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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.

    به توصيه جبهه ملي ايران،  
روستائيان معترض كردستان از مهاجرت صرفنظر كردند. 
نماينده جبهه ملي: مقامات محلي مريوان و كردستان دست به يكي كرده و زمينهاي كشاورزان را غصب كرده اند.  
كرمانشاه ـ سنندج ـ خبرنگاران كيهان:روستائيان مهاجر كردستان كه 9 روز است در يك كيلومتري مرز عراق متوقف شده اند،دريروز اين توصيه جبهه ملي را پذيرفتند كه از پيشروي خود بسوي مرز عراق، خودداري كنند و تا احقاق حق خود در زمينه دريافت نسق زراعي،در يك كيلومتري مرز متوقف بمانند. 
منوچهر مسعودي، منصور رسولي، و حسين مفتاح ( وكلاي دادگستري)،دكتر عرفانيان( پزشك )،اكبرلقايي،عباس ايهامي و اسماعيل فراهاني( پژوهشگر) و دو خانم پرستار كه از سوي جبهه ملي ايران به مريوان اعزام شده اند. 
ديروز،پس از مطالعه پرونده شكايات كشاورزان قريه«دارسيران»در دادگستري مريوان،به محل توقف روستائيان رفتند و چند ساعت با آنها مذاكرده كردند.آنها كه يك پزشك و دو پرستار همراه داشتند، ابتدا پس از معاينه كشاورزان بيمار،مقدار دارو بين آنان توزيع كردند و يك كاميون مواد غذائي در اختيارشان گذاشتند. 
در اجتماع كشاورزان،حسن مسعودي نماينده ي جبههي ملي گفت، اگر ما قدرت داشتيم،اجتماعي نميديدم كه آرام پيش برويم و خيلي سريع زمينهاي شما را از چنگال مالكان غاصب بيرون مي آورديم.هدف ما در اصل وحدت ملي است.ما در سرحدات كشور به افرادي مؤمن،معتقد و مورد اطمينان نياز داريم و چنين افرادي را تنها  زماني مي توانيم داشته باشيم كه آنها را به زمين خود وابسته كرده باشيم. 
«حسن رسولي»وكيل دادگستري و نماينده ديگر جبهه ي ملي،خطاب به كشاورزان گفت: 
دشمن شما در اصل مالكان شما نيستند، بلكه دستگاهي است كه كارش پرورش افرادي نظير« حيدري »و«كاني ساساني»( مالكان شما )است.شكايت شما به مقامات درباره ظلمي كه به شما شده است،مثل شكايت گلوله تفنگ است.ظرف 4 سال گذشته،حدود 4 ميليون ايراني از كشور مهاجرت كرده اند،يعني فشار به حدي است كه درد بي وطني را تحمل  مي كنند،اما فشار را تحمل نمي كنند. 
رسولي در پايان سخنان خودبه خبرنگاران كيهان(محمد نريموسائي و رشيد شكر رزاقي)گفت:نظر ما اين نيست كه چيزي را به كشاورزان تحميل كنيم و حرف اينها را با يكي دو ساعت هم نمي توانيم بفهميم،اما در بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيده ايم كه مشكلشان ناشي از ظلم و ستم دستگاه است،ما تا حصول نتيجه نهايي،با تمام امكاناتي كه در اختيار داريم براي احقاق حق آنها مساله را بوسيله روزنامهها و خبرگزاريها دنبال خواهيم كرد. 
وي افزود:روستائيان،به ما قول داده اند كه بسوزي مرز كشور همجوار پيشروي نكنند،اما آنها هرگز ربه روستاي خود برنخواهندگشت،مگر آنكه به حقشان برسند. همه مقامات محلي دست به يكي كرده و زميني زا كه متعلق به كشاورزان بوده است،تصاحب كرده اند. 
صالح بهرامي،نماينده كشاورزان به خبرنگار كيهان گفت،فرماندار مريوان امروز به ما اعلام كرد كه از 75 خانوار كشاورز روستاي«دارسيران» 69 خانواده مي توانند صاحب نسق زراعي شوند،اما كشاورزان مشتركاً اعلام كردند كه بايد همه 75 خانوار صاحب نسق شوند، در غير اينصورت حاضر به توافق با فرمانداري نيستند.صالح بهرامي افزود: 16 سال است دنبال اين كار هستيم و اگر سند زمينهاي خود را بگيريم در اصل، سند آزادي خود را دريافت داشته ايم.نمايندگان جبهه ملي، به كشاورزان معترض قول دادند كه از تمامي امكانات خود براي حل فوري مشكل آنان استفاده كنند. آنها بعدازظهر شنبه مريوان را به قصد تهران ترك گفتند.(اطلاعات 7/7/1357) 
فئودالها توطئه ميچينند.
چريكهاي فدايي خلق ايران در اجتماع هواداران خود در سنندج اعلام كردند: «توطئهها و مناقشات كنوني كردستان بوسيله مالكان و مرتجعيني رهبري ميشود كه بايد هرچه زودتر خلع سلاح شوند». دراين اجتماع كه چند هزار نفر در آن شركت داشتند، چند تن از كارگران و كشاورزان مسايل كارگري و كشاورزي را مطرح كردند و كشاورزان خواستار تقسيم اراضي بزرگ مالكان، دادن كمكهاي بلاعوض، وامهاي بدون بهره و انواع خدمات ارتباطي، رفاهي، بهداشتي و فرهنگي شدن، نماينده كارگران نيز خواستار برگشت بر سركار، تشكيل كارگران در سنديكاهاي فعال و كاهش بهاي اجناس وارزاق شدند. در قطعنامه اي كه در پايان اين اجتماع خوانده شد جمعيت خواستار ادارة پادگانها بوسيلة شوراهاي انقلابي انتخاب شدند.(كيهان5/12/1357)
عفو عمومي،عيدي دادن به ضد انقلاب 
سازمان چريكهاي فدايي خلق، عصر ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي، آخرين نقطه نظرهاي خود را در زمينه ارتش، دولت، رفراندوم وديگر مسايل جاري اعلام كرد: 
… ما ازاقدامات دمكراتيك و ضد امپرياليستي دولت حمايت ميكنيم، اما انتصابهاي آنچناني ارتش را كه خدمت به امپرياليسم است، ميخواهند مهرههاي آمريكايي را در ارتش بكار بگيرند و اين كار ارتش، را به راهي ببرد كه حافظ منافع امپرياليزم باشد نه حافظ منافع خلق ستم ديده ايران. امپرياليزم در ايران وسيله سيا در دو مورد فعاليت شديد دارد: اول ايجاد تفرقه در ميان صفوف ملت به اين ترتيب كه سعي دارد خلقهاي ايران را روياروي يكديگر قرار دهد و بين آنها جنگ و برادر كشي راه بيندازد. دوم اينكه امپرياليزم سعي دارد خواستهاي خلقهاي ما را تجزيه طلبانه قلمداد كند در حالي كه به نظر ما خلقهاي كرد و تركمن ما به هيچوجه تجزيه طلب نيستند و از اين تهمت عوامل امپرياليزم، سخت بر آشفتهاند. 
خطر واهي
امپرياليزم ميخواهد با ابراز اينگونه اعلام خطر واهي تجزيه طلبي و ضد كمونيزم، ارتش ما را بدلخواه خود ايجاد و مسلح كند تا بموقع، از آن جهت سركوب خلق ايران سود جويد.(اطلاعات28/12/1357)
ما در جريان وقايع كردستان قرار نگرفتهايم. 
جنبش ملي مجاهدين طي بيانيهاي اعلام داشته است بهيچ وجه در جريان درگيرهاي اخير كردستان قرار نگرفته و اصولاً هنوز هيچ دفتر و نمايندهاي در منطقه كردستان ندارد. در اين بيانيه آمده است: «جنبش ملي مجاهدين ضمن ابراز تأسف شديد از درگيريهاو خونريزيهاي اخير كردستان كه منجر به قتل تعدادي از برادران عزيز كرد نيز شده است، اعلام ميدارد كه بهيچ وجه در جريان اين در گيريها قرار نگرفته و اصولاً هنوز هيچ دفتر يا نمايندهاي در منطقه ندارد. نقطه نظرهاي مجاهدين خلق ايران در باره مسأله كردستان مبتني بر دفاع از حقوق حقه هم ميهنان كرد و رفع ستم مضاعف از آنان در چارچوب وحدت ملي و ضد امپرياليستي تمام خلقهاي ايران نيز قبلاً اعلام گرديده و اكنون اميدواريم كه با ترك هر نوع مخاصمه، زمينه براي اعزام نماينده ذيصلاح دولت آقاي مهندس بازرگان به منطقه فراهم شده ودر اسرع وقت چارچوب انقلابي و مردمي مناسبي براي حل مسالمت آميز مسألهايي كه ميتواند به بهانه مقابله با تجزيه طلبي مورد استفاده دشمنان انقلاب قرار گيرد، تدارك ديده شود.جنبش ملي مجاهدين28/ 12/ 1357 (اطلاعات29/12/1357)
هشدار چريكهاي فدايي خلق در مورد وقايع كردستان 
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران طي نامهاي سرگشادهاي به نخست وزير اعلام داشته است كه در آغاز درگيري خونين روزهاي اخير سنندج شركت نداشته و ادامه كشتار مردم را كه از جانب عوامل ارتجاع دامن زده ميشود خيانت به خلق ميداند. متن نامه به شرح زير است: 
«چنانكه اطلا ع داريد تحريكات عوامل ناشناخته شده ارتجاع، مردم غيور سنندج را به درگيري مسلحانه كشانيده است. اين عوامل كه سود خود را در نوع جنگ داخلي ديدند و متأسفانه در دستگاه دولت هم كم نيستند، ميخواهند با تحريك نظاميان به شليك بسوي مردم و كشتار بي محاباي خلق، عملاً مردم را به جنگ ناخواسته بكشانند. آقاي بازرگان! شما چگونه اجازه ميدهيد عوامل شناخته شدهايي كه اسباب كشتار مردم را فراهم كرده و سيل خون راه انداختند اعلاميههاي تحريك آميز صادر كنند. آتش جنگ را برافروزند و خشم و نفرت مردم سنندج و خلق كرد رابرانگيزند. با توجه به اين حقايق، سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران اعلام ميدارد كه به هيچ وجه در آغاز درگيري خونين روزهاي اخير سنندج شركت نداشته و ادامه كشتار مردم را كه از جانب عوامل ارتجاع دامن زده ميشود، خيانت به خلق و خيانت به انقلاب ايران ميداند. از اين رو سازمان چريكهاي ما مؤكداً از دولت ميخواهد هر چه زودتر و بهر وسيله ممكن كه در اختيار دارد، دستور آتش بس، قطع جنگ و قطع كشتار مردم شهر را صادر نمايد. لازم به تذكر است كه امروز صبح ( دوشنبه 28 اسفند ) 4 هلي كوپتر با پرواز بر فراز شهر و پادگان به كشتار سريع و بيرحمانه مردم پرداختهاند. كشتار تا اين لحظه به بهاي جان بيش از صد نفر از خواهران و برادران هم ميهن كرد تمام شده و صدها مجروح بر جاي نهاده است. دولت مؤظف است هر چه زودتر براي نجات قربانيان وقايع روزهاي اخير و كمكهاي فوري به آنها اقدام نمايد.
 سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 28 / 12 / 57(اطلاعات29/12/1357)
مجاهدين خواستار حل مسالمت آميز مناقشات سنندج شدند.
«جنبش ملي مجاهدين» با صدوراعلاميه اي خواستار اعزام نماينده ذيصلاح دولت موقت انقلابي به سنندج و حل مسالمت آميز مناقشات كردستان شد. متن اطلاعيه به اين شرح است:«بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران و بنام هموطنان ستم زده و دلير كرد. جنبش ملي مجاهدين ضمن ابراز تاسف شديد از درگيريها و خونريزيهاي اخير كردستان كه منجر به قتل تعدادي از برادران عزيز كرد نيز شده است اعلام ميدارد كه به هيچ وجه در جريان اين درگيريها قرار نگرفته و اصولاً هنوز هيچ دفتر يا نمايندهاي در منطقه ندارد نقطه نظرهاي مجاهدين خلق ايران درباره مسأله كردستان، مبني بردفاع از حقوق حقه هم ميهنان كرد و رفع ستم مضاعف ازآنان در چارچوب وحدت ملي وضد امپرياليستي تمام خلقهاي ايران نيز قبلاً اعلام گرديده و اكنون اميدواريم كه با ترك هر نوع مخاصمه زمينه براي اعزام نماينده ذيصلاح دولت آقاي مهندس بازرگان به منطقه فراهم شده و در اسرع وقت چارچوب انقلابي و مردمي مناسبي براي حل مسالمت آميز مسأله اي كه به خوبي مي تواند به بهانه مقابله با تجزيه طلبي مورد سوء استفاده دشمنان انقلاب ايران قرار گيرد تدارك ديده باشد. جنبش ملي مجاهدين - 28/12/57(اطلاعات29/12/1357)
حزب تودهايران و تحريكات امپرياليزم و ارتجاع را در كردستان محكوم كرد.
كميته مركزي حزب تودهاي ايران امروز ضمن صدور اعلاميه اي اعلام كرد كه واقعه كردستان نشانگر كوشش عمال امپرياليزم و ارتجاع براي سركوبي انقلاب ملت ايران است. در اطلاعية اين حزب آمده است: از سنندج خبرهاي ناگواري ميرسد، چند صد نفر زخمي و كشته شدهاند. و اوضاع شهر منتنج است. آن چه مسلم است نيروهاي صديق ملت كرد اين درگيريها را ايجاد نميكند. دستهايي در پشت پرده در كار است تا انقلاب ضد امپرياليستي و دمكراتيك مردم ايران را تضعيف كند. عمال امپرياليزم، صهيونيسم و جاسوسان سيا، ساواك وموساد توطئه مي چينند و ميكوشند مردم مبارز و ضد امپرياليسم كردستان را به جان هم بيندازند و كساني نيز با ندانم كاري بر دشواريها مي افزايند. حزب توده تحريكات عمال امپرياليسم و ارتجاع را در كردستان محكوم ميكند.(كيهان29/12/1357) 
پيام چريكهاي فدائي خلق به بازرگان
سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران با ارسال پيامي به مهندس مهدي بازرگان «تحريكات عوامل شناخته شده ارتجاع» را عامل اصلي درگيريهاي سنندج تلقي كرد. متن پيام چريكهاي فدائي خلق چنين است: از: سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران به نخست وزير، آقاي بازرگان. چنانكه اطلاع داريد، تحريكات عوامل شناخته شده ارتجاع، مردم غيور سنندج را به درگيري مسلحانه كشانيده است.اين عوامل كه سود خود را در وقوع جنگ داخلي ديدند و متاسفانه در دستگاه دولت هم كم نيستند، ميخواهند با تحريك نظاميان به شليك به سوي مردم و كشتار بي محاباي خلق عملاً مردم را به جنگي ناخواسته بكشانند. آقاي بازرگان شما چگونه، اجازه ميدهيد عوامل شناخته شدهاي كه اسباب كشتار مردم را فراهم كرده و سيل خون براهانداختهاند اعلاميههاي تحريك آميز صادر كنند، آتش جنگ را برافروزند و خشم و نفرت مردم سنندج و خلق كرد را برانگيزند؟ با توجه به اين حقايق سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران، اعلام ميدارد كه به هيچوجه در آغاز درگيريهاي خونين روزهاي اخير سنندج، شركت نداشته و ادامه كشتار مردم را كه از جانب عوامل ارتجاع دامن زده ميشود خيانت به انقلاب ايران ميداند. از اين رو، سازمانها موكداً از دولت ميخواهند هرچه زودتر وبه هروسيله ممكن كه در اختيار دارد دستور آتش بس، قطع جنگ و قطع كشتار مردم شهر را صادر نمايد. لازم به تذكر است كه از امروز صبح چهار هلي كوپتر با پرواز بر فراز شهر و پادگان به كشتار وسيع و بي رحمانه مردم پرداختهاند كشتار تا اين لحظه به بهاي جان بيش از 100 نفر از خواهران و برادران هم ميهن كرد تمام شده و صدها مجروح بر جاي نهاده است. دولت موظف است هر چه زودتر براي نجات قربانيان وقايع روزهاي اخير و كمكهاي فوري به آنها اقدام نمايد.سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران 28/12/57 
رونوشت: وزير كشور، آقاي صدر حاج سيد جوادي(كيهان29/12/1357)
تا برنامه دولت اعلام نشود:
7 جمعيت و سازمان سياسي كردستان در رفراندوم شركت نمي كنند. 
6 جمعيت و اتحاديه در كردستان و سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان طي صدور اعلاميههائي اعلام كردند كه در رفراندوم شركت نخواهند كرد. 
جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب كردستان (سنندج)،  اتحاديه خواستاران حقوق خلق كرد ايران (مريوان)،  جمعيت طرفدار زحمتكشان و دفاع از حقوق ملي خلق كرد (سقز)،  جمعيت دفاع از زحمتكشان و حقوق ملي خلق كرد (بوكان)،  ستاد مشترك نيروهاي دموكراتيك (مهاباد)،  جمعيت راه رهائي زحمتكشان (مهاباد)،  جمعيت مبارزين راه آزادي و مدافع حقوق ملي و دموكراتيك خلق كرد (بانه)  در جلسه مشتركي كه ديروز در سنندج داشتند تصميم گرفتند كه از شركت در رفراندوم خودداري كنند. 
اين جمعيتها و اتحاديهها ضمن صدور اعلاميه اي به اين علت كه هنوز دولت برنامه خود را اعلام نكرده است از مردم كردستان خواستند كه در رفراندوم شركت نكنند.  
سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان نيز در اعلاميهاي خطاب به پيشه وران بازاريان، روشنفكران،  كارمندان و دانش آموزان اعلام كرد: (در دهم فروردين 1326 طناب دار را بر گردن قاضي محمد انداختند.  مبارزين خلق كرد در سالروز شهادت قهرمان ملي شان در رفراندوم كه حقوق ملي كرد و ساير خلقهاي ايران را ناديده ميگيرد شركت نخواهند كرد). 
در قسمتي از اعلاميه به اين نكته اشاره شده كه (انسان آزاد به حكومتي راي ميدهد كه بداند چه حقوقي را براي مردم در نظر گرفته است و چه سياستي را در برابر دشمنان مردم در پيش ميگيرد). 
سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان در اعلاميه خود مينويسد: (هيچكس نميداند شوراي انقلاب اسلامي از چه كساني تشكيل شده است؟ مردم حق دارند كه بدانند چه كساني بر آنها حكومت ميكنند؟ 
عده معدودي مثل نصيري را اعدام مي كنند كه نه تنها مردم بلكه نخست وزير هم از جريان محاكمه آنها بيخبر است.  
افرادي مثل نصيريها اطلاعات زيادي در مورد رژيم سابق دارند كه بايد مردم از آنها با خبر شوند. چرا اين اطلاعات را در اختيار مردم نميگذارند؟ به بهانه اينكه ارتش به جمهوري اسلامي اعلام وفاداري نموده است،  فقط تعداد كمي از افسران ارشد و جنايتكار را اعدام و عده ديگري را بازنشسته نمودند ولي تشكيلات آنرا دست نخورده و حتي به نفعش مرتب تبليغات مي كنند)
سازمان انقلابي زحمتكشان ضمن اشاره به سانسور در راديو وتلويزيون و رفتار دوستانه دولت با دشمن شماره يك خلقهاي ايران يعني آمريكا و شركتها و موسسات آمريكايي و محكوم كردن اظهار تاسف دولت از حمله به سفارت آمريكا اعلام كرده است: چرا صدور نفت به آمريكا را از سر گرفتيد؟ كارگران ايران به كدام برنامه اعلام شده و تضمين شده جمهوري اسلامي راي بدهند) 
در پايان، سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان اعلام كرده است: (تا وقتي كه برنامه جمهوري اسلامي صراحتا خواستهاي دموكراتيك انقلاب ايران و بخصوص خواست رواي خلق كرد را مبني بر خودمختاري كردستان در چهار چوب ايران دموكراتيك به رسميت نشناسد ما شركت در رفراندوم را بي توجهي به خواستهاي برحق مردم سرتا سر ايران ميدانيم.  بنا براين ما در اين رفراندوم شركت نخواهيم كرد.(كيهان5/1/1358) 
تشكر چريكهاي فدايي خلق از نقش آيت الله طالقاني در حوادث كردستان
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران طي نامه اي كه براي حضرت آيت اله طالقاني مجاهد كبير،  ارسال داشته اند از تلاشهاي مجدانه ايشان در جهت تحليل و شناخت حوادث خونين كردستان قدرداني كردهاند.  در بخشي از اين نامه آمده است: هر چند كه مغرضان كوشيده اند با سمپاشيها و اخبار جعلي شما از درك عميق ودرست حوادث كردستان باز دارند،  اما سوابق و تجارب مبارزاتي شما كه زندگي خود را وقف مبارزه در راه آرمان كرده ايد بصورت قاطع ترين و دسيسه براي حنثي كردن توطئهها و شناخت درست از نادرست جلوه گر شده. 
در قسمت ديگري از نامه فدائين آمده است،  پشتيباني شما از طرح پيشنهادشوراي موقت انقلاب انقلاب سنندج ميخواهد راهگشاي حل و دشواريهاي مردم كردستان باشد ما اميدواريم حسن نيت شما سزمشقي براي آنهائي باشد كه نميخواهند و يا اگر خوشبختانه بگوئيم نمي توانند برخوردي راهگشا يا نه با مشكل خلقها و بويژه خلق كرد داشته باشند.(اطلاعات8/1/1358)  
دعوت به راهپيمايي براي طرفداري از خلق كرد 
جمعيت دفاع از جنبش خلق كردستان طي اعلاميه اي كشتار خونين مردم بيدفاع سنندج را محكوم كرد و از مردم دعوت كرده است تا در اين راهپيمايي شركت جويند.  در اين اطلاعيه آمده است بدين منظور در روز پنج 9/1/58 (امروز) ساعت 2 از جلوي دانشگاه.  تهران راهپيمايي خواهيم داشت.  از تمام افراد متعهدو مسئول و كليه نيروهاي ملي و مردمي دعوت مي نماييم كه با شركت در اين راهپيمايي همبستگي خود را با خلق كرد ابراز نمايند.(اطلاعات9/1/1358) 
8 جمعيت و سازمان كردستان در رفراندوم شركت نمي كنند. 
سنندج -8 سازمان و جمعيت در كردستان اعلام كردند كه در رفراندوم شركت نخواهند كرد. 
جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب كردستان (سنندج) جامعه دانشجويان آزاد،  سازمان پيشرو براي اتحاد،  نهضت ملي،  سازمان معلمان پيشگام،  اتحاديه خواستاران حقوق حقه ايران (مريوان) 
طرفداران دفاع از زحمتكشان دموكراتيك (مهاباد) جمعيت رهايي زحمتكشان (مهاباد) جمعيت مبارزه ي راه آزادي و مدافع حقوق ملي دموكراتيك خلق كرد (بانه) جمعيت طرفداران زحمتكشان و دفاع از حقوق ملي خلق كرد (نقده) از گروههايي هستند كه اعلام داشته اند در رفراندوم شركت نخواهند كرد اين گروهها اعلام كردهاند بعلت نا مشخص بودن ماهيت و محتواي جمهوري اسلامي و رعايت نكردن حق خلقها بويژه. رعايت نكردن حق تعيين سرنوشت براي خلق كرد در رفراندوم شركت نواهند كرد.  
حزب توده سنندج اعلام كرد كه در رفراندوم شركت خواهد كرد.  شعارهايي از سوي اين حزب و كل موافقان روي پارچه نوشته شده و در خيابانهانصب شده نوشته شده است:" نه شرقي ونه غربي،  جمهوري اسلامي" ما فقط به جمهوري اسلامي راي مي دهيم."مابه جمهوري اسلامي راي مي دهيم".(اطلاعات9/1/1358)  
آمريكا در ايران نقشه تجريه طلبي مي كشد.    
سازمان دانشجويان پيشگام طي پيامي به خلقهاي سمتديده فلسطين كه پس از توطئه امپرياليستي ـ صهيونيستي 1948 زادگاه خويش را از دست دادند،  درود فرستاده و ضمن تأييد مبارزه مسلحانه آنان در راه احياي حقوق حقه شان،  به سفر كارتر به خاورميانه اشاره كرده و آنرا نمونه بارز توطئههايي دانسته كه عليه قيام خلق ايران و مردم ستمديده منطقه خاور ميانه از سوي امپرياليسم در دست اجرا است.  در اين بيانيه آمده است كه آمريكا (از يكسو به ايجاد تفرقه پرداخته،  خواستهاي دموكراتيك و بر حق خلقهايمان را تجزيه طلبي قلمداد و مرتجعين وابسته در كردستان براي ايجاد حركات و اقدامات تجزي طلبانه اي كه منجر به روياروئي مردم ميشود،  نقشه ميكشد. (اطلاعات17/1/1358)    
تلگرام هواداران چريكها
هواداران سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در سنندج ضمن ارسال تلفنگرامي بعنوان مهندس بازرگان نخست وزير اعلام كردند كه:« عدهاي در سنندج قصد حمله به دفتر اين سازمان را دارند.در صورتيكه دولت جلوي اين توطئه شوم را نگيرد ما مسئول عواقب وخيم حاصله نخواهيم بود».(كيهان 28/1/1358)  
به دنبال اعتراض هواداران يك گروه ائتلافي: شمارش آراء انتخابات سنندج معلق شد.
سنندج ـ بدنبال اعتراض گروهي از طرفداران «گروه ائتلافي انجمنها و جمعيتهاي اسلامي»، نامزد عضويت در شوراي شهر سنندج به كيفيت تبليغات در حوزههاي رايگيري، شمارش آرا براي مدت نامعلومي در اين شهر به تعويق افتاد. ديروز در شهر سنندج راي گيري در 68 حوزه انجام شد و مجموعاً 34600 نفر زن و مرد آراء خود را به صندوقها ريختند. رأيگيري از 7 بامداد آغاز شد و تا ساعت 8 شب ادامه داشت. براي جلوگيري از هرگونه تخلف كميته 5 نفري نظارت بر امر انتخابات، پيشبينيهاي لازم را كرده بود و جز مساله بيسوادان كه احتمالاً اشخاص باسواد براي نوشتن برگه راي آنان در ورقه اعمال نفوذ ميكردند، راه ديگري براي اعمال نظر در انتخابات به نظر نميرسيد.در هر حوزه رايگيري بين 500 تا 1000 نفر از اهالي سنندج مراجعه كرده بودند و بدليل كنترل شديد و تطبيق شناسنامه با ليست ثبتنام شدگان، صف طولاني در برابر حوزههاي رأي گيري به چشم ميخورد. گروهي در پاي صندوقهاي رأي به نفع گروههاي رقيب در انتخابات تبليغ ميكردند كه مساله مورد اعتراض طرفداران گروه ائتلافي انجمنها و جمعيتهاي اسلامي قرار گرفت. و اين گروه ضمن مراجعه به كميته پنج نفري نظارت بر امر انتخابات خواستار جلوگيري از تبليغ در پاي صندوق رأي شد. از طرفي انجمن دانشآموزان مسلمان نيز انتخابات را تحريم كرد. بعد از اين وقايع مفتيزاده رهبر مذهبي سنندج هر گونه تحريمي را تكذيب كرد و از مردم خواست همچنان رأي خود را به صندوق بريزند. با وجود رد تحريم انتخابات شوراي شهر سنندج از سوي احمد مفتي زاده، عدهاي از هواداران گروه انجمنها و جمعيتهاي اسلامي، در استانداري اجتماع و به نحوه برگزاري انتخابات اعتراض كردند. اعضاي كميتة پنج نفري براي جواب گويي به اعتراض مردم به استانداري رفتند و بعد از حدود پنج ساعت بحث و مذاكره با معترضين به نحوه انتخابات با نظارت استاندار كردستان صورت جلسهاي با امضاي سه نفر از اعضاي كميته تنظيم شد كه بر اساس آن مقرر شد از شمارش آراء خودداري شود قرار است امروز اجتماعي از طرفداران گروه ائتلافي انجمنها و جمعيتهاي اسلامي در ميدان آزادي سنندج بر پا شود و چنانچه عده اين افراد به 17301نفر برسد، اتتخابات شوراي شهر از نو تجديد خواهد شد. گروهي از مردم سنندج اعتقاد دارند بر طبق مفاد آيين نامه انتخابات شوراي سنندج شمارش آراء بايد بلافاصله بعد از رأيگيري انجام شود و چنانچه اعتراض به نحوه انتخابات مطرح باشد، با گذشتن  يك هفته از زمان رأي گيري مي توان به اين اعتراضات رسيدگي كرد. 
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)
جبهه دمكراتيك ملي ايران: 
به اعتراضات انتخابات سنندج بايد بر مبناي آييننامه رسيدگي شود.
همزمان با انجام انتخابات شوراي موقت شهر سنندج، جبهه دمكراتيك ملي ايران در پيامي خطاب به مهندس بازرگان از وي خواست كه اعتراضات مطرح شده در مورد انتخابات در چارچوب آييننامه مورد رسيدگي قرار گيرد. اطلاعات موثقي از سنندج ميرسد كه گروهي به عنوان اعتراض به انتخابات انجام شده بدون اينكه اعتراضات آنان به موقع به هيات نظارت تسليم گردد و بر مبناي آييننامه مصوبه مورد رسيدگي قرار گيرد با براهانداختن سروصدا و جنجال و تهديد به تحصن و غيره ميخواهند آراء  مأخوذ خود را مخدوش اعلام دارند. اين قبيل برداشت در نخستين آزمايش دمكراسي با انتخابات شوراي موقت شهر سنندج از نظر آينده دمكراسي بسيار مخاطره انگيز است. اگر قرار باشد با انجام اعتراضات دسته جمعي از اعلام نتيجه گيري انتخابات خودداري گردد، ديگر اصولاً فاتحه هر نوع انتخابات آزاد خوانده ميشود. تقاضا داريم به وزارت كشور و استاندار دستور اكيد داده شود كه هر نوع اعتراض در قالب آئين نامه مصوب مورد رسيدگي قرار گيرد و از هر گونه اقدام غير دمكراتيك ديگر جداً جلوگيري به عمل آيد.(كيهان26/1/1358)
راديو تلويزيون سنندج به دست پاسداران مذهبي تصرف شد.
مركز سازمان راديو تلويزيون سنندج توسط نيروهاي مسلح مذهبي و گروهي از افراد قياده طرفدار بارزاني تصرف شد ودر پي آن، طرفداران نيروهاي دموكراتيك و نيز هواداران چريكهاي فدائي خلق در سنندج ضمن اعتراض به اين عمل، آنرا محكوم كردند. 
«صديق كمانگر» رييس ستاد نيروهاي دموكراتيك سنندج، ديشب به آيندگان گفت: «ديشب (پريشب) حدود ساعت 6 بعدازظهر، حدود 30 نفر از پاسداران مذهبي كه چند تن از افراد قياده طرفدار بارزاني در ميان آنان هستند مركز سازمان راديو تلويزيون سنندج را اشغال كردند و در اطراف آن سنگربندي نمودند. 
وي افزود: «طبق توافقنامهاي كه با حضور آيتالله طالقاني امضاء شده بود كه پاسگاه پليس تلويزيون دكل تلويزيون به وسيله نيروهاي مسلح دموكراتيك حفاظت شوند. ولي ديشب نيزوهاي مسلح مذهبي قبل از آغاز خدمت نيروهاي مسلح دموكراتيك آمدند و تلويزيون را اشغال كردند و از ورود محافظين قبلي جلوگيري نمودند. به منظور جلوگيري از درگيري مسلحانه از پاسداران مسلح نيروهاي دموكراتيك خواسته شد آرامش خود را حفظ كنند.» 
كمانگر اضافه كرد: «محل سازمان راديو تلويزيون سنندج، از نظر استراتژيكي مسلط بر شهر و بخصوص دفتر جمعيت آزادي و هواداران چريكهاي فدائي خلق ميباشد.» 
در همين حال دفتر هوادارن چريكهايي فدايي خلق در سنندج با انتشار اعاميهاي عم تصرف مركز راديو تلويزيون را مخالف با توافقنامه قبلي ذكر كرد و آنرا محكوم كرد. 
در اعلاميه دفتر هواداران چريكهائي فدايي خلق كه ديروز منتشر شد ضمن اشاره به كارشكنيهايي كه در كار انتخابات شوراي 11 نفري شهر سنندج از طرف گروه مخالف كانديداهاي پيشرو صورت گرفته، آمده است: 
«همان عناصر، بعد از اشغال راديو تلويزيون، بدون در دست داشتن مجوز قانوني، مشغول كندن سنگر در اطراف شهر ميباشند و يا با بلندگو در كوچهها و خيابانها به راه افتاده و مردم را تشويق و تحريك به ترك محل سكونت خود نموده و آنها را دچار رعب و وحشت مي نمايند...»
در همين حال، از يكي از سنگرهاي راديو و تلويزيون، تيراندازيهائي صورت گرفت كه شيشههاي خانه يك دبير را بنام مدرس شكست و وي ديروز شكايتي در اين زمينه، تسليم دادستان كرد.»(آيندگان26/1/1358) 
پذيرش مسووليت ترور
دو گروه مخفي مسووليت ترور قرني را به عهده گرفتند. گزارشهاي رسيده از منابع موثق حاكي است كه عمليات لازم براي شناسايي عناصر مسوول ترور سرلشكرقرهني، آغاز شده است. يك منبع مطلع گفت: به احتمال قوي، يك گروه تندرو ارتجاعي، در ترور سرلشكر قرهني دست داشته است اطلاعاتي براي تعقيب افراد وابسته به آن بدست آمده استاين منبع افزود:«اصولاً محل شك است كه گروهي در جهت انقلاب حركت كند و دست به چنين عمليات تحريكآميزي بزند».همچنين عصر ديروز به دنبال انتشار روزنامه شخصي طي يك تماس تلفني با تحريريه كيهان، ادعا كرد كه گروه «سلحشوران خلق» مسوولاين ترور است. وي كه خود را به گروه سلحشوران خلق معرفي ميكرد، به پرسشهاي مكرر كيهان پاسخي نداد.
