به خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج گفت: نيروهاي سياسي مسلح در سنندج در تيراندازيهاي دو روز گذشته اين شهر شركت نداشتند. وي همچنين يادآور شد كه يك خانه در محله تلكه جار مورد اصابت خمپاره قرار گرفته است و ويران شده ولي تلفات جاني در بر نداشته است.  وي گفت: يك خمپاره نيز بسوي يكي از منازل واقع در انتهاي خيابان مبارزين خلق شليك شد كه هنوز از تلفات جاني و مالي احتمالي آن اطلاعي بدست نيامده است. ان شخص ضمناً اظهار داشت: هيات نمايندگي خلق كرد از گروههاي سياسي مستقر در سنندج خواسته است كه اوضاع فعلي را تنها در سطح شهر سنندج مطرح نكنند زيرا اين مساله يك توطئه است. وي تاكيد كرد كه چند نارنجك و خمپاره به سوي مقر سپاه رستگاري واقع در خيابان مبارزين خلق و مقر دمكراتها شليك شده است. اين عضو كومله همچنين گفت: در حال حاضر مقامات سياسي مستقر در سنندج اين توطئه و نيز حمله دو شب پيش را بررسي ميكنند به همين منظور ما با لشكر 28 كردستان پياده سنندج و استانداري نيز تماس گرفتهايم كه علت تيراندازيها را جويا شويم ولي نتوانستهايم با آنان ارتباط حاصل كنيم. وي در پايان گفت: مردم شهر به منازل خود پناه بردهاند و از كومله كسب تكليف ميكنند و البته ما هم مانند گروههاي ديگر در آمادهباش كامل بسر ميبرديم.
موافقت سحابي با خروج پاسداران
بر اساس گزارش خبرگزاري پارس از سنندج شاهويسي سرپرست استانداري كردستان اظهار داشته است كه امشب (ديشب) آقاي سحابي در شوراي انقلاب در مورد خواسته مردم سنندج مبني بر خروج سپاه پاسداران از اين شهر اعلام موافقت كرده است و گفته كه با ساير مقامات ذيربط در اين مورد گفتگو خواهد كرد ولي تا ساعت 24 ديشب پاسخي به استاندار داده نشده است و هنوز در حدود 3 هزار تن از مردم است شهر كه اكثر آنان را دانشآموزان دختر و پسر تشكيل ميدهند در استانداري متحصن هستند و نمايندگان آنان همراه تني چند از مقامات دستاندر كار محلي با استاندار و نيز استاندار با مقامات مملكتي در حال مذاكره براي بررسي چگونگي خروج پاسداران از سنندج ميباشند. تحصنكنندگان در استانداري همچنين قطعنامهاي صادر كردند كه هنوز مورد موافقت كامل مسوولان قرار نگرفته است. در قطعنامه به اين موارد اشاره شده است: خروج فوري و بيقيد و شرط كليه افراد سپاه پاسداران ـ حفظ انتظامات در سنندج به عهده پرسنل شهرباني ميباشد كه به عنوان ضابطين دادگستري وظايف قانوني خود را انجام دهند ـ هيچيك از ساكنين شهر حق حمل سلاح بطور آشكار در داخل شهر را نداشته باشند ـ حفظ و حراست راديو و تلويزيون به شهرباني واگذار شود ـ حفاظت از فرودگاه سنندج كما في السابق به عهده پليس فرودگاه باشد ـ ساختمانهاي دولتي كه در تصرف سپاه پاسداران است به مؤسسات مربوطه مسترد شود ـ محل باشگاه افسران لشكرگارد كه به مقر سپاه پاسداران است به عنوان باشگاه افسران لشكر مورد استفاده قرار گيرد ـ گزارشهاي رسيده از سنندج تا پايان ساعات ديروز نشان ميدهند كه شهر آرام است و مذاكرات براي رسيدگي به خواستهاي مردم همچنان ادامه دارد و سرپرست استانداري نيز گفته است كه در اين مورد تاكنون با سحابي، فروهر، صباغيان و قطبزاده تماس داشته است.(اطلاعات13/10/1358) 
استاندار كردستان: حادثه سنندج را كانونهاي مشكوك بوجود آوردند.
·	افراد مشكوك به طرف پاسداران تيراندازي كردند و پاسداران نيز متقابلاً پاسخ دادند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: در پي كشته شدن 3 تن  و مجروح شدن 6 تن ديگر در حوادث سنندج گروهي از مردم در استانداري متحصن شدند و خواست خروج پاسداران از سنندج را مطرح كردند. مصطفي شادمند خبرنگار اعزامي كيهان از كرمانشاه كه روز گذشته براي بررسي آخرين تحولات منطقه متشنج و چگونگي برخورد گروهها و پاسداران در سنندج به اين شهر رفته بود گزارش داد: به دنبال درگيري خونين دو روز گذشته و كشته و مجروح شدن چند تن از مردم اين شهر گروهي از مردم استانداري تحصن كردند و خواستار آن شدند كه استاندار جديد كردستان و نماينده هيات حسننيت دولت در سنندج در يك راه پيمايي آرام تا مقر سپاه پاسداران مستقر در سنندج آنان را همراهي كنند. بر اساس اين گزارش قرار است كه راه پيمايي بدون اسلحه صورت گيرد و هدف آن است كه نشان داده شود كسي يا گروهي قصد حمله به سپاه را ندارند. خبرنگار كيهان اوضاع ديروز سنندج را همچنان متشنج  گزارش كرد و يادآور شد كه تلاش استاندار جديد كردستان و نمايندگان گروههاي مستقر در سنندج و پاسداران همگي بر آن است كه از برخوردهاي مسلح نه تا يافتن يك راه حل مناسب براي رفع بنبست موجود جلوگيري كنند مهندس شاه اويسي استاندار جديد كردستان در گفتوگويي با خبرنگار كيهان پيرامون حوادث چند روز  گذشته سنندج گفت: دو روز پيش در يك جلسه  با حضور دو نماينده از لشكر و گروههاي سياسي توافق شد كه 48 ساعت آتشبس برقرار شود و پس از اين مدت پاسداران سنندج را ترك كنند و به جاي آنها 50 سرباز از لشكر سنندج مراقبت از راديو و تلويزيون و كاخ جوانان سابق را برعهده بگيرند. وي افزود: آتش بس در ساعت 6 بعدازظهر تمام شد و سپس من در استانداري نمايندگان گروههاي سياسي را خواستم. قرار بر اين است كه مدت 48 ساعت آتشبس تمديد شود. استاندار گفت: پس از رفتن نمايندگان ناگهان صداي تيراندازي شديدي در سطح شهر بگوش رسيد كه بعد متوجه شديم سه نفر از اهالي شهر سنندج كشته شدهاند و وقتي من با گروههاي سياسي تماس گرفتم آنها گفتند كانونهاي مشكوكي كه اين اعمال را انجام ميدهند و حتماً تنبيه خواهند شد. شاه ويسي همچنين گفت: اين تيراندازيها تا ساعت 2 بامداد ادامه داشت و گروه زيادي از مردم صبح امروز (ديروز) به خاطر اين درگيريها در محل استانداري تحصن كردند و خواستار خروج پاسداران از شهر شدند. ميرزايي نماينده هيات حسننيت دولت نيز به خبرنگار اعزامي كيهان گفت: «من اطلاعات دقيقي در دست ندارم كه چه كسي درگيري را شروع كرد و اصولا ًدر يك درگيري، شخصي كه تير اول را شليك كند باعث درگيري ميشود. وي افزود: من در محل استانداري بودم و به همين علت برايم مقدور نشد كه متوجه شوم چه كسي درگيري را شروع كرده است ولي تمام نمايندگان گروههاي سياسي معتقد هستند كه گروههاي غير مسوول در سطح شهر وجود دارند كه بطرف پاسداران تيراندازي ميكنند و آنها هم از خود دفاع كردهاند و متأسفانه در اين تيراندازيها چند تن از مردم كشته شدند. وي همچنين گفت: در حال حاضر مردم خواستار خروج پاسداران هستند و هيات دولت هر چه زودتر بايد مذاكره را شروع كند تا اين ناآراميها از بين برود ولي در تاخير مذاكرات قصد سويي در كار نبوده است. رحيم بغدادي سخنگوي جديد حزب دمكرات تشكيلات سنندج به خبرنگار اعزامي كيهان گفت: ما قرار گذاشته بودم تا 48 ساعت درگيري وجود نداشته باشد و پاسداران بعد از آن مدت يا شهر را ترك كنند و يا آن كه به فرودگاه منتقل شوند. وي افزود: ما با دو تن از نمايندگان فرمانده لشكر موافقت كرديم كه به جاي پاسداران نگهباني از محل راديو و تلويزيون و كاخ جوانان بر عهده 50 سرباز باشد ولي در سپاه پاسداران عبور ميكرد از درون اتومبيل صداي گلوله اي شنيده ميشود و پاسداران به طرف ماشين تيراندازي ميكنند. كه يك نفر زخمي ميشود. سخنگوي حزب دمكرات سپس مدعي شد كه بعد از اين حادثه، طرفداران مفتيزاده به طرف پاسداران تيراندازي كردهاند و پاسداران هم متقابلاً پاسخ دادهاند كه اين حادثه منجر به كشته شدن سه نفر شد. 
بغدادي در پايان گفت: كارمندان، بازاريان و دانشجويان، اعلام كردهاند تا خروج پاسداران همچنان در استانداري متحصن خواهند بود و ما هم معتقديم كه پيام امام خميني هر چه زودتر بايد عمل شود تا به حق خود برسيم چون ما حافظ استقلال و تماميت ارضي ايران هستيم.(اطلاعات 13/10/1358)
اظهارات شاهويسي
صبح امروز كسب اطلاع شد كه كار مذاكره براي خروج پاسداران از سنندج با شركت نمايندگان مردم متحصن در استانداري كردستان و گروه هاي سياسي و انتظامي ادامه دارد. يك گزارش حاكي است كه «شاه ويسي» استاندار كردستان، گزارش مربوط به خواستهاي مردم سنندج را ديشب تلفني با شوراي انقلاب در ميان گذاشت. استاندار كردستان گفت: «اعضاي شوراي انقلاب، با خروج پاسداران از شهر و سپردن كار حفظ انتظامات سنندج به افراد شهرباني موافقت كردهاند، بشرط اينكه افراد و گروهها، بطور مسلحانه و آشكار، در شهر رفت و آمد نكنند. ديشب نيز كار مذاكره ميان نمايندگان مردم، نمايندگان گروههاي سياسي، نمايندگان لشكر 28 كردستان و شهرباني سنندج با استاندار ادامه يافت. قرار بود ساعت 14 ديروز، مردم به همراه استاندار به طرف مقر پاسداران حركت كنند اما مردم با انتخاب 15نفر نماينده از ميان خود و اعزام آنها به پادگان لشكر 28 كردستان، نمايندگان لشكر و گروههاي سياسي و شهرباني سنندج مذاكره كردند. طي اين مذاكرات، با هيات نمايندگي خلق كرد در مهاباد تماس گرفته شد و تصميماتي اتخاذ گرديد كه اين تصميمات مورد موافقت مردم و احزاب سياسي قرار نگرفت. در اين مذاكرات اعلام نشده بود كه سپاه پاسداران پس از تماس با تهران، در صورتي با خروج از سنندج موافقت كرده است كه پيشمرگان كرد، تمامي سلاحهاي خود را تحويل مقامات مسوول داده و ضمن تخليه مواضع خود، به بيرون از شهر بروند و در اين صورت پاسداران، حاضر به ترك سنندج خواهند بود. در پي اين جلسه اعلام شد كه مردم معترض و متحصن در استانداري كردستان، تا بعدازظهر امروز مهلت دادهاند كه پاسداران از شهر خارج شوند در پي اين جلسه، اعلام شد كه مردم معترض و متحصن در استانداري كردستان، تا بعدازظهر امروز مهلت دادهاند  كه پاسداران از شهر خارج شوند و در غير اينصورت، خود باتفاق استاندار، بطرف مقر سپاه پاسداران حركت خواهند كرد. ساعت 12 ديشب شاه ويسي، استاندار استان كردستان اطلاع داد كه آقاي «سبحاني»، عضو شوراي انقلاب، تلفني با وي تماس گرفته و موافقت خود را براي خروج پاسداران از شهر اعلام كرده است. استاندار كردستان همچنين گفت: «آقاي سبحاني در اين تماس اضافه كرد كه در اين مورد با ساير مقامات گفتگو ميكند». استاندار كردستان همچنين گفت: «براي رسيدگي به خواستهاي مردم، تاكنون با آقايان فروهر و صباغيان و قطب زاده تماس داشته و خواستهاي مردم را با آنها در ميان گذاشته است. وي حاضر نشد در مورد نتايج حاصله از اين تماسها و نظرات آقايان صباغيان و قطب زاده و فروهر، اطلاعي بدهد. (اطلاعات14/10/1358)
توافق متحصنين سنندج با استاندار كردستان
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: مهندس شاه ويسي استاندار جديد كردستان بامداد امروز با اعلام اين مطلب به خبرنگار كيهان گفت: به اعتقاد من بايد به خواست بحق مردم كردستان توجه شود و جمهوري اسلامي نشان داده كه ظرفيت مردمي بودن و توجه به خواست منطقي مردم را دارد. وي مواقت شوراي انقلاب را با خروج پاسداران تكذيب كرد و گفت: من هرگز چنين چيزي را نگفتهام، فقط زماني كه با آقاي مهندس سحابي تلفني كار داشتم نامبرده در جلسه شوراي انقلاب بود احتمالاً خبرنگار خبرگزار پارس كه در دفتر اينجانب بوده اين موضوع را به حساب تماس با شوراي انقلاب گذاشت. (اطلاعات15/10/1358)
بر اثر فشار گروههاشاه ويسي استاندار كردستان تهديد به استعفا كرد.
تهران – خبرنگار جمهوري اسلامي:در حالي كه خبر نگار ما از كرمانشاه گزارش ميدهد: مردم و كسبه شهرستان سنندج، گروه گروه، ضمن مراجعه به ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلاميسنندج، پشتيباني مطلق خودرا از آنان (سپاه) اعلام داشتند و اظهار ميدارند ما با شما برادران پاسدار هيچگونه خصومتي نداريم و از طرفي به وسيله افراد مسلح و چريكهاي فدايي خلق! با تهديد مجبور به بستن دكاكين و بازار خود ميشويم، خبر گزاري پارس گزارش داد آقاي شاه ويسي استاندار كردستان به مقامات مسوول در تهران اطلاع داده كه چنانچه مشكل سنندج حل و فصل نشود، وي از ساعت 12 ديروز (16/10/58) هيچ گونه مسووليتي نداشته و استعفا خواهد كرد! بدنبال گزارش اين خبر از سوي خبر گزاري پارس، خبرنگار جمهوري اسلامي با آقاي مير سليم معاون سياسي وزارت كشور تماس گرفت.ايشان خبر استعفاي شاه ويسي را از طرف هيات ويژه كه بهاين سمت منصوب شده بود، تائيد نمود.گويااين استعفا بخاطر فشار گروههاي متحصن در استانداري براي همكاري بوده است.
چند روزي است كه عدهاي در استانداري كردستان متحصن شدهاند و خواستار خروج سپاه پاسداران از سنندج هستند. ظاهرا «شاه ويسي» بخاطر قابل قبول نكردن خواسته هاياين عده استعفا مينمايد. ناظران معتقدند محركين افراد متحصن بهاين مطلب كه سپاه پاسداران يكي از نهادهاي انقلاب بوده و وجود آنها طبق قانون اساسي مصوب ملت در هر منطقه ضروري است توجه نكرده و يا تعمداً اين مطلب را ناديده گرفته و جهت اجراي مقاصد شومشان، عدهاي را وادار به تحصن در استانداري نمودهاند(جمهوري اسلامي17/10/1358)
سفر هيات ويژه به كردستان بار ديگر به تعويق افتاد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: سفر هيات ويژه دولت به كردستان با وجود اعلام قبلي برنامه آن بار ديگر به تعويق افتاد و خواستها و مشكلات مردم متحصن سنندج همچنان بدون راه حل باقي ماند. خبرنگار اعزامي كيهان به سنندج در آخرين گزارش خود از اين شهر نوشته است: متحصنين سنندج كه خواستار مذاكره با هيات ويژه در مورد خروج پاسداران بودند باز هم موفق به اين مذاكره نشدند. گزارش خبرنگار كيهان از سنندج همچنين حاكيست كه متحصنين در دومين قطعنامه خود در سه ماده تنظيم شده است ضمن اينكه خواستار محاكمه و مجازات عاملان كشتار روز 11 دي ماه شدهاند پشتيباني خود را از هيات نمايندگي خلق كرد نيز اعلام داشتهاند: راهپيمايي و تظاهرات مردم سنندج نيز كه قرار بود به مناسبت خروج پاسداران انجام شود به دلايلي بر پا نشد. مهندس شاه ويسي استاندار كردستان در گفتگويي گفت: من معتقدم كه تنها راه حل مساله سنندج و در مقياس بزرگتر يعني كل كردستان فقط و فقط مذاكره است و نبايد ما برادران، روبروي يكديگر قرار بگيريم و به تهديد و ارعاب دست بزنيم. داريوش فروهر يكي از اعضاي هيات ويژه كردستان در مورد علت تعويق سفر هيات ويژه گفت: قرار بود هيات ويژه يا يكي از اعضاي آن روز سهشنبه به بعضي از شهرهاي كردستان به خصوص سنندج كه گروهي از مردم آن در استانداري و مسجد جامع براي برآورده شدن خواستهاي خود تحصن كردهاند برود ولي به علت لزوم رفع پارهاي از اشكالات و ايجاد هماهنگي لازم اين سفر چند روز به عقب افتاد. فروهر در مورد اين گفته استاندار كردستان كه هيات ويژه از عدم هماهنگي و عدم شناسايي كافي از بحران كردستان وجود دارد ولي اين طبيعي است كه تفاوت برداشتهايي در ميان باشد ولي تاكنون كارهاي هيات ويژه دولت با هماهنگي انجام شده است. وي همچنين در مورد ارتباط ميان هيات نمايندگي خلق كرد و متحصنن سنندج گفت: ارتباط ميان تحصن در سنندج و هياتي كه به آن نام هيات نمايندگي خلق كرد داده شده است وجود دارد. (اطلاعات 20/10/1358)
استاندار مستعفي كردستان گزارش بي. بي. سي را تكذيب كرد.
تهران ـ خبرگزاري پارس: مهندس حسين شاه ويسي سرپرست مستعفي استانداري كردستان ديروز طي بيانيهاي گزارشي را كه از راديو بي.بي.سي شب گذشته (سهشنبه شب) در ارتباط با استعفاي وي پخش كرد قوياً تكذيب كرد و آن را دروغي شاخدار براي نفاق افكني دانست. متن قسمتي از بيانيه استاندار مستعفي كردستان به اين شرح است: 
بنام خداوند درهم كوبنده مكاران . . .
اين نه اولين بار بود و نه آخرين بار خواهد بود كه عجوزه وامانده استعمار براي ملت قهرمان ما اشك تمساح ميريزد و بيشرمانه خبرهاي مجهول پخش ميكند تا بلكه بر سنت ديرينه خويش «تفرقه بينداز و حكومت كن» بتواند صفوف متحد خلق رزمنده و درهم كوبنده امپرياليستهاي غارتگر را با بزرگ جلوه دادن مسايل نه چندان بزرگ كه بسي عادي و ناشي از متن جوشان يك جامعه پرتوان انقلابي است باز هم رو به صفتانه با دهان باز كردن و دم تكان دادن بي حيثيت كرده و به نفع خود و ديگر هم پالكي جهانخوارش آمريكاي جنايتكار اين دولت فاشيست نيمه دوم قرن بيستم تخم نفاق افكنده و بهرهبرداري نمايد و . . .
در ادامه بيانيه آمده است: در اين رابطه استعفاي اينجانب مهندس حسين شاه اويسي از سرپرستي استانداري كردستان بهانه قرار داده و دروغهاي شاخداري در رابطه با جريانات سنندج در برنامه شامگاهي خود به تاريخ 18/10/58  پخش نموده كه قوياًتكذيب مينمايد. و صراحتاً اعلام ميدارم كه بيان مشكلات و مسايل مردم در رابطه با دولت يك وظيفه انقلابي اسلامي و ملي است و همواره همچون يك سرباز فداكار در خدمت انقلاب اسلامي ملت قهرمان و رهبري و سازش ناپذير آن امام خميني و ميهن عزيزمان ايران خواهم بود. . . (اطلاعات 20/10/1358)
استاندار كردستان:متحصنين سنندج خواستار ملاقات با نماينده امام شدند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: تحصن گروههاي مردم سنندج وارد پانزدهمين روز خود شده است و آنان اكنون سومين روز اعتصاب غذاي خود را ميگذرانند. مهندس شاه ويسي استاندار كردستان در مورد اين موضوع به خبرنگار كيهان گفت: متحصنين در موضع خود مبني بر خروج پاسداران از سنندج همچنان تاكيد دارند. وي افزود: متحصنين با ارسال تلگرامي براي هيات ويژه دولت خواستار ملاقات و مذاكره با  حجت الاسلام اشراقي نماينده امام شدند ولي هنوز در مورد سفر نماينده امام به سنندج اطلاعي به ما داده نشده است. استاندار همچنين از سفر جمعي هيات ويژه دولت به سنندج نيز اظهار بياطلاعي كرد و گفت: هيات ويژه قاعدتاً در ارتباط با مساله تحصن مردم سنندج بايد به سنندج نيز مسافرت كند. شاه ويسي كه هنوز خود را استاندار مستعفي كردستان ميداند گفت: من از يكشنبه گذشته كه از استانداري كردستان استعفا كردم پاسخ قطعي دريافت نداشتهام و فعلاًنيز بدون پاسخ هيات ويژه به كار ادامه ميدهم. استاندار كردستان در پايان گفت: در جريان 14 روز تحصن مردم سنندج كليه مغازهها، ادارات، بانكها و بازار شهر سنندج كاملاً تحتالشعاع تحصن مردم قرار دارد. (اطلاعات 25/10/1358)
اعتصاب غذاي متحصنين سنندج شكست.
استاندار كردستان: پاسداران احتمالاً تا سه روز دگر سنندج را ترك كنند.
نواقص كلي طرح 26 مادهاي هيات نمايندگي خلق كرد اعلام شد. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: استاندار كردستان اعلام كرد كه اعتصاب غذاي مردم سنندج به دستور شيخ عزالدين حسيني شكسته شد. شاه ويسي استاندار كردستان در يك گفتگوي اختصاصي به خبرنگار كيهان گفت: ساعت دو بعدازظهر ديروز شيخ عزالدين حسيني پيامي براي متحصنين در استانداري سنندج فرستاد و خواستار شكستن اعتصاب غذاي آنان شد. وي افزود: ارسال اين پيام به دنبال توافقهايي است كه در شهر مهاباد با حضور هيات ويژه دولت صورت گرفته است. 
استاندار گفت: بر اساس توافقهاي انجام شده قرار بر اين شده كه مردم سنندج اعتصاب غذاي خود را بشكنند و سپاه پاسداران مستقر در سنندج نيز ظرف سه روز آينده به احتمال قوي شهر را ترك كنند و مساله تحصن مردم سنندج تمام ميشود استاندار كردستان طي پيامي به مردم سنندج گفت: اميدوارم كه مردم سنندج آرامش خود را حفظ كنند زيرا با صبر انقلابي كه تاكنون از خود نشان دادهاند پيروزي تمام مردم ايران را تثبيت كردهاند. شاه ويس در پاان گفت: هيات ويژه دولت بخاطر مشغله زياد قادر به عزيمت به سنندج نشد و به تهران رفت. مسوول سپاه پاسداران در سنندج نيز طي پيامي با كيهان خبر شكستن اعتصاب غذاي مردم اين شهر را تاييد كرد و گفت: در مورد خروج احتمالي پاسداران ظرف سه روز آينده ما هيچ اطلاعي نداريم و هنوز در اين مورد به ما دستوري داده نشده است. (اطلاعات 26/10/1358)
سخنان استاندار
«شاه ويسي» استاندار كردستان نيز ديشب اظهار داشت: «حوادث كامياران، مرا مبهوت ساخت، زيرا در تمام مدت 25 روزي كه در سنندج تحصن بود، حتي يك تير هم شليك نشد و در حال حاضر، شهرهاي شمالي كردستان نيز مانند سنندج، كاملاً آرام است». «شاه ويسي» افزود: «تا آنجا كه من ميدانم، حادثه تاسف بار كامياران، ناشي از يك سوءتفاهم، بوخود آمده و گويا به يكي از طرفين درگير، گزارشهاي نادرست داده بودند». استاندار كردستان پيرامون نقش ارتش در كردستان گفت: «مردم كردستان، ارتش را بخوبي پذيرا بوده و هيچگونه برخوردي با آن نداشتهاند. نمونه آن هم حركت ستوني از كرمانشاه به طرف سنندج بود كه براي حفظ فرودگاه حركت كرده بود و با اعتراض كسي هم روبرو نشد».(اطلاعات13/11/1358)
نظم كامياران را ژاندارمري به عهده گرفت. 
تهران- خبر گزاري پارس:شاه ويسي استاندار كردستان كه براي دادن گزارش وقايع يك ماهه سنندج به هيات ويژه دولت براي كردستان به تهران آمده است پريشب در گفتگوي با خبرگزاري پارس در مورد وضع كنوني كامياران گفت: بر اساس توافقي كه در سنندج بين فرمانده لشكر سنندج و فرماندار و گروه هاي سياسي و عدهاي از مردم به عمل آمد قرار براين شد كه افراد مسلح موجود در كامياران بله هيچ وجه در شهر رفت و آمد نكنند و ژاندارمري نظم شهر را به عهده بگيرد كه هماكنون اطلاع يافتيم كه اين توافق به مورد اجرا گذارده شده است و سپاه پاسداران نيز به مقر اوليه خود بازگشتند.
وي در مورد سفر خود به تهران گفت من براي تقديم گزارش و وقايع يكماهه سنندج و ديگر مناطق استان به هيات ويژه دولت به تهران آمدهام كهاين گزارش توسط آقاي فروهر به شوراي انقلاب داده شده استاندار كردستان افزود جاي سپاسگزاري از هيات ويژه دولت است كه در آرام نبودن كامياران سعي فراواني كردند و اميدوارم آرامشي كه از يكشنبه شب به وجود آمده است پايدار بماند و از هيچ طرفي نقض نشود تا مردم بتوانند با آرامش به زندگي خود ادامه بدهند و مقام كشوري و لشكري هم بيش از پيش در خدمت مردم كردستان باشند.
شاهويسي گفت: با توجه به اختيارات كاملي كه شوراي انقلاب به هيات ويژه دولت براي كردستان داده است در يكي دو روز آينده من به اتفاق يك يا دو نفر از اعضاي هيات براي استقرار نظم كامل در كردستان عازم منطقه هستيم.(جمهوري اسلامي17/11/1358)
گروگانهاي وقايع كردستان آزاد ميشوند.
اروميه ـ «كليه زندانياني كه در جريان كردستان به گروگان گرفته شدهاند، آزاد ميشوند». اين مطلب را حقگو استاندار آذربايجان غربي ديشب در تماسي با خبرگزاري پارس در اروميه اعلام داشت و افزود: «مهندس هاشمي فرستاده استانداري آذربايجان غربي به مناطق  كردنشين به وي گزارش داده شده است كه حزب دمكرات كردستان و ساير گروههاي سياسي در اين منطقه در ارتباط با مساله كردستان بسيار واقع بينانه برخورد كردهاند و آمادگي خود را براي آزادي كليه زندانيان اعلام داشتهاند» استاندار آذربايجان غربي در پاسخ اين سوال كه آيا زندانيان گروههاي كرد نيز متقابلاً آزاد خواهند شد ؟ گفت: «اين كار با هماهنگي هياتي كه بوسيله آقاي صباغيان، عضو هيات ويژه ايجاد شده انجام خواهد شد». حقگو افزود: «تعداد زندانياني كه آزاد خواهند شد امروز اعلام خواهد شد».(اطلاعات20/11/1358)
طي ارئه طوماري به رييسجمهور،مسلمانان كرد خواستار پاكسازي و خلع سلاح ضد انقلاب در منطقه شدند. 
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس-آقاي بهروز ماكوئي استاندار كرمانشاهان گفت كه عصر پنجشنبه به اتفاق نمايندگاني از مردم منطقه اورامانات شامل پاوه و جوانرود و روانسر ثلاث و باباخاني و مهاجرين بايگان با آقاي بنيصدر رييسجمهور ملاقات كردند.استاندار كرمانشاهان افزود: دراين ملاقات طوماري شامل امضا جمع زيادي از مسلمانان كرد به رييسجمهوري داده شد.استاندار كرمانشاهان در اين گفتگو متن خواستههاي مردم اورامانات را كه آقاي بنيصدر مطرح شده به اين شرح اعلام شد:
در قسمتي از اين متن ضمن تبريك احراز مقامات رياست جمهوري و تفويض فرماندهي كل قوا از طرف امام امت به رييسجمهور خواستههاي مردم منطقه اورامانات و پاوه و جوانرود و باينگان و روانسر و باباخاني در 8 ماده بهاين شرح بازگو شده است:
1ـ استقرار امنيت در سطح منطقه به شكلي اطمينانبخش و دائمي و اين مهم مقدور نيست مگر با اجراي دو برنامه مقدماتي
الف: بستن مرزها و نظارت دقيق و رفت و آمد و تقويت نيروهاي مسوول منطقه 
ب:  خلع سلاح و پاكسازي منطقه 
2ـ ايجاد كار براي مردم بيكار وآسيبپذير 
3ـ ترميم و اصلاح ماده 12 قانون اساسي 
4ـ هيچ گروه و حزب و دستهاي تحت هر مقام و عنوان حق تعين سرنوشت مردم مسلمان منطقه را از ديگر برادران ايران و مسلمان جدا سازد ولو در سطح عالي مملكتي باشد غير قابل قبول دانسته و در مقابل تمكين نكرده و به آن تن در نخواهيم داد زيرا تصميم گرفتهايم كه آرمانهاي بزرگ خويش را كه همانا اسلام عزيز است دنبال كرده واين راه پر مسووليت را به هر قيمت كه باشد ادامه خواهيم داد.
5ـ به اعتقاد ما اصول اين است كه بايد جريانات ضد انقلابي و تحميلي و پيامدهاي حرامزاده در بطن انقلاب را به شيوهاي قاطعانه و انقلابي، بررسي و سر و سامان داده و كساني را كه با طرح نقشه و دسيسههاي شيطاني منطقه را به آشوب و تشنج كشانيده و با استفاده از مسايل عوامفريبانه عدهاي ناآگاه و سادهلوح متشكل و مسلح كرده و جنگ و برادركشي و خونريزي را راه انداخته در هر مقام و منطقهاي باشند شديداً محكوم نموده و تعقيب و مجازات شرعي و قانوني اينگونه عوامل وابسته را از طريق قوانين جاري مملكتي مصراً خواستاريم. 
6ـرفع سانسور از راديو تلويزيون مطبوعات نسبت به نظريات و خواستههاي مشروع مسلمانان كرد 
7ـ توجه خاص به مراكز و مدارس ديني و علمي و روحانيون متعهد و مبارز در سطح منطقه 
قاطعانه خواستاريم رياست جمهوري اسلاميايران هر چه زودتر امكانات برگشت مهاجرين مسلمان كرد را به خانه و كاشانه خود را هم نموده و عزت و آبروي مسلمانان را از دستبرد عوامل ضد انقلاب و كفار محفوظ و در امان نگه دارد.(جمهوري اسلامي 18/12/1358)
گفتگو با استاندار استاندارآذربايجان غربي
ضمن تائيد ماجراي گروگان گيري در گيريهاي منطقه قطور،به خبرنگار «اطلاعات »اظهار داشت:«مسئو ليت قتل، درگيري وگروگان گيري را گروه هاي بنام «آرارات »به عهده گرفته اند كه خواستار بر  چيده شدن پاسگاه گروهان ژاندارمري منطقه قطور هستند  استاندار افزود:احتمال ميرود گروگانها در اختيار ظاهريبدري فرزند ارشد ساكن روستاي«حبش »باشند وي اضافه كرد:درگيري پريروز درست در نقطهاي روي داد كه مدتي قبل مهاجمين اتومبيل نماينده استانداري را بشدت مورد حمله مسلحانه قرار داده بودند تا ساعت 8 بعداز ظهر ديشب از چگونگي در گيري ديروز قطور خوي حاكي است درگيري مهاجمان با افراد ارتشي،ديشب در اين منطقه پايان يافت.امروز به مناسبت  شهادت برادر ارتشي كه در جريان حمله مهاجمان شهيد شدند، در شهر خوي عزاي عمومي اعلام شد وقرار است امروز جنازه شهدا در اين شهر تشييع وبخاك سپرده شود. (اطلاعات21/12/1358)
استاندار آذربايجان غربي:خائنين وطن فروش به شدت تمام سركوب ميشوند. 