   گروه «فرقان» طي صدور اعلاميهايي، مسووليت ترور سرلشكر قرهني را به عهده گرفت. دراين اطلاعيه ضمن متهم كردن      "قرهني"،اين ترور را «اعدام انقلابي» قلمداد كردهاند. 
در روزهايي كه امام خميني ميخواست به تهران بيايند و فرودگاههاي كشور را بسته بودند گروه فرقان اطلاعيهاي داد، نام فرقان با حروف سرخ در بالاي اطلاعيه چاپ شده بود. اعلاميه باآياتي از قرآن شروع ميشد و در ابتداي آن، با استناد به سخنان و آثار دكتر علي شريعتي، كلاً همه جناحها ي مرتجع و مبارز و مترقي روحانيت را محكوم كرده بود. گروههاي چپ نيز مورد حملهاين اعلاميه واقع شده بود.
گروه فرقان در آخرين اعلاميه خود، مردم را براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد علتاين ترور، به خواندن شمارهآينده نشريه خود دعوت كرده است. ازاين گروه كتابي زير عنوان «توحيد» چاپ شده است كه در آن از تز «اسلام بدون روحانيت» دفاع شده است.اين گروه با اعتقاد بهاين كه «گروه پيشتاز انقلاب» از مسير اصلي منحرف شده است، پرداختن به كار سياسي ـ نظامي را توصيه ميكند. 
گروههاي مختلف مذهبي و سياسي امروز ترور سرلشكر قرهني را عملاً يك حركت ضد انقلابي كه منشاء ارتجاعي دارد و به امپرياليسم ياري ميرساند توصيف كردند. بنابر اطلاعات كسب شده،رهبري گروه فرقان طلبهايي است بنام گودرزي.وي در مدرسه شيخ عبدالحسين بازار تهران زندگي  ميكرد، كه به علت كجرفتاري و دري نخواندن اخراج شد.
گفته ميشوداين گروه كه بسيار كوچك است، بيشتر ازايدئولوژي پاي بند تاكتيك است و در نتيجه از پاسخگوئي به مسايل اساسي اجتماعي از ديدگاه اسلام، عاجز است،اين گروه در اعلاميهاي كه فروردين ماه جاري انتشار داد نسبت به وضع امام خميني جهتگيري منفي نشان داد، از اعضاي برجستهاي گروه شخصي بنام آشوري است كه كتاب «توحيد» را نوشته است. در نشرياتاين گروه از نهضت اسلاميايران، انتقادهاي شديدي شده و بر خلاف نظر تمام گروهها، سازمانها و افكار عمومي، جنبش را مهم از خارج ميداند.(كيهان3/2/1358)
در يك نامه سرگشاده به آيتالله طالقاني اعلام شد: سپهبد پاليزبان مشغول استخدام مزدور است. 
ميخواهند از طريق دامن زدن به اختلافات مذهبي،شيعيان و «اهل حق» غرب را به جان هم بياندازند. 
نامه سرگشاده دفتر هوادران سازمان چريكهاي فدايي خلقايران ـ سنندج:آيتالله طالقاني.
روحاني مبارز و عاليقدر آيتالله طالقاني
پس از درگيريهاي خونين و اسفبار در سنندج و گنبد و نقده بار دگر مرتجعين و دستنشاندگان امپرياليزم دستاندركار توطئه ديگري در منطقه غرب كشور ميباشند. توطئهگراناين بار مناطقي را انتخاب كردهاند كه محل سكونت پيروان مذهب "اهل حق" ميباشد، مانند كرند غرب، بوران، سرپل ذهاب، قصرشيرين عاملان اجراي اين توطئه پاليزبان، سالار جاف، عدهاي از ساواكيهاي سابق و بعضي رهبران مذهبي وابسته ميباشد. 
به طور كلي وضعيت فعلي آن منطقه را ميتوان به شكل زير بيان كرد: 1ـسپهبد پاليزبان همراه سردار جلال(يكي از رهبران قياده موقت برادر سالار جاف معدوم) و همچنين عده زيادي از ساواكيهاي سابق در منطقه شروع به استخدام مزدوراني با حقوقي 3 تا 6 هزار تومان در ماه نمودند. 
2ـ در طول يكماه گذشته توسط مزدوران پاليزبان در راهها و روستاهاي غربايران قتل و غارتهاي فراواني صورت گرفته است. سرنشينان صدها اتومبيل در راهها غارت شده و گلهها و اموال بسياري از روستاييان به يغما رفته است و دراين حوادث دهها نفر كشته و مجروح شدهاند.
مراجعات مكرر مردم به پاسگاههاي ژاندارمري و كميته امام هم بينتيجه مانده است و هيچكدام از مقامات مسوول اقداميدراين مورد بعمل نميآورند. 
3ـ پاليزبان از طريق معدودي از پيشوايان مذهبي (اهل حق) كه از وابستگان ساواك و رژيم قبلي بودهاند، از احساسات مذهبي مردم ساده و زحمتكش اهل حق سوء استفاده كرده و با تحريك آنها ميخواهند اختلافات مذهبي را شدت بخشيده تا مردم اهل حق و شيعه مذهب را رو در روي هم قرار دهند از طرف ديگر از طريق عوامل پاليزبان در كميتههاي امام و پادگانهاي منطقه احساسات مخالف مردم (اهل حق) دامن زده ميشود. با اطلاعاتي كه از منطقه بدست آوردهايم و با شناختي كه از چگونگي دسايس عوامل مزدور و بيگانه در سنندج و نقده داريم و با توجه به شرايط حساس مملكت. ايمان داريم كه امپرياليزم و ارتجاع دست از توطئهگري و مردمكشي بر نميدارند و هميشه در صددند تا حادثه بيافريند و مبارزه نيروهاي مختلفي را از جهت اصلي حركت يعني مبارزه با امپرياليزيم و ارتجاع منحرف ساخته و همبستگي نيروها و طبقات خلقي را  به تفرقه بكشانند. لذا با توجه و آگاهي شما به مسايل منطقه لازم ديديم كه مستقيماً شما را در جريان امر قرار داده و به دولت هشدار دهيد كه دستهاي پليدي در كار است تا با سوءاستفاده از احساسات ملي و مذهبي مردم و با توطئه و تحريك، به آتش اختلافات و چند دستگيها دامن زده و حادثه گنبد يا نقده را بار ديگر تكرار كنند. مسلماً دراين ميان فقط امپرياليزيم و ارتجاع است كه نفع خواهند برد و براي مردم زحمتكش حاصلي جز كشتار و خانهخرابي نخواهد داشت. ما معتقديم اگر دولت با مقامات مسوول اقدامات فوري در مورد جلوگيري از توطئههاي پاليزبان، قياده موقت و عناصر وابسته و مزدور به عمل نياورد مسووليت تحميل يك جنگ خونين و ناخواسته ديگر بر مردم اين منطقه مسلماً به عهده دولت خواهد بود.دفتر هواردارن سازمان چريكهاي قدايي خلقايران ـ سنندج(كيهان18/2/1358)

هشدار سازمان چريكهاي فدائي خلق به دولت و مردم پيرامون وضع روستاها در فصل برداشت محصول 
از آنجا كه با نزديك شدن روزهاي برداشت محصول، وضعيت بحراني و احتمال درگيريهاي خونين در برخي مناطق روستايي كشور شدت يافته و عملاً در كار برداشت محصول موانعي ايجاد كرده است، سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران لازم ميداند پيرو اطلاعيههاي رسمي وزارت كشاورزي موارد زير را به آگاهي هم ميهنان برساند: 
1ـ پس از قيام شكوهمند خلق و رهايي روستاييان ستمكش از يوغ رژيم شاه، تعداد زيادي از مالكين و زمينداران بزرگ كه مزدور رژيم سابق بودهاند، متواري شده و يا از كشور گريختهاند، مزارعي كه متعلق به اين دسته از ملاكين بوده است، مطابق قانون انقلاب توسط دهقانان مصادره شده و زراعت آن به دهقانان تعلق گرفته است. شوراي دهقاني كه اداره مزرعه را به عهده دارد، حق دارد محصول را جمع آوري و بين روستاييان تقسيم كند. 
2ـ چنانچه دولت در مورد جمع آوري و ضبط قسمتي از محصول مزارع ادعايي داشته باشد، اين امر ميتواند از طريق مذاكره و توافق بين نمايندگان دولت و شوراي ده كه اداره روستا را تحت كنترل دارد، صورت گيرد. 
3ـ بسياري از املاك در دوران رژيم منفور پهلوي توسط سران كشوري و لشكري و بزور سرنيزه از دهقانان غصب شده است. ادعاي مالكيت زمين غصبي هيچ حقي براي مالك ايجاد نميكند كه بر مبناي آن محصول و يا بخشي از آن را از چنگ دهقانان خارج سازد، محصول بايد در اختيار شوراي دهقاني محل قرار گيرد و بين دهقانان ذينفع تقسيم شود. شكايت زمينداران و مالكين در مورد سلب مالكيت از آنها بعدا بايد از طريق مراجع قضايي مورد بررسي قرار گيرد.                                        
4ـ در بعضي مناطق بويژه در كردستان، آذربايجان غربي و بلوچستان، ديده ميشود كه فئودالهاي سابق ايادي خود را مسلح نموده و دست به تشكيل اتحاديههاي فئودالي زدهاند. آنها از اين طريق به دهات و مزارع يورش برده و دهقانان را از زمينهاي خود بيرون رانده و زمينها را غصب و دهقانان را آواره كردهاند. عمليات ضد انقلابي فئودالها در كردستان با حمايت دارودسته فئودالي بارزاني ( قياده موقت ) كه هميشه در خدمت اهداف امپرياليسم در منطقه بودهاند، روزبروز شدت بيشتري مي يابد. در اين مورد ،خلق كرد درباره روابط دولت مركزي با دارودسته وابسته به امپرياليسم قياده موقت، نظير موفقيت آنها در شهرستان «اشنويهظ و اطراف كه تبديل به پايگاه نظامي آنها شده و چگونگي دعوت از آنها در سالروز بزرگذاشت روز فلسطين در دانشگاه تهران و رفت و آمد آزاد آنها به پادگان منطقه جلديان سختنگران است. مقامات مسوول بايد هر چه زودتر و بهر وسيله ممكن باشد، خودسري فئودالهاي سابق كه فرصت را براي غارت محصول و اعاده مالكيت زمين مناسب يافتهاند، خاتمه دهند. حمايت از دهقانان در برابر اين فئودالها وظيفه ايست كه پيگيرانه بايد از جانب همه نيروها تعقيب شود. 
5 ـ طبق اطلاعاتي كه از مناطق روستايي تركمن صحرا و كردستان بدست ما رسيده است، زمينداران به همدستي عوامل رژيم سابق با تهديد روستاييان به آتش زدن محصول مانع برداشت شده ميكوشند محصول را از دست دهقانان بيرون بياورند. آنها خود را آماده كردهاند تا مال و جان دهقانان ستمكش را به آتش و خون كشند. هشياري دهقانان و افشاگري نيروهاي مبارز و انقلابي عامل مهمي در جلوگيري از وقوع درگيري و ممانعت از جنايات اين جنايتكاران محسوب ميشود. درين مقطع عوامل ارتجاع و طفداران زمينداران همچنان كه در سنندج و گنبده و نقده نشان دادند از كثيفترين حيلهها و توطئهها و جنايتها هم براي براهانداختن جنگ و برادركشي بين ترك و فارس، كرد و ترك، تركمن و غيره غافل نخواهند ماند، تا اكنون كه فصل برداشت محصول نزديك ميشود، دسترنج و مايملك دهقانان را به غارت بردهاند. برعهده دهقانان ستمكش و نيروهاي انقلابيست كه هرگز اجازه ندهند اين عوامل فجايع سنندج، گنبد و نقده را تكرار نمايند. 
6 ـ موضوع حديث «الزرع للزارع» كه از جانب دولت مطرح شده مي تواند در موارد بسيار منجر به سوء استفاده غارتگران روستا قرار گيرد. كشف مكانيزه هيچ حقي براي مالك ايجاد نخواهد كرد كه دهقان را غارت كند. بهرحال مفوهم اين حديث آنست كه محصول از آن كسي است كه آنرا كاشته است. در مورد اختلاف موضوع اين حديث بايد توسط هياتي مركب از نمايندگان دهقانان و مقامات رسمي حل و فصل شود. 
7 ـ در منطقه تركن صحرا دولت اعلام كرده است كه شوراهاي دهقاني را به رسميت نميشناسد. اولا معلوم نيست چنانچه دولت در مورد جمع آوري و تقسيم محصول دهقانان را برسميت نشناسد چه كسي را به رسميت خواهد شناخت. ثانيا از هم اكنون پيش بيني ميشود، چنانچه دولت بخواهد از طريق شوراهاي دهقاني براي جمع آوري محصول و تقسيم عادلانه آن اقدام نمايد. زمينه تركتازي و آتش افروزي زمينداران بزرگ را فراهم آورده و آنها اين بار با دلگرمي از حمايت دولت، يك بار ديگر روستاها را به خاك و خون خواهند كشيد. دولت بايد از طريق به رسميت شناختن شوراهاي دهقاني كه در بسيار مناطق تشكيل شده است، كار مردم را واقعا به خود مردم واگذار كند. اما از يك سو برخي مقامات رسمي ظاهرا از ضرورت تشكيل شوراهاي دهقاني سخن ميگويند و با كمال تاسف از سوي ديگر عملا دولت هر كجا شورا تشكيل شده است، آنرا غيرقانوني اعلام ميكند و به اعتقاد ما اين سياست دولت، اولا مستقيما به سود سرمايه داران و مالكين بزرگ است، ثانيا بزرگترين مانع پيشرفت جريان برداشت محصول است. ثالثا مي تواند منشاء خونريزي و جنايات فجيعتر از گند و نقده گردد. از اين رو چنانچه دولت به اين روش خود پافشاري كند و يا اساسا وضعيت بحراني روستاها را كه از جانب زمين داران و عوامل رژيم سابق پديد آمده بفراموشي بسپارد، در حقيقت عواقب خطرناك آن را خود به عهده گرفته است. 
ما امروز قبل از آنكه وضع، بيش از اين بحراني شود وظيفه خود دانستهايم براي جلوگيري از هر نوع وقايع سوء مطلب فوق را به اطلاع هم ميهنان و مقامات مسوول برسانيم. سازمان ماقبل از وقع هر حادثه ناگوار در روستاها اعلام ميكند، هنگام برداشت محصول به احتمال قوي عوامل وابسته به رژيم سابق و زمينداران بزرگ خواهند كوشيد وقايع خونين گذشته را تكرار كنند. بهرحال به اعتقاد ما هر آنچه گفته شد، تنها راه حل موقت براي جمعآوري محصول و جلوگيري از درگيريهاي خصمانه و كاهش تشنجات محسوب ميشود. و تا زماني كه يك اصلاحات ارضي واقعا انقلابي در ايران انجام نشود، يعني تا آن زمان كه زمين به كسي كه آن را ميكارد تعلق نگيرد، تا زماني كه خود دهقانان ما، در همه جا، اداره و كنترل كشت را در اتحاديههاي تعاوني، توسط شوراهاي دهقاني منتخب خود در دست نگرفته باشند و تا زماني كه دولت خود حاصل اين شوراها و سختترين پاسدار و مدافع اين شوراها نباشد، مسائل روستاييان، همچون مسائل كارگران و ساير زحمتكشان اساسا حل نخواهد شد و دهقانان ستمكش خلق در چنگال فقر و بدبختي و استثمار وحشيانه غارتگران وابسته به امپرياليسم كه اكنون دچارانند، همچنان اسير خواهند ماند.«سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران» 7/3/1358(آيندگان12/3/1358)  
نظر دبير جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب كردستان
دبير جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب كردستان ايران و سخنگوي شوراي هماهنگي جمعيتهاي سياسي كردستان ايران نيز كنفرانس سنندج را يك توطئه عليه خلق كرد خواند و گفت: «همانطوريكه قبلا هم اعلام كرديم،  خلق كرد در قطعنامههاي 8 ماده اي كه در سنندج و مهاباد هم تصويب كرده و به اطلاع دولت رسانده است، خواستهاي خود را اعلام كرده و گفته شده كه فقط مذاكراتي با دولت قابل قبول است كه نمايندگان واقعي مردم شامل تمام گروههاي سياسي،  شوراها،  اتحاديهها،  كشاورزان و كارگران در اين مذاكرات شركت داشته باشند و رئيس هيات نمايندگي هم، آقاي «سيد عزالدين حسيني است».(آيندگان20/3/1358)    
پشتيباني كنفدراسيون كار از حقوق ملي خلق كرد 
پاريس ـ خبرگزاري فرانسه ـ يك هيات نمايندگي «نيروهاي ترقي خواه دموكراتيك» وابسته به جنبش ملي كرد با رهبران سنديكاي «كنفدراسيون عمومي كار» فرانسه ملاقات كرد، اين ملاقات كه به دنبال ابراز تمايل هيات كردي صورت گرفت، هيات نمايندگي كردي، به «طور وسيعي» سنديكاي فرانسوي را در جريان «وجود يك آرمان مليگرا كه در مركز شمالي خاورميانه جمعيتي نزديك به 20 ميليون نفر را در بر ميگيرد» قرار داد. هيات نمايندگي كرد اعلام كرد، زحمتكشان و ملت كرد، در هر كشوري كه قرار گرفته باشند، خواستار حقوق ملي خود هستند. بنابراين آنها خواهان استقرار يك «خودمختاري ملي و فرهنگي در چهارچوب كشورهايي كه در آن زندگي ميكنند مانند عراق و ايران هستند.» 
«كنفدراسيون عمومي كار» پشتيباني و همبستگي خود را نسبت به اعمال حق «مشروع تعيين سرنوشت خود »كه به وسيلهي سازمان ملل متحد نيز تصويب شده است، اعلام كرد.(هيوا9/4/1358) 
اطلاعيه انجمن اسلامي فاروق
متن زير از حانب برادران اهل تسنن به ما رسيده است:
ضمن تشكر فراوان از برادران خوبمان و تقدير احساس مسئوليت و حسننيت و علاقه آنها به تداوم انقلاب اسلامي ايران در سطح جهان، عين اطلاعيه آنها را درج ميكنيم. طبيعي است ساير برادران از قشرهاي گوناگون و متفاوت ميتوانند نظريات خود را براي درج در اين روزنامه ارسال دارند و صفحات اين روزنامه حتيالمقدور در اختيار نظريات كساني است كه به انقلاب اسلامي ايران تحت رهبري امام خميني ايمان داشته و به فرداي امت ميانديشند. 
بسم الله الرحمن الرحيم
ولاتكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ماجاء تهم البينات 
همچون كساني كه پس از درك حقايق به تفرقه و اختلاف روي آوردند، نباشيد.
شوراي تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ ايديهم الله 
اكنون كه ريشه هاي طاغوت وبنيانهاي شركت و عوامل تفرقه و نفاق از ميان امت اسلامي كوچك ايران در حال بركنده شدن و نابود گشتن هستند، اكنون كه انقلاب اسلامي ملت ستم كشيده ما به يمن رهبري داميانه و به بركت انديشه بلند عليوار، عمرگونه و محمدسان امام است. آيتالله خميني به اولين پله پيروزي خود گام نهاده، اكنون كه چشم اميد همه مسلمانان تحت ستم ابرقدرتهاي طاغوتي جهان  از سواحل شرقي تا كرانههاي غربي افريقا و از روسيه تا كنارههاي زنگبار به سوي اين قسمت از سرزمين پهنارو اسلامي خود دوخته شده و جهان بيصبرانه لحظههاي در حال گذر اين برهه از تاريخ ما را بررسي ميكند و اكنون كه همه ملتهاي زير يوغ فرهنگ غرب و ايدئولوژي مادي و ارادتي چشم انتظار راه تازهاي نمودار شدهيي است كه انقلاب ما در پيش پاها مينهد بر ما است كه پيش از برداشتن هر گام و بر زبان آوردن هر كلمهيي در مسير حركت انقلابي خويش همه جوانب و نتايج و پيامدهاي آن را عاقلانه و ماهرانه و با باريك بيني بررسي كنيم و بسنجيم.
قانون اساسي ـ اين خلاصه و چكيده انقلاب اسلامي ما، سند و مدرك انديشه ما در امروز انقلاب و الگوي فرداي انقلابها، تئوري همه جنبشهاي رهاييبخش جهان، قانون اساسي نظام توحيدي و اساس و پايه جامعه بدون طبقه و بدون فرقهها و قانون اساسي نظام خدايي خواهد بود، چون سندي نه ميتواند در بند يك محدوده زماني معين و نه در بند يك واحد در مكان معين محدود و محسوس شود. امت اسلام با همه نحله ها و مذاهب خود ـ اصولاً نميتواند جز يك امت واحد يا يك قانون واحد باشد:آنهذه امتكم امه واحده و اناربكم…
بياييم براي امت اسلام قانوني وضع كنيم كه در برگيرنده همه نحلهها و مذاهب باشد. بياييم اسلام را از نشست هزار و سيصد ساله خود كه با امويان آغاز شد و با صفويان به اوج خود رسيد پايان بخشيم، بياييم عامل ايجاد (امه واحده) ما باشيم. بگذاريم انقلاب ايران در صورت و ماهيت هر دو اسلامي و انقلابي است اسلام باشد. اگر ما به واقع آنچه در منظور بالا آمد را خواستاريم الگوي ما قوانين اساسي مغرب و پاكستان و حجاز نباشد كه همه آنها عامل تفرقه امت اسلام بوده و هستند.
مذهب اكثريت علماي ملت ياران جعفري است و اين امر بر كسي پوشيده نيست اما واقعيت ديگر است كه همه آن ملتهاي ديگر مسلمان كه چشم اميدشان به ماست نه جعفري هستند و نه شيعه قانون اسلام را به قانون مذهب تبديل نكنيم و پس از شوقها و ارزوها سبب جدايي خود از امت عظيم اسلام بشويم ما با همه مذاهب خود مسلمانيم. خداي ما الله، كتاب ما قرآن، امام ما محمد و فلسفه ما كعبه است. اينها اساس وحدت ما و اسلام ـ نه تشيع و تسنن ـ دين ما است، روا نداريم كه دشمنان اسلام از محبت والاي ما به اهل بيت و دوستداري ما نسبت به مذهب جعفري حربهيي بسازند و همچون هميشه ما را از امت اسلام جدا نگه دارند.
مگر نه اين است كه كشورهاي مغرب و اندونزي و مصر و پاكستان و. . . كه به فرموده آيتالله نجفي مرعشي مذهب رسمي كشورشان را در قانون اساسي خود ذكر كردهاند ـ فردا و فرداها از قانون اسلام كه ما ارائهاش ميدهيم الگو خواهند گرفت؟ دين اسلام متعلق به يك گروه يا ملت خاص نيست تا بتواند نوع معيني از آن را به نام مذهب به خود اختصاص داده و نوع دين رسمي كشور خود قرار دهد، اگر ما چنين كنيم تاريخ اسلام ما را نخواهد بخشود. دين رسمي همه امت اسلامي اسلام است و جز اين هر چه باشد تفرقه است و اختلاف در پايان باز تبرك ميگيريم. 
ولاتكونوا كالذين تفرقوا و اخحتلفوا من بعد ما جاء تهم البينات 
انجمن اسلامي فاروق ـ خليج فارس
رونوشت: روزنامه كيهان 
روزنامه اطلاعات 
روزنامه انقلاب اسلامي 
روزنامه جمهوري اسلامي 
روزنامه آيندگان(كيهان9/4/1358)
هواداران چريكهاي فدائي خلق به شوراي شهر سنندج هشدار دادند. 
سنندج ـ خبرنگار آيندگان:دفتر هواداران سازمان چريكهاي فدائي خلق در سنندج، در نامه سرگشادهاي كه به شوراي شهر سنندج نوشت در مورد حقوق پايمال شده مردم، ممانعت از تظاهرات كارگران، آتش زدن كتابخانهها، اهانت و چاپ اعلاميههاي كاذب و تفرقهانداز نسبت به هواداران فدائيان، دخالت قياده موقت و سانسور در وسائل ارتباط جمعي هشدار داد. 
در اين نامه 4 صفحهاي، چريكها ضمن تائيد مواضع ضد امپرياليستي مسلمانان مبارز، افرادي را كه تحت عنوان مسلمان به دغل كاري و فحاشي مي پردازند شديدا محكوم كردهاند. 
در قسمتهايي از اين نامه سرگشاده آمده است: «پس از گذشت نزديك 15 ماه از قيام خونين خلقهاي ايران، هنوز خواستهاي طبقات و اقشار زحمتكش و ساير نيروهاي شركت كننده در قيام برآورده نشده است. از اعتصاب و تظاهرات و تحصنها جلوگيري كرده و آنها را وحشيانه برهم مي ريزند. 
هركس يا هر گروه از مردم را كه به نحوي نسبت به حقوق پايمال شده خود اعتراض مي نمايند ضد انقلابي و اخلالگر قلمداد ميكنند.» 
«تاكنون چندين بار اعلاميههاي خلاف واقع و توهين و فحشهاي شرم آور عليه دفتر هواداران فدائي منتشر شده است كه هر اعلاميه تحت امضاي متفاوت و بعضي از مواقع بدون امضاء ولي مشخصاً از جانب چند نفر عنصر بي محتوا و كوته فكر بوده است...» 
«مرتجعين و فريب خوردگان، دشمن اصلي خود را فدائيان ميدانند و حتي عنوان كردند كه استاندار كردستان، چون قول داده بود دفتر هواداران فدائي سنندج را برچيند و بقول خودش عمل نكرده است، مستوجب اخراج است.» به آنها بايد گفت:« كه به اربابانشان نيز اطلاع بدهند ما از قول و قرارهاي استاندار انتصابي كردستان اطلاعي نداريم. ولي نه استاندار و نه هيچكس ديگري نمي تواند دفتر ما را خودسرانه منحل كند...».(آيندگان10/4/1358) 
نامه خطاب به سرپرست برنامههاي كردي راديو تهران
با سلام و درود فراوان بر شما و مجريان برنامه كردي راديو تهران با وجوديكه رسالت شما در اجراي برنامهها بايد بر مبناي بيطرفي باشد ولي متاسفانه مجريان برنامه در خلال برنامه و پخش بريده جرايد صرفاً احساسات و اعتقادات شخصي را گفته و تنها به عنوان كردن مطالب آيندگان كه موضوع مشخصي در قبال انقلاب اسلاميدارد ميپردازند و تنها به گفتهها و پيامهاي شيخ عزالدين حسيني اكتفا ميكنند.
با توجه به اينكه براي كردهاي مسلمان هم جناب شيخ عزالدين حسيني و هم علامه مفتيزاده قابل احترام هستند لذا خواهشمند است براي جلوگيري از هرگونه سوء تفاهم و پيش داروي در مورد مجريانآن برنامه متصديان سعي كنند تنها سخنگوي شيخ عزالدين حسيني نبوده و بيغرضانه و بيطرفانه هر پيامي كه در جرايد از علامه مفتيزاده و شيخ عزالدين حسيني منتشر ميگردد بازگو نمايد. و بدين وسيله صداقت انقلابي خويش را ثابت نمايند كه عين رسالت دستاندركاران آن برنامه جز اين نميتواند باشد.
به اميد توفيق روزافزون براي كاركنان برنامه كردي و پخش برنامههاي ارزنده در كمال صداقت و بيطرفي. با سپاس
انجمن دانشجويان مسلمان كرد مقيم تهران بخش دانشگاه علم و صنعت(جمهوري اسلامي12/4/1358)
تقاضاي اعزام يك هيات منصف به كردستان
62 تن نمايندگان روستائيان كردستان ديروز بعد از ظهر در يك جلسه مصاحبه مطبوعاتي شركت جستند. و درباره مسائل و مشكلات اين منطقه و همچنين نقش راديو تلويزيون در انعكاس اخبار اين منطقه سخناني ايراد كردند. نماينده روستائيان آبادي« جلديان» ضمن اشاره به نقش مخرب مالكان مرتجع در ناراضي ساختن دهقانان كرد گفت: آنها به دهقانان فشار آوردند كه بايد بهره مالكانه زمينها را از سالهاي 1341 به بعد بپردازند و همين مسئله سبب ميشود كه دهقانان ستمديده كه براي مردم برقراري فئوداليسم را تلاش كردند عكس العمل شديد نشان دهند. نماينده دهقانان «لاجان» درباره ديدار امام خميني و آيت الله شريعتمداري گفت: اين ديدارها موفقيت آميز بوده و ما از قاطعيت امام در مبارزه با امپرياليسم و عوامل آن پشتيباني ميكنيم. يكي از نمايندگان در مورد تشكيل  اتحاديههاي دهقاني گفت: ما با تشكيل اتحاديهها تصميم داريم تا از منافع دهقانان در برابر مالكان دفاع كنيم. عبدالله نژاد نماينده روستائيان مامش در ارتباط با مسئله حافاظت از مرزها گفت: هيچكس بهتر از دهقانان نميتواند از مرزهاي كشور پاسداري كند و مسلح كردن مالكان بدين منظور جز آنكه اوضاع منطقه را متشتت كند نتيجه ديگري در بر ندارد. نمايندگان دهقانان آنگاه به نحوي انعكاس خبرهاي منطقه از طريق راديو تلويزيون انتقاد كردند و اعلام داشتند. كه اتحاديههاي دهقاني احزاب يا گروههاي مثل حزب دمكرات كردستان را كه از منافع دهقانان زحمتكش پشتيباني ميكند تاييد ميكنند اما هيچگونه وابستگي با هيچ حزب يا دستهاي ندارند.نمايندگان روستائيان كرد در پايان اعلام داشتند از دولت خواستار دستگيري و مجازات فرمانده پادگان ژاندارمري، اخراج مجاهد نماها، خلع سلاح فئودالها، جلوگيري از پخش اخبار تحريك آميز راديو و تلويزيون و برخي مطبوعات، جبران خسارت مردم آبادي «جلديان» و اعزام يك هيات منصف و بي طرف از جانب دولت براي بررسي و حل مشكلات موجود هستند. .(اطلاعات13/4/1358)   
اطلاعيه مدرسين حوزه علميه قرآن پاوه 
مدرسين حوزه علميه «قرآن» پاوه طي اطلاعيهاي از اصل سيزده پيشنويس قانون اساسي بياد و ظهور اسماعيل صفوي و كودتاي رضاخان افتادهايم. از همه دردناكتر  بيانيهايآيتالله مرعشي نجفي  است كه براي توجيه رسميبودن مذهب جعفري استدلالات عجيب نمودهام كه مقام والايايشان ميباشد ميبايست ازاين طرز فكرها مبرا باشدايشان فرمودهاند كه در تمام ممالك توحيدي! در قانون اساسي مذهبي رسميمعين شده است واي بر ما اگراين همه خون را داده باشيم براياينكه حكومتي مانند حكومتهاي انور سادات خاون يا ملك خالد بيغيرت ويا حسنالبكر خدانشناس را مستقر نماييم ماكهاين حكومتها را به عنوان حكومت مشروع و اسلامينميپذيرم تا مقياس جمهوري اسلاميخود قرار دهيم همچنانكه در طول انقلاب خواستار سرنگون شدن رژيمهاي همه طاغوتيان حاكم بر دول اسلاميشده و عليه انورسادات و غيره شعار ميداديم. ازاين عجيبترايشان از رسميبودن مذهب جعفري در قانون اساسي رژيم شاهنشاهي براي اثبات مطلب ياد نمودهاند. علاوه براين ما نميدانيم گفته امام را كه پيوسته ميفرمايند بايد به صدر اسلام برگرديم به چه مقياس برگيريم مگر در صدر اسلام مذهب جعفري و يا مذهب ديگري رسميت داشت يااينكه «ان الذين عندالله الاسلام» پيوسته مورد نطر مسلمين بود. ما ميخواهيم بپرسيم كهايا در اسلام مسالهاي به نام اقليت و اكثريت وجود دارد يااينكه «فبشر عبادالذين يستمعون القول فتبعون احسنه» دستور ميباشد. از پيشگاه امام و ساير مقامات تقاضا ميشود كه دراين باره اقدام لازم را به عمل آورد و گرنه اسلام در خطر است.                      والسلام علي من اتبع الهدي(اطلاعات13/4/1358)
در اجتماع نمايندگان اتحاديههاي دهقاني كردستان در سقز گفته شد: 
مساله خودمختاري با نظر اتحاديههاي دهقاني در كردستان قابل حل است.
از دولت ميخواهيم در مسائل روستائيان تنها با اتحاديههاي دهقاني مذاكره كند.  
سنندج ـ خبرنگار آيندگان: در يك اجتماع يك هزار نفري در سالن شهرداري سقز، نمايندگان دهقانان اتحاديههاي روستاهاي تيلكوه ـ ميره ده و خورخوره،  پيرامون مسائل مختلف از جمله خودمختاري،  اهداف اتحاديهها،  خلع سلاح دهقانان،  استقرار ژاندارمري،  ارتش و … به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پايان، قطعنامه اي را به شرح زير به تصويب رساندند كه برخي از مواد آن به شرح زير است: 
	اتحاديههاي دهقاني، مهمترين ارگان اجرائي امور اقتصادي ـ سياسي ـ فرهنگي ـ حفاظتي،  عمراني بوده از دولت موقت تقاضا داريم كه در زمينههاي مربوط به روستائيان، تنها با اتحاديههاي دهقاني طرف حساب و مذاكره باشند.  

مساله خودمختاري با نظر اتحاديههاي دهقاني در كردستان كه به عنوان اكثريت مردم سرزمين كردستان مي باشد، قابل حل است.  
اتحاديه معتقد است ثبات امنيت منطقه در دهات فقط با ايجاد نيروهاي مسلح محلي به سرپرستي و تائيد شوراهاي دهقاني امكانپذير است و استقرار هر نوع نيروي ديگري تحت هر عنوان در منطقه را رد ميكند و معتقديم كه ارتش فقط موظف به حفظ امنيت مرزها ميباشد و حق هيچگونه دخالت در امور داخلي كشور را ندارد.  
ما بار ديگر اخراج قياده موقت را كه پشتيبان فئودالهاي مرتجع و دشمن روستائيان زحمتكش است و از طرف «سيا آمريكا» و «ساواك ايران» حمايت ميشوند،  قاطعانه خواستاريم.  
اتحاديه سريعا خواستار شركت تمام نمايندگان ده نشين در مجلس موسسان و تدوين قوانين مملكتي ميباشند.  
چون آيت الله شيخ عزالدين حسيني در موضع دفاع از حقوق ما زحمتكشان قرار دارد،اتحاديه دهقاني با تمام امكانات از ايشان پشتيباني ميكند.(آيندگان13/4/1358)  
4 عضو يك اتحاديه دهقاني مهاباد دستگير شدند.
در پي شكايت «جعفر حيدري» نماينده سابق مجلس منحله شوراي ملي، 4 تن از اعضاي دهقاني محال آختاچي (دفتر اوطميش) به اتهام سرقت اسلحه از سوي دادستان دادسراي انقلاب اسلامي مهاباد دستگير شدند.  
دستگيري اين 4 تن مورد اعتراض روستاييان 70 روستا قرار گرفت و نمايندگان اين روستاها ديروز در مهاباد اجتماع كردند و اعلام داشتند چنانچه اين عده آزاد نشوند با خانوادههاي خود دست به راهپيمايي خواهند زد.  
در همين حال جمعيت «راه رهائي زحمتكشان در كردستان ايران» با صدور اطلاعيهاي ضمن محكوم كردن بازداشت نمايندگان اتحاديه دهقاني متذكر شدند كه نماينده سابق مجلس منحله شوراي ملي يكي از فئودالهاي وابسته به ساواك مي باشد كه اين نمايندگان، به منظور خلع سلاح و دستگيري وي به خانه اش رفته بودند و چون حيدري در خانه اش نبوده اقدام به ضبط سلاحهاي وي كردهاند.  
اسامي دستگير شدگان عبارتند از: ملا مصطفي سريلاني، رحمان رحمان نيا،  ابوبكر وفتاح.(آيندگان17/4/1358) 
انتقاد تند از عدم كارائي شوراي شهر،دادگاه انقلاب و دادگستري سنندج 
سنندج- خبرنگار آيندگان: دفتر هوادارن چريكهاي فدائي خلق در سنندج، در اعلاميه اي كه منتشر كرد نسبت به نداشتن كارائي و قدرت اجرائي شوراي شهر،  دادگاه انقلاب اسلامي و دادگستري سنندج اعتراض كرد.  
در قسمتي از اين اعلاميه آمده است: «شوراي شهر،  دادگاه انقلاب اسلامي و دادگستري سنندج از بدو انقلاب تاكنون در جهت رسيدگي به پرونده قاتلين،  مجرمين و خطاكاران اقدامي صورت نداده است به ويژه قاتلين «علي و عزيز احمدي» را كه 40 روز پيش اين دو توسط «محمد و ايرج صفري» به قتل رسيدند،  محاكمه نكردهاند، از سوي ديگر دادگستري در بطالت به سر مي برد و حداكثر فعاليتش اين است كه پروندههايي را رسيدگي نمايد كه مالكين بر ضد دهقانان تشكيل داده اند و يا به نصيحت روستائيان بپردازد.  همچنين شوراي شهر سنندج كه خونبهاي جنگ خونين و تحميلي سنندج بود،  با عدم مساعدت دولت و تركيب ناهمگون اعضاي آن كه نمايندگان واقعي مردم نيستند و دخالتهاي بي مورد عناصر مرتجع در كار شورا،  عملا هيچ كاره است. به هر جهت، تاكنون شوراي شهر موفق به راضي كردن هيچ روحاني واجد شرايط براي رياست دادگاه انقلاب اسلامي نشده است».(آيندگان18/4/1358)  
تحت هيچ عنوان،استاندار ديگري را براي كردستان تحمل نخواهيم كرد.
سنندج ـ خبرنگار آيندگان: «جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب در كردستان»، در تلگرافي كه براي مهدي بازرگان نخست وزير مخابره كرد در مورد استعفاي استاندار كردستان هشدار داد.  در اين تلگراف، جمعيت خاطرنشان ساخته است در صورت عدم مراجعت «ابراهيم يونسي» به عنوان استاندار كردستان،  در آن شرايط، تحت هيچ عنوان وجود استاندار ديگري را كه مسلما در ارتباط با اجراي نقشههاي شوم چيده شده از طرف آمريكا و مزدوران آن و توطئه گران محلي مي باشد،  به رسميت نشناخته و تحمل نخواهيم كرد.  بديهي است عواقب مسئوليت چنين كارهايي كه بدون در نظر گرفتن خواستها و منافع مردم انجام ميشود متوجه دولت و اركان قدرت است.(آيندگان18/4/1358)  
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)  
اعتراض اتحاديههاي دهقاني مهاباد،  بوكان و سقز به دستگيري 4 تن از نمايندگان 
اتحاديههاي دهقاني روستائي مهاباد،  بوكان و سقز با صدور اعلاميه اي نسبت به دستگيري 4 نفر از نمايندگان اتحاديه دهقاني «اطميش» بوسيله شوراي انقلاب مهاباد اعتراض نمودند.  
در يكي از اين اعلاميهها اشاره شده است كه براي جلوگيري از توسل ما به تحصن و يا تظاهرات براي آزادي اين 4 تن، بايد به اين 3 مورد زير توجه شود:
1 ـ نمايندگان دستگير شده فورا آزاد شوند.  
2 ـسلاحهاي آنها مسترد گردد.  
3 ـ از آنها معذرت خواهي شده،  شوراي شهر صريحا از آنها رفع اتهام نمايد.(آيندگان20/4/1358)  
تضاد فئودالها با كشاورزان
سخنگوي جمعيت دفاع از آزادي سنندج در رابطه با درگيريهاي مريوان در تماس با كيهان گفت: «ديروز توسط گروههايي از مردم به عنوان اعتراض به اخبار ضد خلقي راديو وتلويزيون در اين شهر به راهپيمايي و تظاهرات پرداختند.
راه پيمايان، قطعنامهاي صادر و آن را جلوي ساختمان راديو وتلويزيون قرائت ميكردند. در اين هنگام عدهاي از فئودالها كه در كميته پاسداران انقلاب اسلامي نفوذ كردهاند جمعيتي را كه اجتماع كرده بودند به گلوله بستند و تظاهركنندگان نيز به مقابله پرداختند و دامنه درگيري وسعت يافت كه در نتيجه آن عدهاي از طرفين كشته و زخمي شدند.
وي حمله تظاهركنندگان به مركز سپاه پاسداران انقلاب را نادرست خواند و گفت: تضاد بين فئودالها و كشاورزان در منطقه كردستان زياد است و هرگونه درگيري كه در اينجا به وجود آيد. عامل اصلي آن همين فئودالهاي مرتجع و سلطهگر هستند.
سخنگوي جمعيت دفاع از آزادي، خبرهاي راديو و تلويزيون پيرامون حوادث مريوان را نيز كشف را نيز تكذيب كرد و گفت: ما هرگونه توطئهاي عليه خلق كرد را محكوم ميكنيم و از همه آزاديخواهان ميخواهيم در اين شرايط حساس ما را ياري دهند.
سخنگوي جمعيت دفاع از آزادي اضافه كرد: از صبح امروز، هواپيماهاي ارتشي در آسمان سنندج و ساير شهر هاي كردستان به مانور پرداختهاند و چند بار ديوار صوتي را شكستند كه اين موضوع، باعث وحشت مردم عادي شده است و ما ميخواهيم كه ارتش از دخالت در درگيريهاي مريوان خودداري كند. سخنگوي جمعيت همچنين گفت: بنا به اظهار فرماندار مريوان تعداد كشتهشدگان 30 نفر است، جمعيت دفاع از آزادي شمار مقتولان را 24 نفر صحيحتر ميداند و تعداد زخميها به روايتي 40 و به روايت ديگر به 100 نفر ميرسيد.
وي درباره اظهارات علامه مفتيزاده گفت: هر كسي ميتواند هر حرفي كه دلش ميخواهد بزند،اما اين مردم هستند كه درباره حرفها قضاوت ميكند و درباره حرفهاي مفتيزاده و ساير گروههاي نيز بطور مسلم، قضاوت مردم صحيح خواهد بود. (كيهان20/4/1358)
هشدار حزب جمهوري فدراتيو خلقهاي ايران در مورد حوادث كردستان: گوئي منتظر علامت بودند. 
بار ديگر كردستان آبستن حادثه شده است. اين بار ارتجاع، موذيانه به توطئه اي كثيف دست زده است، شكل پذيري توطئه،  آشكارا حكايت از آن دارد كه اگر باز هم به سادگي از كنار مسئله بگذريم،با حادثه اي به مراتب خونين تر و وحشتناكتر از حوادث سنندج و گنبد و نقده و خرمشهر روياروي خواهيم بود.  قرائن نشان ميدهد هدف بعدي ارتجاع براي حادثه آفريني، مهاباد است،  خط ارتباط اين توطئه و عوامل اجرا كننده آن، نمايانگر اين واقعيت تلخ است كه گويا حوادث خونبار نقده و تلاش مذبوحانه اي كه براي حادثه آفريني در روستاهاي «جلديان» صورت گرفت چنانچه بايد و شايد ارتجاع را راضي نكرده است.  اشاره اي گذرا باين نكته اساسي ضروري است كه حضور نيروهاي مترقي در كردستان كه هدفي جز تامين امنيت و حق حاكميت سياسي و فرهنگي و اقتصادي براي خلق كرد ندارد،  ارتجاع را سخت هراسان كرده است.  باعث تاسف است با وجودي كه در حوادث خونين نقده، همچنين در حادثه اخير روستاهاي جلديان جاي پاي شخصي بنام «حسني» و دارودسته سرتا پا مسلح او كاملا آشكار بود كه در پشت چهره نيروهاي ارتشي مخفي شدند و بيرحمانه حمله كردند،  كشتند و غارت كردند و سوزاندند،  اين بار نيز توطئه در اروميه تكوين مي يابد و قرار است در مهاباد به مرحله اجرا گذارده شود.  
متاسفانه نقش مخرب راديو و تلويزيون در تكوين اين توطئهها و حادثه آفرينيها و انعكاس مغرضانه اخبار سراپا دروغ، كاملا آشكار شده است.  اين وسيله ارتباط جمعي با قلب حقايق و جعل و تحريف اخبار،  بصورت يكي از عوامل اجرا كننده ي توطئههاي ارتجاعي و ضد خلقي در آمده است.  پخش اخبار بي اساس و كاملاً دروغ كه گوئي از قبل آماده شده،  به تحريكات موجود در منطقه به شدت دامن مي زند.  دروغ پردازي صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نمايانگر اين واقعيت تلخ است كه هرگز اخبار حقيقي به اطلاع خلقهاي ايران نخواهد رسيد.  چه كسي جز عمال ارتجاع و امپرياليزم از اين وضع راضي و خشنود خواهند شد؟ اگر تاكنون در مهاباد حادثه اي رخ نداده است،  صرفاً به دليل آگاهي نيروهاي مترقي و متشكل و متحد خلق كرد است كه با استفاه از پايگاه خلقي و  مردمي حضوري كاملا مثبت دارد. حضور اين نيروها كه خواستههاي خلق كرد را متبلور ميسازد،  تاكنون اجراي هر توطئه اي را با شكست مواجه ساخته است.  جالب است در حوادث اخير منطقه مهاباد (حادثه روستاهاي جلديان و حمله به شهرباني مهاباد) يكطرف قضيه فئودالهائي  هستند كه پس از پيروزي  انقلاب بي هيچ دليل، منطقه و صرفا روي خصلت فئودالي به خود حق ميدهند دهقانان را از زمينهاي متعلق بخود بيرون كنند و و قتي با عكس العمل كاملا طبيعي دهقانان وكشاورزان روبرو ميشوند، به آساني زير چتر حمايت عوامل شناخته شده «قياده موقت (باقيمانده بارزانيها) قرار ميگيرند و وقتي حادثه با شليك يك گلوله آغاز ميشود،  باصطلاح، مجاهدان شخصي «حسني نام» كه گوئي منتظر علامت بودند،  حادثه را متمسك قرار داده و در محل حاضر ميشوند گوئي برنامه از پيش طرح ريزي شده  به مرحله اجرا در ميايد. قابل توجه است كه هميشه حق فئودالها برسميت شناخته ميشود و دهقانان سركوب ميشوند.  حادثه حمله بروستاهاي جلديان و همچنين خلع سلاح شهرباني مهاباد، ميتواند بعنوان دو نمونه عيني توطئه چيني ارتجاع براي ايجاد نفاق و برادركشي و محيط رعب و وحشت مورد بررسي قرار گيرد.  در هر دو حادثه ياد شده، عوامل قياده موقت كه از حمايت قدرت حاكم مستقر در اروميه برخوردار بودند بخوبي شناسائي شدند كه در دادگاه انقلاب اسلامي مهاباد به اعدام و زندان محكوميت يافتند.  با كمال تاسف بايد گفت اين بار نيز دولت موقت انقلابي با سكوت خود، به شكل پذيري توطئه كمك ميكند. از سوي ديگر تلاشهائي از داخل دولت و مراكز متعدد قدرت و تصميم گيري صورت مي گيرد كه يكبار ديگر با اعزام نيروهاي ارتشي به مهاباد،  ارتش رودرروي خلق قرار گيرد. خبرها حاكي است چهار گردان تانك از مركز زرهي قزوين،- همچنين نيروهائي از زنجان به سوي مهاباد، آماده حركت شده و باحتمال قوي حركت كرده است. 
حزب جمهوري فدراتيو خلقهاي ايران، اين اخبار را جدي تلقي ميكند و معتقد است زمان اجراي توطئهها فرا رسيده است،  به همين دليل صرفا به منظور جلوگيري از خونريزي و كشت و كشتار خلق كرد، وظيفه خود ميداند به دولت موقت انقلابي،  سران ارتش و شوراي انقلاب هشدار دهد و توجه مسئولان را بابعاد گسترده توطئه اي كه هم اكنون در شرف اجرا است، جلب كند.  اگر اينبار نيز راه پيشروي ارتجاع و فاشيسم مثل دفعات پيش، باز،  گذاشته شود آنچنان فاجعه دهشتناكي رخ خواهد داد كه جبران آن بهيچ وجه امكان پذير نخواهد بود.  در چنين شرايط بحراني، دولت موظف است با درايت و واقع بيني، از بروز هر گونه حادثه ي ناگوار جلوگيري كند.  ما صادقانه اعتقاد داريم كه لشكركشي به مهاباد و سركوبي نيروهاي مترقي، ضديت با خلق كرد است.  اينگونه اعمال قدرت، نه تنها به حل مشكلات كمك نخواهد كرد بلكه مسائل و مشكلاتي ايجاد خواهد كرد كه بالمال بسود ضد انقلاب و عوامل سر سپرده ي رژيم سابق و در نهايت بسود امپرياليزم خواهد بود در شرايطي كه هنوز خرابيهاي حوادث گنبد و سنندج و نقده و خرمشهر ترميم نشده، در شرايطي كه عواقب حوادث گوناگونيكه به وسيله عمال ارتجاع در نقاط مختلف مملكتمان رخ داده، هنوز گريبانگير مان مي باشد، حداقل اين بار با دور انديشي و آينده نگري و مطالعه ي دقيق و همه جانبه واقيتها نبايد اجازه دهيم فاجعه ي وحشتناكي، منطقه كردستان را بخاك و خون بكشد و بعد بفكر چاره انديشي باشيم.  ما با افشاگري توطئه گران كه آگاهانه يا ناآگاهانه، آب در آسياب امپرياليزم ميريزند، توطئه را در نقطه خفه كنيم.  دولت موقت انقلابي موظف است قبل از وقوع حادثه، تدابيري بيندشيد واز قتل و كشتار و تجاوز به خلق كرد جلوگيري كند.  دولت بايد بداند، در برابر  چنين حوادثي، مسئوليت مستقيم دارد و بايد به وظايف، قاطعانه عمل كند. 
حزب جمهوري فدراتيو خلقهاي ايران بنا به رسالت اصيل خود كه دفاع از حقوق حقه خلقهاي ايران است،  نظر گروهها و احزاب و نيرويهاي مترقي را نسبت به توطئههائي كه  در مهاباد در شرف اجراست، جلب ميكند.  سكوت اين نيروها در قبال اجراي چنين توطئههائي به توطئه گران امكان خواهد داد نقشههاي شوم خود را اجرا كنند.  آگاه باشيد.   
حزب جمهوري فدراتيوخلقهاي ايران(آيندگان27/4/1358)
بيانيه جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب
جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب در كردستان طي اطلاعيهاي خاطرنشان كرد: « اكنون، مردم مريوان در مقابل چندين بلا قرار گرفتهاند كه آوارگي،  سختي زندگي در كوهها و دشتها بخشي از اين بلاهاست.  جا دارد كه برادران و خواهران خود را به هنگام سختيها تنها نگذاريم».(آيندگان31/4/1358)  
اطلاعيه ها
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. (كيهان2/5/1358)  
نامه چريك هاي فدايي خلق
همچنين روز گذشته دفتر هواداران چريكهاي فدائي خلق در سنندج، در رابطه با اوضاع مريوان و دستگيري چند نفر از كمك رسانان به كوچ كنندگان، نامه اي براي دادسراي انقلاب كردستان فرستاد كه رونوشت آن را به مقامات كشوري از جمله دادستان كل انقلاب،  نخست وزير و روزنامهها ارسال كرد.  
در قسمتي از اين نامه آمده است: « اين بار نيز هيات اعزامي اصرار در تحميل و تامين نظرات از پيش آماده شده خود نمودند كه مورد قبول شوراي موقت شهر مريوان قرار نگرفت. در اين چند روزه كه مردم مريوان خانه و كاشانه خود را ترك كردهاند هيچگونه كمكي در جهت رفع نيازمنديهاي نان از جانب دولت صورت نگرفته است و خود مردم با كمك نيروهاي سياسي، دارو و غذا به مريوان ارسال داشته اند ولي در تاريخ 31/4/58 عدهاي از اهالي كردستان در جاده مريوان ـ سنندج، توسط افراد پاسدار پادگان مريوان دستگير شدند كه اين مساله در مجموع حالتي را بوجود آورده كه از نظر سياسي و نظامي در منطقه آشوبهاي فاجعه آميزي را به دنبال خواهد داشت، بويژه كه دستگيري افراد مزبور، مشخصا تحريك علني بحساب مي آيد و هنوز مساله آوارگان حل نشده و بدنبال دستگيري اين عده به بهانه اينكه يك فرد ساواكي در ميان آنهاست، اين افراد آزاد نشدهاند.  ما اعتقاد داريم تمام ساواكيها و شكنجه گران رژيم شاه خائن، حتما بايد محاكمه و مجازات گردند نه اينكه در ادارات اطلاعاتي بازسازي شده كميتهها و ساير ادارات دولتي بكار گمارده شوند و اگر واقعا در بين دستگير شدگان عنصر ساواكي وجود دارد، بايد حتما با اسم و مشخصات معرفي و سريعا بوسيله دادگاههاي مردمي بازجوئي و محاكمه شوند. يادآور مي شويم چنانكه هيات اعزامي دولت نتواند وجود فرد ساواكي را در بين بازداشت شدگان ثابت نمايد، ما آن را توهين مستقيم بخلق كرد و تمامي رزمندگان تلقي كرده و در اين صورت خواستار پاسخگوئي مفتريان در پيشگاه خلق مي باشيم».(آيندگان4/5/1358)  
تظاهرات گسترده مردم كرد عليه برنامههاي راديو سنندج 
سنندج ـ بنابرگزارشهاي رسيده از سنندج راهپيمايان سنندج عصر ديروز به عنوان اعتراض نسبت به پخش گزارشهاي يكجانبه به طرفداري از گروههاي سياسي چپي بسوي مركز راديو تلويزيون رفتند و خواستار برچيده شدن اين راديو شدند و از دولت موقت جمهوري اسلامي ايران و آقاي قطبزاده مصراً خواستهاند كه اگر چنانچه قرار است راديو تلويزيوني در سنندج باشد بايد به انقلاب اسلامي ايران خدمت كند، لازم به يادآوري است كه راديو سنندج در چند روز اخير بطور مرتب اعلاميههاي گروههاي سياسي را كه طي آن شديداً به دولت حمله شده است پخش نموده و در ساعت 12 امروز در طي گزارشها و اخبار تحريك كننده جعلي اعلام داشت كه راه پيمايان معترض به دولت از سنندج و مريوان علاوه بر گروههاي سياسي، اصناف، پيشهوران، بازاريان و همه طبقات مختلف مردم سنندج تشكيل شده است و همين امر باعث شد كه تودههاي مردم از جمله بازاريان، اصناف، پيشهوران و كليه انجمنهاي اسلامي به اضافه هزاران نفر از بانوان روزهدار به خيابانهاي سنندج بريزند و چنين تظاهرات گستردهاي را ترتيب دهند. بعضي از شعارهاي تظاهركنندگان از اين قرار بود:
«تا خون در رگ ماست خميني رهبر ماست»
«راست و چپ نابود است اسلام پيروز است» 
«ساواكي ديروزي كمونيست امروزي»
«خميني و كاك احمد صلي علي محمد» 
تظاهركنندگان صدها شعار و بلاكارد و عكسهايي از امام خميني، آيتالله طالقاني، علامه محمد مفتيزاده و تني چند از پاسداران شهيد مريوان همراه داشتند.
از سوي ديگر چند سازمان سياسي سنندج از جمله جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب كردستان دفتر هواداران چريكهاي فدايي خلق طي اطلاعيههايي از ادارات خواستهاند كه از فردا به مدت سه روز ادارات را تعطيل و به عنوان اعتراض نسبت به روش دولت به سر كار خود نروند.در حالي كه قدامت ماه مبارك رمضان از چهره پاك آنها سرازير بود. حملات ناجوان مردانه چپ وپس مانده هاي منحوس رژيم سابق را بوسيله شعارهاي كوبندهاي از قبيل «الله اكبر، لا اله الا الله، اسلام پيروز است، كمونيسم نابود است، فدايي تودهايي پيوندتان محكوم است. تودهاي ساواكي پيوندتان محكوم است، صلي علي محمد خميني و كاك احمد (برادر علامه احمد مفتيزاده) كرد جدايي نميخواهد ترك فدايي نميخواهد، كمونيست امروزي، ساواكي ديروزي، تا خون در رگ ماست، اسلام مكتب ماست، كارگر، برزگر، اسلام حامي توست، مرگ بر پس مانده پهلوي جيرهخوار شوروي. مرگ بر خائنين  پيروان لنين، پيش مرگان طالباني از مرز و بوم ايران بويژه از كردستان، اخراج بايد گردد» محكوم كردند.
راه پيمايان با حمل تمثالها و بلاكاردهاي انقلابي كه از بطن جوشيده و انقلابي اسلام راستين نشست گرفته بود، تلاش مذبوحانه ضدانقلاب را محكوم كردند. 
تماثلهالي امام خميني، علامه مفتي زاده، و آيتالله طالقاني در سرتاسر بچشم ميخورد كه زينت بخش روح احياء شده اسلام بود كه از قلب پاك و مصمم مسلمانان كرد سرچشمه ميگرفت. 
ضدانقلاب در پي بدنام كردن چهره پاك انقلاب اسلامي ايران را در آستانه ورودي شهر، به فروش مشروب و هتاكي نسبت به اسلام پرداخته بودند. كه هر تازه وارد را تحت تاثير تبليغات سوءخود قرار ميدادند. در پي اعتراضهاي مكرر مردم مسلمان و شوراي شهر سنندج چون ترتيب اثر داده نشده بود و مردم از وضع نابه هنجار اين دكههاي فساد به تنگ آمده بودند، خود به طريق انقلابي مردمي، اقدام به پاكسازي آستانه ورودي شهر از اين پسماندههاي استعمار پرداختند و سپس با لحن اعتراضآميز نسبت به تحريف مغرضانه و انحصارطلبي چپ در بخش اخبار از طرف مركز راديو تلويزيون مركز سنندج به طرف آن مركز حركت كردند. اخبار جعلي كه توسط راديو تلويزيون مركز سنندج و قلب واقعيتها به خصوص در مورد وقايع اخير مريوان كه از آبشخور چپگرايان سيراب ميشد و قضاوت يكطرفه همراه با تفسيرها و مصاحبههاي ساختگي از پيش طرح شده به لكهدار نمودن وجهه اسلام در كردستان مينمودند. اين اعمالنظر يكطرفه تا آنجا بود كه حتي با اجتماع مردم مسلمان در جلوي مركز راديو تلويزيون و قرائت قطعنامه سه مادهاي آنها كه در مورد محكوم كردن اخبار راديو تلويزيون مركز سنندج و گزارشگر وقايع اخير بود، هيچگونه عكسالعمل و انعكاس خواستهاي به حق مردم مسلمان از راديو تلويزيون مركز سنندج مشاهده نشد.
در مقابل راديو تلويزيون مركز سنندج از تحصن چندين ده نفر كه از اعمال وحشيانه گروهها چپ در مريوان طرفداري ميكردند، ساعتها برنامه مصاحبه و بطور مرتب به اعلام نظرات آنها ميپرداخت و با قطع برنامههاي عادي از رايو،تلويزيون و موجه نمودن چهره خيانتكار آنها ميپرداخت. اكنون با اعتراض به راديو تلويزيون مركز سنندج گروههاي مسلمان مصمم در به دستآوردن حقوق حقه اسلامي خود ميباشند.
آخرين خبر رسيده (تا ساعت 10 شب گذشته) حاكيست كه:
كارمندان راديو تلويزيون ساختمان را ترك كردهاند و اكنون گروههايي از مردم به حفاظت آن مشغولند. (جمهوري اسلامي6/5/58)
جبهه دموكراتيك ملي:به ياري مردم مريوان بشتابيم.
هيات اجرايي جبهه دموكراتيك ملي ايران در بيانيهاي تحت عنوان «كردستان در خطر است بياري مردم مردم مريوان بشتابيم » به تجزيه وتحليل و قايع آن يار پرداخت و يادآور شد: جبهه دموكراتيك ملي  موضع صريح و قاطع خودرا درباره حقوق خلقهاي ساكن ايران اعلام داشته است جبهه اعلام داشته است كه استقرار دموكراسي در سراسر ايران در گروشناسايي رسمي حقوق خلقهاست. اين يك موضوع اصولي و غير قابل خدشه است چگونه قابل تصور است كه به عنوان حفظ نظم، سياست نظامي كردن حكومت را در قسمتي از ايران بكارگرفت و آنگاه ادعاي آزادي خواهي و مبارزه با استعداد داشت ؟ نظامي گري تكامل يافته ترين شيوه حكومت استبدادي است در اين ميان فرق كردستان با ساير نقاط ايران درپايان اين يبانيه به مساله تامين مالي مردم كردستان اشاره شده وآمده است. ما ميخواهيم كه از كمك مالي و داروئي به سازمانهاي سياسي و مردم آواره كردستان كه نمونه بارز آن در مريوان ديده ميشود دريغ نميشود. جبهه آنگاه از مردم خواست تا كمكهايي مادي خود را به صندوق واحدي بريزند تا به خلق كرد پرداخت شود. (اطلاعات7/5/1358)
اطلاعيه انجمن اسلامي فرهنگيان مريوان
بسم الله القاسم الجبارين
مردم شريف مريوان خوب ميدانند كه كمونيست ساواكيهاي مريوان از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران برعليه مسلمانان به عناوين گوناگون به مبارزه و تعرض و تجاوز پرداخته و موجب فجايع ناگوار شدهاند از جمله توهين و كتكاري مسلمانان در خيابان و شهيد نمودن دو جوان مسلمان در خيابان در ارديبهشت ماه جاري و فراري دادن قاتل از زندان در مقابل رشوه و غارت و چپاول اسلحه و مهمات و ماشينهاي دولتي و فروش آنها به نفع خود كه موجب طغيان خشم مردم مسلمان مريوان و در نتيجه اخراج آنها از ستاد و شوراي انقلاب شهر گرديد و براي مدتي مردم شهر مريوان از دست اين جنايتكاران نسبتاً راحت بودند هر چند كه بارها با تيراندازيهاي بيموقع در شب و انفجار نارنجك آسايش عمومي را بر هم زده بودند اما فعاليت اينها در دهات به شكل ديگري و به نام كميته جوتياران (كشاورزان) ادامه يافت كه باعث قتل و جنايت وحشيانهاي در روستاي خانقاه جوارجو بخش كلاترزان شدند. جالب اينكه هيچكدام از اين افراد كشاورز نبوده و بلكه معلم و يا كارمند دولتند كه مرتب حقوق ماهانه و حتي اضافه كار خود را دريافت نموده و دور از محل كار خود برعليه ملت و دولت انقلاب و مكتب اسلام به تبليغات و انواع خيانت و جنايت مشعولند. بالاخره چپيها هانطور كه در مهاباد شيخ عزالدين بيچاره را آلت دست قرار دادهاند در مريوان نيز پس از شيخ عزالدين شيخ عثمان خانقاي (عثمان لرزانه) را به عنوان سركرده خود انتخاب كرده، آلت دست قرار دادهاند و براي بدست آوردن قدرت مجدد در مريوان و از بين بردن مسلمانان آگاه و مبارز مكتب قرآن و انجمنهاي اسلامي و تسلط بر منطقه، تقشه شومي رابه همكاري ساواكي ـ كمونيستهاي سنندج، مهاباد و ساير مرتجعين و غارتگران بيت المال و رواجدهندگان مشروب و موادمخدر طرحريزي نمودند و در روز 23/4/58 با همكاري مزدوران اجانب از شهرهاي ديگر كردستان و پيشمرگان جلال طالباني و خزب دمكرات و عدهاي از روستاييان با آگاه، فريبخورده، اين طرح خائنانه را به مرحله اجرا درآوردند و چندين نفر از جوانان مسلمان و متعهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مريوان را كه غالباً از افراد مكتب قرآن و انجمنهاي اسلامي بودند قتل عام كردند و در يك جنگ نابرابر بطور بسيار ناجوانمردانه و به شيوهاي بسيار وحشيانه بهترين جوانان مسلمان ما را شهيد نمودند. جنايت آنقدر فجيع و دلخراش بود كه نظيرش را تاريخ به ياد ندارد و الحق روي تاتار و مغول را سفيد نمودند. ملت مسلمان ايران خصوصاً زحمتكشان عزيز بدانند كه افراد كشته شده برخلاف تبليغات اين منافقات دروغپرداز از محرومترين طبقات جامعه بوده و هيج ارتباطي با فئودالها يا مالكين نداشتهاند و همگي محصل يا كارگر بودهاند و سابقه زندگي پر از شرف و ايمان اين شهيدان به خون خفته ما براي مردم مثل روز روشن است ولي اين مهاجمان بيوجدان بودند كه از طبقات مرفه و مرتجع و ساواكيها و زمينداران و سرمايهداران و با فئودالهاي مشهور منطقه ميباشد. كدام مريواني است كه خانوادههاي مصطفي سلطانيها و رسمي و شيخالاسلاميها و خالديها را در منطقه نشناشد؟ كه چه سابقهاي در زورگويي و تجاوز و استثمار مردم داشتهاند بيشرمي و پستي اين قاتلان جنايتكار ضدخلق به حدي بود كه بعد از تسليم شدن بقيه پاسداران به علت تمام شدن فشنگ، دستشان را بسته و بازهم ضمن كتكاري وحشيانه كشته و سوزانده و با خنجر بدنشان را تكه تكه كردند و يكي از مهاجمين كه به اين عمل همراهانش اعتراض ميكند او را نيز ميكشند. عمل جنايت به حدي بود كه چند تن از زخميها را حتي در داخل آمبولانس و در بيمارستان به طرزي بسيار دلخراش سر بريدند و مجلس ترحيمي را كه مسلمانان عزادار به منظور بزرگداشت خاطره شهداي به خون خفته خويش در مسجد ترتيب دادند اين به اصطلاح هواداران خلق در نهايت وقاحت و بيشرمي ما تهديد و ارعاب جلسه را به همزده و در مساجد را بر روي مسلمانان بستند. اين مزدوران سرسپرده چند روز بعد از اين جنايت با بلندگو در شهر راه افتاده و مردم را با تهديد اسلحه مجبور كردهاند و جز خانوادههايي كه تا روز سوم بعد از فاجعه توانستند به شهرهاي ديگر بروند بقيه را مجبور به رفتن به دهات و مخصوصاً اردوگاهي كردهاند كه آن هم رباكارانه و طبق نقشه خائنانه تهيه نمودهاند و از كوچ مردم به شهرهاي ديگر جلوگيري ميكند و بدين ترتيب مردم بيچاره مريوان به دست اين جنايتكاران وطنفروش متواري و آواره شدهاند. اين است طرفداري از خلق ؟؟؟ اين است برنامههاي دمكراتيك؟؟
البته بازهم فاجعه ادامه دارد و روز به روز شهرهاي ديگر از طرف كليه ضدانقلابيون به مريوان نيرو و تجهيزات جنگي وارد ميشود نقش فعالانه حزب دمكرات و پيشمرگهاي جلال طالباني عراقي و چريكهاي فدايي و ساواكيها و مرتجعين وابستگان به دربار رژيم منفور گذشته كه بر عليه انقلاب اسلامي ما متحد شدهاند كاملاً روشن است و شواهد و مدارك بيش از اندازه كافي هم وجود دارد ما اعضاي انجمن اسلامي فرهنگيان مريوان  اين وحشيگيريها و خيانتها و تجاوزات و فجايع طرحريزي شده منافقان و ساواكيها و مرتجعان را كه به شهادت بهترين فرزندان اسلام در كردستان انجاميده، شدند محكوم و تقبيح نمودند و نهايت انزجار و تنفر خود را از اين مبارزين ضدخلق كه ماركهاي طرفدار خلق و اتحاديه كشاورزان را بر خود زدهاند اعلام ميداريم و از كليه نيروهاي مترقي و مومن ميخواهيم كه اين جنايات را محكوم نموده و عكسالعمل لازم را از خود نشان دهند.