	اروميه ـ خبر گزاري پارس: در پي حادثه خونين كه روز يكشنبه در اثر حمله مسلحانه به اعضاي شوراي شهر خوي در منطقه قطور روي داد و منجر به شهادت 6 تن شد آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي با صدور اطلاعيهاي كه در اختيار خبرگزاري پارس قرار داد ضمن محكوم كردناين عمل از مردم خواست آرامش خود را حفظ كنند متن اطلاعيه به اين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم - مردم آگاه و مبارز آذربايجان غربي به طوري كه اطلاع داريد تعدادي ماجراجو و اشرار از خدا بيخبر كه بخاطر سوابق نابخشودني جنايتبار خودشان از استقرار صلح و آرامش در منطقه وحشت دارند با حمله ناجوانمردانه به تعداي از مسوولين كشوري  و لشكري هجوم 6 نفر از بهترين افراد ژاندارمري و ارتش را به شهادت رساندند و فرماندار شجاع و متعهدخوي و تعدادي از افراد نظاميرا به گروگان برده اند ضمن محكوم كردناين عمل فجيع و ضد اسلامي اين جنايت كاران به همه مردم منطقه بخصوص اهالي غيور خوي و ماكو تبريك و تسليت ميگوئيم ـ  و از مردم ميخواهيم كه دراين روزهاي انتخابات آرامش خود را حفظ كنند و نگزارند نقش شوم توطئهچينان براي به هم زدن اوضاع جامعه عمل بپوشد و به ياري خدا انتخابات مجلس شورا در يك محيط آرام انجام گيرد اطمينان داشته باشيد كه مسوولين امر استان با دقت تمام مراقب اوضاع و در تعقيب جنايتكاران و توطئه گران ميباشند و به شدت تماماين خائنين وطن فروش را سركوب خواهند كرد يك بار ديگر اعلام ميكنماينجا ايران است و به كوري چشم دشمنان جمهوري اسلامي ايران با قاطعيت تمام در اين منطقه و در تمام مناطق حاكميت خود را حفظ خواهد كرد.جمشيد حق گو استاندار آذربايجان غربي(جمهوري اسلامي22/12/1358)
مهاجمين، نقده و روستاهاياين شهر را به توپ بستند. 
اروميه ـ خبرنگار كيهان: در ساعات اوليه بامداد روز گذشته افراد مسلح با سلاحهاي سبك و سنگين به نقده و روستاهاي اطراف آن حمله كردند. كه با آتش پاسداران و نيروي انتظامي مواجه شدند و عقب نشستند و اين درگيري هيچگونه تلفات جاني و مالي به همراه نداشت مهندس حسين طاهري استاندار آذزبايجان غربي در اين رابطه اعلام كرد در ساعت 1 بامداد ديروز افراد مسلح از تپه هاي اطراف نقده روستاي گلوان شهر نقده را با توپ و اسلحههاي مختلف مورد هدف و تيراندازي قرار دادند در اين تيراندازيها كه سه ساعت به طول انجاميد  نيروهاي انتظامي و پاسداران مستقر در نقده به آتش مهاجمين شديداً پاسخ دادند ودر ساعت 3 بامداد آتش آنها را خاموش و مجبور به عقبنشيني كردند. اين درگيري هيچگونه تلفات مالي و يا زخميهاي مهاجمين نيز گزارشي نرسيده است. استاندار آذربايجان غربي افزود: روستاي كوران آباد از توابع نقده نيز از سوي مهاجمين با آرـ پيـ جي 7 كلاشينكف مورد تيراندازي و حمله قرار گرفتند كه خوشبختانه اين حملات تلفات جاني و مالي نداشته است. وي اضافه كرد: همچنين روستاي «ميرآباد» از توابع نقده از ساعت 2 بامداد از طرف مهاجمين با خمپاره 81 ميليمتري تيراندازي شده است كه افراد ژاندارمري با آتش متقابل اين جمله را به دفع كردند. خبرنگار ما گزارش ميدهد: نيمه شب چهارشنبه پاسداران و گشتيهاي مرز بازرگان در جاده ترانزيتي بازرگان ـ ماكو، به يك عده افراد مسلح برخورد كرده و تيراندازي بين طرفين به مدت يك ساعت در ميگيرد كه با رسيدن نيروهاي كمكي به پاسداران مهاجمين فرار ميكنند. در اين درگيري اتومبيل پاسداران مرز بازرگان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و خسارت ديد ولي پاسدران تلفاتي نداشتند بهرنگ فرماندار مياندوآب در پايان بازديد خود از منطقه محمود آباد شاهين دژ وضعاين منطقه را نسبتاً آرام توصيف كرد و در تماسي با خبرگزاري پارس گفت: پيشمرگان كرد مسلمان مستقر در اين روستا از روحيه فوقالعاده خوبي برخوردارند و فعاليتهاي آموزشي و عمراني در محمودآباد همچنان ادامه دارد بهرنگ افزود: در اين منطقه كه چندي قبل صحنه برخورد ضد انقلابيون با نيروهاي پاسدار و پيشمرگان كرد مسلمان و ژاندارمري بود، هم اكنون كلاسهاي آموزشي قرآن دين و اسلحهشناسي توسط برادان و خواهر اينكه از مدرسه شهيد مطهري تهران آمدهاند تشكيل شده است و120  نفر و دختر و پسر به طور جداگانه آموزش ميبيند وي اضافه كرد: در قسمت عمراني عمليات ساختماني دو مدرسه با پنجاه ميليون ريال اعتبار هزينه از محل اعتبارات گروه نوسازي مدارس استان آغاز شده است و زمين محل احداث مدارس مذكور به وسعت ده هزار متر مربع فردي به نام امير جعفري يكي از اعضاي پيشمرگان مسلمان كرد اهدا كرده است فرماندار همچنين گفت:اين شخص همچنين 1090 متر مربع زمين جهت احداث يك كتابخانه عمومي واگذار كرده است كه براي شروع فعاليتهاي ساختماني آن از سوي فرمانداري نيز دويست هزار ريال اعتبار اختصاص يافته استاين كتابخانه شامل سالن نمايش سالن مطالعه دختران و پسران خواهد بود كه از سوي جهاد سازندگي مياندوآب و محمودآباد ساخته خواهد شد فرماندار مياندوآب در اين گفتگو وضع 80خانوار را كه به روستاي محمودآباد كوچ كردهاند از نظر بهداشتي خوب اعلام كرد.(جمهوري اسلامي25/12/1358) 
استمداد كردهاي اشنويه از رييسجمهوري براي جلوگيري از گسترش جنگ خانگي 
	27 مين ضد تانك در بخش جوانرود كشف و خنثي شد.

كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان ـ اثر بالا گرفتن و زد وخورد بين كردها و تركها اشنويه، 150 نفر از كردها به اشنويه در فرمانداري مهاباد متحصن شدنداين عده براي جلوگيري از گسترش جنگ خانگي در اشنويه از رييسجمهور استمداد كردند. بنا به گفته بابا طاهري فرماندار مهاباد اين عده خواستار رسيدگي فوري مقامات مسوول به مشكلات منطقه خود شدند فرماندار مهاباد همچنين گفت: متحصنيني كه به نمايندگي از سوي روستائيان اشنويه به مهاباد آمدهاند اعلام كردهاند كه به بهانه خلع سلاح كه شديداً مورد آزار و اذيت قرار گرفتهاند. وي افزود:  براي رفع اين مشكل و پايان تحصن مردم كردنشين اشنويه يا دفتر رياست جمهوري ـ استانداري آذربايجان غربي دفتر رياست جمهوري ويژه كردستان و فرمانده پادگان مهاباد تماس و گفتگو شده است همگي قول مساعد دادهاند كه براي رفع اختلافات و جلوگيري از جنگ خانگي در اشنويه اقدام فوري انجام ميدهند. حاج ملا ابراهيم راوندي كه يكي از متحصنين اهل اشنويه نيز پيرامون حوادث اخير و انگيزه تحصن مردم كردنشين اشنويه گفت: اختلاف كردها و تركها از زمان جنگ خانگي نقده شروع شده و زمينه آن تا امروز ادامه يافته است. وي به بدنبال اين مطلب اضافه كرد: در ادامه اين اختلاف و آغاز درگيري دو طرفه يك نفر كشته و تعداي مجروح شدند و اموال گروهي نيز به يغما رفته است . وي ضمن تذكر و هشدار به دولت گفت: چنانچه دولت و رييسجمهور براي رفع غائله اقدام قاطع و مؤثر انجام ندهد امكان گسترش جنگ خانگي و توسعه درگيريهاي بسيار وجود دارد از طرف ديگر دفتر سياسي و حزب دموكرات نيز روز گذشته اعلام كرد: در مورد اين حوادث مساله تحصن مردم كردنشين در فرمانداري مهاباد اطلاعيهاي صادر شده است .
اروميهـ خبرنگار كيهان مهندس حسين طاهر زاده استاندار آذربايجان غربي اعلام كرد: حدود بيست نفر  از روحانيون روستاهاي اطراف اشنويه به مهاباد رفته است و در فرماندارياين شهر تحصن كردهاند اين عده به دنبال آغاز كار يگانهاي پاكسازي درمنطقه اشنويه را به بهانه آزاد و اذيت جوانمردان تحصن نمودهاند. 
استاندار افزود: ضمناً از پيرانشهر خبر رسيد كه گروهي از اهالي اطراف اشنويه به پيرانشهر كوچ كردهاند و خواستار محل سكونت وآذوقه از فرمانداري شدهاند، اينها گفتهاند كه جوانمردان معبودي كه به پاكسازي خلع سلاح منطقه مشغولند به خانههاي مردم مراجعه كرده و هر خانوادهاي را مجبور به تحويل تفنگ ميكنند، در اين رابطه برخي از خانوادهها ناچار به فروش وسايل زندگي خود تفنگ تهيه كرده و به جوانمردان تحويل ميدهند و در اين ماجرا يك نفر از اهالي منطقه نيز فوت كرده است. استاندار اضافه كرد: بدنبالاين ماجرا مساله را با فرمانده لشكر 64 در ميان گذاشته وايشان تلگرامي به استانداري ارسال كرد. در اين تلگرام مشكلات پيش آمده توسط تبليغ گروههاي ضد انقلاب عنوان شده است..
استاندار اضافه كرد: فرمانده لشكر تلفني به من گفت كه جوانمردان همراه يگانها هستند. همراهي آنان مفيد است و تعدادشان نيز زياد است  و ليكن ممكن است يك يا چند نفر از افراد ناباب نيز در ميان آنان باشد.
ضمناً خبرگزاري پارس از سنندج گزارش داد بعدازظهر روز دوشنبه يك گروه 10نفري از مهاجمين مسلح كه در «گردنه گاران» در سنندج ـ به مريوان كمين كردهاند و قصد حمله به نيروهاي ارتش و پاسداران مستقر در يك پاسگاه نظامي را داشتهاند در يك درگيري كشته شدند در اين جريان تلفاتي به نيروهاي ارتش و سپاه وارد نيامد كشتهشدگان از بقاياي مهاجمين بودهاند كه پنجشنبه گذشته به كاروان حامل نفت حمله كردهاند. اين خبر مورد تاييد ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميقرار گرفته است. 
كشف مين
خبرگزاري پارس در گزارشي ديگر از كرمانشاه از قول بخشدار جوانرود اعلام كرد : پريروز پاسداران انقلاب اسلاميدر مسير خانه شور سيزده مين ضد تانك را كه توسط  عمال مزدور بعث عراق كار گذاشته شده است كشف و خنثي كردند.
همچنين خبرگزاري پارس از كرمانشاه گزارش داد:از سوي سازمان پشمرگان مسلمان كرد خبر رسيد كه گروه تجسس جادهها مركب از افراد سازمان پيشمرگان مسلمان كرد و پاسداران انقلاب اسلامي جوانرود در راه باباجاني نزديك روستاي قلقله 14 مين ضد تانك روسي را كشف و خنثي كردند. 
همچنين در درگيريهايي كه در اطراف پايگاه تيژتيژ واقع در راه سنندج ـ به مريوان بين نيروهاي دولتي و مهاجمين رخ داد سه مهاجم كشته و دو تن زخميشدهاند.
همچنين گروهي از مهاجمان به طرف مقر پيشمرگان مسلمان كرد واقع در محله فيضآباد ابتداي جاده سقز تيراندازي شديدي كردند كه به آتش آنان پاسخ دادند از سوي ديگر شب جمعه مهاجمين با خمپاره و سلاح ديگر يگانهاي مستقر در كامياران را در ضلع جنوب غربي اين بخش مورد حمله قرار دادند كه از طرف نيروهاي جمهوري اسلامي به اين حملات پاسخ داده شد. 
برنامه تامين نيازهاي پزشكي كردستان اعلام شد. 
وزارت بهداري بخشنامهاي خطاب به چند تن از مديران عامل سازمانهاي بهداري و بهزيستي استان كردستان صادر كرد . متن اين بخشنامه را كه تا پايان مرداد ماه جاري اجرا شود چنين است: 
1ـاز هر يك از استانهاي همه ماهه تا اطلاع ثانوي يك  گروه دوازده نفره مركب از  پزشك عمومي، پزشك متخصص در رشتههاي  دارو سازي، دندانپزشكي، متخصص بيهوشي يا تكنسين بيهوشي، پرستار، بهيار يا كمك بهيار ، تكنسين كارشناس بهداشت محيط ، بهداشت يار و مراقبت بهداشت مدارس ماموريت خواهند داشت تا به مدت يكماه به خدمات در استان كردستان در اختيار مدير عامل سازمان منطقه بهداري و بهزيستي آن استان قرار گيرند.
2ـ از استان تهران 6 گروه يعني از هرمنطقه يك گروه از سطح استان به اين ماموريت اعزام خواهند شد .
3ـ افراد هر گروه در درجه اول بطور داوطلب و در صورت كمبود داوطلب به ترتيب حروف الفبا و تشخيص مديران عامل استانها از بين كاركنان اين استان  بطور عادلانه انتخاب خواهند شد 
4ـ به كليه اعضاي اين گروه علاوه بر حق ماموريت با ارائه خدمات تمام وقت از مزايايي 175 ساعت فوق العاده اضافه كارو حق انتقال و ساير مزاياي استثنايي نطير حق صعوبت كار حدود 3 برابر حقوق و مزايا تعلق خواهد گرفت 
5ـ به كاركناني كه به طور دارطلب در اين ماموريت شركت نمايند علاوه بر مزاياي فوق الذكر 5 روز حقوق و مزايا به عنوان پاداش تعلق خواهد گرفت 
6ـ هر يك از كسانيكه به از سوي مديران عامل هر منطقه براي ماموريت انتخاب ميشوند چنانچه از اجرايي ماموريت تمردد نمايند سريعاً به سازمان پاكسازي وزارت خانه معرفي شوند دراين كميته طبق مصوبات شوراي انقلاب آنها را براي ابراز خدمات دولتي منفصل خواهد كرد 
7ـ در صورت نياز استان كردستان حقوق و مزاياي فوق الذكر كليه پزشكان و پيرا پزشكان خواهد شد كه از اين پس آمادگي آن را داشته باشند تادر آن استان بطور تمام وقت به خدمت بهداري و بهزيستي مشغول شده . يا به استخدام بهداري و بهزيستي استان كردستان درآيند .
8-افراد هر گروه ميتوانند پس از طي يك دوران يكماه ماموريت خود را در ماههاي بعد به طور داوطلب به خدمت در استان كردستان ادامه داده و از مزايايي مربوطه استفاده نمايند. 
9ـ مديران عامل هر استان حداكثرتا پايان روز 25 هر ماه اسامي گروههاي اعزامي خود را به وزارت بهداري و بهزيستي اعلام خواهد كرد تا به وسيله هواپيما ترتيب مسافرت آنها از تهران به سنندج داده شود 
10ـ چناچه داوطلبان بيش از نياز استان كردستان باشد به ساير استانهاي محروم كشور اعزام خواهند شد و از همان حقوق مزاياي ذكر شده استفاده خواهند كرد 
11ـ از پزشكان و پيرا پزشكان آزاد و بازنشستهاي كه مايل به همكاري دراين خدمت مقدس باشد بصورت خريد خدمت به و يا حقوق مزايايي معادل كاركنان وزارت بهداري و بهزيستي استفاده خواهد شد . 
12ـ  افراد داوطلب بسيج ملي كه كارت پايان كمكهاي اوليه را دريافت داشتهاند همه ماهه بطور دواطلب يكصد نفر براي انجام خدمات درماني و بهداشتي به كردستان اعزام خواهد شد و در اين مدت ماهيانه 35000 ريال مقطوع به آنان پرداخت مي شود داوطلبان همه روزه ميتوانند در بهداري و بهزيستي استان محل سكونت خود نام نويسي نمايند . 
13ـ صدور احكام ماموريت توسط سازمانهاي منطقهاي محل خدمت افراد انجام ميشود پرداخت حقوق فوق العاده شغل و هريك از مزاياي مندرج در اين دستور العمل كه ضمن حكم كارگزيني قبلاً به عمل به كارمندان پرداخت ميشوده توسط خود سازگان منطقهاي خواهد بود ولي پرداخت فوق العاده ماموريت و ساير مزايايي كه در اين دستور العمل ذكر شده قبلاً دريافت نميداشته توسط سازمان منطقهاي استان در محل پرداخت ميشود 
14ـ استانداري، مدير عامل بهداري و بهزيستي و مدير عامل جمعيت هلالاحمر استان كردستان براي آسايش و تامين نيازمنديهاي مامورين اعزامي همكاري لازم را معمول خواهند داشت 
15ـمديران عامل سازمانهاي بهداري و بهزيستي استانهاي بويراحمدوكهكيلويه و ايلام، هرمزگان، بوشهر،سمنان، چهار محال بختياري ، لرستان و سيستان و بلوچستان از اجراي مفاد اين بخشنامه معاف خواهند بود.
16ـ تشخيص صلاحيت افراد داوطلب جهت معرفي آنان برعهده مديران عامل و استاندار هر استان ميباشد.(جمهوري اسلامي25/12/1358)
كردستان،استاندار ندارد.
سنندج ـ ميهمي مسوول استانداري كردستان در گفتگويي با خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد علت عدم اجراي طرحهاي عمراني در اين استان اظهار داشت: در حال حاضر استان كردستان فاقد استاندار است. وي افزود:
استاندار اين استان كه بعد از تحصن يك ماهه مردم سنندج بخاطر خروج پاسداران به تهران رفت و در سمينار استانداران نيز شركت كرد هنوز به اين استان بازنگشته است و من چند تلگراف به وزارت كشور مخابره كردهام ولي تاكنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است، وي گفت: چون شهرهاي سنندج، سقز، مريوان و بانه نيز فاقد فرماندار هستند متأسفانه طرحهاي عمراني شروع نشده است و ما در استان كردستان با مشكل كارگران و فارغالتحصيلان بيكار نيز روبرو هستيم. مسوول استاندار كردستان در پايان گفت: من در حال حاضر تنها به خاطر خدمت به مردم اين استان بعضي از امور استانداري را انجام دهم. خبرنگار خبرگزاري پارس اضافه ميكند كه استاندار كردستان حتي معاون هم ندارد.(كيهان9/1/1359)
گزارشي از برخوردهاي احتمالي تاكنون نرسيده است.
اروميه – خبر گزاري پارس … دكتر اتابك معاون سياسي استانداري آذربايجان غربي، پيش از ظهر ديروز در گفتگوئي با خبر نگار خبرگزاري پارس در اروميه، اوضاع منطقه آذربا يجان غربي را پريشب تا ساعت ده و سي دقيقه ديروز آرام توصيف كرد و گفت: «گزارشي از برخوردهاي احتمالي تاكنون به من نرسيده است». بهرنگ فرماندار مياندوآب نيز در گفتگويي به خبرگزاري پارس گفت: «برخورد شديدي كه بعد از ظهر پريروز بين گروههاي مسلح و سپاه پاسداران در سه راهي بوكان و مياندوآب روي داده بود، ساعت ده پريشب پايان يافت و افراد سپاه پاسداران در اين ساعت موفق شدند گروههاي مسلح را عقب رانده و موضع آنان را تسخير كنند» وي گفت: «در اين برخورد، يك نفر از سپاه پاسداران شهيد و سه نفر از مهاجمين كشته شدند، ولي از تعداد زخميها هنوز گزارش دقيق تهيه نشده است.
بنا به همين گزارش در شب 14 فروردين پاسگاه «بچنلو» واقع در شمال شهرستان نقده مورد تهاجم افرا دحزب دمكرات با سلاحهاي سنگين ( مانند موشك انداز خمپاره اي – آرپي چي 7 … ) قررا گرفت و همچنين، به روستاي «لواش لو» نزديك بچنلو با آرپي جي 7 حمله شده كه قسمتي از ديوار مسجد در اين حمله خسارت ديده و به چند خانه مسكوني نيز آسيب رسيده است خوشبختانه اين حادثه خسارت جاني نداشت.(جمهوري اسلامي19/1/1359)
آذربايجان غربي ديروز كاملاً آرام بود. 
	اروميه - خبر گزاري پارس: آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي، ساعت دوازده و سي دقيقه ديروز اعلام كرد كه وضع استان آذربايجان غربي نسبت به درگيريهاي چند روز اخير، امروز (ديروز ) كاملا آرام بوده است. وي گفت: «تا اين ساعت، از نظر درگيريها مسئله اي نداشتيم و تنها شنبه شب، در چند روستاي تابع نقده درگيريهائي روي داده و گروههاي مسلح به روستاي مير آباد و چند روستاي ديگر حمله كردند كه واحد انتظامي به اين تير اندازيها پاسخ دادند». استاندار آذربايجان غربي گفت: «خوشبختانه اين درگيريها هيچگونه تلفاتي نداشته است وي اظهار اميدواري كرد كه ارتش بدنبال برنامههاي عادي خود پيش ميرود تا حاكميت دولت راحفظ كند.(جمهوري اسلامي25/1/1359)
در صو رت عدم اجازه از شوراي تأمين استان،هرگونه راهپيمائي در استان آذربا يجان غربي ممنوع مي شود.
دكتر اتابك معاون سياسي استانداري آذربا يجان غربي، بامداد ديروزدر تماسي با خبر نگار پارس در اروميه اعلام كرد كه شوراي تأمين استان با توجه به دستورات امام امت، بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه وزارت كشور و بخصوص اوضاع و احوال حساس فعلي منطقه از نظر سياسي و امنيتي و درگيريهاي چند روز اخير، تصميم گرفته است كه مفاد زير را دقيقاً بمورد اجرا گذارده وي افزود: كليه گروههاي سياسي و احزاب و غيره ملزم به اجراي اين مفاد هستند».
1 – كليه راهپيمائيهاي گروههاي سياسي اجتماعي ممنوع بوده و هر نوع تظاهرات، مستلزم كسب اجازه از مسوولين امر خواهدبود.
2 – كليه شعارها و قطعنامهها بايد قبلاً تهيه و به اطلاع مسوولين امور برسد.
3 – گروههاي برگزاركننده تظاهرات، بايد مسووليت تظاهرات و اجراي دقيق مرأسم را بر عهده بگيرند.
4 – از رسانههاي گروهي هيچ گونه اطلاعيه اي براي شركت در مرأسم تظاهرات بدون كسب اجازه از مقامات نبايد پخش شود: معاون سياسي استاندار آذربا يجان غربي گفت: «مواد مذكور، از تصميمات شوراي تأمين استان است و بايد دقيقاً اجرا شود و از مردم نيز ميخواهيم به اين مسائل دقت لازم را معمول دارند.(جمهوري اسلامي28/1/1359)
گروههاي مسلح با خمپاره و مسلسل به سه پاسگاه حمله كردند.
·	اين حملات تلفات جاني ببار نياورد.
اروميه ـ خبرگزاري پارس: پريشب در چند نقطه آذربايجان غربي چند پاسگاه و قرارگاه ژاندارمري از طرف گروههاي مسلح مورد هجوم قرار گرفت. حقگو استاندار آذربايجان غربي، بامداد ديروز گفت: «سه شنبه شب، گروههاي مسلح قرار گاه ژاندارمري واقع در نزديكي روستاي «بند» از توابع اروميه را با خمپاره و مسلسل مورد حمله قرار دادند و افراد مستقر در قراراگاه باين تيراندازيها پاسخ دادند.
	يك مقام آگاه در ژاندارمري اروميه به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: « قرارگاه ساعتي از نيمه شب گذشته (سه شنبه شب ) آغاز شد و هم اكنون جريان امر تحت بررسي است».
	از سوي ديگر، استاندار آذربايجان غربي گفت:« پريشب، پاسگاههاي ژاندارمري روستاهاي «مير آباد» و «بچلنور» از توابع شهرستان نقده مورد هجوم گروههاي مسلح قرار گرفت و افراد پاسگاهها به تير اندازي پاسخ دادند» حقگو گفت: «اين تيراندازيهاي تلفاتي نداشت».(جمهوري اسلامي28/1/1359)
اعلاميه استاندار آذربايجان غربي
در ارتباط با حوادث ديروز دره قاسملو، ساعت نوزده و چهل و پنج دقيقه ديروز، اعلاميه اي از سوي جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي انتشار يافت. در بخشي از اين اعلاميه ضمن اشاره به محكوم كردن اعمال مهاجمين و اعلام ادامه هرچه مقاومتر ارتش در برابر اشرار آمده است:
ما ضمن تشكر از مردم غيور اروميه كه با اهدا خون خود براي زخميهاي امروز، اراده و همبستگي خودرا با برادران ارتشي نشان دادند، ميخواهيم كه خونسردي خود را حفظ كرده و مطمئن باشند كه نيروهاي نظامي و انتظامي، بطور آگاهانه و شجاعانه در سركوب كردن اين اشرار از پاي نخواهند نشست و به برادران كرد اعلام ميكنيم كه بيش از اين اجازه ندهند، كه اشرار، سرنوشت آنها را به بازي بگيرند و مانع رهائي آنها از فقر و استضعافي كه ساليان متمادي دامنگيرشان بوده است بشوند. (جمهوري اسلامي28/1/1359)
براي پنجمين بار با مقاومت پرسنل ژاندارمري:شبيخون به پاسگاه پل هوائي قطور خنثي شد. 
اروميه – براي پنحمين بار متوالي طي اين هفته، پريشب پاسگاه و پل هوائي منطقه «قطور» از سوي مهاجمين و اشرار مسلح مورد تير اندازي قرار گرفت.
جمشيد حقگو استاندار آذر بايجان غربي در تماسي با خبرگزاري پارس ضمن اعلام اين مطلب گفت: در اين تير اندازي كه بامداد امروز ( ديروز ) ادامه داشت، هيچ گونه تلفات يا خساراتي به نيروهاي انتظامي مستقر در پاسگاه و پل هوائي وارد نشده است».
استاندار گفت:«حملات پريشب اشرار با تيراندازيهاي متقابل نيروهاي انتظامي مستقر در منطقه پاسخ داده شد». حقگو گفت:« ساير مناطق آذر بايجان غربي ديشب ( پريشب ) آرام بوداست.(جمهوري اسلامي28/1/1359)
از سوي افراد حزب دمكرات، به ستون ارتشي حامل مواد سوختني براي مردم اشنويه حمله شد. 
اروميه – خبر گزاري پارس: چهار شنبه شب گذشته، براي ششمين شب متوالي، مهاجمين مسلح و گروههاي اشرار در منطقه «قطور»، پل هوائي و پاسگاه ژاندارمري مستقر در اين منطقه رازير آتش گلوله قراردادند. حقگو استاندار آذربايجان غربي ضمن اعلام اين خبر گفت:« نيروهاي انتظامي مستقر در دره «قطور»، به اين تيراندازيها پاسخ شديد داده و مهاجمين را سركوب كردند». دراين تيراندازيها هيچ گونه تلفاتي به نيروهاي انتظامي نرسيده است.
	درهمين حال، فرمانده گروهان ژاندارمري شهرستان نقده گفت: «چهارشنبه شب در اطراف روستاي قلعه لر - حلبي توئي و تخت ناصري ازتوابع اشنويه، افراد مسلح حزب دمكرات كردستان به واحدهاي نظامي و انتظاميبا خمپاره و رگبار مسلسل حمله كردند و نيروهاي نظامي و انتظامي در حمله متقابل گروههاي مسلح را فراري داده و تعدادي موشك انداز، مسلسل و تفنگهاي مختلف را كه از آنان به جاي مانده بود، بدست آوردند».
همچنين بنا به اظهار فرمانده گروهان ژاندارمري شهرستان نقده، مهاجمين مسلح، چهار شنبه شب، يك  آمبولانس را نيز مورد حمله قرار دادند. يكي از چهار مهاجم مسلحي كه زخمي شده بودند و با آمبولانسهاي ژاندارمري به نقده حمل ميشدند، در مسير راه به علت شدت جراحات درگذشت و سه نفر ديگر در بيمارستان بستري شدند در اين درگيري يك درجه دار ژاندارمري نيز زخمي شده است كه هم اكنون در بيمارستان شير خورشيد سرخ اروميه بستري است». فرمانده گروهان ژاندارمري شهرستان نقده افزود: حمله افراد مسلح حزب دمكرات در حالي صورت گرفته كه ما  براي رساندن مواد سوختي به مردم اشنويه، از كليه امكانات خود استفاده كرديم و حزب دمكرات نيز عليرغم تعهد و قولهايي كه براي ايجاد امنيت در راهها داده بود، به ستونهاي ارتشي و نظامي،حمله كرد».وي در پايان گفت: «در حال حاضر، منطقه شهرستان نقده آرام است».
همچنين به گزارش خبرگزاري پارس، پريشب، وضع منطقه آذربايجان غربي آرام بود. آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي ساعت ده بامداد ديروز ضمن اعلام اين خبر به خبرگزاري پارس در اروميه گفت:« تنها در منطقه قطور، طبق معمول چند شب گذشته، اشرار و مهاجمين مسلح پاسگاه و پل هوائي قطور تير اندازي كردند كه به اين تير اندازيها از سوي ماموران انتظامي پاسخ داده شده است. در اين تيراندازيهاهيچ گونه تلفات يا خساراتي به نيروهاي انتظامي وارد نيامده است».(جمهوري اسلامي29/1/1359)
فرمانده لشكر 28 كردستان:ستون نظامي به هر قيمتي راهش را باز ميكند. 
سنندج:سرهنگ صدري فرمانده لشكر 28 عصر ديروز در يك گفتگوي تلفني در مورد چگونگي انتقال ستون نظامي كه در فرودگاه سنندج مستقراست گفت:« اين ستون كماكان در فرودگاه است ولي مسلماً به راه خودش ادامه خواهد داد، حتي اگركوههاي اين منطقه را پياده طي كند». خبرنگار ما در دنباله گزارش خود مي افزايد:«اكثر نقاط حساس و ورودي سنندج، سنگر بندي شده و شهر حالت متشنجي دارد». همچنين خبر نگار خبرگزاري پارس در سنندج، ديروز در مورد چگونگي انتقال ستون نظامي اعزامي بــــــــه سنندج كه سه روز است، در فرودگاه اين شهر مستقر است، با فرمانده لشكر 28 كردستان تماس گرفت. وي اظهار داشت:«اين ستون به هر قيمت و به هر وضعي كه باشد، به فرمان فرمانده كل قوا راهش را باز كرده و خواهد كرد». در مورد اينكه اين فرمان، چه وقت صورت خواهد گرفت، فرمانده لشكر كردستان گفت:« فعلاً اظهار نظري نمي توانم بكنم».
در همين رابطه، «ميهمي» مسوول استانداري كردستان، روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج در مورد چگونگي انتقال ستون نظامي اعزامي به سنندج كه هم اكنون در فرودگاه اين شهر مستقراست گفت:« تلاش ما و گروههاي سياسي و مردم اين است كه در اين شهر، خونريزي نشود و در عين حال، ارتش نيز امور و ظايف خود را بتواند انجام دهد. لذا ما به پيشنهاد لشكر 28 ازاقشار مختلف مرد م دعوت كردهايم كه در باره چگونگي انتقال اين ستون، به پادگان سنندج آمده و مذاكراتي انجام دهند تا اين مسئله، در اسرع وقت حل شود. دراين زمينه، «سرهنگ صدري» فرمانده لشكر 28 پياده كردستان، در گفتگويي با خبرگزاري پارس گفت:«من به وسيله مسوول استانداري، از معتمدين شهر دعوت كرده ام كه جلسه اي مشترك داشته باشيم و آخرين حرفهايمان را در ميان بگذاريم و خواستههاي مشروع ارتش جمهوري اسلامي را به اطلاع نمايندگان مردم برسانيم».(كيهان29/1/1359)
گفتگو با استانداري
ميهمي مسوول استانداري كردستان در گفتگوئي با خبرگزاري پارس در سنندج در مورد چگونگي انتقال ستون نظامي اعزامي به سنندج كه هم اكنون در فرودگاه اين شهر مستقر است، گفت: «تلاش ما و لشكر و گروههاي سياسي و مردم اين است كه در اين شهر خون ريزي نشود و در عين حال، ارتش نيز امور و وظايف خود را بتواند انجام دهد، لذا ما به پيشنهاد لشكر 28، از اقشار مختلف مردم شهر دعوت كردهايم كه درباره چگونگي انتقال اين ستون به پادگان سنندج آمده و مذاكراتي انجام دهند تا اين مساله در اسرع وقت حل شود. در اين زمينه، سر هنگ صدري فرمانده لشكر 28 پياده كردستان به خبرگزاري پارس گفت: «من بوسيله مسوول استانداري از معتمدين شهر دعوت كردهام كه جلسهاي مشترك داشته باشيم و آخرين حرفهايمان را در ميان بگذاريم و خواستهاي مشروع ارتش جمهوري اسلامي را به اطلاع نمايندگان مردم برسانيم».
	فرمانده لشكر سنندج بعد از ظهر ديروز به خبرگزاري پارس گفت: «ستون نظامي به هر قيمت و به هر وضعي كه باشد، طبق فرمان فرمانده كل قوا راهش را باز كرده و خواهد كرد».
	در مورد اين كه اين اقدام چه وقت صورت خواهد گرفت، فرمانده لشكر كردستان گفت: «فعلاً اظهار نظري نميتوانم بكنم».(اطلاعات30/1/1359)
در پي درگيريهاي اطراف دره قاسلمو و جاده اروميه ـ مهاباد:استاندار آذربايجان غربي به گروهها و افراد مسلح در منطقه شديداً اخطار كرد.
	گروهي از برادران ارتشي كه در جاده اروميه-مهاباد مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته بودند مجروح شدند.

اروميه: «جمشيد حقگو» استاندار آذربايجان غربي به اتفاق سرهنگ «رضا» فرمانده لشكر 64 اروميه از مجروحين درگيريهاي اخير منطقه كه در بيمارستان لشكر بستري هستند، عيادت كرد.
	استاندار آذربايجان غربي اعلام كرد: «هنگامي كه يك ستون نظامي از لشكر قزوين در جاده اروميه ـ قاسملو در حركت بود، مورد هجوم ناجوانمردانه گروههاي مسلح غير قانوني و اشرار قرار گرفت كه طي آن، دو نفر از برادران ارتشي شهيد و 18 نفر زخمي شدند». 
همچنين يك ستون نظامي پاكسازي كه در مسير اروميه ـ مهاباد در حركت بود، در نزديكي روستاي «ديزج دول» مورد حمله گروههاي مسلح قرار گرفت و در اين حمله نيز سه نفر از برادران ارتشي زخمي شدهاند.
	استاندار همچنين اعلام كرد كه بر اساس اطلاعات واصله، تعداد شهدا به چهار نفر و تعداد زخميها نيز به بيش از 20 رسيده است و تعدادي از عوامل وابسته به گروههاي مسلح نيز دستگير شدهاند. در پي اين درگيريها در منطقه از سوي جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي اطلاعيهاي بشرح زير انتشار يافت:
	«باطلاع هموطنان عزيز ميرساند عليرغم كمال حسن نيت كه از طرف دولت و مقامات مسوول منطقه در رابطه با حل مساله كردستان نشان داده شده امروز بار ديگر گروههاي مسلح خائن به اسلام و ميهن، به طور غافلگيرانه جلو ستون نظامي را در محور اروميه قاسلمو سد كرده و با حملات ناجوانمردانه افراد آن را مورد حمله قرار داده و باعث شهادت چند نفر از برادران ارتشي و زخمي شدن تعدادي ديگر شدهاند. ما ضمن محكوم كردن اين عمل ضد انساني، اعلام ميكنيم كه اين وحشيگريها به استقرار قانون و قوام بخشيدن اراده مردم ما به جمهوري اسلامي خللي وارد نخواهد كرد و عليرغم اين اعمال جنايتكارانه، ارتش جمهوري اسلامي ايران بعنوان مظهر حاكميت دولت، وظيفه خود را در ايجاد امنيت منطقه انجام خواهد داد.
	ما ضمن تشكر از مردم غيور اروميه كه با اهداء خون خود، براي زخميها اراده و بستگي خود را با برادران ارتشي نشان دادند، ميخواهيم كه خونسردي خود را حفظ كرده و مطمئن باشند كه نيروهاي نظامي و انتظامي بطور آگاهانه و شجاعانه، در سركوب كردن اشرار از پاي نخواهند نشست و بيش از اين اجازه نخواهيم داد از خدا بيخبران، سرنوشت ملت كرد را به بازي بگيرند و مانع رهائي آنان از فقر و استضعافي كه ساليان متمامي دامنگيرشان بوده است، بشوند. لازم است كه اينها را از خود طرد كنند و در اين برهه از زمان كه علت ما در يك جنگ روياروي يا امپرياليسم، دولت را در خنثي كردن توطئههاي اينگونه عناصر كه عملا در خدمت بيگانه در آمدهاند، ياري نمايند و در غير اينصورت، در لهيب آتشي كه بدينوسيله روشن ميشود خشك و تر همه با هم خواهند سوخت كه مسلماً آنهائي كه به خود و سرنوشت خود علاقه دارند، راضي به اين فاجعه جبران ناپذير نخواهند بود.
از طرف ديگر، در پي درگيريهاي اخير منطقه و بشهادت رسيدن چند تن از برادران ارتشي، بازار و مغازههاي شهر اروميه تعطيل شد و در اجتماعي كه با شركت روحانيون و طبقات مختلف مردم در مقابل مسجد اعظم اروميه بر پاگرديد، بشدت محكوم شد.(اطلاعات31/1/1359)
استاندار آذربايجان غربي: بر اثر اصابت گلولههاي هليكوپتر، 11 مسافر كشته شدند.
·	دراين واقعه،23 نفر نيز زخمي شد.
اروميه- خبرنگار اطلاعات: جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي اعلام كرد:« اصابت گلولههاي هليكوپتر به دو ميني بوس مسافربري در 15 كيلومتري بوكان – سقز، منجر به كشته شدن 11 نفر و زخمي شدن 22 نفر گرديد». وي افزود: «براي سرعت بخشيدن به مداواي زخميها، اقدامات لازم به عمل آمده است. اين واقعه ساعت 2 بعدازظهر دوشنبه در جاده بوكان - سقز اتفاق افتاده است». حقگو افزود: «در پي اغتشاشات و درگيريهاي كردستان، حدود 17 هزار نفر از مردم سقز، به بوكان رفتهاند كه در ميان آنها تعدادي زخمي نيز ديده ميشود كه دشواريهايي براي مردم اين شهر توليد كرده است».(اطلاعات9/2/1359)
ارتش بدون برخورد از دره قاسملو عبور كرد.
استاندار آذربايجان غربي در يك تماس تلفني اعلام داشت كه اوضاع در حال حاضر درمنطقه آذربايجان غربي آرام است. وي گفت: «ديروز يك ستون ارتشي از دره قاسملو كه چندي قبل در آن فاجعه بوجود آمده بود، براحتي و بدون هيج بر خوردي عبور كرد ودر منطقه «آق بلاق» مستقر شد».
حقگو استاندار آذربايجان غربي بااشاره به مسئله كمبود مواد غذايي و داروئي در اين منطقه گفت: «در شهرهاي بوكان، پيرانشهر، تكاب، اشنويه، مهاباد و سردشت، اين مسئله وجود دارد و ما در حال حاضر در تلاش هستيم و از دولت نيز خواسته ايم كه مايحتاج مردم اين شهرها از جمله مواد نفتي و غذايي و داروئي تأمين گردد».
استاندار آذربايجان غربي افزود: «اهالي شهر سقز از استان كردستان وارداستان ما شده و به بوكان پناهنده شدهاند. اينها چون پناهنده ما هستند بايد تأمين شوند ونبايد خداي ناكرده مسائل شخصي پيش آيد ودر مورد آنها غرض ورزي شود و مسووليت رسيدگي به آنها را داريم».(كيهان14/2/1359)
آخرين گزارش رسيده در روستاهاي راژان و آق بلاق:توسط ارتش چهار مهاجم به رو ستاهاي اروميه كشته شدند.
اروميه – خبرگزاري پارس: آقاي جمشيد حقگو، استاندار آذربايجان غربي، ساعت 19 ديروز گفت: «امروز (ديروز ) هنگام عبور ستون ارتش در دره قطور از توابع شهرستان خوي، مهاجمين مسلح بسوي ستون تيراندازي كردهاند و واحدهاي نظامي نيز ضمن پاسخ به اين تير اندازيها به مسير خود ادامه دادند وتا كنون گزارشي از احتمال زخمي يا تلفات در اين تير اندازيها نرسيده است» آقاي حقگو افزود: «ضمنا امروز (ديروز ) ستونهاي ارتش در مسير مانور خود به روستاهاي راژان و آق بلاق رسيده ودر محلهاي پيش بيني شده مستقر شدند. در همين مسير، برخوردهائي روي داد گفته ميشود سه يا چهار نفر از مهاجمين مسلح كشته شدند».
آقاي حقگو گفت: «متاسفانه در همين درگيريهاي اخير استان، عدهاي از خارج استان و نيز داخل استان  تحريكات و شايعه پراكنيهائي عليه مقامات رسمي براهانداختهاند و سعي در تضعيف روحيه مقامات دارند كه ما به شدت با آنها مقابله خواهيم كرد».(كيهان14/2/1359)
با همكاري ژاندارمري و ارتش،مهاجمين به 6 روستاي اروميه و نقده فراري شدند.
اروميه – خبرگزاري پارس: پريشب وضع چند روستاي تابع شهرستانهاي اروميه و نقده متشنج بود و درگيريهاي پراكندهاي بين واحدهاي نظامي از يك طرف وگروههاي مسلح از طرف ديگر روي داد. استاندار آذر بايجان غربي پيش از ظهر ديروز گفت:« جمعه شب گروههاي مسلح به واحدهاي نظامي مستقر در منطقه آق بلاغ از توابع اروميه، تيراندازي كردند و نيز حملا ت مشابهي به پاسگاه ژاندارمري «بچنلو» در «نقده» شده است» وي افزود: «هنوز هيچ گزارشي از تلفات نرسيده است». وي همچنين ساعت سيزده ديروز اعلام كرد: «طبق آخرين اخبار رسيده، ستونهاي ارتشي در دره قاسملو مستقر شدهاند و منطقه كاملاً در تسلط ارتش قرار گرفته است».
حقگو گفت: «از بامداد امروز ( ديروز ) تا ساعت سيزده گزارشي از درگيريها و تلفات احتمالي به من نرسيده است». دره قاسملو در جنوب شهرستان اروميه، در چند روز اخير صحنه برخوردهاي پراكندهاي بين واحدهاي نظامي و گروههاي مسلح بوده است.
هم چنين سرپرست فرمانداري شهرستان نقده در مورد درگيريهاي روستاهاي تابع نقده گفت: «در چهل و هشت ساعت اخير، روستاهاي «آلاگيوز» و «مير آباد» و پاسگاه «بچنلو» و نيز واحد ژاندارمري مستقر در جنوب «نقده» مورد حمله گروههاي مسلح با سلاحهاي سنگين قرار گرفتهاند ولي هر بار با تير اندازي متقابل افرا د ژاندارمري عقب نشيني كردند. وي افزود: «اهالي روستاهاي آلاگيوز و مير آباد، روستاها را تخليه كردند. در روستاي آلا گيوز به پنج ساختمان مسكوني آسيب شديد رسيد و دو رأس دام نيز تلف شد. پريشب، هم چنين گروههاي مسلح به روستاي «لواشلو» از توابع نقده حمله كردند و اهالي اين روستا نيز روستا را تخليه كرده و بطرف پاسگاه بچنلو مهاجرت كردند. افراد ژاندارمري پاسگاه بچنلو پريشب با تير اندازي متقابل، مهاجمان را از روستاي لواشلو عقب راندند، ضمناً ساعت دونيم بامداد ديروز، واحد ژاندارمري مستقر در جنوب نقده با مسلسل مورد هجوم قرار گرفت و با تير اندازي متقابل ژاندارمري، مهاجمان مجبور به فرار شدند. سرپرست فرمانداري نقده گفت: «خوشبختانه اين درگيريها هيچگونه تلفات جاني نداشته است» ضمناً خبرنگار خبر گزاري پارس در اروميه از قول يك منبع موثق اطلاع داد كه وضع شهرستان پيرانشهر، كاملاً آرام است.(جمهوري اسلامي 14/2/1359)
انتخابات در كرمانشاه و اورامانات، به تعويق افتاد.
كرمانشاه – در پي اشغال فرمانداري كرمانشاه و استعفاي فرماندار اين شهرستان، بمنظور تعيين هيات جديد نظارت بر انتخابات و رفع مسايل و مشكلاتي كه در اين زمينه پيش آمد، برگزاري رفراندوم كرمانشاه ديروز انجام نشد و به تعويق افتاد. پنجشنبه گذشته، بدنبال تحصن عدهاي از مردم كرمانشاه در فرمانداري، استانداري كرمانشاهان، اطلاعيه اي مبني بر اشغال اين محل توسط افراد مسلح انتشار داد، اما يكساعت بعد اطلاعيه ديگري در تكذيب اين اطلاعيه انتشار يافت. تحصن گروهي از اهالي كرمانشاه در فرمانداري، بعنوان اعتراض به تركيب هيات نظارت بر انتخابات مجلس شوراي ملي صورت گرفت و در پي آن، سپاه پاسداران كرمانشاه طي اطلاعيه اي،اطلاعيه استانداري مبني بر اشغال فرمانداري توسط گروههاي مسلح را رد كرد و اعلام نمود كه هيچكدام از اجتماع كنندگان، مسلح نيستند. شهر كرمانشاه نيز از وجود گروه مسلح غير قانوني مبرا بوده و كسي حق حمل سلاح غير مجاز را ندارد. براي رسيدگي به جريان اين قضايا،امام جمعه كرمانشاه و علماي شهر در استانداري حضور يافتند و جلساتي با حضور استاندار و ساير مقامات استان تشكيل دادند.
            استعفاي استاندار
در آستانه انتخابات كرمانشاه فرماندار اين شهر با توجه به اشغال فرمانداري، از سمت خود استعفا كرد. «محمد علي كرمي نوري» فرماندار كرمانشاه در گفتگو با خبر گزاري پارس، دليل استعفاي خود را اشغال فرمانداري و دخالت افراد غير مسوول در امور دولتي خواند. فرماندار كرمانشاه، هرگونه تشنج و بر هم زدن نظم به عنوان پشتيباني از وي را بشدت محكوم كرد.
تجديد انتخابات
بدنبال جريانات فرمانداري و استعفاي فرماندار و هيات نظارت بر انتخابات كرمانشاه، هيات اجراي انتخابات اين شهر در دفتر استانداري تشكيل جلسه داد و به امور جاري انتخابات كرمانشاه رسيدگي كرد.
اظهارات مير سليم
از سوي ديگر مصطفي ميرسليم، معاون وزارت كشور در گفتگو با خبر گزاري پارس، يادآور شد كه انتخابات كرمانشاه متوقف نشده بلكه، با توجه به اينكه دستور تجديد اعضاي انجمن نظارت مركزي داده شده و براي تعيين اعضاي شعب اخذ راي، احتياج به وقت بيشتري ميباشد. وي افزود: «اخذ راي در كرمانشاه نمي تواند امروز (ديروز) انجام بگيرد و تاريخ دقيق اخذ راي در اين شهرستان پس از تعيين اعضاي انجمن نظارت و اعضاي شعب اخذ راي از طرف ستاد انتخابات كشور، به اطلاع عموم اهالي كرمانشاه خواهد رسيد».
تعويق انتخابات در اورامانات
ضمناً انتخابات مرحله دوم مجلس شوراي ملي در شهرستان قصر شيرين، اسلام آباد، سنقر و بخشهاي صحنه، كنگاور، هرسين، گيلانغرب، كرندو سرپل ذهاب به آرامي برگزار شد و مردم اين مناطق، آراي خود را به صندوق ريختند.« بهروز ماكويي استاندار كرمانشاهان در گفتگويي، پيرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان اورامانات گفت: «تا استقرار امنيت كامل، انتخابات در منطقه به بعد موكول شد و انتخابات شهر كرمانشاه نيز به بعد موكول گرديده است».(اطلاعات18/2/1359)
زد و خورد در پاسگاه «كلته» سردشت 
اروميه – ساعت 9 صبح پنجشنبه، مهاجمان مسلح با سلاحهاي سنگين و سبك، به پاسگاه ژاندارمري «كلته» از توابع سردشت حمله كردند، در اين حمله، يك درجه دار، بنام حميد رفيعي به شهادت رسيد و سرباز داوود حقاني بشدت مجروح شد. افراد مستقر در پاسگاه، بشدت به حمله مهاجمين پاسخ دادند. فرماندار سردشت در اين زمينه به خبرگزاري پارس گفت: «اغلب شبها مهاجمين مسلح براي برهم زدن آرامش منطقه، در شهرستان سردشت اقدام به تيراندازيهاي پراكنده ميكنند». ضمناً استاندار آذربايجان غربي، وقوع درگيري شديدبين نيروهاي مهاجم مسلح و ژاندارمري در منطقه «تكاب» را تاييد كرد و افزود: «در اين درگيريها، تعدادي كشته و زخمي شدهاند، اما هنوز رقم دقيق كشته و زخميهاي اين درگيري و اينكه تلفات از كدام طرف بوده است، اعلام نشده است».
شهادت سرباز
كرمانشاه – مواد منفجره در دست دو سرباز منفجر شد و يكي از آنان را كشت. اين واقعه در نزديكي «مزيدي» واقع در منطقه اورامانات روي داد و سربازي كه مجروح شده بود، در بيمارستان آيتالله طالقاني درگذشت. بموجب گزارش رسيده از پاوه، پنجشنبه گذشته دو خمپاره به داخل اين شهر اصابت كرد و خسارات مالي ببار آورد. ضمناً ابراهيم قيسمي خدمتگزار آموزش و پرورش كه بر اثر انفجار خمپاره زخمي شده بود، درگذشت.(اطلاعات20/2/1359)
جزئيات وعلل درگيري گروههاي سياسي باارتش انقلاب در كردستان
مصاحبه با استاندار آذربايجان غربي
س: يكي از مسوولين حزب دمكرات در مصاحبه اي اسامي چند تن از جمله «رشيد بيگ جهانگيري» و «حاج سامي» را نام بردكه اينان به گفته مسوولين از «طريق ظهير نژاد» مسلح شدهاند.
ج: تنها اينها نيستند و خودشان خيلي زياد اسلحه دارند. اينجا مرز باز است. اغلب آنهائيكه روساي عشاير و ايلات هستند، كلي اسلحه دارند اينها لازم نيست آقاي ظهير نژاد يا كسي ديگري به آنها اسلحه بدهد، اينها همه مسلح هستند در منطقه و قبلاً هم به مناطق ديگر ايران از همين جا اسلحه حمل ميشد.
مگر ما كلاشينكف داريم و اينجا هرچه ما مي بينيم كلاشينكف است. بنابراين مسئله دو قسمت ميشود: قسمت اول كه راجع به حركت ارتش است كه به هيچ وجه دفاع از اين خوانين خداي ناكرده نيست ونمي تواند باشد و من روي اين مسئله حساسيت دارم و خود ارتش هم به هيچ وجه به آن تن در نخواهد داد. اگر ميگويند اين خوانين و دهقانان درگير بودهاند اينها در اطراف شمال و غرب اروميه هستند ولي درگيري بيشتر در جنوب در دره قاسملو بوده است ودر دره قاسملو ما اين مسائل را نداريم و دره قاسملو دره اي است كه حزب دمكرات، آنجا مواضع خيلي محكميگرفته بود و ارتش به سختي مي توانست عبور نمايد و يك وظيفه خيلي مشكلي بود براي عبور ارتش ولي با پشتيباني هوائي و تجربه اي كه در آن تيراندازي قبلي در سلماس شده بود، توانستند از دره قاسملو عبور نمايند و در سه راهي «چكاني» مستقر بشوند و آلان، آنجا مستقر هستند.
س: از مقدار تلفاتي كه در اين چند روز بوده اطلاع دقيقي داريد؟
ج: در مورد تلفات من نمي توانم تصميم بگيرم، از اين جهت كه چون بسيار ضد و نقيض گفته ميشود، از طرف حزب دمكرات و آنهائيكه آقاي قاسملو در راديو اعلام كرد بود 20 نفر بوده است و كسان ديگر گفتهاند 23 نفر يا كمتر، 18 نفر، 17 نفر، 13 نفر كه تابحال شنيده ام ولي آنچه مسلم است تعدادي كشته شدهاند و فكر ميكنم تعدادي هم خداي نا كرده در يك جا مثلاً در نزديكي «آشنويه» افراد غير نظامي هم كشته شدهاند ولي در هر حال همه ما بسيار متاسفيم و همان طور كه اول گفتم اين يك درگيري ناخواسته است و ما نميخواهيم در گير بشويم. من اعلام ميكنم اين ارتش،ارتش جمهوري اسلامي ايران است و بايد در منطقه باشد و خواهد بود. راجع به اين مسئله فكر همه بايد روشن شود و به اين ارتش نميشود ديگر گفت نباشد، ولي اينكه لازم است مردم اين ارتش را قبول بكنند و مثل دفعه قبل كه در جلو اين ارتش استقبال ميكردند و هر وقت هم جائي رفت كاري نكرد،يعني طوري نشود، حتي مهاباد، كه ميگفتند نميدانم آنجا حمام خون خواهد شدواز اين حرفها ديديم كه هيچ طوري نشد. ارتش وارد مهاباد شد. حالا هم همين طوري است منتهي حالا عدهاي را تحريك كردهاند مثلاً ارتش مي آيد اينكار را بكند آن كار را بكند ولي من اطمينان ميدهم به مردم، اين همان ارتش است، منتهي تحريكاتي است و دستهائي است كه ميخواهد افكار مردم را مغشوش بكند وناراحت بكند.
س: اين تحريكاتي كه ميگويند هست، آيا توسط خود حزب هم هست يا باز هم همان فئودالها و خوانين هستند؟
ج: همه هستند، تمام كسانيكه بهرنحوي از انحا متأسفانه فكر ميكنند خودشان رادر خطر مي بينند،اين تحريكات را دامن مي زنند. يك عده در منطقه هستند كه حياتشان بستگي به ناراحتي و اغتشاش داردكه هميشه بايداغتشاش باشد. مثل معروفي كه ميگويد كه «كرم هميشه بايد در لجن زار زندگي بكند». يك عده هستند كه هميشه ميخواهند منطقه را به حالت اغتشاش نگه دارند و حياتشان به اغتشاش سنگي دارد يك عده هم هستند كه تصور ميكنند با حمايت دولت، اين به اصطلاح تسلط آنها از بين خواهد رفت، يك عده هم اشتباه ميكنند. من نميدانم حالا اينها بايد خود را يكي از اين سه قسمت جا بدهند يا اشتباه ميكنند يا تصور ميكنند منافعشان از بين خواهد رفت يا اينكه راحتي خود را در نا امني و اغتشاش مي بينند، اين است كه يكي از سه قسمت است، ولي آنچه مسلم است، مصلحت هيچ كس، جنگ نيست و حالا از نظر سياسي هم يك موقعيت بسيار خوب و مناسبي بود، چون انتخابات بود و مرحله اول خوب انجام شده بود واميدوار بوديم مرحله دوم خوب انجام شود، انشاالله باز هم اميد واريم خوب انجام بگيرد و اين آقايان كه به مرحله دوم راه يافتند موفق بشوند ولي از لحاظ سياسي هم واقعاًبه ضرر تمام گروههاست كه بيايند اين درگيري را ايجاد بكنند، يعني من واقعاً توصيه ميكنم به مردم، به حزب دمكرات و به تمام كسانيكه واقعاً يك خورده فكر ميكنند، فكر هم بكنند كه اين درگيري بنفع چه كسي است، ارتش را قبول بكنند، در مقابل ارتش تسليم باشند و قبول بكنند و براي مسائلي كه مثل فئودال بازي و ظلم و اصلاً من اسمش را ميگذارم ظلم و بيدادگري از بين برود و همه با هم برنامههاي اصلاحي و اصلاحاتي از جمله در رفع آن اصلاحات راضي و مسائل ديگر عمراني كه پارسال ما بخاطر همين مسائل واقعاً ما خيلي از مشكلات را نتوانستيم انجام دهيم حالا بگذراند ما اين كارها را انجام دهيم. دوباره اول بهار كه فصل كار شروع ميشود، اين كار را ديگر نكنند بيايند واقعاً اگر حسن نيت دارند اين ارتش را قبول بكنند استقبال بكنند، با آن زندگي بكنند و دست به دست مسوولان دولتي بدهند، بگذارند كه اين طرحها و طرحهاي بسيار بزرگي كه حتي يكي از بزرگترين طرحهائي كه در مملكت ما قرار است اجرا بشود، در مهاباد كه هيات ويژه تصويب كرده است. به انجام برسد.
س ـ بطور خلاصه اين طرحها شامل چه برنامههائي ميشود؟
ج ـ شامل طرح تكميل شركت سهامي زراعي مهاباد است و يكي از بهترين شركتها بوده و اين شركت حالا يك نواقصي دارد و بايد تكميل شود و هيات ويژه طرح آنرا تدوين و تصويب كرده است ديگري طرح 400 ميليون توماني است كه پارچه اولش 80 ميليون تومان بوده است و در همين مورد، هياتي براي مطالعه به مهاباد رفتند و ما اصلا طرحهايمان تازه شروع شده و ميخواهيم واقعا اين طرحها اجرا بشود. آنها گفتهاند كه استاندار حسن نيتش عوض شده نميدانم ارتش چهها كرده است. شما به اينها بگوئيد كه شما چرا به هليكوپترهاي ارتشي تيراندازي مي كنيد؟ شما چرا جلو ارتش نامه رسمي ميدهيد كه ارتش وارد معركه بشود. من از اين ارتش دفاع ميكنم، من از اين ارتش حمايت ميكنم، اين ديگر يك نهاد به اصطلاح مملكتي و دولتي است، رسمي است و اينها چرا اينكار را ميكنند و الا ما به هيچ وجه حسن نيتمان عوض نشده، من هنوز معتقد هستم بايد مسائل از طريق اصولي حل بشود و من هم معتقد هستم بايد مسائل از طريق اصولي حل بشود و من هم معتقد هستم و ميدانم و درك ميكنم مشكلاتي كه مردم داشتند، مردم كرد داشتند، مسائلي كه داشتند، دزدهائي كه داشتند، همه اش اذعان دارم و بيش از هر كس ديگر به اين مسائل معترف هستم چه در گذشته با اينها بازي كردند ولي هيچ وقت اينها را به بازي نگرفتند و واقعاً ظلم بيحدي به آن مردم رسيده است. در اين منطقه كه يكي از مناطق بسيار سخت ايران است، ملت كرد، يكي از اصيل ترين اقوام ايراني زندگي ميكنند. ما متأسفانه ميراثي كه از رژيم گذشته داريم، يك شكاف عميقي بين تودههاي مردم ايران ايجاد كردهاند تا مردم را از هم جدا بكنند و يا سني و شيعه و امثال اينها را تمام هدف ما اين است كه اين شكاف را پر كنيم و نگذاريم كه دوباره ادامه داشته باشد و اين مسائلي است كه واقعا هنوز و هميشه هدف ما ست و دنبال هم خواهيم كرد و از اين آقايان ميخواهيم كه همكاري بكنند و من تا آنجا كه دائم در جريان بوده ام نگذشته ام كه خداي ناكرده يك كار بي رويه انجام شود و افراد غير مسوول وارد جريان بشوند و امروز هم ميخواستم اطلاعيه بدهم كه هيچ شخصي، هيچ كميته اي هيچ كسي، حق ندارد كه وارد معركه بشود براي اينكه هيچ معركه اي نيست و خواهش ميكنم از مردم كه معركه نكنند و بگذارند كه واقعاً مردم بدانند بالاخره بايد بدانند، كه اين، يك حركت ارتشي است و ارتش در منطقه بايد باشد و بخواهي يا نخواهي خواهد بود.
س ـ در مورد مسئله حمله هليكوپترها با راكت به دهاتها كه ميگفتند عدهاي كشته شدند و به گفته آنها دو فروند فانتوم هم در اين عمليات شركت داشته بطور فشرده، ثبوت و يا عدم آنرا بفرمائيد.
ج ـ عرض كنم كه من از حمله فانتوم اطلاع ندارم چون در اين مناطق نشنيدم كه فانتوم آمده باشد و نمي توانم اظهار نظر كنم ولي هليكوپترها پوشش هوائي داشتند براي ستون نظامي زميني و ديروز كه از دره قاسملو عبور مي نمودند، اينها را مورد حمله قرار دادند (واحد ارتشي را) تاآنجا كه اطلاع داريم به اين هليكوپترها تير اندازي ميشده و احتمالاً آنجاها را زدند مثلاً ديشب (پريشب) كه واحدهاي ارتشي در منطقه بودند دو بار به واحدهاي ارتشي تيراندازي و دو بار حمله شده (در راجان و آق بولاغ) آيا ارتشي بايستي جواب نميداد؟ ارتش جوابشان را داد البته تلفاتي نبوده و من فكر ميكنم اينها هر كار را ميخواهند بكنند و ارتش هم جواب به آنها ندهد.
س ـ براي خلع سلاح فئودالها و خوانين هم اقداماتي كردهايد يا نه؟
ج ـ برنامههائي داريم و اينها همه شان بايد خلع سلاح بشوند.