ما دولت مهندس بازرگان را مسوول در برابر اين جرائم ميدانيم و بر ما عدم دخالت و بيتفاوتي نسبت به اوضاع منطقه موجب به هم خوردن نظم و آسايش عمومي به ضرر مسلمانان و به نفع كمونيست ساواكيهايي ضدانقلاب گشته است ما از اين دولت ميخواهيم بمانند. خوزستان در كردستان نيز اقدام نمايد و وظيفه خود را كه دفاع از جان و مال و ناموس مردم است در مقابل اين جنايات و تجاوزات قاطعانه بمانند دولتي انقلابي انجام دهد و اشرار و جنايتكاران را سركوب نموده و عاملين اين جنايات را به اشد مجازات برساند تا خون شهيدانمان بيش از اين پايمال نشود و براي سازماندگان نسلي خاطري حاصل و مردم هرج و مرجزده شاهد جزيي از عدالت شده و امنيت به منطقه بازگردد و در نهايت درس عبرتي باشد براي ضدانقلابيون وحشي تا از تكرار اينگونه كودتاهاي ماركسيتي در ساير شهرها جلوگيري شود چون در غير اينصورت بعد از تسلط نظامي بر اوضاع تسلط سياسي نيز خواهد يافت و آن وقت خود را به عنوان نماينده قانوني مردم بر مردم و بر دولت تحميل خواهد كرد و كشتار مسلمانان را ادامه خواهد داد و اينجاست كه استقلال كشور و آزادي ملت از بين خواهد رفت. به اميد روزي كه دولت از خواب بيدار شود و عمق فاجعه را دريابد و با درسانديشي و قاطعيت به دفاع از استقلال كشور و آزادي منطقي ملت و انجام وطيفه قانوني و در جهت پايان دادن به اين جنايات اقدام جدي به عمل آورد. 9/5/58انجمن اسلامي فرهنگيان مريوان(جمهوري اسلامي9/5/1358)
مقامهاي دولتي را متهم به توطئه كردند. 
انتخابات كردستان از سوي جمعيتهاي سياسي مردود اعلام شد.
سنندج ـ خبرنگار آيندگان : در پي اعلام نتايج انتخابات كردستان،  گروهها و سازمانها و نيز جمعيتهاي سياسي اين استان، انتخابات كردستان را مردود اعلام كردند و عامل بوجود آوردن شرايط غير عادي از جمله حادثه مريوان و راهپيمايي مردم،  اشغال راديو تلويزيون به منظور عدم امكان تبليغات براي كانديداها،  و انتخاب شدن نمايندگان كردستان براي مجلس خبرگان از دو شهر شيعه نشين كردستان را طرحي آگاهانه از سوي دولت دانستند.  شوراي هماهنگي جمعيتهاي كردستان با صدور اطلاعيه دلائل خود را براي مردود اعلام كردن اين انتخابات چنين اعلام كرده است: 
«انتخابات مجلس خبرگان در استان كردستان انجام شد و آقايان رحماني و جواد فاتحي به ترتيب با بدست آوردن 35هزار و 24 هزار راي از حوزه انتخابيه خود يعني بيجار و قروه به عنوان نمايندگان استان كردستان انتخاب شدند. 
 قبل از هر چيز اين وضع غير عادي جلب توجه ميكند كه دو نفر كانديدا از دو شهر كوچك كردستان (با جمعيت بسيار كمتر از ساير مناطق استان) هر كدام فقط با تعداد آراء شهر مربوط به خود،  حائز اكثريت آراء شدهاند ! 
با توجه به دليل فوق و دلائلي كه ذيلا مي آوريم به نحوه برگزاري انتخابات و نتائج آن شديدا اعتراض داشته و نتيجه اين انتخابات كه در شرايط غيرعادي،  آوارگي مردم،  فضاري رعب و وحشت و همراه با تقلبهاي كاملا آشكار صورت گرفته از نظر ما مردود است: 
1 ـ قبل از انجام انتخابات، راديو تلويزيون سنندج تنها وسيله ارتباط جمعي در كردستان، بوسيله عدهاي از افراد كميته اسلامي سابق با يك يورش از پيش طرح شده اشغال مي گردد و اين افراد بعد از كتك كاري و تهديد كاركنان، آنها را مجبور به ترك محل كار خود مي نمايند.  در نتيجه از آنوقت تاكنون، راديو تلويزيون سنندج نتوانسته است هيچگونه اطلاعيه يا اعلاميه و يا خبري راجع به انتخابات از جمله معرفي كانديداها،  محل صندوقها،  روز راي گيري،  شرايط انتخاب كنندگان،  معرفي كانديداهاي مستعفي و … پخش كنند.  اين تجاوز مسلم، نه تنها از طرف دولت هيچگونه اعتراضي به آن نميشود بلكه با فرستادن يك رئيس جديد از تهران معلوم ميشود كه مقامات مهم دولتي، خود در طرح و اجراي اين نقشه توطئه گرانه دخالت داشته اند.  نتيجه اين شد كه مردمي كه به پاي صندوقها مي رفتند، حتي اسامي كانديداها را نمي دانستند و مي دانيم كه اين بي اطلاعيها در نتيجه آراء چه تاثيراتي دارد.  مثلا در سنندج شهري كه براي انتخابات شوراي شهر، 35 هزار نفر راي داده بودند،  فقط 5 هزار راي به صندوقها ريخته شد.  
2 ـ وجود شرايط غيرعادي در كردستان كه ذهن بيشتر مردم را متوجه خود مي كرد و برقراري يك محيط توام با نگراني و هراس چه در اثر تبليغات زهرآگين راديو تلويزيون و چه با اعزام سپاه پاسداران به مناطق مختلف كردستان جهت سركوب كه در مريوان منجر به آوارگي مردم و راهپيمائي اعتراض آميز شهرهاي ديگر كردستان به طرف آنجا شد.  
3 ـ چنانچه آقايان رحماني و فاتحي نمايندههاي انتخاب شده را به شهرهاي ديگر كردستان ببريد، خواهيد ديد مانند نمايندگان رژيم پيشين، حتي يك نفر از اهالي اين مناطق نه آنها را مي شناسد و نه حداقل اسم آنها را مي دانند.  
4 ـ در روز راي گيري، 20 ميني بوس در كار بود و مردم را از حوزه انتخابيه زنجان براي راي دادن به نفع «روحاني»، به بيجار مي آوردند.  
5 ـ در يكي از بخشها از بي اطلاعي مردم سوء استفاده كرده و هيات نظارت به مردمي كه مي خواستند به «صارم الدين صادق وزيري» و «يوسف اردلان» راي دهند مي گفتند صندوقي كه اكنون مي بينيد مربوط به آقايان رحماني و جواد فاتحي است.  صندوق دو نفر ديگر را بعدا مي آورند !
6 ـ ليست كانديداها همان ليست اوليه بود و اسامي آنهائي كه استعفا داده بودند حذف نگشته بود و چنانچه كساني مي خواستند در محل راي گيري اطلاعيهاي در مورد اينكه سيد جلال حسيني،  حسين خليقي و بهروز سليماني كه به نفع آقايان صادق وزيري و اردلان كنار رفته اند تحت اين عنوان كه تبليغ در روز انتخابات ممنوع است، از اين كار توضيحي جلوگيري ميكردند.  
7 ـ افرادي ديده مي شدند كه به تنهايي چندين شناسنامه براي راي دادن بجاي صاحبان شناسنامه همراه خود آورده بوند.  در مورد بسياري از حوزههاي راي گيري، ناظر ين انتخابات از افراد غير بومي و جز افراد جهاد سازندگي بودند (مثلا نو دره). در روستائي به اسم «كوله ساره» در منطقه كامياران، حتي 30 روز قبل از انخابات راي گيري شده و اراء توسط ملاي ده و يكي دو نفر ديگر به نفع مفتي زاده (كه از كانديداهاي استعفا داده بود) به صندوق ريخته شده بود.  
8 ـ بخاطر اشغال راديو تلويزيون، هيچگونه امكان خنثي كردن شايعات نبود و در بعضي مساجد، حتي از طرف ناظرين به راي دهندگان گفته مي شد كه آقايان «صارم الدين صادق وزيري» و «يوسف اردلان» استعفا كردهاند.  
ما از هم اكنون اعلام مي كنيم براي انتخابات مجلس شورا و هر انتخابات ديگر بايستي نمايندگان خلق كرد انتخاب شوند نه نمايندگان استانهاي مختلف و آنهم به شيوه دموكراتيك نه با تقلب و نيرنگ و نه در زير فشار پاسداران غير بومي و تانكهاي ارتشي.نظر به تمام اين موارد ما نتيجه انتخابات را در استان كردستان مردود اعلام مي كنيم و اين نتيجه را رسوائي ديگري براي دولت موقت جمهوري اسلامي و سندي براي محكوميت اين دولت در جهت افشاي ماهيت ضد دموكراتيك آن مي دانيم .شوراي هماهنگي جمعيتهاي كردستان14/5 / 58(آيندگان15/5/1358)   
در كردستان از انتخابات استقبال نشد. 
شوراي هماهنگي جمعيتهاي سياسي با صدور اطلاعيهاي انتخاباتمجلس خبرگان در اين استان را مردود اعلام كرد. متن اطلاعيه باين شرح است: 
انتخابات مجلس خبرگان در استان كردستان انجام شد و آقايان رحماني و جواد فاتحي  به ترتيب با به دست آوردن 35 هزار و24 هزار راي از حوزه انتخابيه خود يعني بيجارو قروه به عنوان نمايندگان استان كردستان انتخاب شدند.قبل از هر چيز اين وضع غير عادي جلب توجه توجه مي كند كه 2 نفر كانديدا از دو شهر كوچك كردستان هر كدام فقط با تعداد آراء شهر مربوط به خود، حائز اكثريت آراء شدهاند.با توجه به دليل فوق و دلايلي كه ذيلا ميآوريم به نحوة برگزاري انتخابات ونتايج آن شديداً اعتراض داشته و نتيجه اين انتخابات كه شرايط فير عادي، آوارگي مردم، فضاي رعب وحشت و همراه با تقلبهاي كاملا آشكار صورت گرفته از نطر ما مردود است: 
1-قبل از انجام انتخابات راديوتلويزيون سنندج تنها وسيله ارتباطي جمعي در كردستان بوسيله عدهاي از افراد كميته اسلامي سابق با يك يورش از پيش طرح شده اشغال ميگردد و اين افراد بعد از كتككاري و تهديد كاركنان آنها را مجبور به ترك محل كار خود مينمايند، در نتيجه از آن وقت تاكنون راديو تلويزيون سنندج  نتوانسته است هيچگونه اطلاعيهاي يا اعلاميهاي و يا خبري راجع به انتخابات از جمله  معرفي كانديداها و محل صندوقها وروز رايگيري و شرايط انتخاب كنندگان و معرفي كانديداهاي مستعفي پخش كنند. 
اين تجاوز مسلم نه تنها از طرف دولت هيچگونه اعتراضي به آن نمي شود بلكه با فرستادن يك رئيس جديد از تهران معلوم ميشود كه مقامات مهم دولتي خود در طرح و اجراي آن نقشه توطئهگرانه دخالت داشتهاند. نتيجه اين شد كه مردمي كه به پاي صندوقها ميرفتند حتي اسامي كانديداهارا نميدانستند و ميدانيم كه اين بي اطلاعيها  در نتيجه آراء چه تاثيراتي دارد. مثلا در سنندج كه براي انتخابات شوراي شهر 35 هزار نفر راي دادهاند فقط 5 هزار نفر راي را به صندوقها ريخته شد 
2-وجود شرايط غير عادي در كردستان كه ذهن بيشتر مردم را متوجه خود ميكرد و برقراري يك محيط توام با نگراني و هراس چه در اثر تبليغاتي زهرآگين راديو و تلويزيون و چه با اعزام سپاه پاسداران به مناطق مختلف كردستان جهت سركوب كردن كه در مريوان منجر به آوارگي مردم و راه پيمايي اعتراض آميز شهرهاي ديگر كردستان به طرف آنجا شد. 
3-چنانچه آقاي ان رحماني و فاتحي  نمايندههاي انتخاب شده را به شهرهاي ديگر كردستان ببرند خواهيد ديد مانند نمايندگان رژيم پيشين حتي يك نفر از اهالي اين مناطق نه آنها را ميشناسد و نه حداقل اسم آنها را ميدانند.
4- در روز راي گيري 20 ميني بوس در كار بودند و مردم را از حوزه انتخابيه زنجان براي راي دادن به نفع رحماني به بيجار ميآورند.
5- در يكي از بخشهاي از بي اطلاعي مردم سؤ استفاده كرده و هيات نظارت به مردمي كه ميخواستند به صارم الدين صادق وزيري و يوسف اردلان راي ميدهند ميگفتند صندوقي كه اكنون ميبينير مريوط به آقاي ان رحماني و جواد فاتحي است و صندوق دو نفر ديگر را بعداً ميآورند. 
6- ليست كانديداها همان ليست اوليه بود و اسامي آنهاي كه استعفا دادهاند حذف نگشته بود و چنانچه كساني ميخواستند در محل رايگيري اطلاعيهاي در مورد اينكه سيد جلال حسيني، حسن خليقي و بهروز سليماني كه به نفع صادق وزيري و اردلان كنار رفتهاند تحت اين عنوان كه تبليغ در روز انتخابات ممنوع است  از اين كتر توضيحي جلوگيري كردند.
7-افرادي ديده ميشوند كه به تنهايي چندين شناسنامه براي راي دادن به جاي صاحبان شناسنامه همراه خود آورده بودند.
بخاطر اشغال راديو و تلويزيون هيچگونه امكان خنثي كردن شايعات نبود و در بعضي مساجد حتي از طرف ناظرين به راي دهندگان گفته ميشود كه آقايان صادق وزيري و اردلان استعفا كردهاند. ما از هم اكنون اعلام ميكنيم كه براي انتخابات مجلس شورا و انتخابات استانهاي مختلف و آنهم به شيوه دموكراتيك نه با تقلب و نيرنگ نه در زيرسلطه پاسداران غير بومي و تانكهاي ارتشي .آمادهايم
انتخابات مجلس خبرگان در استان كردستان با استقبال و اقبال مردم روبه رونشد و بيش از يك ميليون كرد در انتخابات شركت نكردند و از رفتن به پاي صندوقهاي راي خود داري نموند.
جمعاً 82 هزار راي سطوح استان كردستان به صندوقهاي ريخته شد.از اين تعداد آراء5 هزار متعلق به شهر يكصد و بيست هزار نفري سنندج و35264 راي متعلق به شهرستان قروه 24 هزار و 394 راي مربوط به شهرستان بيجار و حدود 22 هزار راي متعلق به شهرهاي بانه، سقز، كامياران، مريوان و ديواندره است.(اطلاعات15/5/1358)
افشاگري حوادث مريوان در انجمن اسلامي معلمان 
به دعوت انجمن اسلامي معلمان تهران بكي از اعضاي انجمن اسلامي فرهنگيان مريوان در محل اين انجمن حضور يافت و پرده از روي جنايات عوامل چپ نما و مزدور و ارتجاعي در مريوان برداشت.
نامبرده طي سخناني ضمن تشريح اين اعمال و اينكه در آخر آب در آسياب امپرياليسم و ارتجاع ريخته خواهد شد گفت: به كمك بعضي از روزنامهها و قلم به دستان خودفروش حقايق را وارونه جلوه ميدهد و فئودالهاي مرتجع كه حمله به پاسداران را برعهده داشتند، طرفداران خلق معرفي ميشوند و پاسدارن كه همگي معلم و دانشآموز و كارگر و فئودال و مرتجع.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به تبليغات مسموم كننده عوامل چپ نما و ساواكي دولت را مسوول حوادث مريوان معرفي كرد، وي گفت: با آنكه چند بار به دولت آقاي بازرگان راجع به خطرات موجود منطقه تذكر داده شد ولي متاسفانه به هيچ كدام ترتيب اثر داده نشد، نامبرده اضافه كرد كه دولت بجاي هر گونه افشاگري با انتصاب همين افراد در راس كارهاي اجرايي عملاً دست اين عده را در تمام نقاط باز گذاشته است.
من پيشنها ميكنم دولت نبايد سوابق 25 پاسدار عضو سپاه پاسداران را بررسي و سوابق مهاجمين را هم در اختيار ملت بگذارد تا خود آنها قضاوت كنند.
راديو تلويزيون كردستان، برنامه كردي راديو، نه تنها كمك به انقلاب نميكند بلكه دائما بر ضد دولت و تحريك مردم عليه اين دولت اعلاميه پخش ميكند. وي در پايان گفت: دولت بايد با قاطعيت دست عوامل مزدور را قطع نموده و كار را به كساني بسپارد كه ايمان به انقلاب اسلامي داشته باشند، نه آنكه بر ضدانقلاب و رهبري آن اقدام كنند و مثلاً امام خميني و كاك احمد مفتيزاده را به عنوان فئودال به روستاييان معرفي كنند.(جمهوري اسلامي15/5/1358)
مريوان متشنج شد.
مريوان- در پي بازگشت آواگان به شهر، و در حاليكه ميرفت اوضاع در اين شهر به حال عادي برگردد، ديروز مجددا شهر متشنج شد و مردم در دژباني دست به تحصن زدند. صبح ديروز «قياده موقت » در شهر مريوان اعلام كرد كه خواستار كنترل اوضاع به دست قيادهايها ميباشد اين اقدام قياد موقت در حالي صورت گرفت كه قبلا در موافقت نامه مردم مريوان ذكر شده بود كه نيروهاي خارجي يعني قياد موقت طرفداران جلال طالباني از شهر خارج شوند و كنترل شهر به وسيله شوراي شهر و ارتش مريوان صورت گيرد. مردم مريوان به عنوان اعتراضي به اعلاميه قياد موقت در محل دژباني متحصن شدند و به دنبال آن سرگرد شيباني فرمانده پادگان با متحصنين گفتگو كرد و قول داد تا به اين وضع رسيدگي كنند. يكي ازاعضاي شوراي شهر اعلام كرد كه صبح ديروز قياد موقت كه در ميان آنها «ناهيدي » معروف به «جاوه» نيز ديده ميشود از محل خود در 5 كيلومتري «دزلي »خارج شد و به سوي مريوان پيشروي كرد و راه ورودي سنندج -مريوان از ناعيه خسرو آباد در پمپ بنزين و بلوار جنگل بآني شهر را در منترل خود گرفت. شوراي موقت انقلاب اسلامي مريوان نيز در رابطه با حضور قياد موقت و فئودالها در در جادهها و مناطق روستايي اطلاعيهاي صادر كرد. متن اطلاعيه به اين شرح است: متن اين اطلاعيه به اين شرح است: چون در شهر هيچكس به غير از دادستان انقلاب اسلامي نميتواند كسي ديگري را دستگير كند و حمل سلاح در شهر ممنوع است، و همچنين قياد موقت با كمك فئودالهاي مسلح در صدند آشوبي به پا كنند اهالي شريف مريوان را به نكات زير مطلع ميكنم:
1-در برخورد با برادراني كه مامور انتظامي هستند رفتاري برادرانه توام با مهرباني و خوش برخوردي را كاملا مراعات كنند 
2- هر زمان فئودالهاي مسلح و يا داررودسته راهزنان« ناهيدي »و قياده موقت به حقوق هر كس كوچكترين تعرضي كردند فوراً شوراي موقت اسلامي شهر را در جريان قرار دهيد 
3-چون دشمنان امنتيت مردم را در نظر دارند با تير آندازيهاي موذيانه در شهر باعث ناامني شوند، از كليه مردم مبارز مريوان تقاضا داريم به محض مشاهده تير آندازي از طرف هركس كه باشد وراً او را به شوراي موقت شهر مريوان معرفي كنيد 
4-به فئودالهاي مسلح قياد و دارو دسته راهزنان ناهيدي اخطار ميشود در صورت ادامه خون ريزي و تعرض به آزادي و جان و مال مردم و اشغال جادهها وبا عواقب شديد آن مواجه خواهيدشد 
5-از مردم مبارز «دزلي» كه بارها عليه تجاوزات دارو دسته قياد مبارزه كردهاند  تقاضا داريم جهت همبستگي با مردم مريوان از هرگونه همكاري با آنها مه آشكار و به شهادت خود مردم تعرض كردهاند خوداري كردهاند و آنان را از روستاي خود برانيد. 
تلگرام به امام
شوراي موقت شهر مريوان، همچنين تلگرامي به عنوان امام خميني به قم مخابره كرد و رونوشت آن را براي نخست وزير، آيت الله طالقاني، جمعيت كردهاي مقيم مركز و استاندار كردستان ارسال داشت .
اعتراض به قياده
جمعيت خواستاران حقوق خلق كرد نيز در اين مورد اطلاعيهاي صادر كرد كه به شرح زير است:
مردم مبارز مريوان و كردستان و خلقهاي سراسر ايران، يك روز پس از بازگشت مردم مريوان از كوچ تاريخي خود، ياد موقت همران «جاشهاي »مريوان در راس آنها «ناهيدي »جاده مريوان سنندج را را در سر راه «بيه كره »گرفته و ماشينها را بازرسي و مردم را اذيت ميكنند. از جمله بر خلاف موافقتنامه مريوان، خود سرانه مردم را دستگير و دست بسته به «دزلي »،( مركز قياده موقت ) ميفرستند. ابن اقدام از نظر ما محكوم است و خواهان مجازات عاملين هستيم. (اطلاعات16/5/1358)
قياده موقت خواستار كنترل مريوان شد. 
شوراي انقلاب مريوان به قياده موقت اخطار كرد.
قياده ايها بر خلاف موافقتنامه ي مريوان خودسرانه مردم را دستگير مي كنند.  
سنندج ـ خبرنگار آيندگان: ديروز اوضاع مريوان بار ديگر متشنج شد و اين شهر تا آستانه يك درگيري مجدد پيش رفت.  
به دنبال بازگشت مردم به شهر و موافقت نامه اي كه به امضا رسيد و توافق در مورد كنترل شهر به وسيله ارتش و شوراي 9 نفري و بيرون كردن نيروهاي خارجي (قياده موقت و طرفداران جلال طالباني) از منطقه،  ديروز صبح، قياده موقت خواستار كنترل اوضاع به دست قياده ايها شد.  
در تماسي كه آيندگان با ستاد شوراي شهر مريوان گرفت، «سلطاني» يكي از اعضاي شورا اعلام كرد: «ديروز صبح قياده موقت كه در ميان آنها نيز ناهيدي (معروف به جاوه) نيز ديده شد،  از محل خود واقع در 5 كيلومتري «دزلي» خارج شد و به سوي مريوان پيشروي كرد و راه ورودي سنندج ـ مريوان از ناحيه خسروآباد در پمپ بنزين و بلوار جنگلباني شهر را در كنترل خود گرفت.  
در پي اين واقعه،  مردم مريوان در دژباني شهر متحصن شدند و به اين اقدام اعتراض كردند.  در اين موقع« سرگرد شيباني»، فرمانده پادگان مريوان به ميان متحصنين آمده به اهالي شهر قول داد تا ساعت 8 امشب (ديشب) ضمن تلگرافي به مقامات كشوري و لشكري، مساله را با مسئولان در ميان خواهد گذاشت و وضع خود و اوضاع شهر را روشن خواهد كرد».  
آيندگان ديروز چندمين بار سعي كرد با شيباني فرمانده پادگان مريوان تماس بگيرد اما با وجود كوشش كاركنان مخابرات مريوان، امكان اين تماس به دست نيامد.  
از سوي ديگر «جمعيت خواستاران حقوق خلق كرد» در مريوان، پيرامون حضور مجدد قياده موقت اطلاعيهاي صادر كرد.  در اين اطلاعيه آمده است: 
« مردم مبارز مريوان،  مردم كردستان و خلقهاي سراسر ايران، يك روز پس از بازگشت مردم مريوان از كوچ تاريخي خود، قياده موقت همراه جاشهاي مريوان و در راس آنها ناهيدي،  جاده مريوان ـ سنندج را در سر راه « بيه كره » گرفته،  ماشينها را بازرسي و مردم را اذيت مي كنند.  از جمله بر خلاف موافقت نامه مريوان، خود سرانه مردم را دستگير و دست بسته به دزلي (مركز قياده موقت) مي فرستند.  
اين است ادامه توطئه عليه مردم مريوان چه كسي به قياده موقت و ناهيدي مأموريت داده است؟ 
ما به دولت هشدار مي دهيم ادامه حمايت از قياده موقت،  فئودالها و امثال ناهيدي و مسلح كردن آنان (در تاريخ 10/4/58 يك كاميون اسلحه و مهمات ژاندارمري كردستان و در 13/5/58 يك هلي كوپتر به آنان تحول داده شده است) منجر به درگيريها و خون ريزيهاي ديگر ميشود.  مسئوليت اين توطئهها به گردن كيست؟ آيا بازهم دستگاههاي دروغ پراكني و نيروهاي ارتجاعي، آواز شوم خود را عليه خلق كرد سر خواهند داد؟ و مردم مريوان «ضد انقلاب » و قياده موقت و فئودالها و ساواكيها را پاسدار انقلاب و مدافع جمهوري اسلامي معرفي خواهند كرد»؟ 
اطلاعيه شوراي موقت انقلاب اسلامي مريوان
شوراي موقت انقلاب اسلامي مريوان، ديروز در رابطه با حضور قياده موقت و فئودالها در جادهها و مناطق روستائي، اطلاعيهاي صادر كرد.  در اين اطلاعيه آمده است: «چون هيچكس بغير از حكم دادستان انقلاب اسلامي نمي تواند كس ديگري را دستگير كند و حمل سلاح در شهر ممنوع است و همچنين قياده موقت با كمك فئودالهاي مسلح درصدند آشوبي برپا كنند، اهالي شريف مريوان را به نكات زير مطلع مي كنيم: 
1 ـ در برخورد با برادران سرباز كه مأمور انتظامات هستند،  رفتار برادرانه توام با مهرباني و خوش برخوردي را كاملا مراعات نمائيد.  
2 ـ هر زمان فئودالهاي مسلح يا دارودسته راهزن «ناهيدي» و «قياده موقت» به حقوق و آزادي هر كسي كوچكرين تعرضي كردند، فوراً شوراي موقت اسلامي شهر مريوان را در جريان بگذارند.  
3 ـ چون دشمنان امنيت مردم در نظر دارند با تيراندازيهاي موذيانه در شهر، باعث ناامني بشوند، از كليه مردم مبارز مريوان تقاضا مي گردد به محض مشاهده تيراندازي از طرف هركس كه باشد، فورا او را بشوراي موقت شهر مريوان معرفي نمائيد.  
4 ـ به فئودالهاي مسلح و قياده و دارودسته راهزن ناهيدي اخطار ميشود در صورت ادامه خودسري و تعرض به آزادي و جان و مال مردم و اشغال جادهها با عواقب شديد آن مواجه خواهد شد.  
5 ـ از مردم مبارز «دزلي» كه بارها عليه تجاوزات دارودسته قياده مبارزه كردهاند تقاضا داريم به عنوان همبستگي به مردم مريوان، از هرگونه همكاري با آنها كه آشكارا و به شهادت خود مردم «دزلي»، به آزادي مردم تعرض كردهاند خودداري كرده و آنان را از روستاي خود برانيد.  
استدعاي رسيدگي
شوراي موقت شهر مريوان، ديروز همچنين با مخابره تلگرامي به حضرت آيت الله العظمي خميني و رونوشت آن به آيت الله طالقاني، جمعيت كردهاي مقيم مركز و استانداري كردستان، از امكان بروز يك فاجعه در رابطه با اقدامات ارتش در مريوان ياد كرد.  
متن تلگراف به اين شرح است: 
«قم ـ زعيم عاليقدر امام خميني رونوشت: جناب نخست وزير ـ مجاهد كبير آيت الله طالقاني ـ جمعيت كردهاي مركز ـ استانداري كردستان.  
با كمال احترام مردم مريوان بر مبناي حسن نيت، با نمايندگي دولت توافقنامه اي را كه مشروحا پخش گرديد امضاء نموده كه موقتا انتظامات شهر با همكاري شوراي انقلاب اسلامي به دست ارتش باشد.  بر خلاف قرارداد وخواست مردم مريوان، حكومت نظامي در شهر مستقر و دور تا دور شهر با توپ و كليه وسائل جنگي محاصره و مردم مريوان را مورد تهديد و ارعاب قرار داده كه حقيقتا حكومت نظامي رژيم طاغوتي را به ياد آورد كه موجب سلب اعتماد مردم از دولت گرديد و امكان فاجعه در پيش است.  با توجه به عرايض استدعاي رسيدگي فوري داريم». 
شوراي موقت انقلاب اسلامي مريوان (آيندگان16/5/1358) 
جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب كردستان: سنندج آبستن حوادث است. 
جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب كردستان با انتشار بيانيه اي به مردم سنندج هشدار داد اين شهر آبستن حوادثي است و توطئه جهت سركوب مردم،  ترور و خرابكاري در حال تكوين است.  
به اين جهت در بيانيه از مردم خواسته شده است كه خود را براي مقابله با هر نوع دسيسه آماده سازند و با تشكل و تجهيز ساكنان محلات در جهت تامين امنيت شهر،  توطئهها را خنثي كنند.  
جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب كردستان در اين بيانيه افزوده است: «منطقه كردستان به سبب وجود ستم دو لايه طبقاتي و ملي،  صف بندي فئودالهايي غارتگر و مرتجعين از يكسو،  و زخمتكشان شهر و ده و نيروهاي مترقي از سوي ديگر نقطه ايست كه يا بايد در اثرتوطئههاي روزمره،  سركوب گردد و يا سربلند و پيروز به پايگاه مستحكمي براي ادامه انقلاب ايران بدل شود». (آزاد22/5/1358)  
شهر پاوه بحال نيمه تعطيل درآمد.
قطعنامه ستاد موقت افراد متحصن
غير بوميها،حق دخالت در امور اجرايي را ندارند.  
مردم منطقه اورامانات، پاوه، جوانرود،  مانيگان و طوايف اينافي و امامي همچنان در قوري قلعه متحصن هستند. متحصنين در« قوري قلعه»، اقدام به تشكيل يك ستاد موقت كردهاند. اين عده در قسمتي از بيانه 9 ماده اي خود تأكيد كردهاند كه افراد غير بومي كه بعنوان پناهنده در اين منطقه سكونت دارند به هيچ وجه حق دخالت در امور اجرائي منطقه را ندارند و تأكيد كردهاند تا حصول نتيجه نهايي، به تحصن خود ادامه خواهند داد.  
در حال حاضر با وجود پاسداران بومي كه در شهر پاوه هستند،  كنترل شهر بدست پاسداران غير بومي است و شهر به حالت نيمه تعطيل درآمده است.  
ساكنان بخشها و روستاهاي اين منطقه، ضمن محكوم كردن عدهاي كه در فرمانداري تجمع كردهاند،  اعلام داشته اند كه اين عده نمايندگان مردم نيستند،  بلكه بدنبال شايعه پراكني وجود پاسداران بومي،  درخواست كمك از قياده موقت و اعزام پاسدار از كرمانشاه كردهاند.  
در « نوسود » نيز چند نفر از عناصر كميته سابق كه مدتي پيش توسط مردم منحل شده،  در پاسگاه ايجاد اغتشاش كردند و نيروهاي قياده موقت را به كمك طلبيدند.  نيروهاي قياده موقت به قصد رفتن به پاوه، به نوسود رفتند كه با مقاومت افراد منطقه نوسود روبرو شدند و ناچارا عقب نشيني كردند.  
بموجب گزارش رسيده از « روانسر » موارد زير در قطعنامه افراد متحصن در قوري قلعه ذكر شده است: 
تشكيل ستاد مشترك جهت آماده كردن منطقه براي ايجاد شوراي شهر و روستا،  كنترل شهر بوسيله نيروهاي انتظامي خود شهر زير نظر ستاد و شورا،  خارج شدن فوري پاسداران غير بومي از منطقه و كنترل شهر بوسيله پاسداران بومي زير نظر شورا،  افراد غيربومي كه بعنوان پناهنده در اين منطقه سكونت دارند،  حق دخالت در امور اجرائي را ندارند،  دخالت اشخاص بي صلاحيت و نا آشنا به منطقه را بشدت محكوم مي كنيم،  عوامل ضد انقلاب را كه در دستگاههاي اجرائي رخنه كردهاند و آشوب مي كنند بشدت محكوم مي كنيم،  ما خواهان اتحاد و همبستگي همه خلقهاي ايران خصوصا مردم و نيروهاي مترقي كردستان هستيم،  تا با اتحاد خود تلاش و كوشش ضد انقلاب را خنثي كنيم. (كيهان آزاد22/5/1358)  
تا برآورده شدن خواستهايشان: مردم پاوه و اورامانات به تحصن نامحدود خود ادامه مي دهند. 