س ـ گفتهاند داخل يكي از دهاتها (قلعه لر) 17 نفر كشته شده از جمله اينكه يك پيرمرد را با تبر كشته اند و يك زن را با چادر خودش خفه كردهاند، آيا صحت دارد يا خير؟
ج ـ عرض كنم كه اين ادعا شده و به من گفتهاند ولي بشدت از طرف ژاندارمري تكذيب شده است، ژاندارمري تكذيب كرده است. اين جريان اين طور بوده كه آنجا يك قلعه اي است كه از نظر استراتژي خيلي مهم است. اول ژاندارمري آنجا بوده و پس از شروع بارندگي از آنجا پائين ميايند كه اين افراد مسلح آنجا را فوري ميگيرند. سپس به ژاندارمري دستور داده ميشود كه دوباره آنجا را بگيرند و به آنجا حمله ميكنند و بالاخره آنجا را ميگيرند در اين درگيري، تعداد قابل توجهي اسلحههاي سنگين از آنها ميگيرند و معلوم كننده اين است كه آنجا يك درگيري نظامي ايجاد ميشود و در اين درگيري تعدادي كشته ميشوند و احتمالاً افراد شخصي هم تير ميخورند، ولي اين مسئله خيلي ناراحت كننده است كه افراد غيرنظامي و پيرمرد و غيره كشته بشوند و اين براي ما واقعا قابل تاسف است، ولي آنچه مسلم است آنجا يك قلعه بود و دائم از آنجا تيراندازي ميشد. گويا و حتي ديشب (پريشب) ژاندارمري آنجا را رها كرده و چون آنجا جاي مناسبي نيست و ديشب همان افراد مسلح رفتهاند و قلعه و دهات اطراف نقده را از جمله «دهات ده آل جزا» را مورد حمله خمپاره قرار داده و خوشبختانه تلفات جاني نداشته است ولي خداي نكرده اگر ادامه پيدا بكند، يعني افراد غير نظامي در دهات اطراف «سلدوز» نقده كشته بشود واقعاً مردم آنجا غير قابل كنترلند يعني فاجعه اي رخ خواهد داد.(جمهوري اسلامي28/2/1359)
پاكسازي منطقه
پس از 6 ماه، بخش «باينگان»كه در تصرف مهاجمين مسلح و مزدوران عوامل بعث عراق و گروههاي سياسي بود، بدنبال 3 شبانه روز عمليات پاكسازي، به تصرف پاسداران و پيشمرگان مسلمان كرد و فدائيان امام و پاسداران افتخاري پاوه درآمد. فرماندار اورامانات در جمع مردم بخش «باينگان» در مورد برنامههاي دولت و رييس جمهوري براي منطقه كردنشين غرب كشور، سخن گفت و مردم از وي خواستند براي حفظ امنيت منطقه، ارتش در باينگان مستقر شود. بر پايه همين گزارش، روستاهاي «ساتياري بلعي»، «كلانه»، «ميرابدالي» و«هارت» توسط مردم رزمنده پاوه و حومه پاكسازي شد. «ناصر كاظمي» فرماندار اورامانات اعلام كرد كه در عمليات پاكسازي، هيچگونه آسيبي متوجه نيروها انقلابي نشد و اين عمليات، تا پاكسازي منطقه مرزي از وجود اين عناصر ادامه خواهد داشت. از سوي استاندار كرمانشاهان در ارتباط با پاكسازي باينگان اطلاعيه اي در اختيار خبرگزاري پارس قرار گرفت. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است:«بحمدال،له با هماهنگي كه بين مجاهدان و دلاوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،گروههاي ضربت، پاسداران افتخاري و پيشمرگان مسلمان كرد فراهم شد، با ايمان و اعتقاد راسخ به حقانيت اسلام و جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني با شجاعت و رشادت كم نظيري، اين منطقه را از وجود عناصر ضد انقلاب پاكسازي كردند و اسلحه و مهمات زيادي از عوامل مزدور بعث عراق به غنيمت گرفتند.
اعزام اكيپ
اكيپ پزشكي اعزامي از بيمارستان «حجتيه» اصفهان كه بمنظور انجام خدمات درماني و پزشكي در سنندج، وارد كرمانشاه شده بود، ديروز كرمانشاه را بسوي سنندج ترك كرد. اعضاي اين اكيپ داوطلبانه آماده انجام خدمات درماني و بهداشتي در سنندج شدهاند. 
كشته شد
ديروز يك سرباز وظيفه در «نفت شهر» غرق شد. اين سرباز كه هنوز شناسائي نشده است، ديروز بهمراه 2 سرباز ديگر براي شنا به رودخانه اي در نزديكي «نفت شهر»رفته بود كه هنگام شنا ناگهان زير آب رفت و خفه شد.
حمله مهاجمان
اروميه- بعدازظهر ديروز، گروهي از افراد مسلح، بطرف افراد نظامي مستقر در پليس راه سابق- سه راهي مهاباد- تيراندازي كردند كه در نتيجه، يك سرباز ژاندارمري بشدت مجروح شد و بهنگام انتقال به بيمارستان، جان سپرد. مهاجمان متواري شدند و جنازه سرباز شهيد به سردخانه بيمارستان شير و خورشيد تبريز انتقال يافت.(اطلاعات31/2/1359)
از سوي وزارت كشور،استاندار كردستان تعيين شد.
	يك ستون از لشكر 16 قزوين بسوي كردستان حركت كرد

دكتر مهرآسا از سوي وزارت كشور به سمت استاندار استان كردستان تعيين شد و به زودي براي انجام ماموريت خود به سنندج خواهد رفت.
وي سرپرست بخش كردي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بود.
لشكر 28 كردستان در اطلاعيهاي كه ديروز انتشار داد از مردم سنندج خواست كه اگر شيئي مشكوكي را ديدند پاسداران و نظاميان را مطلع سازند.
متن اطلاعيه چنين است:
اهالي غيرتمند سنندج درخواست ميشود چون ضد انقلابيون قبل از تصميم و يا فرار از شهر در بعضي از نقاط حساس و اماكن عمومي اقدام به مين گذاري نمودهاند چنانچه با شيئي مشكوك برخورد نمودند از دست زدن به آن خودداري نمايند ومراتب را به نزديكترين پاسگاه نظامي و يا سپاهيان پاسدار اطلاع دهند كه نسبت به بياثر نمودن اقدام نمايند.
لشگر 16 قزوين نيز در پي حركت يك ستون از اين لشگر بسوي كردستان اطلاعيهاي انتشار داد كه متن آن به اين شرح است:
روز گذشته كه ستون ديگري از لشگر 16 زرهي قزوين ميرفت تا منطقه كردستان را از وجود باقيماندهي ريشههاي گنديده امپرياليزم و عمال سر سپرده اجنبي پاك سازد مردم مسلمان و شرافتمند قزوين از ساعت 30/9 تا ظهر با ابراز احساسات غرورآفرين و تكبير گويان و نثار گل و هديهي نقل و شيريني برادران نظامي خود را بدرقه نمودند كه لشگر ضمن سپاسگذاري از اين همبستگي ملي و اسلامي مردم قزوين بار ديگر آمادگي خود را براي پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي ايران اعلام ميدارد.(كيهان1/3/1359)
پس از سه روز بازديدازمنطقه،استاندار كرمانشاهان، پاكسازي اورامانات را موفقيتآميز خواند.
رهبر مذهبي باينگان:ما در رژيم سابق،فرماندار را هم نديده بوديم،چه رسد به استاندار.
كرمانشاه ـ «بهروز ماكويي» استاندار كرمانشاهان پس از مسافرت سه روزه به منطقهي «اورامانات» به كرمانشاه بازگشت. وي هنگام بازگشت به كرمانشاه، عمليات پاكسازي منطقهي اورامانات را از گروههاي غير مسوول، موفقيتآميز خواند.
به موجب خبر خبرگزاري پارس، استاندار كرمانشاهان در اين سفر، نيازمنديهاي اهالي بخش باينگان، پاوه و روستاهاي خانقاه را مورد بازديد و بررسي قرار داد و با «خليفه علي» رهبر مذهبي اهالي باينگان در مورد مسايل اين بخش به گفتگو نشست. رهبر مذهبي باينگان، خليفه علي گفت: « ما در رژيم سابق فرماندار را هم نديده بوديم چه رسد به استاندار، ما انتظار داشتيم كه در آزاد ساختن باينگان بين پنجاه تا صد نفر كشته شوند، اما «باينگان» آزاد شد و هيچكس از اهالي آسيب نديد و ما به سوگ هيچكس ننشستيم. جادهاي كه به باينگان ختم ميشد، توسط نيروهاي مهاجم مين گذاري شدهبود و حتي تعدادي از احشام ما در برخورد با مين از بين رفت و اين، يك معجزه بود.
يكي از اعضاي مكتب قرآن اشاره كرد: اين معجزه نيست كه باينگان آزاد شد. اين اشكال ما است كه از قرآن دور شدهايم، زيرا قرآن به ما ميآموزد اگر خدا را ياري كنيد او شما را ياري ميكند. اينكه بخش بخش باينگان شش ماه از عمران آبادي عقب افتاد، مقصر عزالدين و قاسملو هستند». 
آنگاه مسايل منطقه و عمران «باينگان» مطرح شد و استاندار گفت: « شما موظفيد از جانب ما به روستاها برويد و به روستائيان قول دهيد، هدف ما ايجاد جامعة توحيدي است».
در اين سفر، استاندار كرمانشاهان به همراه فرماندار اورامانات و گروهي از پاسداران انقلاب اسلامي و پيشمرگان مسلمان كرد براي شناسايي مواضع نيروهاي ضد انقلاب در نزديكي روستاي «نورياب» از توابع شهرستان پاوه به تپه هاي مشرف به اين روستا رفتند و تا نزديكي سنگرهاي دشمن، به پيش رفتند كه بر اثر تيراندازي بسوي آنها، يكي از پيشمرگان مسلمان كرد از ناحيه دست مجروح شد و در بيمارستان پاوه، تحت درمان قرار گرفت.
استاندار كرمانشاهان قبل از ترك منطقه اورامانات، نيازمنديهاي اهالي روستاي خانقاه از جمله گسترش دبستان تا حد دبيرستان را مورد بررسي قرار داد و مقرر شد در اين خصوص،دفتر مهندسي استانداري اقدام كند.(اطلاعات5/3/1359)
دستگيري 9 تن از فرمانداران و شهرداران شهرهاي كردنشين
9 نفر ازفرمانداران و شهرداران و بخشداران شهرهاي كردنشين كه براي پايان دادن به موضوع محاصره اقتصادي شهرهاي كردنشين به تهران آمده بودند، روز جمعه 2/3/59 توسط پاسداران دستگير شدند.
اين خبر از سوي يك مقام مسوول در گفتگوي تلفني با «اطلاعات» تأييد شد.
طبق گزارش رسيده، دستگيرشدگان به اين شرح معرفي شدند: بابا طاهري فرماندار مهاباد، حسن كريمي واحد، محمود قهرماني شهردار مهاباد، سليم صيادي شهردار و رييس مخابرات پيرانشهر، عمرالدين آصفي بخشدار بوكان، علي حبيبيزاده بوكاني شهردار بوكان، فرماندار سردشت، محمد عطار آموزگار و معاون آموزش و پرورش و مسوول شوراي شهر پيرانشهر وصفيالدين صفي رابط حزب كومله. 
اين گروه در تهران، توسط چند تن از پيشمرگان مسلمان كرد شناسايي شدند و پس از اطلاع به نيروهاي پاسدار و انتظامي، دستگير و به زندان اوين اعزام شدند.
اين گروه پس از ورود به تهران و عدم موفقيت در ملاقات با رييسجمهوري و اعضاي شوراي انقلاب، قصد داشتند خدمت امام بروند و خواستار رفع محاصره اقتصادي چند شهر كردنشين كه هنوز در اختيار نيروهاي مسلح غير مسوول قرار دارد، شوند.
اين گروه در سفر خود به تهران، تنها موفق به ملاقات با آقاي داريوش فروهر شدند و خواستهاي خود را با وي در ميان گذاشتند و آقاي فروهر نيز قول داد تا در اين مورد با مقامات مسوول مملكتي مذاكره كند.(اطلاعات6/3/1359)
استاندار جديد كردستان انتخاب شد.
از سوي وزارت كشور، آقاي دكتر مهرآسا به سمت استاندار كردستان منصوب شد.
ساعت 10 ديشب، مهندس ميرسليم، معاون سياسي وزارت كشور ضمن اعلام اين خبر گفت: «دكتر مهرآسا در اولين فرصت به محل كار خود در استانداري كردستان خواهد رفت».
دكتر مهرآسا قبلاً سرپرستي بخش كردي صدا و سيماي جمهوري ايران را بعهده داشت.(اطلاعات15/3/1359)
سرنوشت 3 نماينده كردستان در مجلس؟
«كميسونهاي دهگانه مجلس، سرگرم بررسي اعتبارنامههاي نمايندگان نخستين دوره مجلس هستند. پروندههاي نمايندگان از سوي وزارت كشور در اختيار مجلس قرار گرفته و رييس مجلس، تعداد كل پروندهها را تقسيم كرده و به هر كميسيون 22 پرونده جهت بررسي دادهاست. تا كنون اعضاي كميسيونها به پروندههاي زيادي رسيدگي كرده و اعتبارنامههاي بسياري از نمايندگان را تأئيد كردهاند. از جمله پروندههائي كه در اين كميسيونها همانند ساير پروندهها در دست مطالعه و تصميم گيري ميباشد، پروندههاي 3 تن از نمايندگان كردستان يعني «غني بلوريان» نماينده مهاباد«قادر عبدي» نماينده پيرانشهر و «كامران هدايتي» نماينده بوكان ميباشد كه هنوز خبر تصميمگيري در مورد آنها اعلام نشده است.(اطلاعات15/3/1359)
استاندار جديد كردستان:دولت آغازگر جنگ در كردستان نبود.
سنندج- دكتر مهرآسا استاندار جديد كردستان، پس از ورود به سنندج، در يك مصاحبه راديو تلويزيوني شركت كرد. وي ضمن اشاره به پيام امام در مورد سال امنيت گفت:« بديهي است امنيت در كردستان، در سال گذشته نبود و گروههاي خودكامه غير قانوني مسلح، سلب امنيت كرده بودند و كسي نميتوانست ادعايي مخالف آنها داشته باشد. دولت آغازگر جنگ در كردستان نبود و هميشه حالت تدافعي داشت و اين جنگ به دولت تحميل شد». استاندار افزود: «دولت ديگر مذاكرهاي با گروهها نخواهد داشت».وي همچنين گفت: «در سال گذشته، گروه ها مانع رسيدن پيامهاي انقلاب به مردم كردستان شدند و متأسفانه عظمت انقلاب اسلامي در كردستان درك نشد».استاندار در مورد ادارات در اين استان گفت: «در ادارات كردستان، ابداًپاكسازي نشده،البته منظور ما تفتيش عقايد نيست زيرا چنين چيزي در اسلام نيست،ولي حتي فرصت ندادند ساواكيها و شاهپرست ها را در ادارات تصفيه كنيم كه حال، آنان خود يك پا چپي هم شدهاند. ما اين ساواكيهاي انقلابي دو آتشه را كنار خواهيم گذاشت».
وي در مورد اقتصاد در كردستان گفت: « اقتصاد در اين استان ضعيف است و جنگ باعث آنست و ما هر جا كه مردم اعلام كنند، امنيت برقرار است، دست به عمران و آباداني خواهم زد». وي در مورد آموزش و پرورش كردستان كه در حال حاضر تنها در بيجار و قروه منحل نشده است، گفت: «سال گذشته، پرورش در بعد خاصي بود و آموزش به علت تحصنها و راهپيمائيها صفر بوده و تا اول سال تحصيلي آينده منحل است».استاندار ضمن اعلام اين مطلب كه دولت نسبت به كردستان، كمال حسن نيت را دارد، به زبان كردي خطاب بمردم گفت:«آيا نيازي به تفنگ و گلوله بود، چرا نگذاشتند جمهوري اسلامي امتحان خودش را بدهد. اين سؤالي است به پهناي جغرافياي كردستان، شما يكماه بعد از انقلاب به پادگانها حمله كرديد. من پس از پيروزي انقلاب به جمعيت كردهاي مقيم مركز گفتم بعضي خواستها را اكنون  مطرح نكنيد، زود است،ولي آنا گفتند نه، دولت ضعيف است و حالا وقتش است».(اطلاعات21/3/1359)
بررسي مشكلات
«سنندج- دكتر مهرآسا استاندار جديد كردستان پيش از ظهر ديروز در جلسه مسوولان سازمانهاي اداري و اجرائي كردستان در سنندج شركت كرد و به بررسي مسايل و مشكلات ناشي از وقايع اخير پراخت.
وي سپس در جلسهاي با بازاريان سنندج، مسايل مربوط به بازار، اقتصاد و چگونگي تأمين آذوقه مردم را بررسي كرد».(اطلاعات21/3/1359)
معاون استانداري آذربايجان غربي:پاكسازي «قطور» ادامه دارد.
اروميه - خبرگزاري پارس: دكتر اتابك معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي، بعد از ظهر ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني در اروميه پيرامون نتايج سفر خود به شهرستان خوي و پاكسازي منطقه «قطور» سخن گفت.
وي در اين مصاحبه اظهار داشت: « پاكسازي در منطقه «قطور» خوي بوسيله نيروهاي ژاندارمري باهمكاري برادران ارتشي ادامه دارد و اميدواريم در چند روز آينده، راه آهن، حركت عادي خود را در اين مسير از سر بگيرد و كالاهايي كه در آن طرف مرز ماندهاند وارد كشور شوند».
معاون سياسي، استاندار آذربايجان غربي تأكيد كرد: « اكثر اهالي منطقه «قطور» خواهان امنيت و آرامش در اين منطقه هستند و براساس عدم امنيت بود كه ما براي پاكسازي منطقه از وخود افراد مسلح اقدام نموديم و اميداواريم اين پاكسازي از كرانههاي ارس تا كرانههاي خليج فارس ادامه يابد و اين كار هم يك امر موضعي نيست».(اطلاعات22/3/1359)
حمله مهاجمان به شاهين دژ
«اروميه- خبرنگار اطلاعات: دكتر اتابك معاون سياسي اسانداري آذربايجان غربي، در گفتگوي تلفني به خبرنگار اطلاعات در اروميه، اظهار داشت: « مهاجمين مسلح به سلاحهاي آر. پي. جي. هفت، خمپارهانداز 121 ميليمتري و 81 ميليمتري و تفنگ 106 ميليمتري، ناحيه غرب شهرستان «شاهيندژ» را مورد حمله قرار دادند. اين حملات از ساعت يك و نيم بامداد پريروز شروع شد و هدف از اين حملات، منهدم ساختن مراكز حساس شاهيندژ منجمله مقر سپاه پاسداران و كميتههاي ژاندارمري و پمپ بنزين بود كه خوشبختانه، اين اهداف پليد عملي نشد».
وي افزود: «در اين درگيري، به منزل 4 نفر از ساكنان «شاهيندژ» به اسامي عرب احمدي، محمد ولي محمدي، جانعلي فرجي، عظيم ذاكري و نيز حياط، شركت «آنتيتان» خساراتي وارد آمد».(اطلاعات22/3/1359)
معاون سياسي استاندارآذربايجان غربي:پس از پاكسازي منطقه از عناصر ضد انقلاب:حركت قطار از مسير قطور در چند روز آينده آغاز خواهد شد.
اروميه ـ خبرنگار كيهان:دكتر اتابك معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي در گفتگويي با خبرنگار ما، پيرامون نتايج سفر خود به شهرستان خوي اظهار داشت: اين سفر در رابطه با مسائل بهداشتي و خواستههاي مردم خوي بود. مردم معتقد بودند كه توزيع اعتبارات عمراني عادلانه صورت نگرفته و خواستار اجراي چند طرح ضربتي، از جمله تأمين آب آشاميدني براي شهرهاي خوي، ماكو و سلماس شده بود. وي گفت: اجراي سريع اين طرحها، از صرف اعتبارات بيشتر در آينده جلوگيري خواهد كرد و مقرر شد يك منبع بزرگ آب آشاميدني در خوي ايجاد شود. مسالهي ديگر پاكسازي در منطقه قطور خوي بود كه نيروهاي ژاندارمري با همكاري برادران ارتشي نيروهاي ارتشي با همكاري برادران ارتشي پاكسازي را ادامه ميدهند و اميدواريم كه حركت قطار در چند روز آينده از اين مسير آغاز شود و ما بتوانيم كانالهايي را در آن طرف مرز ماندهاند وارد كشور كنيم. دكتر اتابك گفت: اكثر اهالي منطقه قطور، خواهان آرامش و امنيت در اين منطقه هستند  و بر اساس همين عدم امنيت بود كه ما راي پاكسازي منطقه از وجود افراد مسلح اقدام كرد. و اميدواريم اين پاكسازي از كرانههاي ارس تا كرانههاي خليجفارس ادامه يابد. دكتر اتابك افزود: ما اقدامات خود را با اجراي تقسيم اراضي و از بين بردن سلطهي گروهي و طبقاتي و ايجاد زمينهي رشد فرهنگي و اجتماعي و كشاورزي در منطقه آغاز كنيم. با گسيل داشتن گروه هاي بهداشتي و مردم ياري، اميدواريم كه نابرابريهايي را كه در رژيم سابق معلول سيستم سرمايهداري بودند از بين ببريم و از مردم خود رفع ستم بكنيم. پديده طبقاتي و روابط اجتماعي يك مسالهي تاريي است و اگر ما اين مساله را درست بشناسيم و درد را درست تشخيص دهيم، درمان آن آسان خواهد بود. ما نبايد با مسايل برخورد شعاري داشته باشيم. معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي گفت: ما به هر حال هر نوع روابط ستمآلود را قطع ميكنيم و مصوبات شوراي انقلاب را در مورد اصلاحات ارضي در اين منطقه به مورد اجرا خواهيم گذاشت و در اين خصوص تاكنون يك هيات هفت نفره تشكيل شده و مأموريت زمين و روابط كشاورزي را مطالعه ميكنند و در پايان اين مطالعات كليهي روستاييان را كه از خانه و كاشانه خود بوسيله زميندارهاي وابسته به گروههاي سياسي رانده شدهاند به مناطق مسكوني خود باز ميگردانيم و اين را هم بگوييم كه اين زميندارها خود را زير پوشش حمايت از طبقات زحمتكش و غيره معرفي كردهاند. وي در مورد پاكسازي در ادارات آذرباجان غربي گفت: هيات پاكسازي ادارات در 23 ارديبهشت ماه در اين استان تشكيل شد و اخيراً نسيز هياتي كه ادعا ميكردند از سوي رياست جمهوري ابلاغ دارنده به اروميه آمدند. و چون اين هيات نتوانست در مقابل درخواست ما مبني بر ايجاد هماهنگي با استانداري قدمي بردارد تصميم گرفته شده احكام صادره از طرف استانداري و احكام هيات مذكور در مورد پاكسازي ادارات، به دفتر رياست جمهوري ارسال شود. تا پس از اظهار نظر نسبت به پاكسازي اقدام شود.
دكتر اتابك در ادامه گفت: در مورد واگذاري زمين من معتقدم كه به كارمندان و شايد بيشتر از آنان زمين و مسكن براي گروههاي كمدرآمدتر اين جامعه تأمين شود. البته اين كار نياز به زمان و اعتبار و پيشبينيهاي درازمدت دارد.
وي در پايان در مورد بيكاري گفت: تا سه عامل تقسيم غيرعادلانهي بينالمللي ثروت و كار و رشد سريع جمعيت و نظام غلط آموزشي و توليدي وجود دارد بيكاري هم وجود خواهد داشت ولي در حا حاضر ما نميخواهيم جوانان را صرفاً در كارهاي غير دولتي مشغول كنيم.(كيهان23/3/1359)
رفع محدوديت ارسال ارزاق در آذربايجان غربي
اروميه- حقگو استاندار آذربايجان غربي طي گفتگويي با خبرگزاري پارس، تأكيد كرد كه طبق دستور رياست جمهوري،محدوديت اقتصادي در سطح آذربايجان غربي بايد هر چه زودتر رفع شود.
وي افزود: اجراي اين دستور در ملاقات اخير من با آقاي رييسجمهوري،از سوز دكتر بنيصدر مورد تأكيد قرار گرفت:
وي همچنين در رابطه باگروگان گيري چند تن از افراد نيروهاي انتظامي در ماكو گفت: از سرنوشت سه نفر از گروگانها هيچگونه اطلاع دقيقي در دست نيست، ولي عناصر مسلح از هر گروهي كه باشندت ميخواهند آرامش منطقه را بهم بزنند و بادامن زدن به اختلافات گروهي و نژادي مردم زمينه فعاليت ضد انقلاب را وسيعتر كنند.
آقاي حقگو در زمينه وضعيت منطقه قطور گفت: طبق اطلاع ژاندارمري پاكسازي در قطور همچنان ادامه دارد و تا كنون ده تا دوازده كيلومتر بالاتر از پل هوايي قطور پاكسازي شده است.
وي افزود: در ملاقات با امام، رهبر انقلاب از اختلافات داخلي و نابسامانيها و خود كامگيهاي گروههاي غير مسوول و دو بهمزني بعضي ازعناصر و ايجاد بدبيني درميان مردم براي نخستين بار ابراز نگراني كردند، درحاليكه مشكلات خارجي را قسمت سبك قضيه خواندند. (اطلاعات24/3/1359)
حقگو استاندار آذربايجان غربي:عناصر مسلح ميخواهند زمينه فعاليت ضدانقلاب راوسيعتر كنند.
اروميه ـ در رابطه با رفع محدوديت ارسال ارزاق عمومي به شهرها و قصبات آذربايجان غربي، ديروز اين اطلاعيه از سوي حقگو استاندار آذربايجان غربي انتشار يافت:
برادران و خواهران و مردم غيور آذربايجان غربي!
لازم است به اطلاع كليه اهالي و ارگانهاي مملكتي در منطقه برسانم كه طبق دستور و تأكيد رياست جمهوري هيچگونه محدودي از سوي ارزاق عمومي از قبيل برنج، روغن نباتي، نفت و گازوئيل و غيره به شهرها و قصبات استان نبايد وجود داشته باشد. از كليه مأموراني كه راهها را كنترل ميكنند خواسته ميشود كه دستور فوق را دقيقاً مورد اجرا بگذارند و عناصر متخلف را گزارش نمايند.
رفع محدوديت اقتصادي در اين فصل كه موقع برداشت غله، بويژه از لحاظ به راه انداختن ماشينآلات كشاورزي در اين منطقه يك امر حياتي است. لازم است كه مأموران مربوطه در اجراي دستور فوق دقت لازم به عمل آورند. وي افزود: اجراي اين دستور در ملاقات اخير من با آقاي رييسجمهوري از سوي آقاي بنيصدر مورد تأكيد قرار گرفته است. استاندار آذربايجان غربي در رابطه با گروگانگيري چند تن از افراد نيروهاي انتظامي در ماكو گفت: از سرنوشت سه نفر از گروگانها هيچگونه اطلاع دقيقي در دست نيست ولي عناصر مسلح از هر گزوهي كه باشد ميخواهد آرامش منطقه را بر هم زند و با دامنزدن بر اختلافات گروهي و نژادي مردم، زمينه فعاليت ضد انقلاب را وسيعتر كند. آقاي حقگو در زمينه وضعيت منطقه قطور گفت: طبق اطلاع ژاندارمري پاكسازي در منطقه قطور همچنان ادامه يافت. و تاكنون 10 تا 12 كيلومتر بالاتر از پل هوايي قطور پاكسازي شده است.(كيهان25/3/1359)
جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي: امام امت و رييسجمهوري از محدوديت ارسال مواد غذايي به مناطق كردنشين ناراحتاند.
اروميه ـ حقگو استاندار آذربايجان غربي ديروز ضمن شركت در جلسه مديران و بازرسان شركتهاي تعاوني مصرف شهري اين استان پيرامون اهميت توسعه فعاليتهاي تعاوني و نيز نقش ارشادي تعاونيها سخن گفت.
وي در قسمتي از سخنان خود در پاسخ به سئوال نمايندهي شركت تعاوني مصرف شهرستان مهاباد اظهار داشت: اگر محدوديتي در ارسال ارزاق به مناطق كردنشين وجود داشته باشد مطمئن باشيد كه ضربه بزرگي به مردم و روحانيت آنها وارد خواهد شد و امام امت و رياست جمهوري نيز از اين موضوع ناراحت هستند. حقگو افزود: اگر بار ديگر از ارسال ارزاق به مناطق مذكور در راهها جلوگيري شود من شخصاً سوار نقليهي حامل كالا خواهم شدو تا مقصد همراهي خواهم كرد. 
چون امروز جمهوري اسلامي ما از طرف خداوند تحت آزمايش قرار گرفته و ما نيز ادعا كردهايم كه حكومت اسلامي را پياده ميكنيم و اين درست نيست بنام اسلام كارهاي غير اسلامي صورت گيرد. استاندار آذربايجان غربي افزود: دشمنان اسلام و ايران از اين مسايل حداكثر سوءاستفاده را ميكنند و من حتي شنيدهام ماشيني را كه به منطقه كردنشين دارو حمل ميكرد گرفته و نمرهي آن را عوض كرده و خود سوار ميشود. در جاي ديگر فرمانده يكي از شهرهاي كردنشين كه به تهران رفته بود. از ترس اينكه يكي از گروههاي مسلح و شايد هم آن طور كه ميگويند حزب كومله آن را دستگير خواهد كرد نميتوانند به شهر خود بازگردد. حقگو تأييد كرد كه بايد سهميه ارزاق عمومي مناطق كردنشين به اين شهرها سرازير شود و در غير اينصورت من رأساً اين كار را خواهم كرد. گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس حاكيست كه در اين سمينار كه از سوي اداره كل بازرگاني استان و با شركت 48 نفر از مديران و بازرسان شركتهاي تعاوني مصرف شهري استان در اروميه تشكيل شد نيازمنديها و مشكلات شركتها بررسي ميشود و شركتكنندگان در آن با اصول و اهداف تعاون و علل عدم موفقيت تعاونيها در ايرن بيش از پيش اشنا ميشوند اين سمينار به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.(كيهان26/3/1359)
معاون سياسي استانداري آذربايجان غربي:تحريكات ژنرال خارجي در منطقه «زيوه» خنثي شد.
اروميه: مواضع منطقه اروميه بدست ارتش افتاد.معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي، ديروز در گفتگوئي اظهار داشت:
«لشكر 64 اروميه موفق شد كليه مواضع مورد نظر در منطقه اشنويه را بدست بياورد و مأموريت خود را بخوبي انجام دهد».
دكتر اتابك افزود: «در منطقه «قطور» نيز پاكسازي بوسيله نيروهاي ژاندارمري بخوبي پيش ميرود و اطلاعات رسيده حاكي است كه نيروهاي «سنار مامدي» در حال پراكندگي است و برداران كرد منطقه، حاضر به همكاري با وي نيستند». وي در مورد حوادث اخير ماكو گفت: «در گيري در ارتفاعات ماكو در رابطه با فعاليت گروهها در منطقه روي داده و حمله به ميني بوسها صرفاً براي ايجاد محيط نا امن صورت ميگيرد».
دكتر اتابك گفت:«در منطقه «زيوه» اروميه نيز حدود 500 خانوار از برادران كرد كه به منطقه مرزي كوچ كرده بودند، پس از ملاقات و گفتگو با آنان به خانههاي خود بازگشتند».
وي افزود: «اين عده را يك ژنرال خارجي كه با هليكوپتر عراقي وارد منطقه شده بود،چند روز قبل تحريك كرده بود ولي برادران كرد اعلام كردند كه در موطن خود باقي ميمانند و من امروز از پيشگاه امام و حضور رياست جمهوري تقاضا دارم كه دستور فرمايند مواد غذائي مورد نياز اين خانوادهها هر چه زودتر تأمين شود».
معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي در پايان اين گفتگو تأكيد كرد: «براي پيروزي و توسعه انقلاب، بايد تنگ نظريها به كنار گذارده شود». وي ابراز اميدواري كرد امنيت قضائي و اجتماعي در اين منطقه حساسه هر چه زودتر تأمين شود.
مهاباد- فرماندار مهاباد خواستار لغو محروميت شهرهاي كرد نشين استان آذربايجان غربي شد. وي گفت:«وسائط نقليه حامل نفت كه از اروميه عازم مهاباد بود، به رغم دستورات رييسجمهور بين راه متوقف و پس از انتقال به اروميه تخليه شد. بدين ترتيب، شهرهاي كردنشين، همچنان در مضيقه قرار دارند و چناچه تا دو روز ديگر سوخت كافي به اين شهر نرسد، برداشت محصول به هيچ عنوان ممكن نخواهد بود. لذا از رياست جمهوري ميخواهيم جهت لغو اين محروميت اقدام نمايند.»
-جزوهاي كه تحت عنوان نظرات و مواضع بخشي از كادر رهبري حزب دموكرات كردستان ايران درباره وضع كنوني كشور و انقلاب ايران و مساله كردستان به دست خبرگزاري پارس افتاد، حاكيست كه عدهاي از برجستهترين اعضاي حزب دموكرات كردستان، از كادر رهبري اين حزب كناره گرفته و يك نيروي انشعابي بزرگ را بوجود آوردهاند.
از محتويات اين حزوه چنين برميآيد كه از ميان رهبران سرشناس و مهم حزب دموكرات كردستان، تقريباً جز «دكتر قاسملو» كسي در هيأت رهبري سابق باقي نمانده است.
اسامي رهبران انشعابي كه در اين جزوه نام آنها آمده است، به اين شرح است:
«غني بلوريان» عضو كميته مركزي و دفتر سياسي.
«هيمن» شاعر و عضو افتحاري كميته مركزي. 
«دكتر رحيم سيف قاضي» عضو كميته مركزي.
«خانم فوزيه قاضي»  عضوكميته مركزي و مسوول سازمان زنان حزب.
«نويد معيني» عضو كميته مركزي.
«احمد عزيزي» عضو كميته مركزي و مسوول تشكيلات سنندج.
«فاروق كيخسروي» عضو كميته مركزي و مسوول تشكيلات سقز.