كرمانشاه ـ تحصن گروههاي مختلف در منطقه اورامانات و فرمانداري پاوه ادامه دارد. 
از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاهان اعلام شد كه پرويروز عده اي 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 اسذلامي خواستار پايان دادن به اين گونه اعمال شدند و اعلام داشتند تا برآورده شدن خواستهايشان به تحصن نامحدود 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 آمدهاند 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 اجتماعي كنندگان «قوري قلعه» و بررسي خواستهاي آنان بهتر ميتوان براي حل مساله منطقه اتخاذ تصميم كرد. 
استاندار كرمانشاهان در پايان گفت: در اولين فرصتهاتي براي بررسي پيشنهادهاي اجتماع كنندگان قوري قلعه به محل خواهد رفت.(كيهان22/5/1358) 
اطلاعيه حزب توده ايران در مورد مسائل كردستان
دبيرخانه كميته مركزي حزب توده در اطلاعيهاي با اشاره به حوادث ناگوار كردستان، خواستار سركوب قاطع ضد انقلاب و حل مساله از راه مسالمت آميز شد.  
در اين اعلاميه آمده است: تودههاي وسيع در كردستان مانند همه مردم كشورخواستار پيروزي انقلاب بزرگ جمهوري اسلامي هستند و آماده اند در اين راه دوش بدوش ساير مبارزان، در نبرد مقدس براي ريشه كن كردن نقشههاي امپرياليسم و صهيونيسم شركت كنند.(كيهان28/5/1358)  
اطلاعيه حزب توده ايران در مورد مسايل كردستان
دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران در اطلاعيهاي با اشاره به حوادث ناگوار كردستان خواستار سركوب قاطع ضد انقلاب و حل مسايل از راه مسالمت شد.
در اين اطلاعيه آمده است كه تودههاي وسيع مردم كردستان مانند مردم همه كشور خواستار پيروزي انقلاب جمهوري اسلامي هستند و آمادهاند دراين راه دوش بدوش ساير مبارزان در نبرد مقدس براي ريشهكن كردن نفوذ امپرياليسم و صهيونيسم شركت كنند. (كيهان28/5/1358)
اعلاميه حزب جمهوري اسلامي كهكيلويه
برادران و خواهران مسلمان بار ديگر عمال استعمار و ضدانقلابيون دست به توطئه جديدي زده كه اين توطئه با حمله مسلحانه عمال خونخواري كه اربابانشان به ياري خدا و به همت فرياد و خون ملت مسلمان ايران گور خود را گم كردند و متاسفانه هر روز اينجا و آنجا آشكار و نهان دستاندر كار توطئههايي شدند تا مسير اين انقلاب را كه اسلام است منحرف كنند و يكبار ديگر در سرنوشت اين ملت حاكم و چيره كردند مدتهاست كه همزمان با همكاران خود فروختهشان در داخل دست به يك سري جنگ تبليغاتي و رواني عليه جمهوري اسلامي ميزنند و نشرياتي را ميبينيم كه بيشرمانه به انقلاب و رهبري آن ميتازند و با حيثيت و شرف اسلامي اين جامعه در ستيز بر ميخيزند. كساني كه تا ديروز ياوه گوياني بيش نبودند، امروز ميكوشند تا ملت يكپارچه ما را قطعه قطعه و گروه گروه كرده تا به همان سرنوشتي دچار شويم كه براي فرار از آن بارها شكنجهها ديديم و خونها دادهايم. مادران و پدراني بدون جوان و نوعروسان بدون شوهر و دامادهايي ناكام از خود بجاي گذاشتيم لكن غافلاند از اينكه ملت ما با الهام از سخن امام و وحدت خويش عليرغم تلاشهاي مذبوحانه ضدانقلاب هرگز از دست نخواهيم داد حزب جمهوري اسلامي كهكيلويه و بويراحمد با تمام قدرت و نيروجان در كف به رهبري امام پشتيباني خود را اعلام و خواستار مداخله هر چه زودتر ارتش براي سركوبي تمام ضدانقلابيون ميباشند.حزب جمهوري اسلامي كهكيلويه و بويراحمد(جمهوري اسلامي 28/5/1358)
بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي: 
مساله آرامش پاوه نيست آزادي سراسر كردستان است.
پاوه در حال سقوط است.چرا؟
نگاهي كوتاه به عملكرد ضدانقلاب در غرب كشور نشانگر توطئه بزرگ امپرياليستي با شركت بازيگران چپ و راست ميباشد. توطئه از حمله ضدانقلاب به پادگان سنندج قبل از اولين بهار آزادي آغاز شده و هنگامي ابعاد وسيعتري پيدا مينمايد كه دولت غيرانقلابي  و نامتجانس، متاسفانه عليرغم عملكرد مثبت پادگان سنندج كه قاطعانه، قهرمانانه و در جهت پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي بود، تحت تاثير گروههاي معلومالحال كه تيم و طرفدار خلق مينامند دلاروان اين پادگان را كه برخلاف دستور فرمانده خود تا سرحد شهادت جنگيده بودند به جاي تشويق،دلسرد و نااميد نمود و اين تضعيف روحيه علاوه بر تزلزل روحيه سابق باعث گشت كه از آن پس ديگر در غرب، ارتش عملاً وجود خارجي نداشته باشد و مانند يك (مترسك) عمل نمايد.
تحميلهاي ضدانقلاب يكي پس از ديكري شروع شد
شوراي 5 نفري موقت با شركت نيروهاي چپ ـ برگزاري انتخابات قلابي و مخدوش ـ تشكيل شوراي 11 نفري شهر سنندج تحت نفوذ و سيطره عمال چپ و چپ نما، سپس پاسگاههاي مرزي و غيرمرزي به دنبال هم خلع سلاح شده، پادگانهاي غرب كشور و ديگر مراكز تجمع نيروهاي مسلح معتقد به جمهوري اسلامي طبق يك برنامه حساب شده و منظم مورد تهاجم قرار ميگيرند عمل فاجعه زماني است كه درگيري و زدوخورد به داخل شهرهاي نقده، پيرانشهر، مريوان و پاوه كشيده ميشود و پس از مدتي ضدانقلاب سلطه خويش را بر آنان آغاز مينمايد.
هدف توطئه گران دو مساله بود:
1ـ تجزيه كشور اين امر مستلزم روش ذيل بوده كه ابتدا كنترل مرزها از بين برود، سپس پاسگاهها و پادگانهاي اطراف خلع سلاح شوند و بالاخره شهرهاي مرزي تحت نفوذ و سيطره آنان درآيد. (شهرهاي فوق الذكر عمدتا مرزي ميباشند).
2ـ ايجاد بلوا و آشوب به منظور جلوگيري از تشكيل مجلس خبرگان و تثبيت جمهوري اسلامي بوده و ميباشد (در آستانه فعاليت اين مجلس كه ميرود ثباتي در جامعه ايجاد كند، توطئه تشديد گردد) ضدانقلاب كه از اتحاد و هماهنگي ننگين و رسوايي، حزب دمكرات كردستان، مزدوران سالارجاف و پاليزبان، زميندارن و سرمايهداران و عناصر وابسته به رژيم سابق، پيشمرگههاي جلال طالباني، قياده موقت برهبري مسعود بارزاني، چريكهايي فدايي خلق شاخه سنندج و هوادارانش مائوثيستهاي جديد الورود به ايران و بالاخره مسلمان نماياني همچون عزالدين حسيني و طرفدارنش بوجود آمده است براي رسيدن به دو هدف فوق در زمينههاي مختلف نظامي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي فعاليت داشته.
با توجه به مسايل فوقالذكر، عكسالعمل دولت موقت در قبال تمامي اين توطئههاي ضدانقلابي در غرب كشور چه بوده است؟ 
هر بار سكوت تا سقوط كامل و پس از آن فرستادن هياتهاي حل اختلافات و آتشبس دامنه مناقشات تا بدانجا ميكشد كه عنصر معلومالحال چون (يونسي)، (از اعضا فعال حزب توده) را در چنين شرايط بحراني به استانداري كردستان انتخاب مينمايد وي نيز باقيمانده اين استان را تحويل ضدانقلاب ميدهد.
جالب اينجاست كه امروز مسلمانان آگاه در كشور اسلامي پس از انقلاب همچون دوره طاغوت، در كردستان مبارزه مخفي را شروع نموده، حتي در بعضي از شهرها تمامي مراكز و كانونهاي تبليغاتي اصيل اسلامي را بسته و يا سوخته ميبينيم و برادر كرد مسلمان براي فروختن روزنامه اسلامي خويش،كتكخورده و به زندان افكنده ميشود.
در حال حاضر نيز كه دولت تحت فرمان قاطع امام مبني بر نشان دادن شدت عمل دست به صدور اعلاميه شديدالحني زده است، توطئه را به پاوه منحصر نموده و عمداً و يا سهوا ً كل بحران غرب و كردستان را به فراموشي سپرده است. 
بدين ترتيب ما به دولت موقت جمهوري هشدار ميدهيم كه هدف آرامش پاوه به طور مجرد و مجزا نبوده (زيرا پاوه خود مرحلهاي از روند يك توطئه بزرگ ميباشد) بلكه خواست امام و مردم آزاد شدن سراسر غرب كشور از زير يوغ عمال ضدانقلابي چپ و راست، استقرار قواي ارتشي و ژاندارمري در پادگانها و پاسگاهها، بازگشت آرامش به منطقه، دستگيري و مجازات كليه مسببان وقايع اخير (چه در بين نيروهاي ضدانقلاب و در ميان مقامات مسوول) و بالاخره شروع اصلاحات اساسي و بيوقفه اقتصادي ـ عمراني در غرب ايران ميباشد.
اينك كه به فرمان امام توده مستضعف و انقلابي ما بپاخاسته و همراه با برادران ارتشي و پاسداران انقلاب اسلامي آماده جانبازي است بايد كه كار را به آخر رسانيد.
در خاتمه از شما مردم مسلمان و انقلابي ميخواهيم تا تحقق كامل هدفهاي فوق،پشت سر امام هوشيارانه مراقب عملكرد هيات دولت (كه بخاطر وجود عناصر ناصالح و نامتجانس در آن ممكن است غيرانقلابي و حتي ضدانقلابي ميباشد) بوده و با اعمال فشار بر دولت، آن را وادار به اجراي فرمان امام نماييد و در صورت عدم توفيق، به هر وسيله ممكن همراه با برادران رزمنده پاسدار و ارتشي منطقه را از لوث وجود اين تفالههاي امپرياليسم شرق و غرب صهيونيزم بينالمللي پاك نماييد و تقاضايمان از ديگر گروهها و سازمانهاي پيرو مشي امام اين است كه براي جلوگيري از تشتت و چنددستگي و نيز براي هماهنگي كليه نيروهاي مسلمان در دوران و همراه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمل نمايند در همين جا به برادران و خواهران جانباز كه در راه خدا، براي پاسداري تداوم و گسترش انقلاب اسلامي ما در پاوه جنگيده و ميجنگند، درود فرستاده پيروزيشان را از درگاه ايزد منان آرزومنديم ياري خدا و خلق مستضعفان نثارشان باد. 
«پيروز و سربلند باد انقلاب اسلامي برهبري امام خميني»
«درود بر خلق مسلمان پاوه»
«نابود باد تمامي توطئههاي سلطهگر چپ و راست»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 
27/5/1358(جمهوري اسلامي28/5/1358)
اعلام موجوديت شوراي  هماهنگي انجمنها و گروههاي سنندج 
سنندج: شوراي هماهنگي انجمنها و گروههاي اسلاميسنندج در انجمن اسلامي جوانان اعلام موجوديت كرد و طي تلگرامي به حضور رهبر انقلاب اسلامي ايران خواستار اجراي موارد پنجگانه زير شد.
1ـ لازم است تمام راههاي اصلي و فرعي استان كردستان بويژه راههاي حساس سنندج به خارج، به منظور جلوگيري از توطئههاي شرف تكوين به وسيله عناصرضد انقلاب از سوي ارتش جمهوري اسلاميايران به همكاري جوانان مسلمان كنترل شود.
2ـ مسلح كردن گروههاي اسلامي با ضمانت شوراي هماهنگي با ارتش حفاظت از شهر و جانبازي در راه اوامر اسلاميو انساني رهبر انقلاب 
3ـ بسته شدن كليه مراكز توطئه و محاكمه نمودن سرسپردگان رژيم طاغوتي و توطئهگران و عوامل ضد انقلاب وقايع اخير كردستان. 
4ـ تشكيل ستاد حفاظت از شهر سنندج به وسيله شوراي هماهنگي با حفاظت هيات رييسه 7 نفري 
5ـ بدين وسيله شوراي طبقات مختلف مردم كردستان به دولت موقت جمهوري اسلاميايران هشدار ميدهيم كه در اجراي فرمان امام خميني مبني بر مبارزه جدي با عوامل ضد انقلاب در صورت عدم اجراي خواستههاي فوق دولت را در مقابل هر نوع پيش آمد و حوادث ناگوار در منطقه مسوول ميداند. (اطلاعات30/5/58)
اطلاعيه 15 گروه انجمن اسلامي سنندج 
سنندج ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: با توجه به نقش خائنانه توطئهگران و عوامل ضدانقلاب در مناطق كردنشين و تذكرات لازمه انجمنها و گروههاي اسلامي سنندج به مقامات مسوول در زمينه جلوگيري از اجراي نقشههاي خائنانه عوامل خدمتگزار بيگانه كه نمونه بارز اين توطئهها را در مريوان و اخيراً به صورت جنايتكارانهاي در پاوه مشاهده كرديم به گونهاي كه بر اثر عدم اجراي خواستهاي مسلمانان منطقه و فرمان امام خميني در شهر به خاك و خون كشيده شد.
در ساعت 5/4 بعدازظهر شنبه 27/5/58 شوراي هماهنگي انجمنها و گروههاي اسلامي سنندج در انجمن اسلامي جوانان تشكيل گرديد و بعد از شور و بررسي و با توجه به رسالت خطيري كه در اين برهه تاريخ به عهده شورا است، تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديده كه فوراً به حضور رهبر انقلاب اسلامي ايران و دولت موقت جمهوري اسلامي منعكس ميگردد.
1ـ همچنان كه در قعطنامه روز قدس كه بوسيله مسلمانان سنندج اعلام گرديده لازم است تمام راههاي اصلي و فرعي استان كردستان بويژه راهها و مناطق حساس سنندج به منظور جلوگيري توطئههايي در شرف تكوين به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و همكاري جوانان مسلح مسلمان كنترل شود.
2ـ مسلح شدن گروههاي اسلامي با ضمانت شوراي هماهنگي انجمنها و گروههاي اسلامي به وسيله ارتش براي همكاري با ارتش و حفاظت از شهر.
3ـ بسته شدن مركز توطئه و محاكمه سرسپردگان رژيم طاغوتي و توطئهگران و عوامل ضدانقلاب وقايع كردستان.
4ـ تشكيل ستاد حفاظت از شهر سنندج به وسيله شوراي هماهنگي با هيات رييسه هفت نفري.
5ـ بدين وسيله شورا و طبقات مختلف مردم مسلمان كردستان به دولت موقت جمهوري اسلامي هشدار ميدهد در اجراي فرمان امام خميني مبني بر مبازره جدي دولت با عوامل ضدانقلاب در صورت عدم اجراي خواستهاي فوق دولت را در مقابل اتفاق هرگونه حادثه و وقايع ناگوار در منطقه مسوول مي داند. امضاء: 15 گروه انجمن اسلامي سنندج(جمهوري اسلامي30/5/1358)
سازمان مسلمانان متعهد كردستان،جهت اعزام به پاوه آمادهاند.
سنندج ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: سازمان مسلمانان متعهد كردستان طي يك اعلاميه آمادگي خود را براي اعزام به پاوه اعلام داشتند.
متن اعلاميه به اين شرح است: 
سازمان مسلمانان متعهد كردستان با اعتقاد به مباني انقلاب مقدس اسلامي به رهبري امام خميني آمادگي خود را با توجه به فرمان امام مبني بر سركوبي ضدانقلابيون كه كردستان را مركز توطئههاي ننگين و استعماري خود قرار دادهاند. براي اعزام به پاوه اعلام ميدارد ما جان بركف آمادهايم تا فرمان امام را اطاعت كنيم. (جمهوري اسلامي30/5/1358)
 (انقلاب اسلامي) 
راهپيمايي در كردستان عليه تحريكات راديو تلويزيون 
سنندج ـ بيش از چهل هزار نفر از مردم سنندج در تظاهرات و ميتينگ ساعت 6 روز شنبه 23 تير 58 شركت كردند. اين تظاهرات كه به منظور اعتراض به تحريكات راديو تلويزيون در مورد حقايق كردستان و همچنين محكوم كردن دولت در برخورد با مسايل كردستان  به دعوت دفتر هواداران سازمان چريكهايي فدايي خلق ايران جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب، شوراي زنان، كانون معلمان آزاد، دانشآموزان و دانشجويان پيشگام و دانشآموزان و دانشجويان مبارز بر پا گرديد ابتدا پيامهاي گروههاي فوق و همچنين پيام خانه كارگر و كارگران فصلي خوانده شد. آنگاه جمعيت در خيابانهاي شهر به راه افتاد و با دادن شعار تحريكات و تحريفات راديو، تلويزيون را در مورد وقايع كردستان به شدت محكوم كردند. راهپيمايي بعد از خواندن قطعنامهاي در چهار راه شهدا به پايان رسيد.
در اين قطعنامه آمده است:
ما شركتكنندگان در متينيگ و راهپيمايي روز شنبه 23 تير 58 در اعتراض به توطئههايي كه به طور همه جانبه از جانب مرتجعين پليد و تمام آناني كه به اشكال مختلف در فكر متوقف و منحرف نمودن انقلاب ايران هستند بر عليه خلق كرد تدارك ديده شده است با اعتقاد كامل به نيروي لايزال زخمتكشان خلقهاي قهرمان ايران در پيروزي بر امپرياليسم و ارتجاع داخلي و رسيدن به آزادي و استقلال واقعي و احقاق حقوق تودههاي ستمديده خواستهاي زير را براي آگاهي مردم مبارز ايران و ارگان رهبري مملكت عنوان كرد و اعلام ميداريم كه براي به دست آوردن آنها و در هم شكستن توطئهها و دسيسههاي ارتجاع ضدانقلاب قاطعانه ميكوشيم و انقلاب را تا پيروزي نهايي ادامه ميدهيم. در اين قطعنامه 11 مورد از خواستهايشان را آوردهاند كه در زير مواردي از اين خواستها را ميآوريم:
1ـ هر نوع توطئه و دسيسهاي عليه خلق كرد را كه جدا از منافع ساير خلقهاي ايران نيست از جانب هر كسي كه صورت گيرد محكوم كرده و تا پاي جان با آن مبارزه ميكنيم. در اين رابطه به مقامات دولتي و رهبري انقلاب هشدار ميدهيم كه نگذارند گامي برخلاف جهت منافع خلق كرد برداشته شود.
2ـ كمكهاي مختلف دولت در مسلح كردن فئودالهاي غارتگر و تشكيلات عشايري مورد تنفر و انزجار شديد ماست.
3ـ با توجه به اين كه قانون اساسي بايد در برگيرنده منابع اقشار و طبقات زحمتكش بخصوص كارگران و دهقانان بوده و به و سيله نمايندگان منتخب خود آنان را بررسي و تصويب گردد. پيشنويس قانون اساسي و مجلس به اصطلاح خبرگان را رد ميكنيم.
4ـ ما توطئه ارتجاع و ضدانقلاب را به شكل تيراندازي و كشتار مردم مريوان كه براي اعتراض به توطئههاي متجاوزين به راهپيمايي پرداخته بودند شديداً محكوم ميكينم و خواستار برچيده شدن فوري كانونهاي توطئه و فساد در منطقه ميباشيم.
مسمانان كردستان اقدام مدبرانه و انقلابي امام را ستايش ميكنند.
سنندج ـ خبرنگار جمهوري اسلامي:تلگرامي ديروز از سوي شوراي هماهنگي جمعيتهاي اسلامي سنندج به پيشگاه امام خميني مخابره شد.
متن آن بدين شرح است:
به محضر رهبر انقلاب اسلامي ايران ـ امام خميني 
بسم الله الرحمن الرحيم
ما مسلمانان كردستان همراه با شهداي گلگون كفن، بر امام و رهبر انقلابمان درود ميفرستيم و اقدام مدبرانه و انقلابي امام را ستايش ميكنيم. فرمان تاريخي امام گلوي انقلاب اسلامي ايران را كه در كردستان اسير چنگال ناپاك ساواك، فدايي، فئودال ودموكرات بود به يكبار نجات داد تا فرياد كند كه انقلاب اسلامي ايران هرگز نميايستد و نميميرد. مسلمانان غيور كردستان تا آخرين قطره خون خود از انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني حمايت ميكنند. مسلمانان كردستان علامه احمد مفتيزاده، اين چكيده انقلاب در مقابل ضدانقلاب كردستان نقطه حساس ايران را يگانه رهبري واقعي و دلسوز خلق كرد ميدانند ضدانقلاب ديگر هرگز نخواهد توانست در خاك پاك كردستان لانه فساد بگشايد. مگر اينكه از روي لاشه يكايك جوانان مسلمان منطقه بگذرد. ما ملت كرد، فرهنگ و تمدني را خواهانيم كه در سايه استقلال ايران و اسلام  شرافت باشد. در غير اينصورت مغاير با سرشت پرغيرت ملت كرد ميباشد. هر چه پر حركتتر باد انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني.شوراي هماهنگي جمعيت هاي اسلامي سنندج(جمهوري اسلامي30/5/1358) 
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي:خطر همچنان كردستان را تهديد ميكند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي طي اطلاعيهاي به دولت و ساير ارگانهاي مسوول اعلام كرد كه خطر همچنان كردستان را تهديد كرده و نبايد فريب آرامش نسلي در سنندج و پاوه را خورد متن اطلاعيه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
 محمد رسول الله و الدين معه اشداء علي الكفار رحماءبينهم« سوره فتح آيه آخر»محمد پيامبر خدا و يارانش سختگيرترين و قاطعترين مردم در برابر حق پوشان و مهربانترين در ميان خويش هستند مسلمانان غيور و انقلابي ايران.
اكنون شهيدان دلاورتان را با سرهاي بريده به خاك پرخون سپردهايد. مبادا و مباد كه به ياوه ها و دروغهايي كه اينك از هر سو با عنوانهاي «آرامش به منطفه بازگشت»و «كردستان از اشرار پاك شد» دل بنديد و گوش فرا دهيد. اينك كه جهاد و آمادگي شور انگيز و حماسه شما و نيزقاطعيت هميشگي و معجزهآساي امام كاستيها و ضعفهاي دولت و ارتش را براي مدتي جبران نمود دستهايي در كار است كه اين حالت اتقلابي و غرور آفرين و روحيه رزميتان را تضعيف كرده و شما را به خانههايتان عودت دهند و در فرار از خشم و خروش شما دوباره به مماشات ويا مسامحه با ضد انقلاب پرداخته و بر سر يك ميز بنشينيد. فريب اطلاعيههاي «امن و امان» را تخوريد اطلاعات بدست مارسيده واقعيت را جز اين نشان مي دهد هنوز ضد اتقلاب بر بسياري از مناطق كردنشين غرب كشور  تسلط دارد و حكومت ميكند مهاباد كاملاً در تصرف «عزالدين حسيني فاسد»و «حزب دموكرات خائن»است جر چند شهر كه آنهم بدست شما مردم غيور و پاسداران دلاور و نيز عناصر مومن و انقلابي ارتش از تصرف آنها درامده است تمامي مناطق خارج كشور و سراسر منطقه در كنترل و سيطره ضدانقلاب بوده و در همان شهرهاي «امن» هم با شيوه جنگهاي چريكي دست به حمله و گريز مي زنند.
هنوز ارتش وژاندارمري تقريبا با روحيه ضعيف و اغلب بصورت نمايشي در ماجرا دخالت كرده و فقط مردم  و برادران دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بطور جدي و انقلابي عمل ميكنند هنوز كوچكترين اثري از اعدام انقلابي عناصر متمرد و مسامحه كارو كار شكن در درون ارتش نيست در حاليكه اطلاعات رسيده هم ضعف و هم تمرد را نشان ميدهد 
برادران و خواهران :
ما معتقديم بايد واقعيت را آنطور كه هست با مردم در ميان گذاشت زيرا به اراده خلل ناپذير و قدرت تمام ناشدني مردم ايمان داريم و مي دانيم كه اين خلق مسلمان بياري خدا نظام شاهنشاهي را واژگون كرد و ضد انقلاب را نيز در زبالهداني تاريخي دفن  خواهد كرد. هشدار و تقاضا ما اينست كه كاملاً هوشيارانه و با ديدي انتقادي پشت سر امام خميني رهبر قاطع و كبيرانقلاب اسلامي به تمام جوانب مقابله با ضد انقاب توجه كنيد و بيهوده مسايل را ساده و تمام شده نيانگاريد. بهترين و تنها راه ارائه قاطعانه جهاد و فشار به دستگاههاي اجرايي براي مبارزه جدي وسازش ناپذير با چهرههاي گوناگون ضد انقلاب است. تا در سايه اين عكس العمل اجباري بتوانيم راه اساسي اسلام را كه انقلاب اقتصادي و فرهنگي در مناطق مختلف رسيدگي بنيادي به مردم محروم كرد و بلوچ و تركمن و عرب مي باشد دنبال كنيم پايدار و پيروز باشيد. سازمان مجاهدين انقلاب30/5/58(كيهان31/5/1358) 
اخطار سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به دولت و سازمانهاي مسوول: 
هجوم و خيانت ضدانقلاب 
بسم الله الرحمن الرحيم
(محمد رسول الله و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم)
( سوره فتح – ايه اخر) 
محمد پيامبر خدا وهمراهان او و سختگيرترين و قاطعترين مردم در برابر حق پوشان و مهربانترين در ميان خويش هستند. 
مسلمانان عيور و انقلابي ايران!
اكنون شهيدان دلاورتان را با سرهاي بريده به خاك پر خون سپردهايد مبادا و مبادا كه به ياوهها و دروغهايي كه اينك از هر سو با عنوانهاي (آرامش به منطقه بازگشت) و (كردستان از اشرار پاك شد) دل ببنديد و گوش فرا دهيد.
اينك كه جهاد و آمادگي شورانگيز و حماسهاي شما و نيز قاطعيت هميشگي و معجزآساي امام، كاستيها و ضعفهاي دولت و ارتش براي مدتي حيران نمودهاند، كه دستهايي در كار است كه اين حالت انقلابي و غرورآفرين و نيز روحيه رزميتان را تضعيف كرده و شما را به خانههايتان عودت دهند و در فرار از خشم و خروش شما دوباره به معاشات و يا مسامحه و يا ضدانقلاب پرداخته و بر سر يك مسير بنشينند فريب اطلاعيههاي (امن و امان) را نخوريد. اطلاعات به دست ما رسيده واقعيت را جز اين نشان ميدهد.
هنوز ضدانقلاب بر بسياري از مناطق كردنشين غرب كشور تسلط دارد و حكومت ميكند. مهاباد كاملاً درتصرف (عزالدين حسيني فاسد) و (حزب دمكرات خائن) است. جز چند شهر كه آن هم به همت شما مردم غيور و پاسداران دلاور و نيز عناصر مومن و انقلابي ارتش از تصرف آنها درآمده است. تمامي مناطق خارج شهري و سراسر منطقه در كنترل و سيطره ضدانقلاب بود و در همان شهرهاي (امن) هم با شيوه جنگهاي چريكي دست به حمله و گريز ميزنند.
هنوز ارتش و ژاندارمري تقريباً با روحيه ضعيف و اغلب بصورت نمايشي در ماجرا دخالت كرده و فقط مردم و برادران دلاور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به طور جدي و انقلابي عمل ميكنند هنوز كوچكترين اثري از اعلام انقلابي عناصر متمرد و مسامحهكار و كارشكن در درون ارتش نيست در حاليكه اطلاعات رسيده هم ضعف و هم تمرد را نشان ميدهد.
برادران و خواهران!
ما معتقديم بايد واقعيت را آنطور كه هست با مردم در ميان گذاشت زيرا به اراده خللناپذير و قدرت تمام ناشدني مردم ايمان داريم و ميدانيم كه اين خلق مسلماني كه به ياري خدا، نظام شانشاهي را واژگون كرد، ضدانقلاب كه در زبالهداني تاريخي دفن خواهد كرد. هشدار و تقاضاي ما اينست كه كاملاً هوشيارانه و با ديدي انتقادي پشت سر امام خميني رهبر قاطع و كبير انقلاب اسلامي به تمام جوانب مقابله با ضدانقلاب توجه كنيد و بيهوده مسايل را ساده و تمام شده نيانگاريد. بهترين و تنها راه ارائه قاطعانه جهاد و فشار به دستگاههاي اجرايي براي مبارزه جدي و سازشناپذير با چهرههاي گوناگون ضدانقلاب است. تا در سايه اين عكسالعمل اجباري بتوانيم راه اساسي اسلام را كه انقلاب اقتصادي و فرهنگي در مناطق مختلف و رسيدگي بنيادي به مردم محروم كرد و بلوچ تركمن و عرب ميباشد دنبال كنيم. پايدار و پيروز باشيد(سازمان مجاهدين انقلاب)30/5/1358(جمهوري اسلامي31/5/1358)
جمعيت زنان ايران،حوادث پاوه را محكوم كردند.
تهران ـ خبرگزاري پارس: جمعيت زنان ايران با انتشار اطلاعيهاي حوادث پاوه را محكوم كردند.
در قسمتي از اين اطلاعيه آمده است:
جمعيت زنان ايران به همراه ميليونها نفر از خواهران و برادران هم ميهن در سراسر كشور قاطعانه از موضوع امام خميني مبني بر مبارزه ضدانقلاب و حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور پشتيباني نموده و در حد توان خود در اين راه ميكوشند.(جمهوري اسلامي31/5/1358)
جريانات اخير اطراف دانشگاه با كشتار مردم پاوه و روز قدس ارتباط دارد. 
بيانيه كانون دانشجويان مسلمان دانشكده حقوق
بسمه تعالي
ملت مسلمان ايران!
آقاي مهندس بازرگان! 
ما در زمان شاه به اين شدت كشتار نميشديم. بار ديگر ضدانقلاب در چهره دموكراتهاي كثيف كردستان با همكاري عناصر مزدور پاليزبان و سالارجافها و مزدوران عراقي به سرپرستي طالباني بخش ديگري از سرزمينهايي را به خاك و خون كشيدند.
بار ديگر فئودالهاي دمكراتنما به تلافي روز قدس و به دستور اربابان صهيونيست خويش عده بيشماري از مسلمانان ايران را كشتار نمودند.
بار ديگر سلاحهاي آموزش ديده به سلاخي هموطنان مسلمان همت گماردند و پيروز و سرافراز اين ماموريت كثيف و جنايتكارانه اربابان خويش را به جاي آوردند. اين بار نيز توطئه ساواك، سيا، موساد ابعاد گستردهاي داشت.
بعد از اعلام روز قدس صهيونيستها با همكاري عوامل مزدور خويش در تهران با به راه انداختن جنگ زرگري به سرپرستي به اصطلاح دمكراتهاي ملي به رهبري عنصر كثيف و وكيل مدافع شركتهاي اسراييلي اذهان را مشغول نمودند تا بتوانند از اين آب گلآلود ماهي گرفته و كشتار پاوه را بدون حضور ذهنها به انجام رسانند.
بار ديگر سازمانها و احزاب و شخصيتهاي به اصطلاح مترقي و روشنفكر، فريب صهيونيستها را خوردند.
عناصر مزدور و مرتجع به فرمان صهيونيستها به كندن اعلاميهها پرداختند و روشنفكران به عزاي كاغذهاي پاره شده نشستند، تا سر بريده شده هموطنانمان از ياد برود، تا روزنامههاي به اصطلاح انقلابي ديگر جايي براي نگاشتن اخبار وحشتناك شهادت دهها و صدها مسلمان را نداشته باشند.
چنين كردند تا مردم به ارتجاعي كه كاغذها را پاره ميكند متوجه شوند و از ارتجاعي كه به سلاخي مردم پرداخته است غافل بمانند. 
چنين كردند تا با رندي و زرنگي وانمود كنند كه فاشيسم در اطراف دانشگاه است نه در پاوه. ما اعلام ميداريم كه قاتلين برادرانمان در پاوه همانهايي هستند كه در تهران با فريب مردم آنها را به حمله به كتابفروشيها و دانشكدهها كشاندند.
ما اعلام ميداريم كه جريانات اخير اطراف دانشگاه تهران با كشتار مردم پاوه و روز قدس ارتباط مستقيم دارد.
سازمانها و احزابي كه قادر به تحليل انقلاب اسلامي ايران نبودند و نيستند چنين پنداشتند كه گويا مسلمانان عامل حمله به سازمانها و دفاتر سازمانها بودند. زهي حماقت، زهي بي شرمي.
رهبر انقلاب آقاي بازرگان ـ سازمانهاي مترقي ـ ملت ايران 
آيا ما در زمان آريامهري به اين شدت كشتار ميشديم؟
اين دولت (سست) تا به كي در مقابل اين جنايات سكوت خواهدكرد؟
 تا به كي ما شاهد فعاليت صهيونيستها در زير انواع مختلف ماسكها خواهيم بود؟ 29/5/1358-كانون دانشجويان مسلمان دانشكده حقوق دانشگاه تهران(جمهوري اسلامي31/5/1358) 
مجاهدين انقلاب اسلامي:ضد انقلاب بايد درهمهچهرههايش شناخته شود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به مناسبت فرارسيدن عيد فطر بيانيهاي انتشار داد.در اين بيانيه ضمن تحليل كوتاهي از دو عيد فطر سال قبل و امسال نكات چندي را بملت ايران توضيح داد. درقسمتهاي از اين بيانيه آمده است: 
ديگر بار، شيهاي ديگرگون كننده قدر،ماه تعيين كننده و سازنده رمضان را گذراندهايم وروزي بزرگ را در پيش داريم. راستي كه اين ماه مقدس اينك براي دومين بار نقش پربار و و رحمت آفرين خود را عملا به ما ميآموزد سال قبل بود كه در اين ماه با پيام امام، درهاي مساجد بر امواج عصيان مردم باز و از هر سوي فريادهاي منفجر شده الله واكبر از سرپوشهاي مقاوم و مهربان مسجد فواره ميكشيد و در كوچههاي شهر چونان سيل كوبندهاي براه ميافتاد.