در اين جزوه، ضمن تشريح اوضاع گذشته و انتقاد شديد از نواقص و بعضاً خيانتها، علل كناره گيري خود را به تفصيل بيان كردهاند.
در بعضي از اين جزوه آمده است: «خلق كرد و هيچ خلق ديگري نميتواند زير بار تبعيض و زورگوئي زندگي نمايد.. و بايد به آن حق داد تا امور محلي و زندگي داخلي خود را ادراه كند».
و نيز «در ايران پس از انقلاب كه رژيم طاغوت را سرنگون كرد، نميبايست براي مقابله با آن خواستها، تانك و توپ و هواپيما هليكوپتر راه انداخت و سيل خون جاري كرد».
«... ما اعتقاد راسخ داريم كه هم جبهه نيروهايي كه بنام دفاع از حقوق خلق كرد ميجنگند و هم جبهه مقامات و نيروهاي دولتي مقابل آنان يكدست نيستند. در هريك از دو سوي سنگرها دو نيروي عمده ومتضاد باهم وجود دارد. در سمت دولت، شخصيتي چون امام خميني وخود دارد كه پيام تاريخي وي به خلق كرد، اميد فرااني در دلهاي مردم ستم كشيده ما بوخود آورد. او بود كه با فروتني از پيشمرگ و پاسدار و سرباز، عاجزانه تمنا كرد كه تفنگها را از سينه هم بردارند و متوجه آمريكا كنند.
او بود كه به ما بشارت رفع هر گونه ستم داد و دولت را موظف به تدوين قوانين مربوط در اسرع وقت نمود. در اطراف امام خميني شخصيتهائي چون آيتاله مكارم شيرازي، آيتاله اشراقي،آيتاله علامه نوري،حجتالاسلام حسين كرماني و داريوش فروهر وخود دارند كه بطور اصولي با نظر كردها موافقند و در برابر آن، جبهه مخالف آن نيز وخود دارد كه بخشي از اينها ايادي امپرياليزم و بقاياي رژيم گذشتهاند و اعمال آنها از روي عمد و خرابكاري است. تجديد جنگ كردستان و ايجاد بلوا در دانشگاه و دامن زدن به شوونيسم عظمت طلبان، از جمله اقدامات اين ماجراجويان است كه جز به چپاول و بدست آوردن مقام، نميانديشند.
در كردستان نيز يك چنين تقسيم بندي وجود دارد: «آنها كه به توطئههاي امپرياليستي ميانديشند و براي مقابله با آن با نيروهاي انقلابي يكجا گرد ميآيند و آنها كه آلت دست بختيارها، اويسيها،پاليزبانها و وابستگان به سيا و بقاياي ساواك و عوامل بعث عراق هستند».
در اين جزوه به دفعات به پيام تاريخي امام خميني به عنوان معيار حل مسايل كردستان اشاره شده است و از كوششهاي دكتر بني صدر و فروهر و ديگران ستايش شده است. رهبران انشعابي كردستان، در پايان، نظرات خود را بعنوان پيامي براي رفقا و دوستان به اين شرح خلاصه كردهاند: «ما افراد وفادار به راه «قاضي محمد» و مشي مترقي و انقلابي حزب دموكرات كردستان ايران كه در كنگره چهارم روي آن تأكيد شده است به عنوان افراد صديق و انقلابي ميپذيريم كه در افشاي حقايق براي تودههاي حزب و هواداران كوتاهي كردهايم و به علت قرار داشتن در كادر رهبري، عليرغم نظريات مخالفي كه با اين انحرافات ابراز ميداشتيم، باز كم و بيش خود را شريك انحرافات ناشي از عملكرد رهبري حزب ميدانيم، ولي بيش از اين درنگ را جايز ندانسته و تاب تحمل مشاهده انحرافات روزافزون رهبري حزب را نداشته بدين وسيله ضمن درجريان گذاشتن رفقا و هواداران حزبي و خلق كرد و ديگر خلقهاي ايران، پيوند خود را با اين رهبري كه اكثريت آن از مسير تعيين شده در كنگره چهارم منحرف گشته است قطع مينمائيم و اعلام ميداريم كه مبارزه خود را طبق برنامه و رهنمودهاي كنگره در جهت دفاع از انقلاب ضد امپرياليستي ايران و تعميق آن و مبارزه در راه تأمين دموكراسي در ايران و بالاخره تأمين خواستهاي برحق خلق كرد و زندگي بهتر براي زحمتكشان سراسر ايران ادامه خواهيم داد. بي مناسب نميدانيم در چنين لحظات حساس و سرنوشت ساز، از رهبر انقلاب ايران، امام خميني، از شوراي انقلاب، از رياست جمهور،از مجلس شوراي ملي و همه مسوولين و زمامداران جمهوري اسلامي ايران نيز طلب كنيم كه با اعلام رسمي شش اصل پيشنهادي كه در آن اصلاحاتي نيز صورت گرفته بر مبناي اصولي كه پيام تاريخي امام خميني، مبشر و منادي آن بوده به ما مؤمنان به اتحاد انقلابي خلقهاي ايران و مدافعين صديق دستاوردهاي انقلاب بزرگ ايران كمك كنند و با اين عمل، نقشههاي شيطاني امپرياليسم، رژيم بعث عراق و عوامل فراري رژيم سابق و همدستان داخلي آنها را در سطح كردستان و چه در سطح ايران، خنثي نمايند. ادامه جنگ برادر كشي، دست و پاي نيروهاي صديق و سالم را ميبندد و اعلام حقوق خلق كرد و قطع جنگ برادركشي، دست و پاي ضد انقلاب را خواهد بست. اميدواريم اين واقعيت، بدون چون وچرا مورد توجه لازم قرار گيرد».(اطلاعات28/3/1359)
در عمليات تصرف اشنويه 8 ارتشي شهيد شدند.
	معاون استاندار آذربايجان غربي اعلام كرد:دادستان انقلاب مياندوآب در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

اروميه ـ خبرنگار كيهان:دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي اعلام كرد كه ستونهاي لشگر 64 اروميه طي يك عمليات دو روزه و درگيري با گروههاي مسلح موفق شدند كليه ارتفاعات و نقاط استراتژيك اشنويه را تصرف كنند و بر اين منطقه مستقر شوند. به گفته دكتر حقگو در اين عمليات 8 نفر از لشگر 64 اروميه شهيد و 7 نفر زخمي شدهاند. اسامي شهدا به اين شرح است:
ستوان محمد علي اميري بابايي، گروهبان سوم ابراهيم حسيننژاد از اهالي اروميه، سرباز وظيفه ديپلمه حسين دربندي و سرباز وظيفه عشقعلي دهقاني، هومن مراديان اهل تهران، سرباز وظيفه سيروس زارع اهل سراب، فتحالله تقيزاده از اهر ارسباران و گروهبان يكم ابراهيم ثريا اهل ماكو. مجروحين در بيمارستان لشگر 64 اروميه بستري هستند.
اسامي آنان: 
گروهبان سوم صالح عبدي و سرباز وظيفه محمد عبدي، سرباز وظيفه محمد نوري و نريمان قدرتي، قديرپور، عسكر سعادتي، مهدي كريمي، جعفر نظري هستند. دكتر اتابك معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي نيز در گفتگويي ضمن تأييد اشغال اشنويه گفت: در منطقه قطور نيز پاكسازي بوسيله نيروهاي ژاندارمري به خوبي پيش ميرود و نيروهاي سنار مامدي در حال پراكندگي است و برادران كرد منطقه حاضر به همكاي با وي نيستند. وي در مورد حوادث اخير ماكو گفت: اتفاقات ماكو در رابطه با فعاليت گروهها در منطقه روي داده و حمله به مينيبوسها و دزديها و اعمال وحشيانه صرفاً براي ايجاد محيطي ناامن صورت ميگيرد. معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي گفت: در مياندوآب نيز دادستان انقلاب اين شهر كه بازداشت شده در اعتصاب غذا به سر ميبرد و هنوز از سوي مقامات مسئول به وضع وي رسيدگي نشده است. دكتر اتابك گفت: در منطقه زيوهي اروميه نيز حخدود 500 خانوار از برادران كرد كه به منطقه مرزي كوچ كرده بودند پس از ملاقات و گفتگو با آنان به خانههاي خود بازگشتند وي افزود: اين عده را يك ژنرال خارجي كه با هليكوپتر عراقي وارد منطقه شده بود چند روز قبل تحريك كرده بود ولي برادران كرد اعلام كردند كه در وطن اصلي خود باقي ميمانند و من امروز از پيشگام امام و حضور رياست جمهوري تقاضا دارم كه دستور فرمايند مواد غذايي مورد ناز اين خانوادهها هر چه زودتر تأمين شود. معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي در پايان اين گفتگو تأكيد كرد كه براي پيروزي و توسه انقلاب بايد تنگنظريها بايد بركنار گذارده شود و ابراز اميدواري كرد امنيت قضايي و اجتماعي در اين منطقه حساس هر چه زودتر تأمين شود. لشگر 64 اروميه نيز در اعلاميهايي شماره خود را در رابطه با اشغال اشنويه اعلام كرد. اهالي و ساكنين محترم و غيرتمند شهرستان اشنويه و آباديهاي منطقه، خواهران و برادران ديني سلام و تهنيت ما به حضور شما تقديم ميگردد. اكنون كه كليه ارتفاعات اطراف منطقه از طرف پرسنل لشگر 64 اروميه اشغال گرديده است انتظار دارند با همكاري و پشتيباني شما مردم غيرو و وطنپرست، منطقه را از وجود افراد و گروههاي مسلح عيرقانوني و خائن و خودفروخته و بيگانه و بيگانهپرست پاكسازي نموده و امنيت را برقرار كنيم. لذا به كليه افراد مسلح غيرقانوني ابلاغ ميگرد كه تا ساعت 8 صبح روز 28/3/59 اسلحه و مهمات خود را به نزديكترين واحد اترشي كه در سراسر منطقه مستقر شدهاند تحويل داده و از تهديد و ارعاب و تبليغات افراد خودفروخته و شيطانپرست نهراسد و ارتش اسلامي با آغوش گرم شما را پذيرفته و پشتيبان خواهد كرد. اگر فرد يا افرادي از اين ابلاغيه سرپيچي نموده و به هر عللي خودداري نمايد و بر عليه قواي مسلح لشكر 64 دست به اسلحه برده و مرتكب خطا گردد به شديدترين وجهي سركوب خواهد شد.
متن دومين اهلاميه لشگر 64 در رابطه با اشغال اشنويه به اين شرح است:
اهالي محترم و ساكنين غيرتمند و ستمديده بخش و آباديهاي اشنويه طبق اطلاع واصله گروههاي سياسي فشار غير قانوني مسلح در منطقه شما را به اجبار وادار و به دادن غذا و خوارو بار و گوشت مينمايد. در صورت مخالفت يا خودداري محكوم به اعدام نموده و اعدام را اجرا مينمايد. براي نجات خود و خانوادهها از اعمال زورگويان و متجاوزين هر چه زودتر اسلحه و مهمات خود را به يگانهاي ارتش در منطقه تحويل دهيد تا در حمايت لشگر قرار گيريد در غير اينصورت لشكر با تمام قدرت هر كس را كه با افراد غير قانوني همكاري نمايد دستگير و مجازات خواهد نمود. ضمناً لشگر از تمام گروههاي مسلح ميخواهد چنانچه هر چه زودتر تسليم شده اسلحه و مهمات خود را به پايگاه مستقر در منطقه تحويل نمايد در تأمين لشگر قرار خواهد گرفت.(كيهان28/3/1359)
تپه ناصري در اشنويه به تصرف ارتش درآمد.
ارتش با اشغال اين تپه، به اطراف اشنويه مسلط شد.
افراد ناشناس به انبار شركت نفت مياندوآب حمله كردند.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي اعلام كرد: تپه ناصري بين نقده و اشنويه كه مجاور ده قالاج قرار دارد به وسيله ستوني از لشكر 64 اروميه اشغال شد. عناصر مسلح در اين تپه كه خود را عاجز از مقاومت ديدند عقب نشستند و سربازان لشگر بدون برخورد به افراد مسلح اين تپه را كه مسلط بر اشنويه است اشغال كردند. استاندار افزود: در اين تپه چندي قبل درگيري شديدي بين ژاندارمري و افراد مسلح در گرفت و افراد زيادي شهيد شدند و اين تپه چند بار دست به دست گشت و سرانجام ژاندارمري اين تپه را اشغال كرد ولي بعداً به عللي تپه را ترك كرد. استاندار گفت: ارتش به سوي هدفهاي خود واستقرار امنيت در منطقه پيش ميرود و ساير مناطق استان از جمله قطور ديشب آرام بود. وي همچنين گفت: از دشب تاكنون به عمليات پيشروي ارتش در منطقه اشنويه برخورد شديدي روي نداده و هيچگونه تلفاتي به نيروهاي نظامي وارد نشده است و حقگو افزود: لشگر 64 اروميه كاملاً به اطراف اشنويه مسلط است و در ساير نقاط استان نيز هنوز گزارشي از برخوردهاي احتمالي به وي نرسيده است. از سوي ديگر در رابطه با تسلط ستونهاي ارتشي در اطراف اشنويه اعلاميهي شماره 3 و 4 به اين شرح از سوي لشگر 64 اروميه صادر شده است:
بسمهتعالي
اهالي محترم و ساكنين منطقه اشنويه برادران سرباز شما هماكنون در ارتفاعات مشرف به منطقه براي پشتيباني از شما آمادگي دارند از شما اهالي محترم خواسته ميشود كه سلاحهاي خود را به نزديكترين پايگاه موجود در منطقه تحويل و رسيد دريافت نمايند و پس از تحويل سلاح كليهي اين افراد تحت پناه اسلام و لشگر 64 خواهد بود. ضمناً برابر اطلاع حاصله گروههاي فشار در منطقه تلاش مذبوحانهاي در اين آخرين دقايق زندگي خود را در اشنويه ميگذراند و جهت دريافت پول و خواربار مراجعه و در صورت شخصي كه از خود مقاومت نشان دهد ناجوانمردانه آنها را ترور ميكنند. به طوري كه تعداي ازاهالي  افراد كوهستانهاي اشنويه به يگانهاي مستقر در منطقه شكايت بردند . به اين گونه افراد بيوطن اخطار ميگردد كه پس از دستگيري در داگاه انقلابي محاكمه و مجازات ميشود.
اعلاميه شماره 4 منطقه اشنويه
بسمهتعالي
به اطلاع اهالي محترم و غيور منطقه اشنويه و اطراف ميرساند كه ارتش جمهوري اسلامي ايران در راه پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي و برقراري امنيت و پاكسازي منطقه از عناصر خائن و وطنفروش در هدفهاي تعيين شده مستقر و كنترل منطقه را در دست دارد و بنا به تقاضاي اهالي به منظور تمديد مدت اسلحه و مهمات لشكر 64 تا ساعت 6 بعدازظهر 29 خرداد 1359 مهلت داده شده قبلي را تمديد و به اهالي منطقه اخطار مينمايد در صورتيكه مردم سلاحهاي خود را به يگانهاي مستقر تا ساعت مذكور تحويل نمايند، ضمن اينكه در پناه جمهوري اسلامي خواهد بود قسمتي از پول اسلحه تحويلي را نقداً در محل دريافت خواهد كرد. در غير اينصورت در كمال قدرت نسبت به سركوبي متخلفين اقدام خواهد شد. 
حمله افراد ناشناس به انبار شركت نفت مياندوآب
بهرنگ فرماندار مياندوآب ساعت 12 ديروز در تماسي با خبرگزاري پارس به نقل از گزارش شهرداري مياندوآب گفت: ساعت 23 و 30 دقيقه ديشب افراد ناشناسي به طرف مأمورين شهرباني كه مسووليت انبار شركت نفت را به عهده داشتند تيراندازي كردند. اين تيراندازي با آتش متقابل مأمورين شهرباني پاسخ داده شد و مهاجميني كه هنوز تعدادي از آن ها مشخص نشده است با استفاده از تاريكي شب متواري شدند در اين تيراندازي سرپاسبان احمد طهماسبان از ناحيه بازوي چپ مجروح شد كه در بيمارستان عباسي مياندوآب بستري و حال وي رضايتبخش است از سوي ديگر از پيرانشهر خبر رسيد 54 قلم از 155 قلم داروي مورد احتياج شهرستان پيرانشهر با هليكوپتر به اين شهر حمل شده و تحويل درمانگاه جمعيت شير و خورشيد گرديد. رييس بهداري و بهزيستي پيرانشهر اعلام كرد كه در حال حاضر مقدار زيادي از داروهاي ارسالي كه از سوي ادارهي كل بهداري و بهزيستي استان به اين شهرستان و نيز آمبولانس و جيپ اداريهي بهداري و بهزيستي پيرانشهر در شهرستان نقده توقيف شده و از ارسال آنها به اين شهرستان جلوگيري به عمل ميآيد. وي افزود: كه هماكنون به علت كمبود و پزشك بيمارستان جمعيت شير و خورشيد اين شهرستان به صورت تعطيل درآمده است و مردم در زمينه مداواي بيماران خود شديداً در مضيقه هستند. 
تشييع جنازه دو شهيد در اروميه
همچنين جنازه دو شهيد از شهداي لشگر 64  ستوان يكم محمدعلي امير بابايي گروهبان سوم ابراهيم حسيننژاد كه در درگيري اخير اطراف اشنويه به شهادت رسيده است ديروز با تشريفات نظامي از طرف اقشار مختلف مردم تا گورستان باغ رضوان اروميه تشييع و به خاك سپرده شد.(كيهان30/3/1359)
حزب دمكرات،27 گروگان را آزاد كرد.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي اعلام كرد: 27 تن از افراد نظامي كه گروگان حزب دمكرات كردستان بودند پريروز آزاد شده و ديروز به تهران عزيمت كردهاند. حقگو همچنين اعلام كرد كه با باز شدن راههاي اشنويه و نقده، مواد سوختني و ساير مايحتاج عمومي مردم از ديروز به منطقه اشنويه سرازير شد.
حقگو درباره آزاد شدگان به خبرگزاري پارس گفت: از افراد فوق 26 نفر از برادران ارتشي و يك نفر هم از برادران پاسدار است كه بدون هيچگونه شرط و مبادله آزاد شدند. حقگو ابراز اميدواري كرد كليه گروگانهايي كه از سال گذشته در گروگان به سر ميبرند هر چه زودتر آزاد شوند. استاندار آذربايجان غربي در رابطه با باز شدن راههاي اشنويه و اوضاع كلي مناطق آشوبزده اين استان گفت: امروز(ديروز) چندين تانكر نفت و مواد سوختني به اشنويه فرستاده شد و مقدمات اتصال شبكه برق اشنويه به برق سرتاسري از طريق شهرستان نقده آغاز شد. استاندار افزود: با استقرار امنيت در اين منطقه به ما فرصت داده شده است كه اقدام به اجراي طرحهاي عمراني كنيم كه از جمله زيرسازي جاده نقده به اشنويه آغاز گرديد. استاندار در مورد تحويل اسلحه از طرف مردم گفت: زماني كه مردم احساس استقرار امنيت كردند لزومي نخواهند ديد اسلحههاي غير مجاز را نگهداري كنند و بيشك اسلحههاي خود را به پايگاههاي مربوط تحويل خواهند داد. استاندار آذربايجان غربي ضمن تقدير از اقدامات برادران ارتشي در جنوب و ژاندارمري شمال استان در استقرار امنيت گفت: ما مشاهده كرديم كه اين دو ارگان انتظامي چنان با آگاهي و مردمي عمل كردند كه در همه جا با استقبال تودههاي مردم مواجه شدنداز جمله در منطقهي قطور كه همكاري اهالي در پاكسازي بر سرعت كار ژاندارمري افزوده است و اشرار با مشاهدهي اين همكاري سخت در تنگنا قرار گرفتهاند. استاندار در مورد انشعاب در حزب دمكرات كه چه اندازه در اوضاع منطقه تأثير خواهد گذاشت گفت: از چندي پيش انتظار چنين انشعابي در حزب دمكرات را داشتيم و ميدانستيم بالاخره گروهي در ميان رهبران حزب هستند كه از ديد سياسي واقعبينانهتري برخوردارند و به خلق كرد و تأمين رفاه و آسايش برادران كرد فكر ميكنند و روزي خود را از تحت نفوذ كساني كه به هيچ صراطي مستقيم نيستند و به چيزي كه فكر نميكنند آينده برادران كرد ماست رها خواهند ساخت. دكتر حقگو در رابطه با اين مساله افزود: اخيراًدر ملاقاتي كه با آقاي بنيصدر رييسجمهوري كشورمان داشتم اعلام كردند كه به زودي طرح شش مادهاي پيشنهادي در مورد كردستان با اصلاحاتي كه در مواد آن آمده اعلام خواهد شد.لازم به توضيح است كه غني بلوريان از اعضاي شاخه انشعابي حزب دمكرات كردستان چند روز پيش در يك گفتگوي تلفني با همكار ما خواستار اعلام هر چه زودتر اين طرح شش مادهاي پيشنهادي با اصلاحات آن شد. استاندار وضع استان را در 24 ساعت گذشته آرام توصيف كرد و گفت: با استقرار ارتش وضع اشنويه آرام است و در قطور نيز ژاندارمري با دقت به پاكسازي مشغول است و در منطقه راژان نيز دو شب قبل افراد مسلح به پاسگاه ژاندارمري احمد رسول حمله كردند كه با مقاومت افراد پاسگاه مواجه و پس از مدتي تيراندازي از محل دور شدند. در اين درگيري ژاندارمري هيچگونه تلفات و زخمي نداشته است. ضمناً اهالي اشنويه طي تلگرافي به رييسجمهور و كليه مقامات خواستار باز كردن شعبه بانك ملي در پيرانشهر شدهاند و گفتهاند: تعطيلي پيدرپي اين بانك امور اقتصادي و مالي را فلج كرده و كارمندان اين شهر از دريافت حقوق خود محروم ماندهاند.(كيهان1/4/1359)
45 نظامي گروگان حزب دمكرات بدون قيد و شرط آزاد شدند.
اروميه ـ خبرنگار كيهان:454 نفر از نظاميان ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در گروگان حزب دمكرات كردستان بودند بدون قيد و شرط آزاد شدند.
حقگو استاندار آذربايجان غربي در اين مورد اظهار اميدواري كرد، كليه گروگانهايي كه از سال گذشته گرفته شدند هر چه زودتر آزاد شوند. اين گروگانها تحويل سرهنگ نجفزاده فرمانده پادگان مهاباد شدند. باباطاهري فرمانده مهاباد نيز در گفتگويي ضمن تأييد اين خبر گفت: اين عمل به منظور نشان دادن حسننيت در موضوع حل مساله كردستان بوده است و بر اساس مذاكراتي كه شده آخرين دسته گروگانهاي ارتشي نيز امروز تحويل داده خواهند شد. وي همچنين گفت:طبق دستور رياست جمهوري محاصره خواربار شهرهاي كردنشين آذربايجان غربي شكسته شد ولي محاصره سوخت مخصوصاً گازوئيل هنوز به قوت خود باقي است.(كيهان2/4/1359)
جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي گفت:پاكسازي منطقه قطور به مرحله نهايي رسيد.
اروميه ـ جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي، پيش ازظهر ديروز در اروميه گفت: پاكسازي منطقه قطور از وجود اشرار و افراد مسلح غير قانوني به مراحل نهايي خود رسيده است.
وي اضافه كرد: پريشب نيز در پيشروي نيروهاي ژاندارمري، روستاهاي «مخين» و «وگرد» و چند روستاي ديگر پاكسازي شدند. استاندار آذربايجان غربي گفت: روستاي مخين همان روستايي است كه شهيد قربانعلي كوچري فرمانداري خوي و شهيد عسگر رحيمي فرماندار عمليات سپاه پاسداران خوي در آنجا به دست سنار مامدي و سرهنگ فراري قادري ناجوانمردانه به شهادت رسيدند. گفته ميشود اهالي روستاي زرين براي جلوگيري از شهادت دو شهيد مذكور اقدام كرده بودند ولي سنار مامدي و سرهنگ فراري قادري آنان را تهديد به قتل كردند. 
حقگو افزود: افراد مسلح گروگانها را در يك منطقه قبلاً نگهداري ميكردند. استاندار افزود: دستور داده شده آسفالت جاده آغاز گردد تا اهالي بتوانند محصولات خود را در اسرع وقت به بازار عرضه نمايند.
استاندار اطلاع داد به علت استقرار در منطقه محصولات مرتباً با محل پيشروي در ژاندارمري همه روزه رفت و آمد دارند و محصولات ستونها را به حمل ميرسانند و اهالي از صداي آژير قطار كه نويد آزادي و برقراري ارتباط روستاها با شهرهاست اظهار خوشحالي ميكند. در آخر وقت يك مقام ژاندارمري اطلاع داد كه روستاي «آلسرمه» نيز به دست ستون ژاندارمري افتاد و پيشروي ستونهاي ژاندارمري ادامه دارد. از سوي ديگر گروههاي مسلح پريشب به مدت سه ساعت با سلاحهاي سنگين به طرف پاسگاه ژاندارمري و پاسداران انقلاب مستقر در روستاي «پهلوان» از توابع تكاب تيراندازي كردند و مأموران مستقر در پاسگاه نيز به اين تيراندازي پاسخ دادند. بهرنگ فرماندار مياندوآب پيشازظهر ديروز با اعلام اين خبر گفت: در اين درگيري كه از ساعت 2 تا 5 بامداد ديروز (پريروز)ادامه داشت تلفات جاني به نيروهاي انتظامي وپاسداران وارد نيامده بود.همچنين هنوز از آسيبهاي مالي و تلفات مهاجمين گزارشي نرسيده است. (كيهان4/4/1359)
انتقاد شديد استاندار كرمانشاهان از مشاور رييسجمهور
استاندار اعلام كرد:پس از ديدار با رييسجمهور موافقت شد از گروه ضربت،تقدير و اعاده حيثيت شود.
كرمانشاه ـ بهروز ماكويي استاندار كرمانشاهان به دنبال سفر به ترهان و ملاقات با دكتر سيد ابوالحسن بنيصدر رييسجمهور در گفتگويي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: در اين سفر به مدت دو ساعت با رييسجمهور پيرامون مسايل مربوط به استان كرمانشاه و عمل آقاي پيرحسيني مشاور رييسجمهور و هياهويي كه در اطراف گروه ضربت ايجاد شده بود گفتگو شد و در پايان موافقت به عمل آمد. از گروه ضربت و خدمات صادقانه اين گروه تقدير و اعاده حيثيت شود و از آنجا كه خطايي از گروه ضربت سرزده نيز رسيدگي، تعقيب و پيگيري كند. 
استاندار كرمانشاه در اين مصاحبه اطلاعيهاي در ارتباط با مساله گروه ضربت به اين شهر در اختيار خبرگزاري پارس گذاشت: 
بسمهتعالي
اين روزها هياهوي زيادي از طرف آقاي پيرحسيني مشاور رييسجمهور در امور عمومي در روزنامهها و راديو تلويزيون در ارتباط انحلال گروه ضربت كرمانشاه به راه افتاده كه لازم است توضيحاتي در اين زمينه داده شود.
انحلال گروه ضربت كرمانشاه از آقاي پيرحسيني به گونهاي مطرح شد كه گويا فتح بزرگي شده و شبكه وسيعي از ضد انقلاب با تلاش شبانهروزي ايشان كشف گرديده و در حالي كه واقعيت امر چيز ديگريست. گروه ضربت كرمانشاه با هفت شهيدي كه در راه انقلاب داده هميشه در كنار انقلاب اسلامي ايران بوده و در راه برقراري امنيت و سركوبي ضد انقلاب در كنار برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فداكاريهايي كرده است.
آزاد كردن كامياران از چنگ ضد انقلاب وايجاد امنيت در منطقهي كهريز و از بينبردن صدها هزار كشتزارهاي خشخاش و صدها عمليات ديگر كه از بدو پيروزي انقلاب K[H ;I OXHDD HC ‘Vدر كردستان در كنار برادران سپاه پاسدار به پيشمرگان مسلمان كرد انجام داده و دربارهي آن هيچ تبليغي هم نكرده است اما اينكه گروه با تمام جديت خود مرتكب اشتباهي هم شده خطايي هم مرتكب گرديده البته نه از آن نوعي كه آقاي پيرحسيني ادعا ميكند كه به نوبهي خود قابل بررسي و در صورت اثبات جرم قابل تعقيب و مجازات عاملين آن توسط دادگاه انقلاب اسلامي ميباشد اما رسيدگي به اين مسايل احتياج به دوبار مسافرت با هواپيماي اختصاصي و اسراف بودجه بيتالمال توسط مشاور رييسجمهور را نداشت. با كمترين خرج يعني تلفن هم ميشد مساله را پيگيري و عمل نمود. اين گروه از بدو انقلاب تاكنون در كرمانشاه كار كرده و هر چند كه غير رسمي بوده اما ترتيبي داده شده كه منحل شود و يا در سپاه پاسداران ادغام گردد. دليل تأخير هم در درگيريهاي شديد منطقه و فرصت كم براي پرداختن به اين مساله بود و براي ما به اين سوال بايد پاسخ داده شود كه چرا در تمام مدتي كه گروه ضربت علناً در جهت انقلاب اسلامي فعاليت كرده براي آقاي پيرحسيني مساله نبود ولي به محض دستگيري آقاي غلامحسين بختيار سنجابي يكي از خوانزادهها يكباره گروه ضربت براي ايشان مساله ميشود و وقت و پول زيادي در مورد آن صرف ميشود. خوانزادهاي كه با حكم دادستاني دستگير ميشود يكباره سر وكلهي آقاي پيرحسيني و سعيد سنجابي به نام دفتر رياستجمهور در كرمانشاه پيدا ميشود و فرياد و فغان كه خلخال از پي آن يهودي درآوردهاند. و عجباند كه خلخال پاي سنجابي فقط چشم مشاور رييسجمهور را ميبيند. عدم سلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي از طرف آقاي پيرحسيني صادر ميشود و در اطلاعيهاي صادر ميكند. از آنجا كه جو موجود در كرمانشاه براي نگهداري اشرار مناسب نبوده و به درخواست من نماينده تامالاختيار دادستان كل انقلاب به محل اعزام و مسوول جلب و آوردن آنها به مركز و پيگيري مساله ميباشد. 
سوال ميكنند كه كدام جو مناسب نبود، جوي كه آقاي مشاور دنبال آن ميگشت كه طي آن افراد و گروه ميبايست حيثيت و آبرويشان بر باد ميرفت؟
آيا غير از اين است كه منظورش جو موجود دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه است؟ شما چگونه به خود حق ميدهيد كه سلب صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه بنماييد و چگونه به خود حق ميدهيد كه پيش از محاكمه به كساني كه هنوز پارههاي خمپاره در بدنشان است كه در آزاد كردن كامياران نصيبشان شده و همين افتخار برايشان كافيست آنها را اشرار خطاب كنيد؟
ايشان در جاي ديگر اطلاعيه ميكنند هر يك از مقامات قضايي و اجرايي مملكت كه به نحوي از انحاء با اين گروهها و يا افرادي همكاري نموده باشند به عنوان خائن به انقلاب اسلامي و ملت مسلمان ايران تحت تعقيب قرار گرفته و محاكمه خواهند شد.
آقاي مشاور گاه به جاي قاضي حكم صادر ميكند و گاه به نمايندگي ملت مسلمان اين و آن را خائن خطاب ميكند. اينجانب به عنوان مسوول اجرايي استان اعلام ميدارم كه با اين گروه همكاري نمودهام و منتظرم آقاي مشاور كه براي خود يدك نمايندگي مسلمانان را ميكشند حكم خود را صادر كنند.اينجانب به خاطر سلامت و پيروزي انقلاب اسلامي و با اعتماد به اينكه منزلتها بايد حفظ شود و هر جا و هر خدمتي در جاي خود منظور شوداز رييسجمهور مصرانه ميخواهم كه در اعمال و رفتار كساني كه به نام ايشان به مأموريت ميروند دقت بيشتري بنمايند و در صحت گزارشاتي كه به ايشان ميرسد تحقيق بيشتري بكنند و اجازه ندهند كه به نام ايشان با حيثيت انقلاب بازي شود و همانگونه كه به آنها اعلام داشتهاند مراقبت نمايند كه قاضي به قضاوت، مشاور به مشورت و مجري به اجرا بپردازد تا بدينوسيله از تداخل امور جلوگيري به عمل بيايد.(كيهان6/4/1359)
استاندار اسبق كردستان دستگير شد.
سنندج – خبر گزاري پارس: به گزارش خبرگزاري پارس از سنندج، در نماز جمعه كه با شركت انبوهي از خواهران و برادران مسلمان برگزار شد، يكي از پيشمرگان مسلمان كرد اعلام داشت كه «ابراهيم يونسي» استاندار اسبق كردستان دستگير و زنداني شده است. همين گزارش حاكي است كه مردم، با امضا كردن طوماري خواستار مجازات وي بعلت همكاري با ضد انقلابيون منطقه  و به مصرف رسانيدن اعتبارات مالي كردستان در راه ضد انقلاب شدند.(اطلاعات10/4/1359)
درگيري در سردشت
«طاهري» استاندار آذربايجان غربي اعلام كرد كه در سردشت، درگيريهايي روي داده و براساس گزارشهاي غير رسمي، اين درگيريها همچنان ادامه دارد و تاكنون، دو نفر از برادران پاسدار به شهادت رسيدهاند. وي افزود: « نيمه شب گذشته نيز پايگاه مستقر در مرز از توابع اشنويه مورد حمله مهاجمين مسلح غير قانوني قرار گرفته است». در اين حمله دو نفر از جوانمردان به شهادت رسيدند و يكنفر ديگر زخمي شد. همچنين پيش از ظهر ديروز، ميني بوس حامل فرهنگيان در نزديكي روستاي «قارنا»از توابع اشنويه با برخورد به مين ضد تانك منفجر شد و هفت نفر از سرنشينان آن، زخمي شدند كه حال دو نفر از آنها خيلي وخيم است و براي مداوا به بيمارستان هلال احمر اروميه منتقل شدند.(اطلاعات10/4/1359)
با به كار افتادن تصفيه خانه سد قشلاق:مشكل آب آشاميدني شهر سنندج در خردادماه آينده،حل ميشود.
سنندج- مهندس «شيخ عطار» معاون عمراني استاندار كردستان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري پارس، در مورد فعاليتهاي عمراني اين استان گفت: «در زمينه راهها يك سري طرحهاي نا تمام را شروع كرده ايم، از جمله ميتوان راه بانه ـ سقز و راه مريوان ـ سنندج كه از طريق «گرگينه» در روزهاي آينده آغاز خواهد شد را نام برد. همچنين ادامه راه سنندج ـ همدان، از طريق «صلوات آباد» آغاز شده است». وي در مورد آب آشاميدني شهر گفت: «در خرداد ماه سال1360 ، با بكار افتادن تصفيه خانه سد قشلاق، مشكل كم آبي مرتفع خواهد شد». وي از ساختمان دانشگاه رازي و احياي شركت توسعه و بازسازي راههاي روستائي ايران بعنوان كارهاي در دست اجراء نام برد. شيخ عطار در مورد اشتغال بيكاران افزود: «با وامي كه دولت به بيكاران ميدهد، كارهاي توليدي كوچك شروع ميشود و هم اكنون، 20 طرح در دست مطالعه است و 250 نفر از ديپلمههاي بيكار را آموزش ميدهيم و تعدادي را در تهران و اصفهان در رشتههاي مختلف صنعتي و حرفه اي آموزش خواهيم داد. وي در مورد كارخانههايي كه تاكنون احياء شدهاند، از كارخانه نان ماشيني، كالباس سازي، كوره آجرپزي و واحدهاي مرغداري نام برد. وي در پايان، از كمكهاي جهاد سازندگي قدرداني كرد و ضمن حمله به گروهاي غير قانوني مسلح كه باعث عقب افتادگي برنامههاي عمراني در اين استان شدند، گفت: « اكنون كه به ياري برادران پاسدار و نظامي پيشمرگان مسلمان كرد و به ثمره خون شهداء و زحمات شبانه روزي مقامات كشوري، امنيت نسبي در اين استان برقرار شده، ما هم اين امنيت را مغتنم ميشماريم و با تمام وخود در خدمت مردم اين استان هستيم».(اطلاعات12/4/1359)
استاندار كردستان:صدميليون تومان اعتبار براي خسارت مردم كردستان تأمين شد.
بازسازي خانههاي مريوان،بانه، سنندج و سقز به زودي انجام ميشود.
سنندج ـ دكتر مهرآسا استاندار كردستان در گفتگويي اظهار داشت: مذاكرات لازم براي وصول مبلغ صدميليون تومان اعتبار جهت پرداخت خسارت به مردم آسيبديده در وقايع اخير مردم سنندج با وزير مسكن و شهرسازي به عمل آمد وي افزود: به زودي هياتي از سوي اين وزارتخانه وارد كردستان خواهد شد و بازسازي خانههاي مريوان، بانه، سنندج و سقز را از محل اعتبار فوق انجام خواهد داد.
استاندار در پاسخ سوالي راجع به چگونگي كار در ادارات استان كردستان گفت: ادارات تنها تا ميزان 50 درصد كارايي و تحرك پيدا كرده است و متأسفانه هنوز گرفتار سيستم تار عنكبوتي هستند و گويا لازم نميبينند از آن چارچوب بيرون بيايند. وي در مورد حجاب خانمها گفت، بعضيها اشتباه فكر ميكنند منظور از پوشش اسلامي مقنعه است، خانمها بايد روي سرشان كاملاً پوشيده باشد و جوراب غير بدننما بپوشند. 
استاندار همچنين گفت: در سفر اخيرم به تهران نيازمنديها و مسايل كردستان را با رييسجمهور، وزير كشور، شوراي انقلاب و هيات وزيران در ميان گذاشتم و در جلسه شوراي انقلاب به من قول دادند كه نارساييهاي موجو.د در استان كردستان در اسرع وقت رفع شود. همچنين وي تأكيد كرد كه در جهت رفاه روحانيون موفقيتهايي حاصل شده و بودجه رفاهي آنان به تصويب رييسجمهور و وزير ارشاد ملي رسيده است. (كيهان17/4/1359)
اخطار استاندار آذربايجان غربي پس از ورود نيروهاي ژاندارمري:كارمندان دولت بايد ظرف 48 ساعت در اشنويه حاضر شوند.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: بعدازظهر پريروز نيروهاي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران با پشتيباني ستونهاي لشكر 64 به طور مسالمتآميز و بدون كوچكترين درگيري وارد شهر اشنويه شدند. به هنگام ورود نيروهاي انتظامي و نظامي به اشنويه، امام جمعه، بخشدار و روحانيون شهر از واحدها استقبال كردند. دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي د رابطه با ورود يگان ژاندارمري به اشنويه و با توجه به اينكه واحدهاي لشكر 64 اروميه نيز در كوههاي اطراف اين بخش براي استقرار امنيت متمركز شدهاند طي اطلاعيهاي از كليهي كارمندان دولت خواست كه ظرف 48 ساعت در محل كار خود حاضر شود و ندر غير اينصورت استخدام اين افراد مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت. استاندار همچنين از مردم خواست كه در رسانيدن مواد سوختني و خواروبار به اشنويه همكاري نمايند و هر كس مانعي در رسانيدن اين كالاها به مردم ايجاد نمايد ضد انقلاب محسوب و قابل تعقيب خواهد بود.
استاندار از سازمانهاي اداري و امداد خواست كه در كمكرساني و اعزام تيم پزشكي و آسفالت راهها و ساير اقدامات عمراني هر چه سريعتر وظيفهي محوله را انجام دهند. (كيهان18/4/1359)
گفتگوي اختصاصي كيهان با استاندار آذربايجان غربي
حقگو: دولت فئودالهاي غرب كشور را مسلح نكرده است.
عدهاي فكر ميكنند كه در نظام گذشته فقط كارمندان بودند كه فاسد شدند.
استاندار آذربايجان غربي دلايل و چگونگي اختلافات خود و سپاه اروميه را اعلام كرد.
انتظار ميرود كه 100 نفر ديگر از گروگانهاي حوادث غرب كشور آزاد شوند.
اروميه ـ خبرنگار اعزامي كيهان: دكتر جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اعزامي كيهان به اروميه پيرامون مسايل و مشكلات جاري استان شركت كرد. وي درباره شايعه مسلح كردن فئودالهاي منطقه توسط دكتر گفت: ما فئودالها را مسلح نكردهايم، فقط تعداد زيادي از عشاير از طرف مقامات بالاتر حمايت شدهاند كه اينها هم نهايت استفاده را به دولت بازگرداندهاند.
دكتر حقگو در اين گفتگو در پاسخ خبرنگار اعزامي كيهان كه پرسيد آيا شوراي انقلاب تصويب كرده كه شما فئودالها را جهت مقابله با ضد انقلاب بسيج كنيد گفت: شوراي انقلاب هيچوقت نگفته كه فئودالها را مسلح كنيد و ما هم كسي را مسلح نكردهايم اينجا فئودال نداريم اينجا از عشاير تشكيل شده كه زندگي عشيرهاي هم دارند. تعداد زيادي از عشاير از طرف مقامات بالاتر حمايت شدهاند كه اينها هم نهايت استفاده را به دولت بازگرداندهاند. ولي در اينكه عنوان شده است كه فئودالها را مسلح كردهاند اين واقعاً يك چيز تبليغاتي است عليه دكتر كه دولت چنين قصدي نداشته و نميتواند هم داشته باشد. منطقهاي كه افراد خانوادهها هر كدام حداقل يك اسلحه دارند چه لزومي به مسلح كردن اينها دارند؟ آيا دولت حزب دمكرات را مسلح كردهاند؟ تمام مناطق از قطور و اروميه به بالا هر خانوادهاي يك اسلحه دارد چه كسي اينها را مسلح كرده است؟ يك طرحي بوده كه عدهاي محدود از عشاير را كه يك زمان با دولت همكاري داشتند به اينها كمك بسيار ناچيزي شده است. حالا اين را دشمنان ما ميخواهند پيراهن عثمان بكنند عليه هر كسي كه بخواهد اينجا خدمت بكند و آن كمك محدودي هم كه بوده يك برنامهي تعيين شده از بالا بوده و دست ما هم نبوده كه من يا معاون بنده عنوان كنم اينها همان مفرضين هستند كه هيچ دليلي ندارند عليه ما حرف بزنند اين مسايل را عنوان ميكنند و خودشان هم ميدانند كه دروغ ميگويند ما نمايندهي دولت هستيم و سياست دولت را عمل ميكنيم و تا آنجا كه بتوانيم نظر ميدهيم و از دولت هم انتقاد ميكنيم ولي چنين نيست كه در مقابل دولت بايستيم. دولت را بايد تقويت بكنيم. در اين منطقه روزانه 300 قبضه اسلحه فقط از عراق وارد ميشود حالا اگر چند قبضه اسلحه يك كسي به عشاير داده و اينها بهانه كردهاند اينها توپ و خمپاره 120 به اطراف مياندازند. دولت كي به اينها خمپار داده؟ دولت به اينها تانك داده؟ اينها ورشكستگان سياسياند و چون دليل منطقي ندارند متوسل به شايعه و تهمت ميشوند.
سئوال شد آيا شكا به افراد جهانگير دري و عصمت دري و سامي اسلحه دادهايد؟ و چرا برادرزادهي صنار مامدي در تماس هستيد؟ آيا اين هم خواستهي مقامات بالاتر است؟
استاندار توضيح داد، به شما دروغ گفتهاند. آنقدر دروغ گفتهاند كه آدم نميداند چه جوابي بدهد. خانوادهي صنار مامدي خانوادهي بزرگي است كه در سلماس زندگي ميكنند و آزادانه رفت و آمد ميكنند ما كفار نيستيم كه يك ايل را به خاطر يك نفر از بين ببريم و حتي بعضي از نزديكهاي صنار در جريانات اخير خيلي شجاعانه عليه او نامه نوشتند و كارهايي كردند كه صنار رسماً عليه آنها اعلاميه داد و گفت: اينها را بكشند. حتي يكي از نزديكترين فاميل صنار به او نامه نوشته كه اگر سوراخ موش هم برو پيدايت ميكنم كه به امضاي حكمت مامدي پسر صنار است. اينها آنقدر يك بعدي فكر ميكنند كه ميگويند هر كس نامش مامدي باشد ضد انقلاب است. فرض كنيد يك نفر را ما كمك كردهايم اينها نمي دانند كه اين كمك در چه شرايطي بوده فقط شنيدهاند كه ما كمك كردهايم آخر سياست منطقه در دست خود ماست ما ميدانيم اوضاع و احوال منطقه از چه قرار است. اينها كنار گود نشستهاند و ميگويند لنگش كن ولي وقتي ميخواهند يك نيروي مردمي بگيريم و به منطقه ببريم كسي پيدا نميشود. ما همه چيز را نميتوانيم عنوان بكنيم. اينها كه غير مسئولاند هماهنطور هم حرفهاي دروغ ميزنند. درست است كه مردم بايد همهچيز را بداند اما عنوان كردن اين حقيقت كه دشمن هم ميشنود، اين چه خدمتي ميكند؟ آيا شما ميخواهيد همه چيز را در ملاءعام بگوييم آنوقت هر چه كه بر سر اين ملت ميآيد بيايد. اينها دروغ محض است و مسايل را يك بعدي مي گيرند و نميفهمند و نميدانند كه دولت به چه منظوري و چه استفادهاي داشته است از كمكي كه در فلان جا كرده است. اينها اين مسايل را در نظر نميگيرند و اين حرفا را براي مغشوش كردن افكار عمومي ميزند.
از دكتر جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي سئوال شد اعضاي شوراي تأمين منطقه براي مذاكره با افراد صنار مامدي به خوي رفته بودند كه در بازگشت مورد هجوم افراد مسلح صنار مامدي واقع شده و به گروگان گرفته شده و ممكن است بفرماييد براي چه مذاكرهاي رفته بودند. وي در پاسخ گفت: براي مذاكر با صنار نرفته بودند.اين منطقه منطقهي ماست، منطقهي مسوولين است. مسوولين مؤظف هستند گاه گاهي به نحوي ه منطقه بروند و با مردم تماس بگيرند. اينجا فقط صنار كه نيست. اينجا كسان ديگري هم هستند. در اين منطقه عشاير خيلي مهمي داريم خوب يك نفر كه فرماندار است و آدم مسووليت بايد به منطقه سر بزند منتها آنها موقع بازگشت شايد كمي بيتجربگي كردند و گير افتادند اين يك مسالهي جداگانه است ولي آنچه كه مسلم است اينها براي مذاكره با صنار نرفته بودند. آقاي كوچري فرماندار خوي آدم بسيار مسوولي بود كه خد رحمتش كند. خوب ديروز هم به من سوءقصد شد اين مسايل پيش ميآيد. سرنوشت آنها آن شد و سرنوشت ما اين. بعداً هم معلوم نيست كه چه پيش آيد. اين منطقه منطقهي جنگي است و هر كس بخواهد اينجا كار كند وضع اينطوري است. دكتر حقگو در مورد درگيري شبانه و مخالفت مردم و سپاه پاسداران خودش گفت: در رابطه با تيراندازيهاي شبانه بايد بگويم تا وقتي كه سلاح در دست مردم است و خلع سلاح واقعي نشدهاند اين مسايل خواهد بود بخصوص كه با مرزهاي باز نميشود از اين مسايل جلوگيري كرد. البته اين يك طرف قضيه است يعني ما بايد جداسازي بكنيم ما بايد انقلاب و ضد انقلاب را از هم جدا بكنيم. آدمهاي موذي و شيطان و كساني كه شايد به نحو ديگر در جريانات وارد شده و يا گريزي ندارند و در اثر تهديد و عدم اطمينانگير افتادند. ما نبايد اينها را سياهي لشكر بدانيم درهمين كردستان و آذربايجان غربي و مردم واقعبين بسيار است و از اول گفتهام حتي در بعضي گروهها و چه بسا با دولت اختلاف و سر جنگ داشتهاند . عناصري بودهاند كه واقعبينتر ميانديشيدند و بالاخره اين عناصر را عناصر ديگر بايد فرق گذاشت. 
سئوال ديگر در مورد اختلاف سپاه پاسداران با ما بود كه مطرح كرديم كه بايد بگوييم سپاه با ما اختلافي ندارد فقط گروه معدود و انگشتشمار هستند كه احياناً سپاه را كنترل ميكنند و بر مبناي فرضورزي شخصي خودشان اين مسايل را مطرح ميكنند. اين مسايل چقدر در منطقه اثر بگذارند. مسالهي ديگري است ولي آنچه مسلم است عدهاي هستند كه ما را مانع اغراض خود ميدانند و اين جريانات را به راه مياندازند و مردم هم كمكم آگاه شدهاند و ميشوند و اينها را تنها ميگذارند و هر روز صف اينها كمتر ميشود.اين قابل تأسف است كه اينها خود را وابسته به سپاه ميدانند و سپاه پاسداران يك نهاد انقلابي است كهواقعاً بعد از انقلاب خدمات ارزندهاي كرده و حالا هم يك نهاد انقلابي است و بايد رويش حساب شود و بر مبناي اصول و نظام اسلامي بايد سازماندهي شود و تشكيلاتشان تكميل شود.عناصري كه به داخل اينها نفوذ كرده واين مسايل را پيش ميآورند يك امر جدا است. اين سپاه نيست كه با مخالف است چون سپاه ساير مناطق مرا ميشناسد و با هم دوستيم و احترام متقابل است فقط اقليتي هستند كه با ما بد افتادهاند و علتش را نميدانم چيست ولي آنچه مسلم است اول با معاون سياسي من بد بودند. آمدند پيش من كه معاون سياسي شما چنين و چنان است و ميخواستند كه من او را عوض كنم ولي دليلي نميديدم كه او را عوض كنم ولي چون ما به سليقهي آنها عمل نكرديم با ما هم مخالفت كردند و با فحش و تهمت و افترا خواستند كه به ما لطمه بزنند. دكتر حقگوافزود:اين كارها كه اينجا مي كنند به عنوان مكتبي و انقلابي بودهاند كه دولت را تضعيف ميكند. تخريب و تزلزل در اركان اداري و مسوولين ايجاد ميكند جز ضربه زدن به انقلاب و اسلام كار ديگر نميكنند. من مطرح نيستم اين مسووليتي است كه به عهده گرفتهام برايم هيچ مهم نيست اين كار دنباله همان مبارزاتي است كه ساليان متمادي در اين راه قدم برداشتهايم و علم و مبارزه را عليه رژيم طاغوتي برافراشتيم و اين را ادامه داديم و حالا هم ادامهي همان جريان است و اگر اين مسوليت را كنار بگذاريم در يك جبهه و وضعيت ديگري مبارزه  خواهم كرد.اين هدف ماست. هدف ما ايجاد اسلام و حكومت اسلامي است و با حكومت اسلامي و اسلام هم نميشود شوخي كرد، نميشود با سليقههاي شخصي اسلام درست كرد.اسلام مشخص است و دو ركن اصلي سنت رسول (ص) و كتاب خداست. و بر مبناي اين دو معيار هم راهم را ادامه خواهم داد. اگر چه بعضي را خوش نيايد. بيايند و بر مبناي اين دو معيار كار كنيم و اما اگر بخواهند سليقههاي شخصي خودشان را اعمال كنند ما نيستيم. ما از هو و جنجال نميترسيم اينها بايد كمي فكر كنند با انقلاب بازي نكنند، با احساسات پاك مردم بازي نكنند. خودشان را قيم ملت حساب نكنند. بيايند واقعاً كار بكنند نه اينكه از هر اجتماعي كه ايجاد ميشود فوراً قطعنامهاي از جيبشان دربياورند و به زور به تلويزيون و راديو و روزنامهها بدهند تا منتشرش بكنند و اگر نكنند تهديد هم ميشوند اطرافيانشان از آنها گريختهاند و آدم ندارند.
استاندار آذربايجان شرقي در رابطه با گروگانگيريها گفت: سال گذشته از طرف گروههاي مختلف براي معاوضه كردن تعدادي از گروگانها صحبتهايي شروع شده كه البته تعداد معاوضه شده و چون تعدادي دست دولت بوده و هم تعدادي در زندانها هستند اخيراً بيش از 60 تا 70 نفر توسط چريكهاي فدايي خلق بدون قيد و شرط آزاد شدند و با درنظر گرفتن اينكه چريكهاي فدايي دو شاخه شدهاند اين نشاندهندهي اين است كه احتمالاً يك نوع حسننيت در يكي از شاخهها بوجود آمده و شايد هم سرعقل آمدهاند ه راه درست را انتخاب كنند. تعداد قابل توجهاي كه حدود 100 نفر ميشود در دهات «دول تو» در كنار مرز در گروگان خود دارند و اميدواريم بعضي افراد يا گروهها كه رسماً اعلاميهاي دادهاند و موضع خود را مشخص كردهاند اين يكصد زنداني را آزاد كنند.
استاندار آذربايجان غربي در مورد علت اينكه بعد از پيروزي انقلاب اكثر ساواكيها و وابستگان رژيم سابق و گروههاي غير اسلامي به9 مناطق غرب فرار كردهاند چيست؟ گفت: به طور دقيق اطلاع نداريم كه به غرب كشور فرار كرده باشند و اگر چنين باشد علتش ساده است چون كرز باز است و هميشه به خارج مرز بگريزند. سئوال شد هنوز هم جسته و گريخته در جادههاي اروميه افراد مسلح غير قانوني راهبندانهايي ايجاد ميكنند به همين جهت رانندگان و كمك رانندگان و مسافرين شركتهاي مسافربري احساس ناامني در بعضي گردنهها ميكنند شما چه برنامهاي براي ايجاد امنيت در جادهها داريد؟
دكتر حقگو در پاسخ به اين سئوال گفت:اين بستگي دارد به امنيت در كل مملكت.اين مسالهايست كه بعد از انقلاب در نظام به هم خورد  و هركس كه توانست از اين بلبشو سوءاستفاده كرده  و ناراحتي ايجاد كند و مقداري از اين راهبندانها مربوط ميشود به گروههاي مسلح غيرقانوني. مقداري هم به دزدان و قاچاقچيان. راه حل اين است كه ما بياييم و تمام مسايل را حل كنيم اگر امنيت در منطقه ايجاد شود اين مسايل خودبخود حل ميشود. سئوال شد علت به تأخير انداختن پاكسازي ادارات در اين استان چه بود در حالي كه 5 ماه قبل قانونش در شوراي انقلاب تصويب شد استاندار آذربايجان غربي گفت: 5 ماه قبل در اينجا اعلام پاكسازي كرديم و هيچ وقت هم به تأخير نيانداختهايم. قبلاً يك هيات 5 نفري تعيين شدند و بعداً اوضاع و احوال عوض شد حتي قانون پاكسازي هم عوض شد كه ما يك جريان ديگري توسط معاونينم به راه انداختيم و قرار شد هيات تشكيل بدهند كه بر مبناي موازين اسلامي و قانون مصوبه دولت موقت و شورا عمل كنند. اين جريان پاكسازي را ميتوان به سه گروه تقسيم كرد. يك گروه ما هستيم كه معتقديم بايد پاكسازي شود اما به طور اصولي و بر مبناي موازين اسلامي و قانون مصوبه شوراي انقلاب. كساني كه دستشان به خوت و مال اين ملت آلوده است كه حرف روشان نيست و خدا هم آنها را نميبخش. يك عده هم كساني هستند كه به انقلاب خيانت ميكنند اينها هم بايد پاكسازي شوند.اين موضوع ماست از لحاظ پاكسازي،يك گروه هم پاكسازي را عنوان ميكنند كه فكر ميكنند تنها درد و درمان اين اوضاع بلبشو اين است كه ادارات پاكسازي شود از پاكسازي بازار صحبت نميكند از بازسازي ساير موسسات صحبت نميشود فقط فكر ميكنند همين كارمند است كه در آن نظام منحط بار آمده است و يك عده هم هستند كه مخصوصاص اين مساله را عنوان ميكنند كه نگذارند ادارات كاركنند. ما پالكسازي ميكنيم ولي آنطور انقلابي نيستيم كه با آن روي مردم بازي كنيم. نها پامسازي به نظر من راه مساله نيست ما بعد از سقوط رژيم سابق يك سال دروهي انتقالي را طي كرديم و بد از انقلاب نظام و سيستم ايجاد نكردهايم بايد يك نظام متحمل و متحرك در دنيا ايجاد ميكرديم  كه ادارت را كار بيندازيم سيستمي كه كار بكند و صراط مستقيم باشد كليهي موانع را از سر راه خود برميدارد مانند كارخانهاي كه از يك طرف انر ژي ميگيرد و از طرفي ديگر اشغالها را بيرون ميريزد. نظام شما را به كار واغ ميداردواگر نتوانستيد بايد جراحي بشويد. 
سئوال شد: نظر شما در باره انشعاب حزب دمكرات كردستان چيست؟
دكتر حقگو در پاسخ گفت: انشعاب حزب دمكرات از اول قابل پيشبيني بود چون در اين حزب يك عدهاي بودند كه واقعبينتر ميانديشيدند. بخصوص كه افرادي هم از تهران آمدند و با برخوردهايي كه با هم داشتند اينها را كمي به تفكر واداشت تا تجديد نظر كنند و اينها باعث شد كه آن جناح بين مسير خودش را عوض كند.(كيهان 21/4/1359)
حقگو: با تماس اهالي اشنويه،مردم شهرهاي كردنشين آذربايجان غربي آمادهي استقبال از ارتش شدند.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي در يك تماس تلفني اعلام كرد: مردم نقاط كردنشين استان آذربايجان غربي با تماسي از اهالي اشنويه آمادگي خود را براي استقبال از ورودارتش به اين شهرها اعلام داشتند.استاندار افزود: مسالهي ورود ژاندارمري و ارتش به اشنويه نشاندهندهي اين است كه عليرغم شايعات ضد انقلاب  كه ارتش پس از ورود به شهرها درگيري ايجاد ميكند و برادركشي ايجاد ميشود نشان داد كه اينها شايعات دروغ و اتهامات محض بوده است چون ارتش برادر و فرزندان اين مردم هستند واين ارتش مظهر حاكميت دولت جمهوري اسلامي است. امروز در اشنويه و فردا در جاي ديگر و بالاخره در اثنينقاط ايران ارتش بايد حضور داشته باشدو خواهد داشت.
استاندار در رابطه با تصرف منطقهي قطور از طرف ژاندارمري اظهار خوشحالي كرد و گفت: ژاندارمري با علاقهي فراوان آذوقهرساني به روستاهاي اين منطقه را شروع كرده و اقدامات رفاه عمومي را دنبال ميكند به طوري كه ديروز (چهارشنبه) سرهنگ تاجالديني فرمانده ژاندارمري قطور ليستي از آذوقه و مايحتاج خواستار حمل هر چه بيشتر آنها شده است كه در اختيار اهالي قرار گرفت.
استاندار افزود: مردم اشنويه پس از استقبال از ارتش و ژاندارمري  خواستههايي نيز از استانداري مطرح كردهاند و من اميدوارم با توجه به آگاهي و رشد مردم اشنويه كه خواستار ايجاد امنيت در منطقه بوسيله ارتش شدند دولت نيز وظيفه دارد خواستههاي آنان را انجام دهد.
 خواستهها عبارتند از:
تبديل بخش اشنويه به شهرستان ـ اجراي طرح خيابان ساحلي ـ تأمين بودجه براي منبع آب شهرـ تأسيس بيمارستان 25 تختخوابي ـ ارسال بنزين و نفت سياه به محل كه با نظارت بخشدار و ژاندارمري توزيع شود و همچنين آسفالت راه اشنويه به نقده و جلديان.(كيهان21/4/1359)
انفجار 4 بمب در مهاباد 8 كشته و 29 زخمي به جا گذاشت.
7 پاسدار و پيشمرگ كرد مسلمان در درگيريهاي شاهين دژ شهيد شدند.
در چند روز گذشته ماكو ناآرام بود.
اروميه:بر اثر انفجار بمب در ميدان قاضيمحمد مهاباد 4 نفر كشته و 25 نفر زخمي شدند.
حقگو استاندار آذربايجان غربي با اعلام اين خبر گفت: انفجار بمب عصر ديروز روي داد. پس از اطلاع از جريان حادثه يك اكيپ پزشكي براي معالجه و درمان زخميها از اروميه به مهاباد اعزام شد. هنوز گزارش دقيقي از چگونگي اين انفجار و هويت كشتهشدگان و زخميها نرسيده است. ضمناً پريشب در بام منزل ملا كريم شهركندي يكي از روحانيون مهاباد انفجاري روي داده است. 
استاندار ضمن تأكيد اين خبر گفت: در اين انفجار تعدادي از شيشههاي ساختمان اطراف منزل وي شكست ولي اين انفجار تلفات جاني در بر نداشت. مسايل مربوط به اين انفجار هماكنون تحت بررسي است.
طبق آخرين خبر واصله از مهاباد بمب ديگري نيز در همان ميدان منفجر شد كه به علت نبود مرد در ميدان خوشبختانه خسارات جاني به بار نيامده است. استاندار آذربايجان غربي همچنين وضع منطقه شاهيندژ را شديداً متشنج تصويب كرد و گفت تا اين ساعت تعداد شهداي سپاه پاسداران كميته و پيشمرگان مسلمان كرد در درگيري با مهاجمين مسلح در اين منطقه به هفت نفر رسيده است.
حقگو افزودك عصر ديروز  به هنگام حمل جنازهي شهدا به بخش شاهيندژ مهاجمين مسلح به شهر شاهين دژ حمله كردند ولي اهالي شاهين دژ بلافاصله به مقابله با مهاجمين پرداختند و آنان را از شهر متواري ساختند.استاندار آذرباجان غربي گفت:به مناسبت شهادت هفت نفر در درگيري ديروز در منطقه شاهين دژ از فردا(امروز)به مدت دو روز در اين شهر عزاي عمومي اعلام شد. وي همچنين افزود:در اين درگيري كه از صبح ديروز در حوالي روستاي بستانآباد، ساروجه، آق تپه،ادامه داشت.تلفات سنگين به مهاجمين مسلح وارد آمده ولي از تعداد دقيق تلفات هنوز اطلاعي در دست نيست. حقگو افزود:از سوي لشكر 64 اروميه و پادگان مراغه اقداماتي براي در هم كوبيدن مهاجمين مسلح در شاهيندژ صورت گرفت ولي به علت نامساعد بودن هوا از اقدامات مؤثر واقع نشد. قرار است با هماهنگي نيروهاي مسلح اقدامات زميني جهت پاكسازي در شاهين دژ از وجود اشرار و مهاجمين مسلح صورت گيرد.
حقگو استاندار آذربايجان غربي همچنين اعلام كرد:درچند روز اخير ماكو ناآرام بود و تظاهراتي بر عليه دادگاه انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران اين شهرستان صورت گرفته است. وي گفت: قرار است هياتي از سوي دفتر رياست جمهوري براي رسيدگي به اين مسايل به ماكو اعزام شود. همچنين گروهي از جوانان ماكو بعدازظهر پنجشنبه در مسير جاده ترانزيتي اجتماع و تظاهراتي كردند كه ساعتي جاده ماكو به بازرگان بسته شد و اتومبيلها در دو طرف متوقف شدند. تظاهر كنندگان خواستار آزادي شخصي به نام حميد حقي بودند كه به دستور دادستان انقلاب ماكو به اتهام داشتن اسلحه غير محاز بازداشت شده بود. اين تظاهرات كه در ساعت 15 روز پنجشنبه شروع شده بود در ساعت 30/16 دقيقه سپاه پاسداران و گروهان ژاندارمري پايان يافت و عبور و مرور در جاده ترانزيتي جريان يافت. به دنبال اين تظاهرات دادگاه انقلاب اسلامي ماكو با انتشار اطلاعيهاي اخطار كرد: با كساني كه مخل نظام و آموزش شوند با شدت عمل رفتار خواهد شد. به دنبال اين تظاهرات عدهاي به خبرنگار صدا و سيماي ايران مركز اروميه مقيم ماكو حملهور شدند و ضمن ضرب و شتم به وسايل كار وي آسيبهايي وارد كردند و در پي اين تظاهرات گروهي از اهالي ماكو به تظاهرات و راهپيمايي پرداختند. فرماندار ماكو نيز بر اثر اين تظاهرات از سمت خود استعفا كرد. همچنين استاندار آذربايجان غربي در رابطه با اقداماتي كه براي انجام خواستههاي مردم اشنويه صورت گرفته اشاره كرد و گفت: براي تبديل اين بخش به شهرسيتان اقداماتي انجام شده است كه اميدوارم به نتيجه برسد. استاندار اظهار اميدواري كرد كه در مورد ساير خواستههاي مردم اشنويه نيز اقدام شود.