عيد فطر آغاز پديدهاي جديد در تاريخ انقلابهاي جهان شد پديدهاي كه از تحليل ان تمامي جامعه شناسان بازماندند …در قسمت ديگري از بيانيه آمده است:
اينك ما، نخستين رمضان را پس از انقلاب و در پناه رهبري قاطع امام، گذراندهايم و باز، شبهاي قدرمان، باران رحمتي را فروباريد كه اين بار منطقه را و جهان اسلامي را در خويش ميگيرد و ميروياند و به لطف خدا اميدواريم نزول رحمتي را كه در تكرار اين ماه مبارك بر اين خاك شاهد بوديم امسال در سطح كشورهاي اسلامي وعليه طاغوت بزرگ صهيونيسم، بوجود آيد و سال ديگر عيدمان بياري خدا پرشكوهتر و پيروزمندتر و شادي آفرينتر باشد.
در قسمت ديگري از اين بيانيه به فلسفه اعياد پرداخته و اشاره ميكند اساسا مراسم بر دو گونهاند سنتيها و عقيدتي،اعياد عقيدتي همواره از محتوي و بار معنوي -اجتماعي بيشتر برخوردارند ولي تا قبل از انقلاب اسلامي ايران بنا به توطئه شومي كه از جانب استعمارگران و توسط رضاخان قلدر و پسرش در حال اجرا بود ارزش و فلسفه وجودي اين روزها گم شده بود و مليت و ارتجاع آنهم از نوع شاهنشاهي و سلطه پذيرش به جاي مذهب و عصيان عليه طاغوت، جايگزين شده بود.
در خاتمه اين بيانيه آمده است:با توجه به شرايط موجود ايران و تهاجم وحشيانه ضد انقلاب و از طرف ديگر فرمان انقلابي و معجزه آساي امام خميني نكات چند را به ملت گرانقدر و انقلابي ايران تذكر مي دهيم باشد كه اين عيد خود چونان سال قبل، سرآغاز تعيين كنندهاي بر انقلاب اسلامي و پيروزيهايي درخشان آينده آن باشد: 
1ـ چهره ضد انقلاب نه تنها در كردستان بلكه در سراسر ايران شناخته شده و بگفته امام با آنها (انقلابي) عمل شود تا سراسر اين خاك پرخون پاك گردد وگرنه شكي نيست  كه همواره با توطئه اربابانشان در، نقطهاي روبرو خواهيم شد. 
2ـ اشخاص و مراكزي كه مخالف انقلاب اسلامي و مشي امام هستند بايد تصفيه، دستگير و مجازات شوند.
3ـ راه حل نظامي فقط يك عكس العمل اجباري در مقابل توطئههاي ضد انقلاب است كه جلوي اصلاحات اساسي و انقلابي اقتصادي و فرهنگي را گرفتهاند وگرنه ما آگاهيم كه بايد اقدامات بنيادي و اساسي در رفع نارسايي ها و كمبودهاي مردم مسلمان و آزاده كرده و بلوچ وعرب و تركمن بوجود آيد.
4ـ بايد هوشيار بود كه كليه خواستها و فرمان هاي امام به دولت، ارتش و ديگر ارگانها كاملاً رعآيت شود زيرا تنها با عمل دقيق به فرامين رهبر انقلاب اسلامي است كه پيروز خواهيم شد و انقلابمان به اهداف بلند و جهاني خويش به ياري خدا خواهد رسيد.مجاهدين انقلاب اسلامي 31/5/58.(كيهان 3/6/1358)
بيانيه جمعيت اسلاميكردهاي مقيم مركز:اشرار كردستان هم اكنون مقدار زيادي اسلحه در كوهستانها پنهان كردهاند.
تهران ـ خبرگزاري پارس: جمعيت اسلامي كردهاي مقيم مركز ضمن انتشار بيانهاي عمل ضدانقلابي و ضدانساني كردنماها را محكوم كرد و از دولت خواست تا هر چه زودتر در سركوبي آنها اقدام كند.
جمعيت اسلامي كردهاي مقيم مركز در اين بيانيه اعلام كرده است كه اعضاي اين جمعيت تا پاي جان آماده اجراي فرمان امام خميني هستند. 
جمعيت همچنين از دولت خواسته است كه براي پاكسازي مناطق كردستان مرزهاي ايران را با خارج ببندد و سپس مهاجمين و اشرار را محاصره كند تا آنها بتوانند بوسيله عمال خود در خارج اسلحه و مهمات دريافت دارند، زيرا اشرار در حال حاضر مقدار زيادي اسلحه در كوهستانها پنهان كردهاند.(جمهوري اسلامي3/6/1358)
نامه شوراي انقلاب اسلامي مهاباد به امام خميني
مقام عاليقدر امام خميني رهبر بزرگ ملت ايران!
با نهايت احترام خاطر مبارك آن جانب را مستحضر ميدارد كه ملت كرد در بدو مبارزات شجاعانه ملت ايران به رهبري آن جناب دوش بدوش ساير برادران هموطن شركت در اين مورد صدها كشته و مجروح داده و به پاس آن فداكاري از شخص امام عظيمالشأن انتظار دارد مراحم و الطاف همه جانبه امام شامل حال اين ملت ستمديده كه سالهاي سال تحت ستم طاغوتيان بوده باشد متأسفانه در اين مواقع حساس از طرف بعضي افراد ناآگاه اطلاعات سراپا دروغ و كذب محض به محضرآن امام ميرسانند. من باب مثال موضوع پادگان سنندج و يا گروگان زنان ارتشي است كه مورد تكذيب استاندار كردستان و مقامات مملكتي واقع شده لذا با آگاهي و اطلاع كامل از اوضاع منطقه حضور مبارك تقديم معروض ميدارد كه مردم اين منطقه با الهام از تدابير خردمندانه آن رهبر صديقانه به جمهوري اسلامي و دولت موقت جمهوري اسلامي مؤمن و معتقد ميباشد و مفتخر است كه بار ديگر همبستگي كامل همه مردم مسلمان اين منطقه را حضور آن امام اعلام و در مقابل اميد دارند كه آن حضرت به تلقينات غرضآلود بعضي افراد كه خواهان تفرقه و دودستگي بين اقشار مردم هستند توجه نفرمايند و مطمئن باشند كه ملت كرد حافظ و نگهبان اين مرزوبوم و جمهوري اسلامي بوده و خواهدبود.عبدالرحيم عباسي رييس شوراي انقلاب اسلامي شهرستان مهاباد(اطلاعات4/6/1358)
تلگرام تمجيد و احترام انجمن ملي اردوگاه نهر البارد به امام خميني
بيروت ـ 19/8/1979 ـ وفا
اهالي اردوگاه فلسطيني نهر البارد در شمال لبنان بمناسبت اعلام آخرين جمعه ماه رمضان هر سال بعنوان روز قدس تلگرافي براي امام خميني فرستاديد. متن تلگرام چنين است:
بسم الله الرحمن الرحيم
ازطرف اهالي اردوگاه نظامي نهرالبارد درود و تحيات و احترام خود را به پيشگاه مجاهد كبيرايتالله امام خميني رهبر انقلاب و ملت بارزايران تقديم ميداريم واين به خاطر دعوتي است كه از مسلمانان جهان بعملآورده و خواستار آن شده كه با وحدت كامل آخرين جمعه ماه رمضان هر سال را به عنوان روز قدس انتخاب كنند. براي ياري و حمايتي از قدس و حمايت از سازمان مجاهدين فلسطين كه نماينده ملت ما در داخل و خارج سرزمينهاي اشغالي ميباشد و همچنيناين اقدام حمايتي است از نهضتهاي ملي و افراد تحت ستم جهان كه براي آزادي مبارزه ميكنند.
پيروزي انقلابايران به رهبري شما نه نيروهاي سياسي را در خاورميانه تغيير داد و سقوط شاه مزدوران و خيانتكاران است و مثلث كمپ ديويد را نيز كه محكوم به شكست ميكنند. 
فريادي است به همه جهان كه هوشيار باشند
ما بحق مردم فلسطين و به قدس شريف سوگند ياد ميكنيم مبارزه را عليه همه تلاشهاي خائنين و تا آزادي پيروزمندانه قدس ادامه دهيم. (جمهوري اسلامي 5/6/1358)
سازمان مجاهدين مسلمانان انقلاب توحيدي ايران: سردمداران مطبوعات عصر طاغوت را محاكمه كنيد. 
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران محاكمه ايادي طاغوت و استبداد و موجبات تسلط بيگانگان آغاز گرديد و خوشبختانه تا حدود زيادي موافق هم بوده است ولي آنچه را كه باعث تعجب است عدم محاكمه بعضي از گروههاي كه سهم بزرگي در تحكيم نظامي طاغوت داشتهاند از جمله قلم فروختگان مطبوعاتي را ميتوان نام برد كه علاوه بر اين كه تاكنون محاكمه نشدهاند تازه چيزي هم از ملت طلبكارند. دادگاههاي انقلاب در حالي كه  به حرم حمله به تظاهركنندگان و ايجاد جرح و ضرب با باتوم به ماهها حبس و چندين ضربه شلاق محكوم ميكند و مجازات كساني كه قريب 25 سال با باتوم قلم بر فكر و انديشه اجتماع ضربات سهمگين زدهاند و هر نوع جنايت و خيانت شاه را موجه جلوه دادهاند خودداري ميكند مگر همين مطبوعات نبودهاند. فرزندان رشيد اين آب و خاك را كه براي نجات محرومان و مستضعفان قيام كرده بودند خرابكار به جامعه معرفي ميكرد و براي خفه كردن فريادهاي زير شكنجه آنها هر روز از پيشرفتهاي ملت دم ميزدند و انقلاب صادره از كاخ سفيد را بزرگترين رويداد تاريخ بيان ميداشتند. خوبست اين قلم فروختگان يك نگاهي به گذشته ننگين خود بيندازند و اين قدر بنام دلسوزي از انقلاب بر پيكر انقلاب لطمه نزنند در خاتمه از دادگاههاي انقلاب خواستاريم كه حداقل همراه باتوم بدستان و چماق بدستان قلمبه دستان خودفروخته را نيز محاكمه كند.از:شهسوار عين ستايش(جمهوري اسلامي5/6/1358) 
اطلاعيه انجمن اسلامي دانشكده پزشكي امام خميني درباره توطئه پزشك نماهاي چپگرا 
عوامل بيگانه در بيمارستان با تهديد پزشكان را باعتصاب واداشته و حتي پزشكي را در حين عمل جراحي از اطاق عمل بيرون كشيدند. 
اين عوامل خودفروخته در بيمارستان اعلاميههاي چريكهاي فدايي خلق و عزالدين حسيني را پخش ميكردند:
بسم الله الرحمن الرحيم
هشدار: اي امت به پاخاسته و خلق مسلمان ايران !
چهره كريه ضدانقلاب كه ديروز بشكل فرياد حقوق بشر از حلقوم ايادي استعمار و امپرياليسم غرب و صهيونيسم بيرون ميآمد، امروز از حلقوم عمال داخلي بيگانگان به شكل حمايت صنفي و انقلابي از پزشك معلوم الحال ابوالقاسم رشوندي سرداري بيرون ميآيد. همان كساني كه خود را درلواي حمايت از خلق پنهان كردهاند چند روزي است كه با تجمع عدهاي كه ماهيت دقيق آنها معلوم نيست تحت نام پزشك و بهيار در مركز پزشكي امام خميني با ارعاب و تهديد پزشكان و كارمندان مسوول و انساندوست و مومن به انقلاب اسلامي آنها را وادار به اعتصاب و تحصن مينمايند و حتي پزشكان را در حين عمل جراحي از اطاق عمل بيرون ميآورند و بالاخره با پخش اعلاميههاي عزالدين حسيني فاسد و گروه بيكار و چريكهاي فدايي خلق در محكوم كردن دولت و دادگاههاي انقلاب چهره واقعي خود را نشان ميدهند. 
ما از اين گروه ميپرسيم كه اگر شما از پزشك معدوم بعنوان انقلابي بودن دفاع ميكنيد، اولاً آيا اعمال پزشكي و انسان دوستي با لباس مبدل كردي و در سنگر ضدانقلابي و با اسلحه انجام ميگيرد؟ و ثانياً: چرا جريان شهادت فجيعانه كادر پزشكي در بيمارستان پاوه و جريان حمله ناجوانمردانه ضدانقلاب به آمبولانس گروه امداد پزشكي مسوول و انقلابي كه از طرف جمعيت شيرو خورشيد سرخ عازم كردستان بود و منجر به شهادت 3 نفر بهيار شد را از محكوم و تقبيح نميكنيد؟ آيا جز اين است كه در نظر شما اين گروه بجرم مسلمان بودن و اعتقاد به انقلاب اسلامي داشتن خونشان مباح و حلال است. 
و اگر صرف حمايت منفي از شخص معدوم حمايت ميكنيد لازم است از دكتر عاملي تهراني و دكتر جواد سعيد و دكتر بقايي يزدي و ساير پزشكان مفسدفيالارض كه به جوخه اعدام سپرده شدند نيز حمايت كنيد و اتفاقاً ماهيت شما ضدانقلابيون همين است و اين دليلي بر عمال بيگانه بودن شماست. 
و اما اي خلق قهرمان بر تو است كه اين فرصت طلبان كه هر روز در دفاع از ضدانقلاب تحت عناوين دفاع از آيندگان (ننگين نامه صهونيستي) و دفاع از آزادي (توطئهگري) و امروزه دفاع از اعمال ضدانقلابيون حزب دمكرات برآمدهاند خود نشاني و به آنها بفهماني كه اين حناها ديگر براي ملت ما رنگي ندارد. 
در ضمن ديروز مطلع شديم كه عدهاي معدود با ماهيت معلوم به نام پزشكان تهران قطعنامه صادر كردهاند و تهديد به اعتصاب كادر پزشكي در سطح تهران كردهاند ما اعضاي انجمن اسلامي بيكارستان امام خميني ضمن تقبيح اين گونه اعمال غير انساني شديدا قطعنامهاي فوق را تكذيب نموده و آماده همكاري و جانبازي تا آخرين قطره خون خود در راه پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي به به رهبري امام خميني و مبارزه با اخلالگري ميباشيم و در پايان ضمن تاييد حكمهاي قاطع دادگاههاي انقلاب از دولت و دادگاه انقلابي قاطعانه ميخواهيم كه اجازه اخلالگري به عدهاي عناصر معلومالحال را ندهند.(جمهوري اسلامي5/6/1358)
جبهه ملي هيات حسننيت به كردستان اعزام ميدارد.  
اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي، مردان قديمي سياست ايران پس از چندين جلسه و بحث پيرامون وقايع كردستان سرانجام تصميم به اعزام هيأت حسننيت به استان كردستان گرفتند. اصغر پارسا سخنگوي جبهه ملي در پايان جلسه ديشب در گفتگويي با خبر نگار سياسي روزنامه اطلاعات گفت: وقايع كردستان موجب نهايت تأسف جبهه ملي شده است عكسي كه امشب (ديشب) در صفحه اول روزنامه اطلاعات چاپ شد در شورا همه را متأثر كرد و اعلام ميكنم جبهه ملي ايران از بروز برادر كشي در صفحات غرب كشور بينهايت متاثر بوده و معتقد است كه كليه اختلافات بين برادران بايد از طريق مذاكره و تفاهم حل و فصل گردد و بدين منظور پيشنهاد ميكند هيات حسننيتي مركب از هفت نفر از اعضاي جبهه ملي كه اسامي آنان بعداً اعلام ميشود و هفت نفر از رجال و شخصيتهاي ملي و دولتي كه از ميان اشخاص مفضلهالاسلامي زير: آقايان نزيه ـ مهندس بني اسدي ـ دكتر علي اصغرحاج سيد جوادي ـ دكتر مهران ـ مهندس شريعتمداري ـ يحيي صادق وزيري ـ مهندس رضا پسنديده ـ رضا ثقفي ـ دكتر عسگري ـ تيمسار مجللي ـ دكتر رحيم عابدي و دكتر محمود عنايت انتخاب ميشود تشكيل و بر اساس حفظ اصلي تماميت ارضي و استقلال كشور و رعايت حقوق مردم سرزمين عزيزمان مذاكراتي را با دولت موقت و سران و اولياء محلي كردستان آغاز كند تا به عنايت خداوندي مقدمات ترك مخاصمه و اجتناب از برادركشي مهار و رفع كدورتها و رفتارها فراهم شود و ملت ستم كشيده ايران بيش از اين ناظر كشت و كشتار نباشند و استعمار و ضدانقلاب نتواند از اوضاع نابسامان كنوني سوءاستفاده كرده و سير انقلاب عظيم ما را كند نمايند. (اطلاعات7/6/1358)
اعلام همبستگي پيروان طريقه نقشبنديه با جمهوري اسلامي
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: دكتر محمد عابد سراج الديني، شيخ دنان ياسين حسيني و ملا عمر صالحي كه از سوي شيخ محمد عثمان نقشبندي جهت ملاقات با حضرت آيتالله العظمي خميني عازم قم هستند، در كرمانشاه با آيتالله حاج شيخ عبدالجليل جليلي ملاقات كردند و پيام رهبر طريقه نقشبنديه را به ايشان رساندند. به گزارش خبرگزاري پارس نمايندگان شيخ محمد عثمان نقشبندي در اين ملاقات همبستگي پيروان طريقه نقشبندي را با جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني اعلام داشتند.(اطلاعات7/6/1358)
اطلاعيه سازمان مسلمانان متعهد كردستان  
سنندج: خبرگزاري پارس ـ سازمان مسلمان كردستان طي اطلاعيهاي هر گونه شايعه مربوطه به وجود شكاف ميان گروههاي اسلامي را بشدت تكذيب كرد. در اين اعلاميه بار ديگر بر همبستگي با انقلاب ايران تحت رهبري امام خميني تأكيد شده و اعزام نيروهاي پاسدار و ارتش براي سركوبي عوامل ضد انقلاب مورد تائيد قرار گرفته است.(كيهان8/6/1358)
پيشنهاد 3 مادهاي«حزب توده ايران» براي رفع بحران كردستان
كميته مركز ي«حزب توده ايران» طي بيانيهاي راجع به رويدادهاي اخير كشور خاطرنشان ساخته است: با كمال تاسف، شاهد آن هستيم كه در هفتههاي چرخشي در رويدادهاي سياسي درون كشور پديدار شد و با اين چرخش دردناك و هراسانگيز به امر اتحاد و يگانگي و نيروهاي ملي و آزاديخواه وارد آمد. در اين بيانيه با اشاره به نامه سرگشاده مورخ سوم مرداد ماه كميته مركزي حزب توده ايران آمده است: حزب توده در ايران با تحليل جريانات سياسي در حال رشد آن روز اين چرخش را پيشبيني كرد و هشدار داد و با احساس مسووليت تاريخي از همه نيروهاي وفادار به هدفهاي انقلاب خواست كه در راه جلوگيري از چنين چرخشي زيانبخش متحد شوند. با كمال تاسف اين نداي حزب ما بيپاسخ ماند. در ادامه بيانيه آمده است: امروز هم ما با جرأت ميگوييم كه اگر نيروهاي وفادار به هدفهاي انقلاب موفق نشوند به آن نيروهاي ارتجاعي كه اين وضع را به وجود آورده اند وروند انقلاب ايران را براه اتحاد همه نيروهاي ضد امپرياليستي كه در مبارزه براي رسيدن به هدفهاي ضد امپرياليستي، آزادي خواهانه و مردمي انقلاب وفادارند بازگردانند كمك بزرگي به كاميابي نقشههاي خانمانبرانداز دشمنان انقلاب به عمل آمده است. در بخش ديگري از بيانيه آمده است: دشمنان انقلاب ايران يعني امپرياليستها و در پيشاپيش آنها امپرياليسم غدار آمريكا و صهيونيستها وهمدستان ايراني آنها، يعني بازماندگان رژيم سياه پهلوي و سرمايهداران و زمينداران وابسته كه بخشي از امتيازات غارتگرانه خود را از دست داده و بخش ديگرش را در معرض خطر ميبينند، هميشه تلاششان در اين جهت بوده و هست كه با ايجاد چنددستگي و اختلاف و برخورد تا حد برافروختن جنگ خانگي و تحريك گردانهاي گوناگون جنبش انقلابي به زدوخورد و برادركشي، جنبش انقلابي ميهن ما را تقسيم كرده و از ستمگري اصلياش يعني مبارزه عليه دسيسههاي امپرياليسم آمريكا، صهيونيسم و ارتجاع داخلي منحرف سازند و اعتبار و حيثيت انقلاب را متزلزل و شرايط را براي بازگشت ضدانقلاب آماده سازند. ما در نامه سر گشاده نامبرده يادآور شديم كه ضدانقلاب تمام تلاشهاي جنايتبار خود را از يكسو زير پوششي از عوامفريبي مذهبي و از سوي ديگر زير ماسكي از چپ نمايي و سوءاستفاده از حقوق ملي خلقها در ايران متمركز ساخته است و با برنامهاي دقيق ميكوشد نيروهاي ضد امپرياليستي را از اين دو سمت به جان هم اندازد. متاسفانه بايد اذعان كرد كه بسياري از نيروهاي وفادار به انقلاب به جاي تمركز نيروها در جهت سمتگيري اصلي انقلاب، مسايل فرعي را مطرح ساختند. در بيانيه با اشاره به رويدادهاي هفتههاي اخير و بحراني كه در كشور پديد آمده است. خاطرنشان شده است: به هر تقدير ما امروز در مقابل اين واقعيت هستيم كه از يكسو حمله وسيعي از طرف نيروهاي انحصارطلب راست براي سركوب آزادي و در درجه اول آزادي نيروهاي راستين انقلاب چپي و حتي بخشي از نيروهاي انقلابي كه زير پرچم اسلام مبارزه ميكنند را آغاز شده و از طرف ديگر كردستان به صحنهاي از جنگ داخلي و برادركشي مبدل گشته است. در اين بخش از بيانيه، با اشاره به تعطيل و توقيف روزنامهها و گروههاي هوادار آنها، آمده است: حمله وسيع به سازمانهاي وابسته به حزب توده ايران، توقيف روزنامه «مردم»، بازداشت، شكنجه و ضرب و جرح دهها و دههانفر از هواداران حزب توده ايران در قصر شيرين و كرمانشاه و شهرهاي ديگر غرب، بازداشت و اقدام به رسيدگي و محاكمه دو تن از هواداران حزب توده ايران كه به تصديق اكثريت مردم كرمانشاه كوچكترين رابطهاي با گروههاي افراطي و جريانات كردستان نداشتهاند همه نشان ميدهد كه هدف واقعي نيروهاي انحصارطلب راست به هيچوجه ضدانقلاب يعني عمال امپرياليسم آمريكا، صهيونيسم و ارتجاع سپاه رژيم شاه نيست. در ادامه بيانيه درباره مساله كردستان، تاكيد شده است كه از راه سركوب و كشتار ممكن است «آرامش» برقرار ساخت ولي نميتوان مساله ملي را نه در كردستان و نه در ساير نقاطي كه در آنها محروميتهاي ملي مطرح است، حل نمود و سپس با اشاره به اين نكته كه فعاليتهاي ضدانقلاب را در كردستان زير هر ماسكي بايد به سرعت شناخت و خنثي نمود، براي حل بحران كردستان را محلهاي زير پيشنهاد شده است:
1ـ بي درنگ و همزمان به عمليات نظامي از دو طرف پايان داده شود و آتشبس اعلام گردد.
2ـ محاكمه و صدور راي در دادگاههاي انقلاب كردستان متوقف گردد. 
3-مذاكرات بمنظور پيداكردن راه حل سياسي براي رسيدن به هدفهايي از قبيل تامين به حق و مشروع مردم كردستان در زمينه پايان دادن به محروميتهاي ملي آغاز شود. در پايان بيانيه، تامين اتحاد همه نيروهاي راستين انقلابي براي ريشه كن ساختن و نابود كردن عوامل امپرياليسم و صهيونيسم، ارتجاع و رژيم پهلوي در منطقه كردستان و سراسر ايران خواسته شده است. (اطلاعات10/6/1358)
بيانيه شماره 24 سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
من المومنين رجال صدقواما عاهدوالله عليه فمعنهم من قضي تحته و منهم من بنتظروبدلوا تبديلا.( احزاب ـ 23 )
«از مومنان چه بسا جوانمردان كه صادقانه به پيمان الهي  خويش وفا كردند  كساني از آنها بشهادت رسيدند و ديگرانشان در اين انتظار ند. و هيچ چيز خللي در اراده استوار آنان وارد نميكند.»
شهادت و فرهنگ شهادت طلبي. اكنون بعنوان ويژگي درخشان و پر شكوه اين انقلاب نمايان شده است و هر روز نمونههاي شگفت ديگري بر تاريخ پر حماسه اسلام ميافزايد، آنچنان كه ايثار و فداكاريهاي مردم، خاطره و نام ياران رسول الله را تداعي كرده و جانبازيهاي. همان صحنههاي جاودانه صدر اسلام را دوباره تكرار ميكند. 
برادران دلاور ارتشي كه در عاشوراي گذشته، با آن وصيت نامههاي شگفت، حماسه كربلا را در مقر گارد، زنده كردند و مردم، كه مشتاقانه گلهاي سرخ زخم گلوله را به سينه پذيرفتند و هنوز نيز. در تب شهادت بي تابند، و براي اعزام به ميدان جهاد و شهادت هجوم آورده، بر يكدگرند سبقت ميگيرند. براستي اينها، عينيت بخشيدن دوباره به ظهور جهان اسلام و تحقق آيههاي شگفت الهي است. 
به اين آيه زيبا و عميق توجه كنيد: 
" …. اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا احدما احملكم عليه تولواواعينهم تفيض من الدمع حر نا الا ويجدواما ينفقون ( توبه ـ 92 )." آنگاه كه بيش تو آيند تا به جهاد بفرستيمشان و اعزامتان ندارند به ناچار برگردند در حاليكه چشمهايشان از اشك لبريز و جوشيده است و از اينكه امكان ندارند تا جانشان را انفاق كننداندوهناك وپريشانند."
در رابطه با اين آيه كساني را به ياد آوريد كه همين چند روز پيش بفرمان امام، براي رفتن به صحنههاي خون و خوف و جهاد و شهادت با تمامي جان مشتاقانه شتافته بودند. اما وقتي ميشنيدند كه وسيله براي اعزامشان نيست آرام آرام ميگريستند و در پي اصرا رزياد بناچار، غمناك باز ميگشتند. ميبينيم كه انگار اين آيه هم اكنون نازل شده و شان نزولش همين پاكبازان دست از جان شسته شهادت طلب هستند.
شهادت، چو نان جويبار حباتبخش همه جاگستردهاي ريشههاي جامعه ما را فر گرفته است و از هر سوي، شكوفههاي حماسه و ايثار نمايان ميشود. اكنون در صفحه تبريك روزنامهها، تبريك شگفت ديگري اضافه شده است. «تبريك شهادت» و ميبينيم تمامي تلاشهاي مفتضح و احمقانه 25  ساله نظام شاهنشاهي، براي ايجاد روحيه مردابي و سلطه پذيري در مردم، براي اينكه به زندگي لجني خو كنند و تمامي انديشه و اندوهشان، شكم و شهوت باشد، چگونه امروز با اين انقلاب از ريشه بر باد رفته است و امواج طوفاني سلحشوران، خود، مرگ سرخ و پر افتخار را انتخاب ميكنند. اكنون شهادت چونان تولد يك طفل سالم. زيبا. مثل آمدن از حج مانند ازدواج. مبارك ؟ شادي آور و در ضمن ساده و طبيعي شده است. از مرگي اين چنين، آنك نه تنها هراس با گريزي نيست كه شوق و جذبه فراوان هم هست، جان را يا مال را درازاي بهشت بخدا سپردن، زيرا «ان الله اشتري من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعدالله حقا …. ( توبه 111 ).
همانا خدا درازاي بهشت جانها و مالهاي مومنين را ميخرد. آنها كه در راه خدا كارزار كنند، بكشند و كشته شوند، كه همانا وعده خدا حق است.
براين مبنا ست كه خيل شهيدان را ميبينيم كه چونان مرگ، مصمم و قاطع، بر دشمنان خدا، يورش برده و هلهله كنان، پيكر بخون خفته و چاك چاك خويش را به پيشگاه خدا مينهند و آزمايش زندگي را سربلند و موفق به پايان ميرسانند. 
با اين نگرش به شهادت است. كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با افتخار و با درود فراوان بروان پاك تمامي شهيدان پاكباز انقلاب اسلامي شهيدي ديگر، برادري ديگر را در خون خفته، به درگاه كبريائي الله و به دامان امام و امت شهيد پرورمان تقديم ميدارد. 
شهيد مجاهد، حميد تواضعي متولد 38، در تهران بود. در دبيرستان خوارزمي تحصيل كرد و از همان آغاز بمبارزه با محيط و شرايط حاكم بر خويش پرداخت. بعد به خارج رفت و در آنجا در ايالت "اركانزاس" ضمن تحصيل، به به گسترش انجمن اسلامي دانشجويان در امريكا و كانادا همت گماشت. و با آغاز انقلاب به ايران برگشت و پس از تحقيق و كسب اطلاع و اخبار صحيح و همچنين گرد آوري مدارك جنايات رژيم، براي فعاليت و افشاگري بيشتر به امريكا بازگشت. ماهيانهاي كه از طرف خانوادهاش ارسال ميشد، جز اندكي از آن، بقيه را براي تهيه و تكثير نوار و نشريه و احتياجات مبارزه در خارج صرف مينمود. در بازگشت به «هوستن» رفت  ودر آنجا نيز از اعضاي پركار و فعال اين انجمن بود. 
عشق به انقلاب اسلامي و اعتقاد به اصالت آن باعث شد تا درس را نيمه تمام گذاشته، و دوباره به ايران آيد، در اينجا نيز با خلوص و پشتكار توان خويش را در خدمت انقلاب گرفت. مدتي در تلويزيون و سپس در هيات تحريريه روزنامه جمهوري اسلامي، با حفظ هويت سازماني خويش شروع بكار كرد. با اينكه از خانواده مرفهي بود. بزندگي و مظاهر آن وابسته نبود. و جلسات ماه رمضان را با دقت و اشتياق پي گيري ميكرد. و به قران و نهج البلاغه پاي بند، سادهپوش و آرام و بسيار متواضع بود ….
سرانجام نيز با شايستگي و تقوائي كه در او سراغ داشتيم به اوج بلند عظمت و رستگاري كه شهادت است. نايل گشت و از ما ماندگان پيشي گرفت براي تحقيق و تبليغ انجام ماموريت خويش در راه خدا و انقلاب اسلامي به مناطق آشوب زده رفت و بدستور ضد انقلاب جلاد جلو رگبار مسلسل قرار گرفت و سر سينه اش مدالهاي عقيقي از زخم گلوله ضد انقلاب نقش بست
 خون او و ديگر برادرانش: ناصر تركان، حميد شيري و شهريار ملك كندي، پرچم سرخي شد كه بر فراز كردستان، همچنان برافراشته خواهد ماند، تا ضد انقلاب و اربابان مزدورش را به هلاكت رساند. خون پاك اووصدها برادر ديگر پاسدار، ارتشي و مجاهدي كه يا با سرهاي بريده و يا با بدنهاي چاك چاك، به ملاقات خدا رفتهاند، حقانيت و اصالت انقلاب اسلامي را فرياد ميكند، زيرا اين حملات وحشيانه، نشانگر ضربات كاري و جبران ناپذيري است كه ايادي استعمار از ملت دلاور ايران دريافت نمودهاند.
شكي نيست كه در اين مورد سهل انگاري و مسامحههايي هم صورت گرفته، و گرنه ضد انقلاب با هر امكانات و پشتوانهاي از اجنبي هم همراه باشد، چون از حمايت انبوه بهم فشرده ملت مسلمان بي بهره است، هرگز قادر نبود آنچنان گستاخ شود كه جوانان غيور ما را در مريوان و پاوه سر ببرد برادران مجاهدمان را محاكمه و اقدام نمايد. ضد انقلاب، آنهم در برابر انقلاب اسلامي برهبري نايب الامام خميني در ما چهره اي كه رخ نمايد يا كافر است و يا مشرك و بايد از آغاز دانست كه هيچ عهدي بر مشركين نيست. 
"مرائه من الله و رسوله الي الذين عاهدتم من المشركين "  (توبه آيه 1)
"و خدا و رسولش از پيمان با مشركين بيزار و روي گردانند." 
ما را در اينجا قصد تضعيف دولت نيست كه به اعتقاد ما تا انتخاب رياست جمهوري، بهترين امكان همين دولت فعلي است. بويژه با توجه به اينكه در صداقت و تقوا نسبي آن نيز شكي نيست اما نكته قابل توجه اينست كه دولت با آگاهي كه تعويض آن بدليل شرايط موجود به صلاح انقلاب نيست نبايد سوء استفاده كرده ضعفها و مسامحهها را توجيه كند.