ساعت 9 صبح امروز خبرنگار كيهان از اروميه گزارش كرد: انفجار بمب در ميدان شهرداري (قاضي محمد) ساعت 7 بعدازظهر و درست در لحظهي تشكيل سازمان چريكهاي فدايي خلق رخ داد. سازمان چريكهاي فدايي خلق قصد داشت مراسم شب هفت دو نفر از اعضاي خود را كه هفته گذشته بر اثر ريزش ساختمان زير آوار مانده و كشته شده بودند برگزار كنند. هنوز مراسم آغاز نشده بود كه صداي مهيبي برخواست و بمب منفجر شد. 
خبرنگار كيهان تعداد مجروحين اين حادثه را 27 نفر اعلام كرد. همچنين ساعت 5/9 ديشب نيز انفجار ديگري در كوره آهكپذير شخصي به نام قادر رضايي در نزديكيهاي مهاباد رخ داد. اين انفجار 4 كشته و 2 مجروح به جاي گذاشت. پسر صاحب كوره جزء كشتهشدگان است. تحقيقات پيرامون اين حوادث و شناسايي عاملان آنها از سوي مسوولان مربوطه ادامه دارد.(كيهان22/4/1359)
فرماندار مهاباد:تلفات انفجارهاي مهاباد به 12 نفر رسيد.
اروميه ـ با درگذشت پنج تن ديگر از مجروحين انفجار 2بمب در ميدان قاضي محمد مهاباد، تعداد تلفات اين حادثه به نه نفر رسيد.حقگو استاندار آذربايجان غربي بامداد ديروز با اعلام اين خبر به خبرگزاري پارس در اروميه گفت: بيست نفر از مجروحين اين حادثه نيز در بيمارستان بستري هستند از سوي ديگر به گزارش خبرنگار كيهان در اروميه باباطاهري فرماندار مهاباد در يك تماس تلفني به خبرنگار كيهان گفت: جمعاً دو حادثهي انفجار بمب در ميدان قاضي محمد مهاباد 6 تن كشته و 12 تن ديگر مجروح شدند. بنا به همين گزارش دو مجروح انفجار بمب در كوره آهكپزي نيز در بيمارستان درگذشتند وتعداد تلفات اين حادثه نيز به 6 نفر رسيد. بنا به گفته فرماندار مهاباد نيز 4 انفجار بمب در مهاباد 12 كشته و 12 مجروح به جا گذاشته است. استاندار آذربايجان غربي تعداد كشتهشدگان را 13 نفر و مجروحين را 20 نفر اعلام داشته بود.
گزارشهاي رسيده از شاهين دژ حاكيست:به دنبال تشنجات و درگيريهاي شديد چند روز گذشته در اين منطقه وضع شاهين دژ ديروز آرام بود. به گفته دكتر جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي طبق آخرين خبر رسيده از منطقه شاهيندژ در درگيريهاي روز گذشتهي منطقه دو نفر از سپاه پاسداران ـ دو نفر از پيشمرگان كرد مسلمان ـ و يك نفر از افراد كميته به شهادت رسيدند و 4 نفر ديگر نيز زخمي شدهاند. لارم به يادآوريست كه قبلاً تعداد شهداي درگيريهاي منطقه شاهين دژ بين 7 تا 8 نفر و دو زخمي اعلام شده بود. بنا به گزارش خبرنگار كيهان از اروميه اسامي شهداي درگيريهاي شاهين دژ به اين شرح است:
داود خطيبي، محرم كيومرثي، حسن مرادي، اسدالله بهرام ملكي،اسكندر اشرفي . دو نفر مجروح نيز جمشيد و قربان نام دارند.از سوي ديگر به گفتهي يك مقام آگاه در هنگ ژاندارمري اروميه مهاجمين مسلح با سلاحهاي سبك به پاسگاه ژاندارمري بالنج از توابع اروميه حمله كردند. وي گفت: حملهي مهاجمين از ساعت 5/3 تا 15/4 بامداد ديروز ادامه داشت و مهاجمين با مقاومت شديد افراد ژاندارمري، متلاشي و متواري شدند. در اين درگيري هيچگكونه تلفات جاني و صدمات كمالي به پاسگاه بالانج وارد نيامد. از تلفات و زخميهاي مهاجمين اطلاعات دقيقي در دست نيست.
در رابطه با توطئهي كودتاي نافرجام اخير،اطلاعيهاي از سوي لشكر 64 اروميه انتشار يافت.در اين اطلاعيه آمده است: بار ديگر دست جنايتكار آمريكا از آستين نوكران مزدور داخلي كه متأسفانه لباس مقدس سربازي را به تن داشتند درآمد تا به خيال خود اساس حكومت اسلامي را در هم ريزند. اما اينها كور خواندند كه دست خدا با اين انقلاب و رهبر آنهاست. بدينوسيله پرسنل متعهد و با ايمان لشكر 64 اروميه اين توطئه شوم را محكوم و از آن ابراز تنفر ميكند. به كليه عناصر مشكوك و خائن اخطر ميكند كه كليه حركات آنان را زير نظر داشته و به اشد وجه مجازات خواهند شد. پرسنل اين لشكر هميشه آمادهي فداكاري در راه آرمانهاي مقدس اسلامي و امام خميني ميباشد.(كيهان23/4/1359)
خطر شيوع وبا در بوكان
استاندار آذربايجان غربي اطلاع داد كه خطر احتمال شيوع وبا در بوكان سلامت مردم اين شهر را مورد تهديد قرار داده است
هماكنون اسهال و بيماريهايي نظير آن به علت عدم امكان ارسال مواد دارويي و غذايي به بوكان و وجود دههزار نفر از آوراگان روستاهاي «نوبي» تكا ب كه بر اثر آتشسوزيهاي مكرر ناچار به ترك محلهاي زندگي خود شده و در بوكان اسكان يافتهاند موجبات شيوع اين بيماري را تشديد كرده است.
استاندار افزود: با وجود اعلام عدم كنترل مواد غذايي و سوختني به شهرهاي كردنشينمتأسفانه باز كنترل رفت و آمد در جادهها مانع رسيدن مواد غذايي و ديگر مايجتاج مردم به بوكان و ديگر مناطق شده است. چنانچه چهار روز پيش مقاديري دارو به مركز بوكان ارسال شده ولي تاكنون مسوولين كنترل جادهها مانع رسيدن اين داروها به بوكان شدهاند. چندي پيش نسيز يك آمبولانس و يك جيپ حامل داروهاي ايمنسازي را در جادهي منتهي به نقده كرده و دارو را تخليه كردند و اين اتومبيلها را كه متعلق به بهداري بود حتي به اين دستگاه تحويل ندادند.
استاندار آذربايجان غربي به عواملي كه مانع رسيدن دارو به مناطق مورد نياز ميشود هشدار داد كه اگر وبا در اين مناطق شيوع يابد كرد و ترك نميشناسد و سلامت همه را مورد تهديد قرار خواهند داد.
اسامي مقتولين و مجروحين انفجار بمب در مهاباد
بر اساس گفتهي جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي اسامي مقتولين انفجارهاي مهاباد عبارت است از حسن حسنزاده، محمد امين بهروز، جعفر عبداللهپور ـ قادر خادمي ـ عبدالله استبهري، عبدالله زينالي و دو نفر ناشناس.
ضمناً اسامي مجروحين به اين شرح است:
حسن مولودي، سيد حسن فرزند رسول، عثمان فرزند حسن، مصطفي فرزند حسن، عثمان فرزند كريم، فرهاد فرزند عبدالرحيم، ابوبكر فرزند هاشم، مولود و اسماعيل فرزند رحيم، محمد فرزند كريم، محمد فرزند عبدالله، نجمالدين فرزند محمدامين، سيد رحمان فرزند سيد محمد، عثمان فرزند حسن، رحمان فرزند احمد، احمد فرزند هيبتالله و دو نفر به نامهاي محمد و نيز رحمن معروف محمد رحمان، ايوب و محمد امين و يك نفر ناشناس كه هنوز از اين افراد مشخصات كاملي گزارش نشده است.
آخرين خبر از منطقه شاهيندژ
بهرنگ فرماندار مياندوآب در ساعت 5/9 صبح امروز در يك تماس تلفني با خبرنگار كيهان در اروميه گفت: 
به دنبال حمله مهاجمين به شاهيندژ كه از ساعت 3 بامداد امروز آغاز شد و به طور متناوب ادامه داشت ديشب مجداً عدهاي از مهاجمين از يك قريه مجاور شاهين دژ با خمپاره و اسلحههاي ديگر به شاهين دژ حمله كردند و هنوز از خسارات و تلفات احتمالي خبري نرسيده است. در سراسر شب جنگ شديدي ادامه داشت و پاسداران و مأموران ژاندارمري به حملات مهاجمين به شدت پاسخ دادند. هماكنون خبر رسيد كه از شدت تيراندازيها كاسته شده وتك تيراندازيها به طور متناوب ادامه دارد.
همچنين ستوني كه پادگان مراغه براي كمك به پاسداران ومأموران ژاندارمري به شاهيندژ حركت كرده هنوز به محل نرسيده است.(كيهان 24/4/1359)
اطلاعيه
از سوي استاندار آذربايجان غربي در رابطه با شهادت 14 پاسدار در گردشگاه بند اطلاعيهاي انتشار يافت. در قسمتي از اين اطلاعيه آمده است:
دست جنايتكار دشمن انسان و اسلام آمريكاي جهانخوار بعد از اينكه در توطئهي جنايتكارانهاش شكست خورد و از آستين پليدش بيرون آمد و در جادهي بند 14 نفر از بهترن فرزندان مسلمان و پاسدار انقلاب ما را كه از جان به كف براي پاسداراي انقلاب اسلامي ايران لحظهاي درنگ نميكند به ناجوانمردانهترين وجه به شهادت رساندند و هفت نفر از برادران پاسدار را مجروح ساخت. خون جوانان شهيدمان بر ريشهي جمهوري اسلامي جاريست و تنهي حكومت الله را جان تازهاي بخشيد. ما ضمن تبريك ه خانوادههاي شهدا جمعه صبح به دشمن و عمال مزدور شرق و غرب هشدار ميدهيم كه با اين عمل ننگين گور خود را كند و به زودي به دست ملت قهرمان ايران و نيروي لايزال خداوند به زبالهداني تاريخ سپرده خواهند شد و ملت غيور و مسلمان اجازه نخواهند داد تا گرگصفتان در لباس ميش به مردان خدا حملهور شوند.
در مخابره و چاپ اسامي پاسداران شهيد اروميه اشتباهي رخ داده، مشخصات دقيق آنها به طور كامل به اين شرح است:
محمد علي جهانديده، ارشد مهريزاده، مجيد اشتري، محمد مهديآذر، فريبرز چفند، جواد منصرف، بهروز قرباني، حسين آقازاده، سيد هاشم رحيميان، علي بهبودي، غلامعلي جهانديده، حيدرحبشي، محمدآسيابان، عباس مراغهاي.(كيهان 29/4/1359)
استاندار آذربايجان غربي تغييركرد.
تهران – خبرگزاري پارس: مهندس حسين طاهري از سوي وزارت كشور بجاي دكتر جمشيد حقگو به سمت استاندار غربي منصوب شد استاندار جديد عازم محل ماموريت خود شد مهندس طاهري متولد 1320 است و قبلاً در سمت مدير امور مالي دانشگاه علم و صنعت انجام وظيفه ميكرد. علت استفاي دكتر حقگو از استانداري آذربايجان غربي هنوز مشخص نشده است.(كيهان 2/5/1359)
استاندار:شهرهاي كردستان ازاهميت نسبتاً خوبي برخوردارهستند.
سنندج ـ استاندار كردستان در گفتگويي در مورد ادارات سنندج گفت: ادارات ما هنوز از وجود ساواكيهاي شاه پرستان پاك نشده و بزودي ليست ساواكيها افشا خواهد شد هياتهاي پاكسازي دقيقاً و به سرعت مشغول بررسي پروندهي افراد هستند. و تا دو هفتة ديگر همهي ادارات ما پاكسازي خواهد شد البته سعي كامل خواهد شد حقوق كسي پايمال نشود دكتر مهرآسا كه در يك گفتگوي تلويزيوني صدا و سيماي جمهوري اسلامي در سنندج سخن نمود. در خصوص امنيت كردستان گفت: شهر از امنيت نسبتاً خوبي برخوردار هستند استاندار يادآور شد كه: من به حس همكاري در بين همشهريان نميبينم و متأسفانه هر كس تنها به ذكر دردهاي شخصي خود اكتفا ميكند البته شايد اطمينان لازم را به ما ندارند شايد اگر ميكنند ما باز پايداري خواهيم كرد من دراين جا يكبار ديگر اعلام ميكنم كه مسايل پيشبيني دراين شهر تكرار نخواهد شد و انشاءالله اسلام پيروز است استاندار دراين مصاحبه توجيه كرد كه مردم بايد به ماايده و نيرو بدهند و ما را راهنمايي كنند بايد انجمنها و شوراهايي تشكيل شود و مسايل شهر و استان را با ما در ميان بگذارند در حال حاضر نيز طرحهاي عقب افتاده را شروع كرده و به راهاندازي كارخانهي قند و مجتمع مرغداري و كارخانهي نخ ريسي مشغول هستيم و براي بيكاران كارهاي توليديايجاد خواهد كرد ولي پشت ميزنشيني نخواهيم داشت. (جمهوري اسلامي3/5/1359)
استاندار آذربايجانغربي تغييركرد.
تهران – خبرگذاري پارس:مهندس حسين طاهري از سوي وزارت كشور بجاي« دكتر جمشيد حقگو» به سمت استاندارآذربايجان غربي منصوب شد. استاندار جديد عازم محل ماموريت خود شد مهندس طاهري متولد 1320 است و قبلا در سمت مدير امورمالي دانشگاه علم و صنعت انجام و ظيفه ميكرد. علت استفاي دكتر حقگو از استانداري آذربايجانغربي هنوز مشخص نشده است.(كيهان4/5/1359)
استاندار: شهرهاي كردستان از امنيت نسبتاً خوبي برخوردار هستند.
سنندج- استانداركردستان در گفتگويي در مورد ادارات سنندج گفت: ادارات ما هنوز از وجود ساواكيهاي شاه پرست پاك نشده و بزودي ليست ساواكيها افشا خواهد شد. هياتهاي پاكسازي دقيقاً و به سرعت مشغول بررسي پروندهي افراد هستند. و تا دو هفتهي ديگر همهي ادارات ما پاكسازي خواهد شد البته سعي كامل اين است كه  حقوق كسي پايمال نشود« دكتر مهرآسا» كه در يك گفتگوي تلويزيوني صدا و سيماي جمهوري اسلامي در سنندج سخنگو نمود. وي در خصوص امنيت كردستان گفت: شهر از امنيت نسبتاً خوبي برخوردار هستند استاندار يادآور شد كه: من حس همكاري در بين همشهريان نميبينم و متأسفانه هر كس تنها به ذكر دردهاي شخصي خود اكتفا ميكند البته شايد اطمينان لازم را به ما ندارند،اما ما باز پايداري خواهيم كرد من در اين جا يكبار ديگر اعلام ميكنم كه مسائل پيش بيني در اين شهر تكرار نخواهد شد و انشاءالله اسلام پيروز است. استاندار در اين مصاحبه توجيه كرد كه مردم: بايد به ما ايده و نيرو بدهند و ما از راهنمايي كنند بايد انجمنها و شوراهايي تشكيل شود ومسائل شهر و استان راباما در ميان بگذارند. در حال حاضر نيز طرحهاي عقب افتاده را شروع كرده و به راهاندازي كارخانهي قند و مجتمع مرغداري و كارخانهي نخ ريسي مشغول هستيم و براي بيكاران كارهاي توليدي ايجاد خواهيم كرد ولي پشت ميز نشيني نخواهيم داشت».(كيهان5/5/1359) 
بر كناري حقگو از استانداري آذربايجانغربي تاييد شد.
به دنبال اظهار بي اطلاعي آقاي جمشيدحقگو استاندار آذربايجانغربي از ماجراي استعفاي خود، مدير كل اطلاعات –انتشارات و روابط عمومي وزارت كشور در پاسخ به اظهارات وي متن زير را براي – كيهان ارسال داشته:روزنامه كيهان:درستون اول صفحه 3 شماره 11057 مورخ سه شنبه 7مرداد ماه جاري از قول خبرنگاران روزنامه گرامي در اروميه تحت عنوان «حقگو: من از استانداري آذربايجاناستعفا نكردهام »مطالبي مبني بر اظهارات آقاي حقگو استاندار سابق آذربايجانغربي چاپ شده كه اكثريت كذب و خلاف واقع بوده و اين دفتر براي روشن شدن اذهان عمومي ناگزير از توضيح و پاسخ گويي به مفاد آن ميباشد:
1- آقاي حقگو به علت اعمال سؤ سياست در متطقه و بروز عدم رضايت مردم  با بررسيهاي لازم از سمت استانداري آذربايجانغربي معزول گردديد.
2- طبق موازين و مقررات مصوبه جاري اداري،هر انتصاب تازهاي كه انجام شود شاغل پيشين آن شغل بر كنار محسوب و از تاريخ انتصاب جديد و هيچ گونه وظيفهاي و مسئوليتي در زمينه سمت زمان اشتغال ندارد و چون آقاي «مهندس حسين طاهري» از تاريخ 29/4/59 طبق حكم صادره رسماًبه سمت  استاندارآذربايجانغربي منصوب و مشغول كارگرديد لذا آقاي حقگو از تاريخ ببعد اگر مدعي چنين مقاميشوند به عنوان جعل عنوان قابل تعقيب جزايي نيز ميباشد 
3- آقاي مهندس مير سليم نيز از انتصاب آقاي طاهري بسمت استاندار آذربايجانغربي آگاه بوده ودر اين زمينه  هيچگونه اظهار مخالفتي با آقاي  حقگو نكرده است 
4-اطلاعيهاي كه در جهت اصلاح خبر شنبه شب 4/5/59 سيماي جمهوري اسلامي ايران از سوي اين دفتر صادر و در اخبار ساعت 14 روز يكشنبه 5/5/59 از صداي جمهوري اسلامي ايران پخش گردديد در اختيار كليه جرايد صبح و عصر از جمله آن روزنامه نيز قرار گرفت و جاي بي توجهي وابهام است كه روزنامه كيهان چرا بدونه توجه به اطلاعيه رسمي روابط عمومي وزارت كشور بدرج واهي وسراپا كذب اظهارات آقاي حقگو پرداخته است.(كيهان8/5/1359)
توضيح حقگو در رابطه با اطلاعيه وزارت كشور
بسم الله الرحمن الرحيم
روزنامه محترم كيهان!
در صفحه اول روزنامه كيهان پنجشنبه 9/5/59 در رابطه با بركناري اين جانب از استانداري آذربايجان غربي نكاتي از طرف مدير كل اطلاعات – انتشارات و روابط عمومي وزارت كشور درج گرديده بود كه با همه اكراهي كه از طرح مجدد موضوع دارم. زيرا به علت محتوي توضيحات زير را ضروري ميدانم:
علت بركناري را اعمال سو سياست و بروز عدم رضايت اعلام كردهاند. در شگفتم كه چگونه در عرض چند روز ايشان تغيير نظر دادهاند چرا كه هفته پيش رسانههاي گروهي ضمن اطلاعيه دليل كنارهگيري بنده را به خاطر احراز پست تازه عنوان كرده بودند ولي در مورد سياست من در يك سال گذشته صاحبنظران آگاه و آنها عملاً و اقداما دست آن در كار مسايل سياسي و امنيتي و اجتماعي منطقه بودهاند. همچنين مردم قدرشناس منطقه از كرد و ترك و آشوري از ارمني و غيره كه شاهد تلاشهاي شبانهروزي و طاقتفرسا و دائماً خطراين جانب در رفع مشكلات استان بودهاند چه به نامه و چه به تلگراف و چه به تلفن نظرات حقشناسانه و سپاسگذارانه خود را اعلام كردهاند كه جاي شكرش باقي است. ولي براي آگاهي مردم علاقهمند ديگر لازم به توضيح كلياتي است كه من لم يشكر الناس لم يشكرالخلاق … همگان ميدانند كه انقلاب تحريكآميز و تحول آفرين ما در بعضي نقاط دنيا آنچنان رعب و وحشتي در دلهاي قدرتهاي شيطاني شرق و غرب انداخت كه همه نيروهاي اهريمني خود را بسيج كرده و خناس وارانه شروع به اخلال و خدشه وارد كردن به انقلاب شكوهمندايران وارد نمودند از طرفي با شايعه پراكني و تفرقهافكني و ايجاد جو اختلاف و اشاعه بدبيني و بد انديشي براي توطئه زمينهسازي كرده و از طرفي گاهي در گنبد و زماني در سيستان و بلوچستان و بالاخره بيش از خر جاي ديگر در كردستان و آذربايجان غربي حادثهآفريني نمودند و استان ما به خاطر موقعيت خاص آن يعني داشتن مرز مشترك با سه كشور خارجي و وجود قبايل مختلف با زبان و فرهنگ و مذهب خاص خود و با سابقه تاريخي اختلاف بين اين اقوام زمينه بسيار مناسبي براي اخلال و فعاليتهاي تخريبي ضد انقلاب گرديد. اين است كه در گرما گرم آمادگي براي سازندگي برخوردهاي خونين و ناخواستهاي به مناطق ما تحميل شد كه خرابيهاي مادي و معنوي جبرانناپذيري به بار آورد و من در هم چمن وضعي كه كمتر كسي جرات قبول چنين مسووليتي در چنين شرايطي داشت پيرو دعوت و اسرار و استقبال مردم و با تكليف شرعي آن را پذيرفتم. در آن موقع منطقه در التهاب جنگ خانمانسوز نقده ميسوخت و مساله آوارگان نقده بعد از اين كه تمام سعي و كوشش مسوولين و غيره مسوولين با شكست روبهرو شده بود به صورت يك مساله حل نشدني توجه همه را به خود جلب كرد  و حركتهاي غيره مسوولانه و برخوردهاي غيره منطقي و غيره اسلامي گروهها و افراد غيره مسوول از يك سو و تجديد اختلافات غاصبانه كرد و ترك كه متاسفانه بعد از جنگ نقده با وجه خود رسيده بود از سوي ديگر آرامش شهرها را تهديد ميكرد. در همچين شرايطي ما با آگاهي از روانشناسي اجتماعي منطقه و ريشههاي مصيبتها و عقدهها  و دردها با يك برخورد اسلامي بسياري از معضلات را حل و يا در مسير حل شدن فرار داديم و همين بود كه مقدار وقت قابل توجه ما در حل و فصل مسايل سياسي منطقه و خنثي كردن توطئههاي داخلي و خارجي گذشت. ناگفته نماند كوچكترين غفلت و بيتوجهي و تسليم شدن با افكار تنگنظرانه و ذهن بعضي از افراد و گروههاي غيره مسوولانه كه سياست جنگ افروزي را در منطقه القا ميكردند ميتوانست درگيريهاي سختتري از گنبد و كردستان به بار آورد  ولي با ياري خدا و تائيد مردم منطقه در مقابل اين وسوسهها و تحريكهاي آشوبگرانه منطقه ايستادگي كرديم. و ثبات و آرامشنسبي منطقه را حفظ كرديم. و غير از فجاياي  جبرانناپذيري كه در اثر برخوردهاي غيره مسوولانه و انتقام افراد فرصتطلب بود به بار آمد. كلاً منطقه توانست در مقابل اين همه تلاطمهاي منطقه و تحريكهاي ضد انقلابي حركت خود را به سوي سازندگي ادامه دهد.تا آنجا كه يكي از اساسيترين طرحهاي اقتصادي و عمراني كشور در اين منطقه توسط مسوولين اجرايي استان تحقق يافت و آن احداث راه وسط درياچه اروميه است كه آذربايجان غربي و شرقي از دريا به هم وصل مينمايد.
اين راه استثنايي را كه تا به حال هر بيننده صاحبنظري را چه در داخل و چه در خارج به شگفتي وا داشته است ميتوان گفت يكي از بزرگترين ثمرات انقلاب ماست. كه تا سال آينده بايد اتمام بپذيرد.اين راه نه تنها از نظر اقتصادي و اجتماعي اثر تحريكآميزي به هر دو استان ميگذارد بلكه از نظر امنيت براي منطقه حتي براي كشور فوقالعاده مهم است. با وصل شدن جاده سرو تسهيلات چشمگيري از نظر روابط عمومي ايران با اروپا از طريق مرز سروبار خواهد شد. در رابطه با فعاليتهاي سياسي كشور فعاليت ما در ايجاد حسن رابطه با جمهوري تركيه از طريق مبادلات ارضي و معاملات پاياپاي كمك شاياني به هموار شدن سياست خارجيايران در ارتباط با كشور مذكور گرديد. و به خصوص فعالتر شدن مرز ترانزيستي بازرگانان و به خصوص در اين اواخر بازسازي و تامين امنيت در قطور و بازگشايي خط آهن ايران و اروپا شريان اقتصادي ايران و اروپا دارد. و فعالتر به خود و نقشه شوم ابر قدرتها را كه ميخواهند از طريق مستقيم و غيره مستقيم ميخواهند ما را با ابتلا به انزواي سياسي به اصطلاح به محاصره اقتصادي گرفتار سازد خنثي نمايد. به طور كلي اگر چه تحميليهاي در مناطق نا آرام باعث شده آنچه نان اقدامات اساسي صورت نگيرد. وي تا آنجا كه ممكن بوده و به خصوص در مناطق كه از نظر امنيتي امكان تلاش بوده كارهاي زيربنايي بس بزرگ در مدت كميصورت گرفته كه ساليان دراز انجام آنها ممكن نبود و تحول و بازسازي از كوچكترين روستاها تا مراكز بزرگ شهري با آهنگي كه پيش ميرود اگر مسوولين جديد همت كنند و تلاش بنمايند و بتوانند ادامه دهند تا درآينده نزديكي دگرگونيهاي عميقي و بنايي در نهاد اجتماعي و اقتصادي و عمراني را در استان ما به وجود خواهد آورد. به خصوص امكانات جديدي كه در زمينه سرمايهگذاريهاي كوچك تعاوني از طريق مركز گسترش خدمات توليدي و بانك استان به وجود آمده بود و اعتبار قابل توجهي كه از طريق وزير مسكن و شهرسازي براي وام مسكن روستا در اختيار استانداري گذاشته شد است و بالاخره طرح كارخانه سيمان اروميه كه اخيراً بعد از يك سال تلاش  مداوم مورد تاييد و تصويب قرار گرفته و كار ساختماني آن بايد هرچه زودتر شروع شود راه را براي برداشتن گامهاي اساسيتر در سالهاي آينده چه از نظر عمراني روستاها و چه از نظر توسعه كشاورزي و تامين سدهاي پيشبيني شده و توسعه و ايجاد منابع مفيد و مناسب منطقه باز مينمايد… حال در اثراين سياست و روش ما در منطقه كه عليرغم توطئهها و حوادث مختلف توانسته از يك آرامش نسبي برخوردار و حمايت دولت اعمال و اعتبار آن محفوظ ماند و آماده براي تحريك بيشتر و كار و سازندگي اساسيتر شود سوء سياست است با حسن سياست؟ قضاوت را به وجدانهاي روشن و آگاه مردم بالنصاف ميگذاريم.
و اما در مورد انتصاب استاندار جديد، گفته شده به انتخاب تازه باعث لغو انتصاب سابق است. قبول مساله سر انتصاب نبوده مساله شيوه كار است چه ميشد كه رونوشت حكم نامبرده مطابق معمول و مقررات اداري به اين جانب هم ارسال ميگرديد تا تكليف خود را ميدانستم در 29/4/59 حكم استاندار جديد ابلاغ شده و گويا با همه اينكه در منطقه بوده ولي در 4/5/59 درست در غياب من كه با فرماندهان لشكر و ژاندارمري محل به خدمت رييسجمهور رسيده بودم اعلام كار كردهاند و من در دفتر رياست جمهوري توسط تلفن با خبر شدم. با اينكه خود رياست جمهور با اينكه طبق قانون جديد بايد احكام استاندارها را تاييد و تصويب نمايند از موضوع خبر نداشت وگرنه من از خدا ميخواستم كه كسي بتواند اين مسووليت را قبول كرده و جاي مرا بگيرد و چندين بار به خاطر همين موضوع به تهران آمدم و نشد و به ناچار برگشتم واين دفعه هم يكي از موضوعاتي كه ميخواستم با آقاي رييسجمهوري و سرپرست وزارت كشور صحبت كنم همين مساله بود در هر حال مساله آنطور كه انجام شده قابل تاسف است و قابل تاسفآميز اظهارات مدير كل وزير اطلاعات ـ انتشارات و روابط عمومي سازمان كشور است. كه به آن اشاره شده است كه بعد از اين همه خدمت در سختترين شرايط و با قبول انواع ناراحتيها و سختيها كه با سوء قصد اخير قرار ميگيريم زهي بي انصافي به خصوص متعجب از اين كه چند روز قبل با صحبت تلفني با آقاي مهدوي كني كه خلوص و تقوايشان زبانزد عام و خاص است و به خاطر همين ملكات اسلاميشان ارادت خاصي به ايشان دارم خدمات و زحمات ما را بدون تعارف لازم به نقديه رسمي ميديدند. حال چه طور شده است كه مدير كل اطلاعات و انتشارات و روابط عمومي وزارت كشور در حالي كه هفته قبل ما را به ارتقاي مقام نايل ميديدند و حالا عليرغم نظر آقاي كني مورد اتهام هستم قرار ميدهند مساله قابل تعمق و توجهي است كه اميدوارم در آنچه كه نوشتهاند و در آنچه كه گفتهاند دگرباره بيانديشند كه جهان را خدايي هست و قيامتي و ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسولا.(كيهان12/5/1359)
سه مهاجم در درگيري «آقبلاغ» اروميه كشته شدند.
اروميه ـ خبرنگار پارس: مهندس طاهري استاندار آذربايجانغربي در گفتگوي اعلام كرد كه در درگيريهاي منطقه آقبلاغ كه شنبه شب بين نيروهاي ژاندارمريو ضد انقلابيون رخ داد سه نفر ار ضد انقلابيون سه نفر كشته وهشت نفر ديگردستگيرشده است.طاهري افزود: دراين برخورددو نفر از جوانمردان ژاندارمرينيز به شهادت رسيدند وي هچنين افزود در بين دستگير شدهگان شخصي به نام سيد انور كه در فجايع دره قاسملو بهطور مؤثر شركت داشته وجود دارد كه به دست نيروهاي ژاندارمرياسير شد. در اين درگيري يك خمپاره شصت ميليمتري و مقداري مهمات ديگر نيز از مهاجمين وسلح غير قانوني بدست آمده است بنا به گزارش رسيده از اروميه، لشكر 64 اروميه در رابطه با درگيريهاي اشنويه و پاكسازي اين شهر توسط ارتش اطلاعيهاي منتشر شد. متن اطلاعيه به شرح زير است. مردم مسلمان اشنويه حال كه به لطف خدا واحدهاي انتظامي جمهوري اسلامي و شهر شما از وجود دشمنان اسلام وگروهكهاي زورگو و وابسته در حال تخليه و پاكسازي است.برخلاف شايعات آنان كه گفته بود اگر نيروهاي دولتي وارد شهر شوند حمام خون به راه ميافتد كه حتي از بيني يك نفر خون نيامد اكنون اين عوامل دست به تلاش مذبوحانه ديگري زده وشايع كرده است گويا در حين خلع سلاح عدهاي دست به غارت و چپاول اموال مردم زدهاند ما ضمن تكذيب اين شايعه از همه برادران مسلمان ميخواهيم گوش به اين اراجيف نداده و تحت تاثير اين عوامل فساد قرار نگيرندو سلاح مهمات خود را در مقابل اخذ رسيد به نزديكترين قرارگاه نظامي تحويل نمايند ضمناً براي آن كساني كه تا بحال نسبت به تحويل اسلحه و مهمات و تجهيزات ووسايل ارتشي اقدامي نكردهاند براي آخرين بار تذكر ميدهيم كه با تحويل آن وفاداري و حسن بيت خود را به جمهوري اسلامي اعلام نمايد و الا لشكر با شدت و قاطعانه اقدام به خلع سلاح آنها مينمايد.(كيهان13/5/1359) 
مهندس حسين طاهري استاندار جديد آذربايجان غربي:براي بازگرداندن امنيت به آذربايجان غربي،قاطعانه و سرسختانه اقدام ميشود.