ما چونان  برادر كوچكتر به نخست وزير محبوب، خاطر نشان ميسازيم تكرار اينكه، من انقلابي نيستم هيچ امتيازي نيست ايشان منتخب امامند و بر آن اساس مورد تائيد مردمند. پس بايد خط مشي امام را ادامه دهد و و ما تا زماني به تقويت دولت و تنها انتقاد برادرانه ادامه ميدهيم كه حركات و گفتار دولت در جهت تضعيف رهبري نباشد و براي فرمان رهبر انقلاب اسلامي تلاش كند. 
امام انقلابي ترين رهبر تاريخ اسلام و برادر بازرگان بقول خودشان طرفدار حركت لاك پشتي هستند ايشان بايد بنا به خواست امام و مردم و بنا به حكم خدا كه بر اين انقلاب لطف بسيار دارد. خود را اصلاح نموده و انقلابي به مفهوم واقعي گردند ما با عدم وابستگي مادي و مقامي، كه در اين برادر بزرگ و محترم خويش سراغ داريم  امكان اين تعالي را در ايشان ميبينيم اما پاره اي از سخنان ايشان ما را كاملا نا اميد ميكند. 
حركت دقيق و انقلابي پشت سررهبر، يك وظيفه شرعي است كه بعهده نخست وزير محول شده است. مثل حج، مثل جهاد. مگر از نماز خواندن ميتوان استعفا كرد يا از زكات دادن ؟ اگر ايشان پي در پي مردم را با تهديد به استعفاي خويش دلتنگ ميكنند. اين خيلي غير منتظره است كه شخصيتي چون آقاي بازرگان كه بهر حال، از نظر آگاهي مذهبي و تعهدات شرعي كم نظير ميباشد. اين چنين سخن گويد و يا حتي در بعضي موارد اشتباهات و سهل انگاريها را توجيه نمايد.
تكيه بر اينكه، چاقوي بدون تيغه هستيم. واقعا كم لطفي است. آيا تيغهاي برنده تر از حمايت بي دريغ مردم و تائيد پرشكوه آنان در آغاز و همچنين در اختيار داشتن ارتش و ژاندارمري و شهرباني. وجود دارد ؟ اگر شما نتوانستهايد يا نخواسته ايد از اينهمه امكانات گرانبار استفاده انقلابي و صحيح بنمائيد. كوتاهي از كيست ؟ شما كه ميگوييد دادگستري ما بدون زندان است؟ مگر نه اينكه زندانهاي قصر، قزل حصار و كميته شهرباني در اختيار شماست ؟ ولي دادگستري شما چه استفادهاي از آنها ميكند ! از اينهمه خريد و فروش مواد مخدر. با اينهمه فحشا و دردي چه كسي جلوگيري كرد ؟ دادگستري شما حتي كمك كميتهها را نمي پذيرد. و اقدام آنها را تائيد نكرده و پي نميگيرد. شما از آغاز بيشترين امكانات و برندهترين تيغهها را بر عليه ضد انقلاب و بر عليه مشكلات در اختيار داشتيد ولي در نتيجه عدم برخورد انقلابي و استفاده صحيح از اين همه تائيد و امكان عملا فاقد قدرت شديد بخاطر اينكه وقتي در قبال ضد انقلاب راست و چپ ضعف نشان ميدهيد مردم و ارگانهاي مردمي برهبري امام ناچاراً وارد ميدان ميشوند و شما چاقوي بي تيغه ميشويد. وقتي حركت اسلاحي لاك پشتي ميكنيد. امام مجبور ميشود برنامههاي انقلابي را بعهده سازمانهاي غير دولتي بگذارد. وقتي با ننگين نامههائي چون آيندگان برخورد قاطع نميكنيد. ضد انقلاب بناچار وارد ميدان شده و از حمايت كامل مردم برخوردار ميشود و باز هم شما چاقوي بي تيغه ميشويد. تازه در اين مرحله نيز از مردم حمايت نميكنيد. بلكه معاون وزارت اطلاعات شما از توقيف آيندگان اظهار تاسف كرده و آرزوي انتشار مجداً آنرا ميكند. كه اين دقيقاً رودرروئي با امام و مردم است و طبعا نتيجهاش بي تيغه شده است. 
برادر بزرگوار، اينكه شما ميگوئيد داوطلب نخست وزيري نبوده ايد. از مسووليت شما كم نميكند و از شما نيز بعيد است كه از  انتظارهاي بجا و بموقع مردم و امام عصباني شويد و روي گردانيد. اين يك وظيفه پر مسووليت و الهي است بايد با تمامي توان بهترين و متعاليترين نوع ممكن را در خدمت به انقلاب اسلامي و رهبر كبير آن ارائه دهيد تا رضاي خدا و خلق را بدست آوريد.
شما، چگونه از عملكرد خويش در كردستان دفاع ميكنيد در حاليكه: 
الف: سپهبد قرني را با همه اتهاماتي كه او داده ميشد و عليرغم توصيه خيرخواهان، همواره تائيد كرديد و بهانه به دست منافقان و فرصت طلبان براي حمله به انقلاب داديد. ولي پادگان سنندج كه با عكس العمل قاطع وي روبرو شد، به غلط فرداي همان روز او را بر كنار نموده و به روحيه دلاوران مقاوم پادگان ضربه زديد. و ضد انقلاب را گستاخ تر نموديد تا تعويض را براي خود پيروزي بحساب آورده و در تمام جرايد وابسته به تبليغ و رجز خواني بپردازد.
ب: انتصاب"يونسي" كمونيست شناخته شده را به استانداري كردستان چگونه توجيه ميكنيد و اميد كه او همه فرمانداران را از ميان عناصر دموكرات و ديگر احزاب و جناحهاي چپ انتخاب كرده آنها نيز همه بودجه اين منطقه را به خواستها و نيازهاي خويش رساندند. پيش از آن نيز، به اعتراض مردم سنندج در برابر انتخابات مخدوش شوراي 11 نفره هيچ اعتنائي نكرديد. 
ج: آيا بخاطر داريد وقتي برادران پاسدار ما در مريوان قتل عام ميكردند. فرماندار مريوان پي در پي اعلام مينمود كه هيچ حادثهاي اتفاق نيافتاده، و بعد هم كه آشكار شد گفت: 
اينها دموكرات نبودهاند و شما سكوت اختيار كرديد. گذشته از آن نه تنها به استعداد شهيدان ما وقعي ننهاديد. بلكه ياران آنها را كه از سپاه پاسداران براي كمكشان و پاسخ به فريادشان آمد ه بودند. از ورود به شهر مانع شديد و در مذاكره با نماينده قاتلان، قبول كرديد كه سپاه پاسداران انقلاب به مريوان وارد نشود.
د: تحصن 20 روزه مردم پاوه و اعتراض آنها به دولت براي جلوگيري از استقرار ضد انقلاب كه تا روزهاي اخير متاسفانه بي پاسخ مانده و به كربلاي پاوه انجاميد، چگونه به حساب عمل منظم و دقيق ميگذاريد ؟ به پاسخهاي مبهم استاندار كرمانشاهان در برابر خواستههاي متحصنين پاوه توجه كرده و كوتاهيها را از برادر چمران استفسار نمائيد.  
ه: بعد از فرمان امام و انقلاب دوباره در ايران، اعلاميههاي دروغ و آرامش را چه مقامي پاسخگو است ؟ اگر آرامش برقرار شده بود ادامه حمله ضد انقلابيون و ارتباط حسيني مفسد و قاسملوي مزدور با استعمارگران و اجنبيها و اعلام جنگ آنها با دولت و مردم چگونه توجيه ميشود؟.
و: از سخنراني شما استنباط ميشد كه اعمال انجام شده توسط دولت اساسي و كامل بوده و از پيامدعملي آن فرمان قاطع امام كه همه را به جنبش واداشت، ذكري نكرديد. و پس از آن نيز عليرغم اظهارات عنوان شده عملاً همان شيوههاي سابق را اعمال كرده و در پي راهي براي مذاكره و عدم اعمال قاطعيت انقلابي و برخورد قراني با مشركين و توطئه گران بودهايد. با اين اشارات: 
1 ـ مذاكره با شوراي شهر مهابادو قبول خروج پادگان از شهر، ما تذكر ميدهيم. تصميمي جداگانه براي ارتش در مهاباد گرفتن چه مفهومي دارد ! اگر همه شهرها، پادگان در درون شهر است. در مهاباد هم بايد باشد وگرنه در هيچ جا نبايد داخل شهر باشد.
2 ـ كوتاهي و تعلل در استقرار ارتش در مهاباد و بانه بر خلاف دستور صريح امام، براي سرعت و قاطعيت هر چه بيشتر، تا قبل از تهديد، امام به رفتن به كردستان.
3 ـ تقاضا از امام براي مهلت دادن به دموكراتها ( تقاضاي وزير كشور و … از امام ) باستناد سخنراني آيت الله صدوقي آنچنانكه خشم امام را برانگيخته و در فرموده …. به خدا قسم، شما را اغفال ميكنند. آنها دروغ ميگويند، ميخواهند از شما مهلت بگيرند تا تهيه و تدارك ببينند و بيشتر مجهز شوند. 
4 ـ اعلام آمادگي براي مذاكره با افراد حزب دموكرات بشكل منفرد. 
نخست وزير محبوب !
لازمه مذاكره كردن، رد و بدل امتيازات است. باكساني كه نه تنها هيچ مقبوليت و مشروعيتي ندارند بلكه غارتگر و قاتل و ضد انقلاب هستند. در هيچ صورتي مذاكره نمي توانيم داشت اگر دليل مذاكره را جلوگيري از كشتار ميناميد، ياد آوري ميكنيم كه آنها با شما اعلام جنگ دادند، سنگر گرفتند و … يا بايد از آن منطقه چشم بپوشيد شما بايد بجنگيد هم لازمهاش كشتن و كشته شدن است. قران آنچنان با قاطعيت  با مشركين و توطئهگران روبرو ميشود كه دل در سينه انسان ميلرزد « فاذالقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اتختمنو هم فشدوالوثاق فامنا بعدوا ما فذاء حتي تضع الحرب اوزارها ذلك و لو يشاء الله لا نتضروا منهم و لكن ليبلو بعضكم بعض و الذين قتلو في سبيل الله ان يغسل اعمالهم سوره محمد آيه 4» (چون با كفار و توطئهگران روبرو شديد. بكشيد و بخونشان كشيد. اسيرانشان را در بندهاي محكم نهيد. تا بعد يا دور كنيد يا مبادله كنيد. تا در برابر قاطعيت حق، جنگ، شدت و ناملايمات خود را فرو گذاردواين در حالي است كه اگر خدا ميخواست خود ميتوانست از آنان انتقامي سخت كشد. اما اين درگيريها و جدالها، براي آزمايش مردم و روشن شدن ماهيت آنهاست و البته آنها كه در راه خدا كشته شدند، هرگز رنج اعمالشان ضايع نگرديده  و به نيكوترين پي آمدها دست يافتند).
بايد مردم را از چنگ و دندان اين جلادان مزدور اجنبي تجات داد. هر گونه مسامحهاي خطرناك بيشتر و ضايعات بزرگتر را در پي خواهد آورد. اكنون نيز كه ارتش با موافقيت همراه سپاه پاسداران انقلاب وارد مهاباد و بانه شده است روشن است كه فرمان قاطع پي گيري امام همراه با تهديد كوبندهاي كه در صورت مسامحه بيشتر خودم به كردستان ميروم و همچنين فشار كادرهاي مؤمن ارتش و سربازان دلاور و غيور مسلمان بود كه پيش از اين تحمل نكردهاند و ضد انقلاب را تار و مار نمودهاند.
بهر حال ما باز هم خاطرنشان ميسازيم كه مقصود بر طرف شدن هر گونه سوء  تفاهم و جلوگيري از تكرار اشتباهات است. ما ميخواهيم اين انقلابي كه خون شهيدان بيشمار ما پشتوانه آن است و هنوز هم بر موج خون مجاهدان، پاسداران و مردم مسلمان پيش ميرود. از تمام امكانات خويش براي رسيدن به خواست بزرگ ملت كه جامعه عدل قراني است، كاملا استفاده كنند و مبادا كه سهل انگاريها يا برخوردهاي غير امنيتي، از عظمت و شكوه اين انقلاب شگفت بكاهد. همه خرابي و همه تذاكرات ما در اين رابطه است. 
خون تمامي شهيدان انقلاب و پيكر سوراخ و در خون طپيده برادرمان. حميد تواضعي نيز خود گواه اين خواست ما و ادامه اين راه الهي است پياممان را با كلام خدا به اوج ميكشتنيم و به پشتوانه اين آيات شگفت فريادمان را رساتر ميكنيم كه اصلح الا شهر الحرام فاقتلوا و المشركين حيث و جئتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعد و الهم كل مرصد …. "پس آنگاه كه ماههاي حرام ( زمان امان ) بپايان رسيد. پس منكرين را هر كجا يافتيد بكشيد و دستگيرشان كنيد و به بندشان كشيد و از هر سو برايشان كمينگاهها و سنگرها بگذاريد". …
با اميد قاطعيت بيشتر در برابر ضد انقلاب تا نابودي كامل آنها، يكبار ديگر با ياد همه شهيدان و ياد برادر مجاهدمان «حميد تواضعي»، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، اعلام ميداريم كه تا آخرين قطره خون قاطعانه راه راستين انقلاب اسلامي را ادامه خواهيم داد. 
درود بر همه شهيدان انقلاب اسلامي درودبر رهبر قاطع انقلاب اسلامي امام خميني. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي14/6/58(جمهوري اسلامي15/6/1358)
مردم سنندج:تا آخرين قطره خون در راه پيروزي اسلام مبارزه ميكنيم. 
مقدم برادران پاسدار و ارتشي را صميمانه گرامي مي داريم.
ملاك برتري انسانها را فضليت و تقوي ميدانيم.
در اين روز گرامي با جمهوري اسلامي و رهبري امام تجديد بيعت مينمائيم.
سنندج ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: بدعوت سازمان مسلمانان متعهد كردستان بمناسبت هفدهم شهريور روز شهادت هزارن تن از رزمندگان مسلمان دهها هزار نفر از مردم مسلمان سنندج در مسجد جامع اجتماع كرده و بعد از استماع چند سخنراني و سرود در خيابانهاي شهر به راهپيمائي پرداختند پس از رسيدن به ميدان آزادي راهپيمايان به سخنان نماينده امام خميني بمناسبت هفدهم شهريور و جريانات كردستان گوش فرا دادند و سپس قطعنامه راهپيمائي بشرح زير قرائت شده و مورد تصويب همگان قرار گرفت. 
بسم الله الرحمن الرحيم
واعتصموابحبل الله جميعا و لا تفرقوا 
در سالروز بخون كشيدن هزاران شهيد در راه اسلام و قران كه براي پيروزي حق بر باطل و حاكميت قران و اسلام بر عليه نظام كافرانه طاغوت جنگيد با خون شهداي خود پيمان ميبنديم: 
1 ـ تا آخرين نفس و آخرين قطره خونمان در راه پيروزي اسلام و مسلمين از هرگونه ايثار و فداكاري دريغ نورزيم. 
2 ـ به قران كريم سوگند ميخوريم تا پاك شدن غرب كشور از وجود عوامل رسوا و شناخته شده نظامهاي ضد انساني چون اسرائيل، امريكا، شوروي و همپاي رژيم فاسد گذشته به مبارزه بي امان خود ادامه ميدهيم.
3 ـ يكبار ديگر اعلام ميكنيم كه رهبري قاطعانه امام خميني اين فرزند مجاهد اسلام و پرورده مكتب قرآن را با ايثار خونمان پشتيباني نموده و در اين روز گرامي با جمهوري اسلامي و رهبري امام خميني تجديد بيعت مينمائيم و پشتيباني خود را مبارزات اسلامي اعلامه مفتي زاده اين مجاهد كرد اعلام ميداريم.
4 ـ يكبار ديگر به تمامي متكاثرين و ابرقدرتهاي شرق غرب و ايادي نوكر صفت داخليشان هشدار ميدهيم كه فرزندان قران چه كرد وچه ترك،چه عرب و چه بلوچ و فارس در زير پرچم لاالله الاا لله وحدت كلمه خود را حفظ كرده و گول فريبهاي رسواي آنها را نخورده تا با رهبري قاطع امام در رسيدن به جامعه توحيدي از پاي ننشينيم.
5 ـ قاطعانه به جهانيان اعلام ميداريم كه با استناد به آيات شريفه قرآن و كلام امام، ملاك برتري انسانها را فضليت انساني و تقوا ميدانيم. ان اكرمكم عنداالله التقيكم و توطئه برادر كشي بوسيله جنگ اقوام و مذاهب را محكوم ميكنيم.
6 ـ مقدم برادران پاسدار و ارتشي، ژاندارمري، شهرباني اسلامي ايران را كه در راه بر پا داشتن احكام قران و نظام اسلامي پابه پاي مردم جان بر كف سراسر ايران شب و روز در مقابل دشمنان اسلام به پيكار برخاستهاند صميمانه گرامي داشته و همبستگي خود را با آنان اعلام ميداريم و به دشمنان قران و امت اسلامي اعلام ميكنيم كه ارتش و پليس پاسداران انقلابي برادر ايماني ماست. 
اذا جاء نصرالله و الفتح و رايت الناس يدخلون في الدين الله افواجا فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا.(جمهوري اسلامي18/6/1358) 
مجاهدين انقلاب اسلامي خطاب به نخستوزير:لازمه مذاكره با«ضد انقلاب»،مبادله امتيازات است. 
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در رابطه با شهادت «حميد تواضعي»انتشارداده است.دراين بيانيه پس از شرح مختصري از زندگي شهيد به عملكرد ضد انقلاب در كردستان اشاره كرده و سوالاتي را از دولت درباره چگونگي توجيه كارهايش در كردستان كرده است.
در اين بيانيه آمده است:شهادت و فرهنگ شهادت طلبي اكنون به عنوان ويژگي درخشان و پرشكوه اين انقلاب  نمايان شده است…
برادران دلاور ارتشي كه در عاشوراي گذشته با آن وصيت نامههاي شگفت، حماسه كربلا را در مقر گارد، زنده كردند و مردم كه مشتاقانه گلهاي سرخ و زخم گلوله را به سينه پذيرفتند و هنوز نيز در تب شهادت بي تابند،شهادت چون جويبار حياتبخش همه جا گستردهاي ريشههاي جامعه ما را فراگرفته است و از هر سو شكوفههاي حماسه وايثار نمايان ميشود.اكنون در صحفه تبريك روزنامهها،تبريك شگفت ديگري اضافه شده است:تبريك شهادت اكنون شهادت چونان تولد يك طفل سالم و زيبا،مثل آمدن از حج،مانندازدواج مبارك،شادي آور،و در ضمن ساده و طبيعي شده است.از مرگي اين چنين، نه تنها هراسي و يا گريزي نيست كه شوق و جذبه فراوان هم هست. بيانيه با شرح مختصري درباره حميد تواضعي ادامه ميابد:شهيد مجاهد حميد تواضعي متولد بهمن 38 در تهران بود.در دبيرستان خوارزمي تحصيل كرده واز همان آغاز بمبارزه با محيط و شرايط حاكم بر خويش پرداخت، بعد به خارج رفت و در انجا در ايالت «اركان» ضمن تحصيل به گسترش انجمن اسلامي دانشجويان در آمريكا و كانادا همت گماشت و با آغاز انقلاب به ايران بازگشت و پس از تحقيق و كسب اطلاع و اخبار صحيح و هم چنين گرداوري مدارك جنايات رژيم براي فعاليت و افشاگري بيشتر به آمريكا بازگشت.ماهيانه اي كه از طرف خانواده اش ارسال ميشد،جز اندكي ازآن،بقيه را براي تهيه و تكثير نوار و نشريه و احتياجات مبارزه در خارج صرف مي نمود. در بازگشت به «هوستن» رفت و در آنجا نيز از اعضاي پركار و فعال اين انجمن بود.  
در ادامه اين بيانيه ضمن تحليل موضوع دولت و نقش مهندس بازرگان و اشاره به تقوا وصداقت وي به انتقاد عملكرد دولت در مواجه با مساله كردستان ميپردازد و خطاب به بازرگان ميگويد. 
برادر بزرگوار،اينكه شما ميگوييد داوطلب نخستوزيري نبودهايد،از مسووليت شما كم نميكند و از شما هم بعيد است كه از انتظارهاي بجا و به موقع مردم و امام عصباني شويد و روي گردانيد.اين يك وظيفه پر مسووليت و الهي است، بايد با تمامي توان بهترين و متعاليترين نوع ممكن را در خدمت به انقلاب اسلامي و رهبر كبير آن ارائه دهيد تا رضاي خدا و خلق را بدست آوريد. 
شما چگونه از عملكرد خويش در كردستان دفاع مي كنيد در حاليكه: 
الف- سپهبد قرني را با همه اتهاماتي كه به او داده ميشد و عليرغم توصيه خيرخواهان همواره تاييد كرديد و بهانه به دست منافقان و فرصت طلبان براي حمله به انقلاب داديد و پس از حمله ضد انقلاب به پادگان سنندج كه با عكس العمل قاطع وي روبرو شد،به غلط فرداي همان روز او را بركنار نموده و به روحيه دلاوران مقاوم پادگان ضربه زديد،و ضد انقلاب را گستاختر نموديد تا تعويض را براي خود پيروزي به حساب آورده و در تمام جرايد وابسته،به تبليغ و رجز خواني بپردازند. 
ب- انتصاب«يونسي»،كمونيست شناخته شده را به استانداري كردستان چگونه توجيه مي كنيد و آيا نميدانيد كه او هم فرمانداران را از ميان عناصر دمكرات و ديگر احزاب و جناحهاي چپ انتخاب كرده و آنها نيز همه بودجه آن منطقه را به خواستهاي و نيازهاي خويش رساندند.
پيش از آن نيز به اعتراض مردم سنندج در برابر انتخابات مخدوش شوراي 11 نفره سنندج هيچ اعتنايي نكرديد.
ج- آيا بخاطر داريد وقتي برادران پاسدار ما را در مريوان قتل عام ميكردند،فرماندار مريوان پي در پي اعالم مينمود كه هيج حادثهاي اتفاق نيفتاده،و بعد هم كه آشكار شد گقت اينها دموكرات نبودهاند شما سكوت اختيار كرديد. گذشته از آن نه تنها به استمداد شهيدان ما وقعي ننهاديد،بلكه ياران آنها را كه از سپاه پاسداران براي كمكشان و پاسخ به فريادشان آمده بودند،از ورود به شهر مانع شديد و در مذاكره با نمايندگان قاتلان قبول كرديد كه سپاه پاسداران انقلاب به مريوان وارد نشود. 
دـ تحصن 20 روزه مردم پاوه،درخواست كمك آنها را  از دولت براي جلوگيري از استقرار ضد انقلاب كه تا روزهاي آخر متاسفانه بي پاسخ ماندو به كربلاي پاوه انجاميد.چگونه به حساب عمل منظم و دقيق ميگذاريد؟به پاسخهاي «ميهمي»استاندار كرمانشاهان در برابر خواستههاي متحصنين پاوه توجه كرده و كوتاهيها را از برادر چمران استفسار نماييد. 
ه- بعد از فرمان امام و انقلاب دوباره در ايران،اعلاميههاي دروغ آرامش را چه مقامي پاسخگو است ؟اگر آرامش برقرار شده بود ادامه حمله ضد انقلابيون و ارتباط حسيني مفسد و قاسملو و مزدور با استعمارگران و اجنبيها و اعلام جنگ آنها با دولت و مردم چگونه توجيه ميشود؟ 
و- از سخنراني شما استنياط ميشد كه اعمال انجام شده توسط دولت اسلامي و كامل بوده و از پيامدي علمي آن فرمان قاطع امام كه همه را به جنبش واداشت،ذكري نكرديد.پس از آن نيز عليرغم اظهارات عنوان شده عملا همان شيوههاي سابق را اعمال كرده و در پي راهي براي مذاكره و عدم اعمال قاطعيت انقلابي و برخورداري قراني با مشركين و توطئهگران بودهايد،يا اين اشارات:
1ـ مذاكرات با شوراي شهر مهاباد و قبول خروج پادگان از شهر،ما تذكر ميدهيم،تصميمي جداگانه براي ارتش در مهاباد گرفتن چه مفهومي دارد؟اگر همه شهرها،پادگان در درون شهر است، در مهاباد هم بايد باشد وگرنه در هيچ جا نبايد داخل شهر باشد. 
2ـ كوتاهي و تعلل در استقرار ارتش در مهاباد و بانه برخلاف دستورصريح امام، براي سرعت و قاطعيت هرچه بيشتر تا قبل از،تهديد امام به رفتن به كردستان. 
3ـ تقاضا از امام براي مهلت دادن به دموكراتها «تقاضاي وزير كشورازامام»به استناد سخنراني آيتالله صدوقي آن چنانكه خشم امام را برانگيخته و فرموده«به خدا قسم،شما رااغفال ميكنند،آنها دروغ ميگويند،ميخواهند از شما مهلت بگيرند تا تهيه و تدارك ببينند و بيشتر مجهز شوند».
4-  اعلام آمادگي براي مذاكره با افراد حزب دموكرات بشكل منفرد.
نخستوزير محبوب؛لازمه مذاكره كردن،رد و بدل كردن امتيازات است.با كسانيكه نه تنها هيچ مقبوليت و مشروعيتي ندارند بلكه غارتگر و قاتل و ضد انقلاب هستند.در هيچ مذاكره نميتوانيم داشت.اگر دليل مذاكره را جلو گيري از كشتار ميناميد يادآوري ميكنيم كه آنها به شما اعلان جنگ دادند وسنگر گرفتند …يا بايد از آن منطقه چشم پوشيد يا جنگيد جنگ هم لازمهاش كشتن و كشته شدن است. 
در خاتمه بيانيه نخستوزير را به آيه چهار سوره محمد ارجاع داده و گفته است كه ببينيد كه قرآن چگونه با قاطعيت با مشركين و توطئهگران روبرو ميشود.(كيهان 19/6/1358)
نورالدين كيانوري دبيراول حزب توده ايران:حزب دموكرات كردستان، كميته كشاورزان و چريكهاي فدايي خلق متحداً عليه دولت جنگ مي كنند. 
·	متاسفانه به هيجان آوردن كردها يك مسئله تاريخي است و امپرياليسم از اين جريان سوء استفاده مي كند. 
 نورالدين كيانوري دبير اول حزب توده ايران پيش ازظهر ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي كه در مقر حزب با حضور خبرنگاران جرايد داخلي و خارجي صورت گرفت، درباره سياست حزب در رابطه با جريانات داخلي مملكت و سياست خارجي ايران سخن گفت.  كيانوري كه پس از رفع ممنوعيت از فعاليت علني حزب توده و روزنامه ارگان اين حزب يعني«مردم» در مصاحبه مطبوعاتي شركت كرده بود، با تشكر از مطبوعات گفت: «باوجوديكه فعاليت ما در تهران بطور كاملاً آزاد مي باشد و ما هيچ محدوديتي را براي خود احساس نمي كنيم ولي در ساير شهرها فعاليت ما به آساني تهران نيست».  وي اظهار اميدواري كرد كه با كوشش خود و كمك مطبوعات بتوانند در ساير شهرها  نيز آزادانه به فعاليت بپردازند.  كيانوري ضمن برشمردن خصوصيات بارز انقلاب ايران كه عبارتند از: 1-از بين بردن تسلط امپرياليسم غارتگر2- پايان دادن به رژيم آدمكش پهلوي3- تامين آزاديهاي دموكراتيك براي خلق 4-تغييرات بنيادي براي بهبود زندگي مستضعفين و زحمتكشان گفت كه اين چهار عنصر، منطبق با هدفهاي حزب توده مي باشد و لذا ما صددرصد از آن پشتيباني مي كنيم.  
تصفيه در دستگاه اداري
 كيانوري در قسمت ديگري از سخنان خود با اشاره به تحريكات امپرياليسم در ايران براي بوجود آوردن جو نا آرام، از سه ميدان بزرگ تحريك امپرياليسم سخن گفت كه اين ميدانهاي تحريكاتي عبارتند از:1-دستگاه اداري دولتي2- تنگناها و نارسائيها 3- محروميتهاي ملي براي از بين بردن زمينههاي تحريك بايد يك تصفيه كامل در كليه دستگاههاي اداري مملكت صورت پذير زيرا اساساً رژيم مخلوع اين دستگاه را براي اعمال حاكميت خويش بوجود آورده بود و اين سيستم، به اين آساني براي هر كسي كارنميكند.  وي گفت كه بايد در امر تصفيه، از معيارهاي ظاهري استفاده نگردد.  كيانوري با اشاره به ارتش از اظهارات اخير درباره تصفيه ارتش اظهار خشنودي كرد و گفت: «ما درباره بعضي از رهبران كنوني ارتش بسيار نگران هستيم و اين را صريحاً به رهبران انقلاب يادآوري كردهايم».  
«خودگرداني» بجاي خودمختاري
كيانوري گفت: «تا قبل از حوادث كردستان ما به روش آزاديهاي دموكراتيك،ايراد اصولي نداشتيم ولي با آغاز حوادث كردستان،حمله گروههاي انحصارطلب انقلاب و آزاديها را با خطر جدي روبرو ساخته است و نمونه عيني اين مسئله را در بستن كلوپ مركزي حزب ديديم كه طبق اظهارنظر نخست وزير و دادستان وزير و دادستان انقلاب بدون هيچ مجوز قانوني صورت گرفت».وي در جواب سئوال يكي از مخبرين كه دربارة وقايع كردستان سئوال كرده بود اظهار داشت كه بايد براي جلوگيري از فاجعه بيشتر در كردستان به خواستهاي خلق كرد توجه كرد و چون عدهاي، روي كلمه خودمختاري آلرژي دارند، ما مي گوئيم كه بايد آنطور كه آقاي فروهر پيشنهاد كرد نوعي «خودگرداني» به خلق كرد داد تا در زمينه فرهنگي و اداره منطقه آزاد باشند، منتهي اين خودگرداني در چارچوب وحدت ملي ايران، قابل پياده شدن مي باشد». 
افسران گارد سلطنتي در لباس كردي
 كيانوري با توجه به فعاليت رژيم سابق در كردستان گفت: « همه ما ميدانيم پاليزبانها و زاهديها چگونه در كردستان به تحريك و توطئه مشغولند.  بدبختانه به هيجان آوردن كردها يك مسئله تاريخي است و امپرياليسم از اين حالت، نهايت استفاده را ميكند و هم اكنون بسياري از افسران گارد سلطنتي سابق، با لباس كردي در آنجا مشغول جنگ هستند». 
اتحادكميته كشاورزان،چريكهاي فدايي وحزب دموكرات
كيانوري در پاسخ به يك سئوال ديگر در رابطه با گروههاي چپ اظهار داشت كه هم اكنون در كردستان اتحاد سه گانه،  كميته كشاورزان،  حزب دموكرات و چريكهاي فدايي خلق بر عليه دولت جنگ ميكنند.  كيانوري گفت: «سابقه همكاري حزب توده و حزب دموكرات كردستان را از سال 25-1324 ميباشد ودر دو سال 33-1331 ما عهدهدار سازماندهي اين حزب بوديم وتا آن زمان، فرقه دموكرات آذربايجان و حزب دموكرات كردستان جزو تشكيلات حزب توده بود و عملاً از رهبري حزب تبعيت ميكرد ولي اكنون فقط فرقه دموكرات آذربايجان كه سازمان ايالتي حزب توده است جزو تشكيلات حزب ميباشد و هيچ ارتباطي با حزب دموكرات كردستان نداريم». 
كيانوري درباره قاسملو از اظهار نظر  صريح، خودداري كرد و فقط گفت كه از سال 1965 وي از حزب اخراج شده است.  
خوزستان،  توطئه امپرياليسم در خليج
كيانوري جريانات خوزستان را ناشي از توطئه امپرياليسم در خليج دانست و گفت: «اين پندار كه ما در خوزستان  با چند خرابكار روبرو هستيم، باطل است. انقلاب ايران ضربه بزرگي به امپرياليسم و صهيونيسم وارد كرده زيرا  كه هم اكنون 30 درصد صنايع آمريكا و 84 درصد صنايع ژاپن و 80 درصد صنايع اروپا وابسته به نفت خليج هستند، وابستگي 16 هفته اي يعني اگر بمدت شانزده هفته اين نفت به آنان نرسد، قسمت اعظم صنايع آنها از كار خواهد افتاد.  بنابراين «كارتر» و «ونس»،  هر قدر اعلاميه بدهند كه ما انقلاب ايران را درك كرديم همانند سخنان شاه سابق است».  
تائيد رژيم افغانستان
كيانوري در پاسخ به سئوال درباره افغانستان گفت: «ما تمام تحريكات عليه افغانستان را يك عمل نادرست و در جهت تضعيف مواضع انقلاب مي دانيم».  وي نهضت كنوني افغانستان را ناشي از توطئه غرب و رهبران جنبش افغانستان را بقاياي دوران سلطنت دانست.  كيانوري در جواب به سؤال تغيير كادر رهبري رژيم كنوني افغانستان گفت كه در بين تمام احزاب كمونيستي، يك روش، معمول است و آن، عدم دخالت در امور ديگران مي باشد و بدين جهت ما تغييرات داخلي را در افغانستان، حق حزب خلق افغانستان ميدانيم و از روش رهبري كنوني افغانستان در حل بغرنجها با خوشبيني استقبال مي كنيم». 