«اروميه ـ مهندس طاهري استاندار جديد آذربايجان غربي در مصاحبة اختصاصي خود با خبرنگار اطلاعات در اروميه پيرامون برنامهها و كار و سياست خود در منطقه و ايجاد جو امنيت در آذرباجان غربي سخن گفت وي در پاسخ به اين سوال كه: شما كداميك از برنامهها را در اولويت قربار خواهيد  داد؟ گفت: «بسمهتعالي .البته برنامههايي كه براي اجرا در اين استان وجود دارند زياد است، نخست بايد بگويم كه اين منطقه استاني است بسيار حاصلخيز و از نظر منابع طبيعي، امكانات كشاورزي و دامپروري بسيار غني است در رابطه با همين امكانات كشاورزي صنايع مختلف هم ميتوانند در آن گسترش پيدا كند لذا اين مسايل بايد با دقت لازم مطالعه شود در ابتدا بايستي كه در سازمانها و ادارات دولتي و همچنين در نحوة كار نهادهاي انقلابي بررسي به عمل آيد تا اگر احياناً احتياجي به پاكسازي و سالم سازي محيط وجود دارد انجام ميشود. اين مسالهاي است كه البته تا آنجايي كه كسب كردهام انجام نشده و ضروري است كه به اين مساله توجه خاصي شود. مساله دومي كه باز در درجه اول قرار دارد اين است كه بايد بين تمام سازمانهاي دولتي و همينطور سازمانهاي نظامي و انتظامي و نهادهاي انقلابي يك هماهنگي در عمل به وجود بيايد كه باز تا آنجايي كه احساس كردهاند اين هماهنگي كمتر بوده و به هر حال ضروريست كه با مردم كار كنيم. وبراي كار كردن با مردم بايستي هماهنگي و همفكري وجود داشته باشد كه اين هماهنگي از يك طرف بين نهادها و سازمانهاي دولتي و از طرف ديگر با مردم بايد به وجود آيد.
به همين منظور من در نظر دارم كه تمام مسايل اين استان با همفكري مسوولين و با نظر مردم انجام شود از نظر اجراي طرحهاي عمراني مطابق بررسيهايي كه انجام شده در اينجا شش رودخانه وجود دارد كه بايد بر روي آنها سد زده شود كه احداث سه سد در اولويت قرار دارد و با زدن اين سدها علاوه بر زير كشت رفتن مقدار زيادي از اراضي، سطح دامداري و كشاورزي نيز در منطقه گسترش پيدا ميكند و همين طور نقايص آب وبرق رساني رفع ميگردد و تعداد زيادي از بيكاران به كار گرفته ميشوند كه بايد هر چه سريعتر اين طرحها به مورداجرا گذاشته شود.
وي افزود:« مطابق بررسيهايي كه قبلاً شده يك كارخانة سيمان به نام كارخانة سيمان «رشكان» لازم است كه به كار افتد و اين بعنوان يك صنعت در منطقه حائز اهميت است كه علاوه بر رفع احتياجات منطقه سبب اشتغال عده زيادي از بيكاران نيز خواهد شد».
وي در زمينة راه سازي گفت: «علاوه بر راههاي روستايي كه توجه خاصي به آنها بايد بشود اصولاً تمام دهات منطقه بايد راه ارتباطي داشته باشند». وي افزود:  «احداث بزرگراه« سرو» به «جزيرة شاهي» و از آنجا به تبريز مورد نظر است كه ساختمانش قبلاً شروع شده و بايد با سرعت كافي ادامه پيدا كند و مورد بهره برداري قرار گيرد».
استاندار جديد اضافه كرد: «با احداث اين راه ارتباط بين آذربايجان شرقي و غربي و همينطور ارتباط كشور با خارج به بهترين وجهي برقرار ميشود و از سوي ديگر هم اهالي جزيرة شاهي كه تا حالا در واقع فاقد هرگونه وسيلهاي ارتباطي بودند از اين امكانات استفاده خواهند كرد»، وي افزود: «علاوه بر اينها زمان طي كردن فاصلة بين اروميه و تبريز از سه ساعت به يك ساعت كاهش مييابد.»
از «مهندس حسين طاهري» در مورد بهرهبرد اري از طرح سد «ارس» سئوال شد وي پاسخ داد: «استفاده از طرح سد ارس يكي از طرحهاي ديگر است كه بايد سريعاً در مورد آن اقدام شود تا با استفاده از كانال كشي آب به اراضي زيركشت برسد.»
 استاندار جديد آذربايجان غربي در موردبرنامههايي دراز مدت گفت: «از برنامههاي دراز مدت احداث كارخانجات دانههاي روغني و محصولات كشاورزي، احداث سردخانههاي بزرگ جهت نگهداري ميوهجات وهمينطور اجراي طرحي براي پادگان اروميه كه از محل فعلي به محل ديگري انتقال پيدا كند، كه اصولاًدر مورد اجراي اين طرح در آينده بررسي خواهد شد.»
استاندار افزود: «برنامههاي ديگري هم از قبيل توزيع كالاها بخصوص پودر رختشويي، كنترل قيمتها بررسي وضع مدارس استان و گسترش آموزش و پرورش در منطقه تشكيل اردوي كار براي معلولين و معتادين وكاريابي بعضي از افراد كه امكانات كاري كمتري دارند وجود دارد كه در كنار برنامههاي اصلي به آنها خواهيم پرداخت.»
«مهندس حسين طاهري» در مورد سطح ايدئولوژي اسلامي و فرهنگ مردم منطقه گفت: «اين يك مسئلة اساسي است كه من در اين استان احساس كردهام و اصولاً سطح آگاهي اسلامي و ايدئولوژي مردم منطقه و همينطور فرهنگ انقلاب در اين منطقه نسبتاً پايين است و ما برنامه گسترده داريم براي اينكه آگاهيهاي ايدئولوژيكي و اصول اسلامي و فرهنگ انقلاب در منطفه گسترش پيدا كندو اساساً معتقد هستيم كه با گسترش آگاهيهاي عمومي زمينة فعاليتهاي افراد ضدانقلاب ومخالفين جمهوري اسلامي كمترخواهدبود.»
سئوال شد:اطلاع داريد كه اين منطقه قبل از هر چيز احتياج به امنيت دارد و مردم منطقه چشم انتظارند كه امنيت به منطقه باز گردد شما به عنوان استاندار چه سياستي را جهت بازگرداندن امنيت به منطقه و تحقق بخشيدن به خواست اصلي مردم در اين زمينه پيش خواهيدگرفت؟
وي در جواب گفت: باز گردانيدن امنيت به منطقه دو جنبه ميتواند داشته باشد. اولين جنبهاش اين است كه اصولاً تمام گروههايي كه در منطقه وجود دارندو بخصوص در مناطق كرد نشين و عشاير و ايلات اينها متقاعد بشوند كه از روش مسالمت آميز پيروي كنند و بدين منظور اختلافات خود را كنار بگذارند وامنيت منطقه را خودشان تامين كند در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در قالب ايراني يكپارچه و آباد به فعاليتهاي عمراني كشاورزي و دامپروري بپردازند. رفاه اهالي و امنيت منطقه به اين ترتيب تامين ميشود طبيعي است كه اگر چنين باشد نه تنها در اينجا بلكه در سطح مملكت هرگونه همكاري لازم بعمل خواهدآمد و هر گونه امكاناتي كه وجود دارد دراختيار گذاشته خواهد شد. جنبة ديگر مساله اين است كه اصولاً گروهها و دستجات مختلف به اين حسن نيت و تفاهم عقيده نداشته باشندو در منطقه به هر نحوي كه بخواهند عمل كنند، طبيعي است كه اين چنين وضعي قابل دوام نخواهد بود و خود اهالي وساكنين منطقه با اين روش مبارزه خواهند كرد، روش ما هم همين است كه در جهت تامين امنيت منطقه و حفظ يكپارچگي كشور ايران و همينطور براي پيشبرد امور عمراني و كشاورزي و صنعتي قاطعانه و سرسختانه با اين قبيل مسايل مواجه باشيم.
سئوال شد: براي پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي و براي حل مشكلات منطقه همكاري شما با مسوولين استان به چه نحوي خواهد بود و كلاً در اين مورد چه سياستي داريد وي گفت: «سياست كلي ما براين است كه همه با هم و با مردم كار بكنيم بدين منظور اولاً بايد كلية مسايل و نظرات را عيناً دراختيار مردم قرار داد و اظهار نظرات و ارشادات و احياناً انتقادات آنها با آغوش باز پذيرفته بشودو از طرف ديگر كه ما اقدام به تشكيل انجمن استان خواهيم كردكه احتمالاً اسمش را انجمن اسلامي استان خواهيم گذاشت كه اساساً با شركت نمايندگان كليةسازمانهاي اجرايي و نهادهاي انقلابي تشكيل ميشود. طبيعي اسن كه كلية مسايل بايد در اين انجمن مطرح و پس از بررسيهاي كافي با نظر اكثر افراد شركت كننده نسبت به حل آنها اقدام شود. بدين ترتيب علاوه بر اينكه هماهنگي در سازمانها و نهادها به وجود ميآيد تمام مسوولين هم در جريان آن قرار گرفته و از جمع انجمن ارشاد و هدايت ميگيرند و مسلماً كار خود را به بهترين وجهي انجام خواهند داد.
استاندار جديد آذربايجان غربي پيرامون پاكسازي ادارات گفت:
«مساله پاكسازي و سالم سازي  ضروري است لكن اين مساله بايد با هماهنگي و بايك روش صحيح انجام گيرد و بزودي از طرف مركز هياتي جهت پاكسازي ادارات استان وارد اروميه خواهد شد و ما الان مشغول بررسي و تحقيق و مأموريت اين هيات هستيم».
 وي درپاسخ اين سئوال كه هيات پاكسازي استانداري دراين ميان چه نقشي خواهد داشت؟ گفت:
هيات پاكسازي استانداري با هيات پاكسازي مركز همكاري خواهد كرد زيرا كه اينها احتياج به همكاري افراد مختلف در ادارات و سازمانهاي دولتي دارند و مسلماً بايد اين هيأت همكاري خودش را با كمال حسن نيت انجام دهد.
مهندس طاهري سپس با اشاره به مشكل بيكاري درسطح استان گفت:
«اين مشكل همچنان در سطح استان لاينحل باقي مانده كه بزودي تعداد بيشماري از بيكاران را درطرحهاي عمراني بكارخواهيم گرفت و علاوه بر آن ما درنظر داريم كه از افراد بيكار در برنامههاي كوتاه مدت براي عمران روستائي و همين طور براي بهرهبرداري از اراضي باير و براي آموزش افراد بيسواد و غيره استفاده كنيم».(اطلاعات15/5/1359)
استاندار كردستان: به شكايات مردم كردستان دقيقاً رسيدگي ميشود.
سنندج ـ خبرگزاري پارس: محمد رشيد شكيبا استاندار كردستان راهي شهرستان مرزي بانه شد تا نيازهاي مردم اين شهر را از نزديك بررسي كند. استاندار كردستان پيش از اين سفر گفت: «پس از بانه به اميد خدا از تمام مناطق مختلف كردستان ديدن خواهم كرد و شخصاً به كليه مشكلات و نارسايي گوناگون اين مناطق رسيدگي و شكايات و نارضايتيهاي مردم را دقيقاً مورد رسيدگي قرار ميدهم. اما آنچه مهم است اينكه در اين مناطق نارسائيهاي فراوان وجود داردكه بايد قبل از هر چيز به نارسائيهاي عمراني، كشاورزي، فرهنگي، بهداشت و راهسازي رسيدگي عاجل كرد و مهمتر از اين، آنكه برق مردم را تأمين كرد.و سريعاً خواروبار براي اين مناطق ارسال داشت».استاندار كردستان در پايان گفت: «مجتمع آموزشي در دست ساختمان بخش ديوان دره در هشتاد كيلومتري سنندج با مشكلاتي مواجه شده كه در سر راه بازگشت به سنندج بياري خدا اين مشكلات را هر چه باشد برطرف خواهم ساخت تا اين مجتمع ساخته شود و بزودي مورد بهره برداري مردم ديواندره قرار گيرد».(اطلاعات26/5/1359)
پاسداران انقلاب، وارد اشنويه شدند.
استاندار آذربايجان غربي: مردم اشنويه بعنوان تامين كننده امنيت، بايد گروههاي ضد انقلاب را از خود برانند.
اروميه ـ خبرنگار اطلاعات: استاندار آذربايجان غربي طي انتشار اطلاعيه اي، ورود سپاهيان پاسدار را به شهر «اشنويه» اعلام كرد. استاندار آذربايجان غربي در اين اطلاعيه، يادآور شده است كه: نيروهاي جمهوري اسلامي با قدرت تمام، در مقابل ضد انقلابيون ايستادگي خواهند كرد و آنها را سركوب خواهند ساخت. اگر مرد اشنويه خواهان امنيت و آرامش هستند، خودشان به عنوان تامين كننده امنيت، گروههاي ضد انقلاب را در منطقه پناه نداده و آنها را از خود برانند و اسلحه و مهمات افراد غير مسوول را بدون هيچگونه قيد و شرطي، تحويل نيروهاي انتظامي مستقر در اشنويه بدهند و جلوي افراد خرابكار و ضد انقلاب را كه قصد مين گزاري در جادهها را دارند، بگيرند و بدين منظور، سپاه پاسداران انقلاب به اشنويه اعزام گرديد و ارتش، نسبت به تامين امنيت و آرامش منطقه اقدام خواهد كرد. بديهي است هر گونه همكاري با ضد انقلابيون و پناه دادن به آنان، بمنزله جنگ مسلحانه عليه جمهوري اسلامي ايران تلقي و با قدرت تمام، با آنان مقابله خواهد شد.(اطلاعات5/6/1359)
مصاحبه مطبوعاتي معاون سياسي و امور اداري استانداري آذربايجان غربي: مردم كردستان از توطئههاي ضد انقلاب به ستوه آمدهاند.
در پاكسازي كردستان از عوامل ضد انقلاب، دولت بايد قاطعانه عمل كند.
شايعه كمبود ارزاق عمومي در استان آذربايجان غربي صحت ندارد.
اروميه – «مهندس هاشمي» معاون سياسي و امور اداري استانداري آذربايجان غربي، در يك مصاحبه مطبوعاتي شركت كرد و ضمن تشريح نقطه نظرهاي خود در مورد مسايل منطقه، به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.وي ابتدا به اوضاع منطقه از نظر سياسي و امنيتي اشاره كرد و اظهار داشت: «امنيت و سياست منطقه و يا بطور كلي مسايلي كه در منطقه ميگذرد، از دو جهت قابل بررسي است: اول مربوط ميشود به مردم و نيروهاي انقلابي ودوم اينكه مربوط است به توطئههاي دشمن در چهرههاي مختلف كه در اين منطقه صورت ميگيرد.آنچه كه مربوط به مردم ميشود اينكه اگر واقعاً مردم، آن ملاك و معيارها و روشهائي را كه در دوران انقلاب بكار بردند و پيروز شدند، همچنان رعايت كنند، امنيت منطقه و ادامه زندگي وخود دارد. اما متاسفانه در بعضي  از شهرها يك سري مشكلات و اختلاف سليقهها بين مردم وخود دارد كه البته اگر صداقت و آن حسن انقلابي را نشان بدهند، مساله حل خواهد شد ولي اگر خداي ناكرده اين مسايل و اختلاف سليقهها روي غرض ورزي و عقدههاي شخصي باشد، به موقعيت انقلاب و به امنيت منطقه و به اسلام ضربه خواهد زد. مساله ديگري كه بايد مطرح شود، شناخت اسلام و ايدئولوژي اسلامي و سطح فرهنگ مردم در منطقه است كه متاسفانه به دلايل زياد، آن بينش اسلامي در منطقه حاكم نيست و بطور كلي سطح فرهنگ اسلامي در اين منطقه پائين است و عليرغم اينكه تودهها ايثار و از خودگذشتگي زيادي دارند، ولي متاسفانه، كساني كه مسوول هدايت جامعه و مسوول اجرائي منطقه ميباشند، داراي اشكالاتي هستند كه اميدواريم با رهنمودهاي امام و با رسالت عظيمي كه روي دوش نيروهاي هدايتگر و نيروهاي انقلابي است، اين اختلاف نظرها و اين اختلاف سليقهها جاي خود را به انديشههاي اسلامي بدهد».
توطئههاي ضد انقلاب
معاون سياسي و امور اداري استانداري آذربايجان غربي در پاسخ به اين سئوال كه شما توطئههاي دشمن را در منطقه چگونه ارزيابي ميكنيد، گفت: « توطئههاي ضد انقلاب و دشمن را در چند مورد ميتوان ذكر كرد كه ايجاد جو تشنج و عدم امنيت، بمب گذاريها و شبيخونها و گروگانگيريها و افكندن شايعات بي اساس بر سر زبانها از آن جمله است و اينها علائمي است كه خبر از توطئه بزرگ دشمن درمنطقه ميدهد و شدت يافتن توطئهها از اين نظر است كه اين گروههاي خودفروخته، هميشه از انقلاب اسلامي ضربه ميخورند و اين انقلاب اسلامي است كه ميرود تا جهانگير شود. بنابراين توطئههايي كه صورت ميگيرد، چيز ساده اي نيست كه تنها به مردم كرد مربوط شود، يعني خداي ناكرده كردها ميخواهند كردستان آزاد بشود.در مسافرتهائي كه اخيراً به شهرهاي كردنشين داشتيم، همه آنها از اين مسايل و توطئههاي ضد انقلابي به تنگ آمده و ناراحت هستند و بما ميگفتند چرا دولت با قدرت كافي براي پاكسازي مناطق اقدام نمي نمايد و نيروهاي وسيعي وارد عمل نميكند و حتي خودشان به ما پيشنهاد ميكردند كه اجازه دهيم خود شخصاً در منطقه اقدام به پاكسازي كنند».
شايعه كمبود مايحتاج
مهندسهاشمي در مورد شايعه كمبود ارزاق عمومي در سطح استان گفت: «مساله ارزاق عمومي در اين استان و در اين شهر، جدا از ساير مسايل نيست و براي مثال، شايعه كمبود نان كه در سطح شهر مطرح است، از اين توطئهها سرچشمه ميگيرد، چرا كه ما به نانوايان بيش از حد و بيش از سهميه آنها آرد ميخواهيم و تا آنجا كه به ما خبر دادهاند آردها در بازار سياه فروخته مي شوند و ساير ارزاق عمومي هم همينطور. البته اين عوامل به زودي به مردم شناسانده خواهد شد.
ارشاد و آگاه كردن مردم
مهندسهاشمي با اشاره به لزوم بالا بردن سطح آگاهي مردم و گسترش ايدئولوژي اسلامي در منطقه اظهار داشت: « برنامههاي وسيعي براي اين منظور در نظر گرفته ايم كه تماس مداوم با مردم و در جريان گذاشتن آنها از توطئههاي دشمن و همزمان با اينها ارشاد مردم هم جزو برنامهها است. البته ما در اين رابطه از همه نيروهاي متعهد و مسلمان دعوت ميكنيم كه به اين مناطق سفر كنند و با فكر و انديشه مردم اينجا آشنا شوند ودر بالا بردن سطح فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي كوشش نمايند و ما خود نيز با تشكيل انجمنهاي اسلامي و تشويق نيروهاي متعهد و جوان براي ارشاد و راهنمائي مردم منطقه، خواهيم كوشيد البته سهمي هم در اين رابطه، به گردن رسانههاي گروهي است كه در جهت بالا بردن سطح فرهنگ مردم فعاليت نمايند و اين جاي تعجب است كه صداي راديو و تصوير تلويزيون در بعضي مناطق شنيده نميشود وحتي مناطقي وجود دارد كه مردم ادعا ميكنند تصوير امام را تا حالا نديدهاند. پس با اين وضع هم نبايد انتظار داشته باشيم كه پيام انقلاب به آن مناطق برود و اين هشداري است به مسوولين امر و درخواستي است كه از آنان داريم تا حداقل پيام انقلاب اسلامي را به مردم اين مناطق برسانند».
يكي از خبرنگاران پرسيد: «با اينكه همه ميدانند تمام توطئههايي كه در كردستان ميشود، از مهاباد سرچشمه ميگيرد و مراكز اصلي گروهاي غيرقانوني در مهاباد است چرا دولت اقدام به گرفتن مهاباد نميكند؟ مهندسهاشمي در پاسخ گفت: « نه تنها مهاباد، بلكه شهرهاي پيرانشهر، نقده، و بوكان نيز چنين وضعيتي دارند و كساني كه بخواهند وارد شهرهاي مذكور شوند، بايد مورد شناسائي اين گروههاي غيرقانوني قرار گيرند. البته امنيت نسبي كه در شهرهاي نظير پيرانشهر وجود، دارد دال بر حاكميت بيشتر دولت است و مسلم است در جائي كه نيروهاي اسلامي مستقر نباشند و حاكميت كامل دولت نباشد، منطقه نا امن خواهد بود و اما اينكه چرا نيروهاي مسلح، مهاباد و ساير شهرهاي نظير مهاباد را در دست ندارند، اين خود مساله ايست كه من نيز از مقامات مسوول ميپرسم و به هر حال، آنها در برابر ملت شريف ايران و امام امت مسوولند. اما شايد يكي از دلايلش عدم اقدام همه جانبه نيروها باشد كه از هماهنگي كامل برخوردار نيستند و لازم است يك هماهنگي در سطح نيروهاي مسلح به وجود آيد.(كيهان10/6/1359)
بين گروههاي غير قانوني در مهاباد،اختلاف افتاد.
طاهري استاندار آذربايجان غربي، وضع استان را از پريشب تا ساعت 13 ديروز آرام ذكر كرد. استاندار در تماس خبرنگار مجلس گفت: «طبق اخبار رسيده در شهرستان مهاباد بر سر تقسيم پولهاي به سرقت رفته بين گروههاي غير قانوني و ضد انقلاب، اختلاف افتاده است». لازم به يادآوري است كه پريروز، گروهي از افراد احزاب غير قانوني در مهاباد، از بانك ملي شعبه اين شهر 80 ميليون تومان پول به سرقت بردهاند. طاهري، وضع پريشب شهرستان سردشت را نيز آرام خواند.(اطلاعات22/6/1359)
افراد مسلح، شهر مهاباد را تخليه كردند.
صبح امروز، مهندس «طاهري» استاندار آذربايجان غربي در گفتگوي تلفني با«اطلاعات» اعلام داشت كه نيروهاي ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران وارد مهاباد شدند ودر بعضي از مواضع اين شهر مستقر گرديدند. مهندس طاهري گفت: «خوشبختانه تاكنون ـ9 صبح- هيچگونه درگيري به آنصورت بوخود نيامده است». وي افزود: « اطلاعيه لشكر 64 اروميه كه در آن تا ساعت 12 ظهر ديروز براي تحويل سلاح مهلت داده شده بود، تا ساعت 8 صبح امروز تمديد شد و احتمالاً بازهم تمديد خواهد گرديد». مهندس طاهري اضافه كرد: « بدنبال مستقر شدن نيروهاي انقلاب در مهاباد، عوامل مسلح، شهر را تخليه كردند و از اين منطقه خارج شدند». مهندس طاهري در پايان گفت: «نوار مرزي آذربايجان و عراق آرام است. البته راههاي نوار مرزي باز است و رفت و آمدها بطور غير قانوني ادامه داردكه اگر امكانات فراهم شود، در اين مورد اقدام خواهيم كرد».(اطلاعات25/6/1359)
ستون عمليات پاكسازي در مهاباد،مستقر شد.
اروميه ـ عمليات پاكسازي ستون اعزامي از اروميه، متشكل ازيگانهاي لشكر 64، ژاندارمري و سپاه پاسداران در شهرستان مهاباد ادامه دارد و واحدهاي ژاندارمري پس از ورود به مهاباد، در چند نقطه مهم شهر مستقر شدند. آقاي «طاهري» استاندار آذربايجان غربي، عصر ديروز ضمن تائيد اين خبر به خبرنگار خبرگزاري پارس در اروميه گفت: « بدنبال اعزام ستون عمليات پاكسازي به مهاباد، امروز(ديروز) واحدهاي ژاندارمري در تلويزيون، استاديوم ورزشي و محل سابق گروهان ژاندارمري كه به يكي از دفاتر حزب منحله دمكرات تبديل شده بود» مستقر شدند طاهري افزود: « در اين عمليات، درگيريهاي پراكندهاي روي داده ولي هنوز از كيفيت آن و يا احتمال زخمي شدن و تلفات احتمالي طرفين، گزارش دقيقي نرسيده است». استاندار آذربايجان غربي گفت: «ستون اعزامي از سوي شهرستان مياندوآب به شهر مهاباد نيز به پيشروي خود ادامه ميدهند وي اضافه كرد: « امروز(ديروز) در منطقه «نليوان» از توابع اشنويه درگيريهاي پراكنده بين نيروهاي نظامي و گروههاي مسلح غير قانوني روي داده است، ولي از چگونگي آن نيز اطلاع دقيقي در دست نيست».(اطلاعات26/6/1359)
وضع منطقه مهاباد
اروميه ـ خبرگزاري پارس:  پريشب، وضع مهاباد آرام بود و در همين حال، نيروهاي انقلابي متشكل از يگانهاي لشكر، ژاندارمري و سپاه پاسداران انقلاب، در مواضع جديدي در شهر مهاباد مستقر شدند. آقاي «مجتبيهاشمي» معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي بامداد امروز ضمن اعلام اين خطر به خبرگزاري پارس در اروميه گفت: « از بعدازظهر ديروز تاكنون، علاوه بر ژاندارمري، تلويزيون، استاديوم ورزشي، باشگاه افسران و سازمان پيشاهنگي مهاباد نيز به تصرف مجدد نيروهاي خودي درآمده و اين نيروها در حال حاضر، درصددند سازمانهاي حياتي مانند آب و برق، فرمانداري، آموزش و پرورش و سيلو را نيز تصرف كنند در همين حال، فرمانده لشكر اروميه 64 ، ديروز بارديگر به گروههاي مسلح غير قانوني در مهاباد اخطار كرد كه هرچه زودتر اسلحة خود را تحويل دهند و در غير اينصورت، ارتش، با شدت تمام، مواضع آنان را منكوب خواهد كرد».(اطلاعات26/6/1359)
گراني امتياز آب وبرق
«مهندس طاهري» در پاسخ يك سئوال كه چرا امتياز آب و برق در اروميه گرانتر از شهرهاي ديگر است گفت: « من از مقدار پولي كه در مقابل امتياز آب و برق در اين شهرستان گرفته ميشود،بي خبرم.اين موضوع را بررسي ميكنم و اگر واقعاً حقيقت داشته باشد، دستور ميدهم در اين مورد تجديد نظر شود و بهاي امتياز آب و برق، با شهرهاي ديگر يكسان گردد».
كمبود پزشك در اروميه
مهندس طاهري در مورد كمبود پزشك در اروميه اظهار داشت: «كمبود پزشك منحصر به اروميه نيست بلكه اين كمبود در سطح كشور محسوس است، اما با پيش بينيهائي كه به عمل آمده به زودي يك بيمارستان نسبتاً بزرگ در اروميه گشايش خواهد يافت. همچنين تشكيل مجمع عمومي پزشكان و فعال كردن جامعه پزشكي اروميه تا حدودي اين مشكل را حل خواهد كرد».
شايعه تصفيه سپاه پاسداران
وي در مورد شايعه تصفيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اروميه گفت: «سپاه پاسداران نهادي است كه نميشود گفت خداي ناكرده ساواكيها و وابستگان سابق در آن نفوذ كردهاند و بايد تصفيه شوند. تنها كاري كه انجام خواهد گرفت، اين است كه بررسي كنيم ببينيم آيا اين نهاد طبق وظايفي كه دارد درست عمل ميكند يا نه؟ البته ممكن است در اين نهاد، سنگرهائي جابجا شودو من اطمينان دارم كه برادران سپاه پاسداران، به وظايف خود به خوبي عمل كردهاند. «از استاندار در مورد حجتالاسلام حسني، امام جمعه اروميه كه نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز هست، سئوال شد و او در پاسخ گفت: «در برخي از مسايل عكس العمل آني نشان ميدهند و من اطمينان دارم امام جمعه اروميه انساني ساده بوده واين عكس العملها نيز ناشي از سادگي ميباشند».(اطلاعات28/6/1359)
نبرد در سرتاسر مرز ايران و عراق از نوسود تا دهانه "فاو" و خليج فارس ادامه دارد.
اروميه – در پي پايان مهلت مسوولان كشوري و لشكري استان آذربايجان غربي به گروههاي مسلح غير قانوني در مهاباد، درگيري شديدي در اين شهر آغاز شد كه تا روز شنبه ( پريروز) همچنان ادامه داشت. مسوولان كشوري و لشكري آذربايجان غربي تا ساعت 10 بامداد شنبه به گروههاي مسلح غير قانوني در مهاباد مهلت داده بودند كه اسلحه و گروگان هاي تحت اختيار خود را به نزديكي پادگان و پايگاه نظامي تحويل دهند. حسين طاهري استاندار آذربايجان غربي ضمن اعلام اين خبر، به خبرگزاري پارس گفت: 
« درگيري در نقاط مختلف شهر و بويژه در نقاطي كه در دست گروههاي مسلح جمهوري اسلامي است، آغاز شده است. هنوز اوضاع در مهاباد كاملاً مشخص نيست و از تعداد طرفين هيچگونه گزارشي نرسيده است».
-نيروهاي مسلح جمهوري اسلاميكنترل قسمت اعظم جاده «بوكان» به «نوروز مهر» را بدست گرفتند. روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اروميه، ضمن اعلام اين خبر به خبرگزاري پارس در اين شهر گفت: «كنترل گروههاي مسلح، غير قانوني بود و از بامداد شنبه( پريروز )،پاكسازي اين جاده و روستاهاي اطراف نيروهاي مشترك ارتش و سپاه پاسداران آغاز شده و تاكنون پانزده كيلومتر جاده و روستاهاي اطراف پاكسازي شده است. در اين عمليات، تاكنون  بر خورد مهمي روي نداده و تعداد قابل توجهي اسلحه ازنوع ژ-3، ام يك و شكاري و كمري بدست نيروهاي جمهوري اسلامي افتاده است».(اطلاعات28/6/1359)
استاندار آذربايجان غربي:پاكسازي شهرمهاباد به خوبي ادامه دارد.
اروميه- خبرگزاري پارس: مهندس طاهري استاندار آذربايجان غربي در گفتگويي با خبرنگار خبرگزاري پارس اعلام داشت كه عمليات پاكسازي در شهر مهاباد همچنان ادامه دارد. وي گفت: «در درگيريهاي چند روز گذشته مهاباد، يك پاسدار شهيد و 4 پاسدار و دو سرباز زخمي شدند و ديشب نيز در جريان پاكسازي مهاباد، مقاومتهايي از سوي گروههاي مسلح غير قانوني نشان داده شد ولي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، همچنان به عمليات پاكسازي خود ادامه دادند». استاندار آذربايجان غربي در اين گفتگو افزود: «در شهرستان ماكو نيز حدود ساعت هشت پريشب در مسير بين ماكو – بازرگان، گروههاي مسلح غير قانوني، جلوي يك تانكر نفتكش و يك مينيبوس مسافر بري را گرفته و پس از پياده كردن سرنشينان، وسيله نقليه را به آتش كشيدند. وي گفت: «نفتكش خالي بوده و بارسيدن كمك، نسبت به اطفاء آتش اقدام شده است و در اين ماجرا، به كسي آسيب جاني نرسيده است. در ضمن پريشب گروههاي مسلح غير قانوني باسلاحهاي سنگين و سبك، كميته انقلاب مستقر در كارخانه قند اورميه در 20 كيلو متري شمال اين شهر را مورد حمله قرار دادند». استاندار آذربايجان غربي و فرمانده هنگ ژاندارمري اروميه ضمن تأييد اين خبر اظهار داشتند كه حمله مهاجمين از ساعت 2 بامداد شروع شده و تا صبح  ديروز ادامه داشت. در اين تيراندازي، يك گلوله آر، پي جي هفت به ساختمان كميته انقلاب كارخانه قند اصابت كرد و خسارات بوجود آورد. اين حمله تلفاتي جاني نداشت.(اطلاعات28/6/1359)