آمريكا را فراموش كردهايم
 كيانوري گفت: «بدبختانه اكنون باوجودي كه امام،بارها تأكيد كرده كه دشمن انقلاب ما امريكا و صهيونيسم است، مرتب به شوروي و افغانستان حمله ميگردد و حتي اخيراً در وزارت خارجه يك سخنراني صورت گرفته كه ابداً اسمي از آمريكا بميان نيامده درحاليكه اظهارات آقاي يزدي در نيويورك، بسيار دلگرم كننده است».  وي گفت: «كه هرچه زودتر قرارداد دو جانبه ايران كه شامل همكاري نظامي، خريد اسلحه و استفاده از مستشاران آمريكايي بوده است، بايد ملغي گردد».  كيانوري گفت: «ما پيشنهاد ميكنيم واحدهاي توليدي ملي شده با اختيارات كامل و كمكهاي دولت و استفاده از مديريت دولت كه حق مسلم او است در اختيار گروههاي مشخصي از كارگران و مهندسان قرار گيرد و ما حاضريم براي اينكار نمونههائي را در اختيار ما بگذارد تا با همين شرايط، بكار اندازيم».(كيهان28/6/1358)   
اعلامهمبستگي كردهاي قطور بادولت جمهوري اسلامي
خوي ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: اطلاعيهاي از طرف حزب جمهوري اسلامي قطور در رابطه با تسخير پل «قطور» توسط كلاه سبزها و پاسداران انتشار يافت، متن آن بشرح زير است: 
بسمه تعالي
پل قطور كه مدتي در اختيار فرصت طلبان رژيم طاغوتي بود با اراده و همت كلاه سبزها و به ياري ارتش و پاسداران جمهوري اسلامي، با تاكتيك نظامي براحتي تسخير و راه قطور و خوي باز شد. كلاه سبزها با پاسداران و ارتش جمهوري اسلامي كه براي اولين بار بعد از درگيري به قطور وارد شدهاند با استقبال گرم اهالي و برادران كرد قطور روبروشده و اسلحههاي ماخوذه از پاسگاهها  حتي اسلحه خود را با دلگرمي خاص به پاسداران تحويل دادند اين دلگرمي موجب شد كه از طرف كميته خوي در حدود  6 تن هندوانه و 5 كارتن سيگار و از طرف سپاه پاسداران خوي حدود 10 هزار ليتر مواد سوختي مجاني در اختيار كردهاآن منطقه قرار گيرد. اين حسن برخورد موجب شد كه هزاران نفر از كردها قطور اظهار ندامت نموده و ضمن تاييد رهبريت امام خميني و اعلام همبستگي با دولت جمهوري اسلامي ديروز مورخ 24/6/58 راه پيمايي نموده در حاليكه عكسهايي از امام خميني و آيت الله طالقاني با خود حمل ميكردند با شعارهاي «ما همه سرباز توئيم خميني»و«اسلام پيروزاست و دموكرات نابوداست».درچهارراه مركزي تجمع نموده و سخنراني مفصلي از طرف كميته و آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي بعمل آمد و بعد از اتمام، قاطبه مردم خوي خواهان صدور ابلاغ فرمانداري «آقاي كوثري» شدندوسپس سه نفر از رؤساي طايفه كردسني و«ممكان لوي»، قطور با قرائت سورهو«الناس» و اظهار ندامت از عمليات فرصت طلبانه طاغوتي قطعنامهاي در5 ماده صادروخواهان استقرار ارتش جمهوري اسلامي در پاسگاهاي منطقه قطور و سركوبي ضد انقلابيون آن محل شدهاند و ناهار را در كميته صرف و مجلس يادبودي بمناسبت آيت الله طالقاني در مسجد سيدالشهدا برگزار نمودند در اين مجلس اهالي خوي با دلگرمي فراوان شركت كردند.حزب جمهورياسلاميخوي(جمهوري اسلامي28/6/1358)  
نهضت پاسداري از انقلاب اسلامي ايران: مساله كردستان را از راه مذاكره حل كنيد.
نهضت پاسداري از انقلاب اسلامي ايراني «اعلاميهاي ضمن تشريح بحرانهاي موجود در كشور و از جمله در منطقه كردستان، تاكيد كرده است كه همه مردم بايستي تحت رهبري امام خميني، در شرايط كنوني به امر سازندگي پرداخته و در رفع بحرانهاي موجود بكوشند. در اين اطلاعيه با اشاره به حملات تبليغاتي كه عليه گروههاي دانشجوئي مسلمان مخالف ـ انحصار طلبي در دانشگاهها و مراكز آموزشي صورت ميگيرد، اينگونه حملات محكوم شده و خواسته شده است كه اقشار مردم اختلافات فرعي را كنار گذاشته و براي برطرف كردن بحرانهاي موجود كشور همفكري و همكاري كنند، در اعلاميه سپس خاطر نشان شده است». كدام عقل سليمي اجازه ميدهد بحران كردستان كه بر اثر توطئه عمال امپرياليسم، سيا و صهيونيسم بوجود آمده، جز از راه مذاكره حل شود،آيا بايد شاهد برادركشي بيشتري در اين منطقه باشيم؟ در پايان اعلاميه خاطر نشان شده است كه مساله گراني فقط با برنامه ريزي دقيق اقتصادي و ايجاد نظام نوين در كنترل توليد و توزيع كالاها و قطع دست سودجويان و پول پرستان ميسر ميشود. و همچنين آمده است: در شرايطي كه كشور با بحرانهاي گوناگوني روبرو است، پيش كشيدن مسايلي چون جدا كردن دخترها و پسرها در محيطهاي آموزشي و تفتيش عقايد معلمان و تصفيه نابخردانه آنان عملاً بر وسعت و عمق بحرانها ميافزايد.(اطلاعات16/7/1358)
اطلاعيه سازمان مسلمانان متعهد كردستان
سنندج- خبرگزاري پارس: سازمان مسلمانان كردستان طي اعلاميه اي، هر گونه شايعه مربوطه به وجود شكاف ميان گروههاي اسلامي را به شدت تكذيب كرد.  در اين اعلاميه بار ديگر بر همبستگي با انقلاب ايران، تحت رهبري امام خميني تأكيد شده و اعزام نيروهاي پاسدار و ارتش براي سركوبي عوامل ضد انقلاب، مورد تاييد قرار گرفته است. 
مذاكره ايران و عراق براي حل بحران كردستان ضروري است. 
كرمانشاه- خبرنگار كيهان:«يكي از راه حلهاي اصولي و اساسي براي رفع بن بست و درگيري در منطقه جنگ زده كردستان، مذاكره دولت ايران با دولت عراق و متقاعد كردن عراقيها به بستن مرز و دست برداشتن از حمايت  دمكراتها است». اين مطلب را «دكتر مهرآسا» فرماندار مريوان در يك گفتگوي اختصاصي با كيهان اعلام كرد و در توضيح بيشتر اين مطلب گفت: «بنظر من، دولت عراق از توسعه و گسترش انقلاب اسلامي ايران وحشت دارد و گزارشهائيكه به من رسيده حاكي از آنستكه عراقيها براي مهار نفوذ شيعه در كشور خود، مايل بدرگير شدن ايران در يك جنگ داخلي و محلي هستند و تصور آنها اين است كه با حمايت از دموكراتها و گروههائي كه اينك در كردستان با ارتش و دولت ايران مي جنگند ميتوان جلوي نفوذ انقلاب اسلامي را بكشور عراق بگيرند».  فرماندار كه تلفني با كيهان صحبت ميكرد، همچنين گفت: «عراقيها،  هم ميتوانند از طريق مذاكره سياسي و هم با بستن مرزهاي خود حداقل با عدم حمايت از افراد مسلحي كه بعد از انجام عمليات بداخل خاك آنها ميگريزند، غائله كردستان ايران را تا حدود زيادي بخوابانند.از طرفي بايد دانست كه ادامه درگيري در منطقه كردستان نهايتاً بنفع عراق نيست و دودش در آينده بچشم آنها نيز خواهد رفت».  وي بدنبال اين مطلب افزود: «در صورت توافق با عراق،  دموكراتها و ساير افراد مسلح منطقه چاره اي جز قبول عفو عمومي امام و اطاعت از دولت مركزي نخواهند داشت و بدين ترتيب، از ادامه خونريزي و برادركشي در سطح منطقه، جلوگيري خواهد شد».  دكتر مهرآسا با اشاره به روش مذاكره در داخل كشور گفت: «به اعتقاد من دولت بموازات ساير اقدامات خود نبايد راه حلهاي سياسي را فراموش كند و تنها با خشونت و سركوب حرف بزند، زيرا همانطوريكه امام خميني گفتند كردها برادران ما هستند و از سوي ديگر خشونت، خشونت مي آورد و مقاومت نيز مقاومت را بدنبال دارد. وي اضافه كرد: «با توجه بااينكه افراد مسلح كرد، اينك در كوهستانها و در زير چادر زندگي مي كنند و دسترسي به درآمد معيني نيز ندارند، ولي زندگي و فشنگ و مهمات و غذاي آنها فراهم است،  ميتوان گفت كه آنها مسلماً از جائي و يا كشوري تقويت مي شوند،  ولي به عقيده من بيش از هفتاد درصد در داخل كشور حمايت ميگردند و اين حمايت داخلي در سطح شهرهاي كردنشين، بسيار زياد است،  زيرا گزارشهاي دريافت شده حكايت از ارسال مواد غذائي توسط ايادي آنها در داخل شهرهاي كردنشين دارد».  فرماندار در مورد وضع انتظامي شهر مريوان گفت: «فعلاً در داخل شهر مريوان امور انتظامي شهر چندان خوب نيست و دخالت اشخاص غير مسئول در اين مورد، بسيار زياد است.  ژاندارمري و شهرباني نيز پرسنل كافي ندارند و جوانمردان و پاسدارانيكه جديداً در شهرباني و ژاندارمري مريوان استخدام شدهاند،  چندان مفيد نبوده اند.  پاسياراني هم كه به تازگي در شهرباني استخدام شدهاند، به بهانههاي مختلف از شغل خود استعفا ميدهند،  بطوريكه تاكنون چهار پنج نفر آنها از شغل خود استعفا كردهاند و جوانمردان نيز از كمبود حقوق مينالند و رفتارشان طوري است كه گويا كارمند اداري هستند نه سرباز».  نامبرده در پايان در مورد راه حل همه جانبه گفت: «زعماي مملكت بايد يك برنامه جامع و كامل در جهت عمران و رفاه منطقه كردستان ارائه دهند و سعي كنند تعداد ناراضيان منطقه را به تدريج كم كنند و چگونگي مشكل را در مجلس خبرگان مطرح نمايند و تا رفع غائله، در اين راه كوشش كنند».(كيهان18/7/1358)   
اطلاعيه مجاهدين انقلاب 
پاسداران پيروز،شهادتتان مبارك 
اينان چه كساني هستند كه در غم عميق و گسترده مردم شاد ميشوند ؟ 
اينان چه كساني هستند كه دلاوران بازمانده از ميدانهاي 17 شهريور، 10 فروردين، 22 بهمن و بيمارستان پاوه ….. را به آتش ميكشند و به خون مينشانند ؟ 
اينان چه كساني هستند كه پس از پيروزي پر شكوه مردم و سرنگوني نظام ديكتاتوري و خفقان شاهنشاهي به پادشاه افتاد كه خلق كرد زير سلطه خلق فارس در آمده است ؟ 
اينان كيانند كه چون دزدان گردنهها، بر پاك ترين و دلاورترين فرزندان مردم و انقلاب با اسلحههاي غارت شده و يا از سوي اجانب رسيده و هجوم ميآورند ؟ 
ماهيت اينها براي تودههاي مسلمان كاملا آشكار است. نوحه خواني روزنامههاي صهيونيستي ـ امپرياليستي هم چهرههاشان را روشنتر ميكند. اما آنچه اهميت دارد، ادامه در به ثمر رسيدن آرزوهاي قرنها ستم و سلطه و مزدوري است و بر اين هدف و براي نتيجه دادن اين انقلاب اگر لازم آيد با زهم تودههاي مسلمان، غسل شهادت خواهند كرد و باز هم خيابانها را و كوهها و كمينگاهها را با فريادهاي بلند الله اكبر خود از بازماندگان نظام فاسد پيشين و مزدوران ـ با خون ـ خويش خواهند شست. اما شكي نيست با همه تعالي و ارزشي كه اين خونهاي ارجمند ميآفريند و با همه حركت و حرارتي كه گرماي خون عاشقان شهادت ميپراكند. انقلاب ما به اين نيروها پاك باخته و از جان گذشته براي بازسازي و آفرينش بنيادهاي انقلابي نيازمند است. ما ازيك قطره خون اين ياوران و ياران اسلام نميتوانيم گذشت و بر سر هر تارموئي از اينان به بررسي و شناخت عوامل خواهيم ايستاد. انقلاب ما با پشتوانه عظيم تودههاي مردم و با رهبري پيامبرانه امام خميني نبايد و نمي تواند به سادگي از اينهمه خون و از آن همه جنايت بگذرد مردم خواستار خاتمه اين غائله و سركوبي اين حراميان به سنگر نشسته هستند. ما اينك فرياد انتقام مردمي را كه نعش شهيدانشان را بر دوش دارند. ميشنويم و به مزدوران و بازيچههاي دست اجانب هشدار ميدهيم كه شما كمتر از آنيد كه در خور عفو امام باشيد و كمتر از آنيد كه جرقه مردم بسوزاندتان تنها يك حركت هماهنگ ارتش و سپاه كافيست كه تماميتان بدامن اربابانتان پناه بريد. ودر كمين فرصتي ديگر برآئيد تا در قطاري ديگر مسافران ـ از كودك و زن و مرد را به آتش كشانيده در بازاري بمب منفجر كنيد و يا با نارنجك به كساني حمله كنيد كه پيش از شما بارها نوكر فراري محمدرضاي جلاد آنان را به گلوله بسته بود و به شكنجه كشانده بود. 
ما با همه عشق و شوقي كه در اين مجاهدان سرافراز به شهادت مييابيم از اين نكته نميتوانيم گذشت كه اين فرزندان پاك باز ـ اميدهاي آينده ايرانند ـ چشم و چراغ خلقند و پرورش يافته دامن پر شكوه انقلاب اسلامي ارتش و پاسداران بايد با هماهنگي و هشياري هر چه بيشتر از تكرار چنين جناياتي جلوگيري كنند. با نغمههاي شومي كه براي تفرقه بين اين دوارگان اجرائي انقلاب شروع كردهاند. بشدت مبارزه كنيم. ما بخوبي ميدانيم شعار«ارتش برادر ماست پاسدار قاتل ماست» يك تاكتيك براي خائنان به انقلاب و دشمنان ارتش و مردم و پاسداران است. اينها كه تا ديروز ارتش را جاني، آدمكش، مزدور شاه و نوكر اجنبي و امپرياليسم  ميدانستند و تنها راه صحيح را انحلال كامل و مجازات بي گذشت ارتشيان ميدانستند. امروز براي تفرقه و براي شكست انقلاب به اين چنين توطئهاي دست ميزنند.با هوشياري كامل لايد به مقابله برخاست و از تمامي جوانب آرزوهاي ضد انقلاب را نابود كرد. ما ميدانيم كه ميراث نظام شاهي. يعني فقر و جهل و عصيان عليه دولت، دست آويز اين دشمن مردم شده است. و بر اين اساس بايد هرچه زودتر هدف انقلاب كه ريشهكن نمودن  تبعيض طبقاتي و رسيدگي به عمران و آبادي و رفاه و آگاهي مردم همه مناطق است. بخصوص در اين مناطق حساس كه در خطر است، تسريع كرد. 
در همين جا به ياد پيكرهاي سوخته و در خون لهيده فرزندا انقلاب، به قاتلانشان و همه آنها كه در برابر انقلاب اسلامي ايستادهاند، و همه آنهايي كه ارتجاع و بازگشت را در سر ميپرورانند. هشدار ميدهيم كه در يك جرقه خشم ملت دود خواهند شد و انقلاب در هرصورت راه خويش را تا پيروزي كامل ادامه خواهد داد. 
با درود فراوان بروان پاك تمامي شهيدان انقلاب اسلامي از 15 خرداد تهران تا 15 مهر سردشت، برافراشته باد پرچم خونين و استوار جمهوري اسلامي برهبري امام خميني.
مرگ بر مستكبرين جهاني و در راس آنها امپرياليسم آمريكا.نابود باد پيوند شوم و نا مقدس ضد انقلاب از چپ و راست.سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي19/7/1358(جمهوري اسلامي21/7/1358)      
نامه مجاهدين خلق به امام خميني:په سوي صلح و آشتي برويم.
مجاهدين خلق ايران طي نامهاي به حضور امام خميني امادگي خود را براي كوشش به منظور حل بحران كردستان اعلام كردند و تاكيد نمودند كه در اين مورد گوش به فرمان امام هستند. در اين نامه سازمان مجاهدين خلق ايران جنگ كردستان را بخشي از توطئههاي امپرياليسم و پايگاه داخلي آن ارتجاع دانستند كه به قول رييس سابق ارتش، از مدتها پيش براي تخطئه تمام انقلاب ايران و ايجاد زمينه برادركشي، توسط همين عوامل فراهم شده بود و دست اندركاران تنها منتظر فرصت مناسب بودند تا با تحميل يك راه حل قهر آميز در كردستان زخم عميق و هولناك ديگري بر زخمهاي جانكاه 2500 ساله اين انقلاب بيفزايند و تدريجاً تمام انقلاب و انقلابيون ايران را به خاك و خون بكشند، كما اينكه در صحنه برخي از تظاهرات ظاهر شده و آشكارا ذبح شرعي برخي از اصيل ترين انقلابيون را تبليغ ميكنند. از آن بيم داريم كه مبادا شعار (تجزيه) كه در نتيجه ادامه راه حل قهرآميز در كردستان كه تاكنون بهيچوجه مطرح نبوده، مطرح شود.بي ترديد يقين داريم كه شما بر تمام ماجرا وقوف كامل داريد و طبعاً از آنچه در كردستان اتفاق افتاده است سخت آزردهايد. در ادامه نامه مجاهدين خلق ضمن محكوم كردن جنگ افروزان را در كردستان اعم از راستيها و يا چپ روزها كه عاري از مسووليت رهائي بخش و ضد استعماري سراسر كشور به تضادهاي فرع دامن ميزنند. با اشاره به حوادث كردستان كه بهانه به دست معاندين انقلاب ايران داده است تا عليه اين انقلاب در سراسر جهان تبليغ كنند، خاطر نشان كردهاند: تصميم گرفتيم بدينوسيله در خطوط مبارزه اسلامي ضد استعماري كماكان به دفاع از حريم انقلاب ايران و شخص رهبري آن برخيزيم. سپس پيشنهادهاي مجاهدين خلق ايران براي حل بحران كردستان مطرح شده است كه مجموع آن به شرح زير است: پايان دادن به راه حل قهر آميز و برسمين شناختن حق تعيين سرنوشت براي مردم كردستان در چارچوب تماميت ارضي خدشه ناپذير كل كشورـ از بين بردن دلايل مضاعف سوءتفاهم و نارضايتي، متوقف كردن هرگونه جنگ و خونريزي و اعدام و دستگيري. در اين نامه مجاهدين خلق از امام تقاضا كردهاند در جهت يك بسيج عمومي و ملي بخاطر چاره جوئيهاي بلادرنگ سياسي كه تنها در توان امام است. اقدام فرمايند. در بخش پاياني نامه، مجاهدين خلق يادآور شدهاند كه پس از رسيدن اين نامه به محضر امام، عدهاي در صدد تهمت زدن به مجاهدين خلق برخواهند آمد، اما براستي اگر توطئههاي امپرياليزم نقش بر آب شود و انقلاب ايران و اعتبار بين المللي رهبري آن پا برجا بماند. مجاهدين خلق براي هر تهمت و فشاري آمادهاند. مجاهدين خلق همچنين در پاسخ آن چپ روها و مدعيان انحصاري رهائي طبقه كارگر كه مجاهدين را به سازشكاري متهم كردهاند، يادآور شدهاند: … اينها در تشخيص مرزها و درجات وحدت و اختلاف خود با ديگران فرو مانده و با اتخاذ مواضع و انحراف و چپ روانه تفرقهها و تضادها را (تاحدودي نظير آنچه روزگاري در مقابل مصدق عمل ميشد) نهايتاً به سوي امپرياليستها دامن ميزنند. ما چنين نيستيم». (اطلاعات25/7/1358)
انجمن دانشجويان مسلمان دانشگاه ملي:مساله كردستان فقط به طريق سياسي حل ميشود.
انجمن دانشجويان مسلمان دانشگاه ملي طي نامهاي به حضور امام خميني از پيشنهاد سازمان مجاهدين خلق مبني بر حل سياسي مسايل كردستان پشتيباني كردند. در اين نامه پس از اشاره به چگونگي توطئههاي امپرياليسم و پايگاههاي داخلي آن ارتجاع براي منحرف كردن حركت انقلابي مردم ايران آمده است... «دردناكتر از آن اين است كه شاهد به كارگرفتن شيوههاي انحرافي و غير دولتي و غير اصولي در حل مسئلة مليتها ميباشيم ما نميخواهيم چيزي را از اين توطئهها براي شما بازگو كنيم يا به اثبات برسانيم زيرا بنا به گزارش نمايندة خود دولت در كردستان خود بهتر ميداند كه چه ادله و شواهدي در دست است در اين نامه همچنين ميخوانيد.« بدين ترتيب ما از پيشنهاد مجاهدين خلق كه زمان در نهضت آزادي در كنار معلم كبير قرآن پدر طالقاني و با گذر از فراز و نشيبهاي زيادي همواره صداقت انقلابي خود را نشان دادهايم حمايت كرده، از پدر بزرگوار خواستار يك بسيج ملي و عمومي و شركت عموم نيروهاي ملي در جهت گره گشايي ـ به طريق سياسي ـ مسئلة كردستان است تا جلوي هر گونه توطئه و دسيسة ارتجاع و امپرياليسم و حركتهاي انحرافي گرفته شودباشد كه روزي بتوانيم تحت رهبري شما و با گامهاي فراتري وحدت ضد امپرياليستي خود را باز يابيم».(اطلاعات 2/8/1358)
تحصن و اعتصاب دانشآموزان و كارمندان در سقز
سقز ـ خبرنگار كيهان: مقارن ظهر روز گذشته دانشآموزان مدارس راهنمايي پسرانه و دخترانه سقز دست به راهپيمايي در خيابانهاي اين شهر زدند و با صدور قطعنامهاي در يازده ماده در بعضي از ادارات دولتي متحصن شدند. متن قطعنامه چنين است: 
1ـ اعتراض به اعمال وحشيانه هفته گذشته پاسداران در بوكان
2ـ بازگشت تمام معلمان و دانشآموزان اخراجي و تبعيدي 
3ـ آزاد كردن افراد كرد كه تحت عنوان ضد انقلاب در زندانهاي مختلف كشور بسر ميبرند.
4ـ آزادي چاپ نشريات محلي در محل
5ـ ايجاد كار براي ديپلمههاي بيكار
6ـ بازگردانيدن ماشين چاپ متعلق به كانون احياء فرهنگ كرد
7ـ استفاده دانشآموزان از كتابخانههاي مدارس 
8ـ جايگزين كردن فوق ديپلمههاي بومي به جاي ليسانسيههاي اخراجي
9ـ بازگشت علي نيكبين دبير مدارس راهنمايي سقز
10ـ مجهز كردن كارگاههاي هنرستانها و آزمايشگاهها با وسايل آموزش و فني
11ـ رسيدگي به وضع دانشآموزان سال چهارم خدمات و برآوردن خواستههاي آنان.
ضمناً به همين مناسبت شوراي كانون كارمندان دولت در سقز ضمن انتشار اطلاعيهاي مبني بر پشتيباني از تحصن دانشآموزان و آموزگاران و بازگردانيدن پزشكان و كارمندان تبعيدي اعلام داشت كه تا حصول نتيجه قطعي دست به اعتصاب نشسته خواهند زد.(كيهان6/8/58) 
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.
·	بانه-در پشتيباني از تحصن اهالي سنندج بخاطر اخراج پاسداران، ديروز شهر بانه نيز همچون ديگر شهرهاي استان كردستان تعطيل بود.گروهي از اهالي شهر به راهپيمايي پرداختند و پشتيباني خود را از تحصن مردم سنندج اعلام داشتند. در پايان، قطعنامه اي درهفت ماده قرائت شد. در قسمتي از اين قطعنامه آمده است:« ما پشتيباني قاطعانه خود را از هيات نمايندگي خلق كرد اعلام ميداريم و خواستار خروج فوري و بدون قيد و شرط پاسداران از كردستان، خصوصاً سنندج هستيم». 
·	سقز- ديروز، بدنبال انتشار اطلاعيه سيد عزالدين حسيني كه درآن از خلق كرد حمايت از مردم مبارز سنندج، خواسته شده بود، مغازهها و آموزشگاههاي شهر سقز تعطيل شد و مردم، بعد ازظهر، ضمن يك راهپيمايي عظيم، خواستار خروج بدون قيد و شرط پاسداران از شهرستان سنندج شدند.(اطلاعات15/8/1358)
استقبال وسيع احزاب و جمعيتهاي سياسي از پيام تاريخي امام به مردم كردستان
پيام تاريخي و سرشار از صفا و صميميت امام خميني خطاب به مردم كردستان كه موجي از سرور و شادماني در مردم دلاور اين خطه از ميهن ما بوجود آورده و پس از ماهها جنگ و برادركشي تحميلي كه حاصل توطئههاي عمال امپرياليسم آمريكا و ساواك بود، افق روشن و اميدواردهنده اي را در جهت رفع ستم از مليتها نمودار ساخته است با استقبال وسيع احزاب و جمعيتهاي سياسي روبرو شده است، فشرده اي از پيامهاي احزاب و جمعيتهاي  سياسي در ارتباط با اين پيام سرور آفرين و ملكوتي در پي ميآيد.
جاما
جنبش انقلابي مردم مسلمان ايران «جاما» طي اطلاعيهاي به مناسبت انتشار پيام تاريخي امام خميني خطاب به مردم كردستان خاطر نشان ساخته است:«پيام واقع بينانه امام به مردم كردستان و شناختن حق اداره امور داخلي ـ  محلي و رفع هرگونه تبعيض فرهنگي و اقتصادي و سياسي براي تمام قشرهاي مردم نشانگر حقانيت نظام شورائي و حاكميت نظام شورائي و حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان و در عين حال بيانگر تفكر ديناميك رهبري انقلاب است. موضع گيري امام در بسيج همه نيروهاي خلق و حل تضادهاي درون خلقي در اين دقايق كه نياز به وحدت همه طبقات و اقشار در مبارزه با امپرياليسم دشمن بزرگ انقلاب اسلامي ايران و همه مستضعفان جهان بيش از هر وقت احساس ميشود ميتواند راهنما و مشخص مشي سازمانهاي اجرائي وشوراي انقلاب و همه مبارزان ايران در حل مشكلات هم ميهنان كرد باشد جنبش انقلابي مردم مسلمان ايران اين موضع گيري را به پيشگاه رهبر انقلاب تهنيت گفته و همه مبارزان مسلمان و نيروهاي انقلابي را به وحدت در جبهه اسلامي مستضعفان دعوت مينمايد».
جنبش مسلمانان مبارز
جنبش مسلمانان مبارز از تصميم امام خميني مبني بر دادن حق خودمختاري داخلي به اقوام و مليتها، استقبال كرد در اطلاعيهاي كه بهمين مناسبت از سوي جنبش مسلمانان مبارز منتشر شده آمده است: «سرانجام امام خميني، رهبر دردمند ملت ايران، تصميم بزرگ براي دادن حق خودمختاري در امور داخلي به مردم كردستان را اتخاذ كردند و با اين اقدام تاريخي به ده ماه آشوب و خونريزي و برادركشي و ظلم و ستم و كينه و ستيز پايان دادند و خلق كرد را به آغوش امت بزرگ اسلامي بازگرداندند. كاري كه ظرف ده ماه گذشته مسوولين امور از انجام آن عاجز ماندند. ما بارها گفتيم و نوشتيم كه پذيرفتن حق اداره امور داخلي براي همه اقوام و مليتها يك سنت اسلامي است و اگر ارگانهاي رهبري در دولت و شورا در دادن اين حق تعلل ورزيدند و به ضد انقلاب و مزدوران امپرياليسم و فرصت طلبان اجازه دادند تا به غلط پرچمدار احقاق حق مردم كرد بشوند، از ضعف و نارسائي آنها بود». در بخش ديگري از اطلاعيه  آمده است: «تصميم تاريخي رهبر انقلاب نه فقط به كشتار در كردستان پايان داد و نه فقط حق خدادادي آنها را به ايشان بازگرداند، بلكه صف ملت را در برابر امپرياليسم جهانخوار جهاني، متحد و يكپارچه ساخت. اين تصميم تاريخي را به ايشان و به ملت قهرمان ايران و به برادران رشيد كرد و به همه اقوام و خلقهاي ديگر ايران تهنيت ميگوئيم و اين فرصت را براي تكيه مجدد بر ضرورت وحدت در مبارزه عليه بزرگترين قدرت استعماري تاريخي يعني آمريكا مغتنم ميشماريم».
حزب توده ايران
كميته مركزي حزب توده ايران نيز بمناسبت انتشار پيام تاريخي امام خميني خطاب به مردم كردستان، طي اعلاميهاي پيام پرشور و سرشار از صداقت امام خميني رهبر انقلاب ايران درباره كردستان را قوياًمورد تائيد و تشكر قرار داده است. در اين اعلاميه آمده است: «امام خميني با اين پيام بسيار مهم كه در تاريخ كشور داري ايران از لحاظ صفا و روح مردمي بي نظير است، با قاطعيت مخصوص به خود«فساد و توطئهگري بدخواهان» را كه با سعايتها و گزارشهاي دروغ و تحريك آميز، كردستان عزيز ما را به جهنم برادركشي مبدل كرد محكوم نمودهاند». ما ضمناً لازم ميدانيم به همه نيروها و كساني كه در حل و فصل مساله كردستان نقش و نفوذي دارند به همه خلق كرد و مردم ايران هشدار بدهيم و آنها را از اخلالگريها، تحريكات و توطئههاي عمال امپرياليسم صهيونيسم، و رژيم سرنگون شده پهلوي برحذر داريم. ما لازم ميدانيم همگان را فراخوانيم كه خط امام در كردستان را با قاطعيت، صميميت و نرمش و صداقت اجرا كنند، بايد تفنگها در كردستان خاموش شود».
ساش
سازمان اسلامي شورا«ساش» طي اطلاعيهاي خاطرنشان كرده است: «سازمان اسلامي شورا، كه همواره اعتقاد داشته است حقوق حقه مليتها تنها در برآوردن خواستهاي برحق آنان و تعيين حق سرنوشت و حاكميت و خودمختاري در چهار چوب وحدت گسترده و تماميت ارضي ايران امكان پذير است با ابراز مسرت از پيام مهم امام خميني خطاب به مردم دلاور كردستان بار ديگر تاكيد خود را بر روي اعاده حقوق خلقهاي ستمديده ايران بويژه كردستان اعلام و از شوراي انقلاب و مسوولين امر تقاضا ميكند كه به فوريت در برآوردن محتوي پيام امام خميني اقدام نمايند».(اطلاعات29/8/1358)
تلگرام رهبر فرقه دراويش قادري مهاباد به حضور امام
مهاباد ـ رهبر فرقه دراويش قادري خانواده غوث آباد مهاباد با مخابرهي تلگرامي به حضور امام خميني از پيام رهبر انقلاب به برادران و خواهران كرد تشكر كرد. متن پيام چنين است: 
حضرت امام خميني رهبر عاليقدر ملت ايران ـقم ـ پيام زعيم عاليقدر داير بر رفع ستم ملي و تاييد حقوق ملي خلق كرد شور و هيجان بيشائبه در ميان خلق ستمديدهي كرد پديد آورده و مردم آن مرز و بوم را به آينده درخشانتر اميدوار نموده. ضمن سپاس و درود فراوان به رهبر انقلاب اينجاني شيخ نجمالدين برزنجي رهبر فرقه قادريه منطقه مهاباد از طرف خود و عموم دراويشان و وابسته پشتيباني خود را از ادامه مذاكرات هيات حسننيت با رهبران مذهبي و سياسي ملت كرد اعلام و از خداوند متعال مسئلت دارد كه ملت كرد و ساير ملتهاي ايران در زير لواي مقدس جمهوري اسلاميبه رهبري امام خميني به حقوق ملي و مشروع خود برسند.
مهاباد ـ خانقاه غوث آباد ـ رهبر فرقه دراويش قادري شيخ نجم الدين برزنجي.(كيهان30/8/1358)
دانشجويان مسلمان دانشكده پرستاري: به اتهامات صادق زيبا كلام رسيدگي مي كنيم.
گروهي از دانشجويان دانشجوي رشته پرستاري دانشگاه تهران در نامهاي خطاب به حجتالاسلام خلخالي تقاضاي رسيدگي به اتهامات وارده به صادق زيبا كلام نماينده اعزامي نخستوزير به كردستان را كردند در اين نامه آمده است: ما آقاي صدق زيبا كلام مربي دانشكده فني دانشگاه تهران را كه بارها به عنوان نماينده نخستوزير به مناطق كردستان اعزام و پس از پيروزي انقلاب نيز نماينده رييس دانشگاه تهران در دانشكده پرستاري بوده ميشناسيم وي داراي سالها سابقه مبارزه با رژيم ديكتاتور پهلوي و طراح جهادسازندگي بوده و اولين پيشنهاد دهنده مذاكره با دمكراتها بود و ميدانيم با روحيه انقلابي و ايدئولوژي كه وي دارد به هيچ حزب و گروه غير اسلامي وابستگي ندارد و تهمتهايي مانند همكاري با سران دمكرات و انجام تبليغات غير اسلاميتوسط ايشان را دروغ محض دانسته و قوياً تكذيب ميكنيم و مصرانه خواستاريم تا اگر مداركي عليهايشان در اين زمينه وجود دارد ارائه شود.(كيهان1/9/1358)
پشتيباني از پيام امام خميني به خلق كرد
جنبش معلمين مسلمان طي اطلاعيهاي به مناسبت اوج گيري مبارزات ضد آمريكائي اخيرخلق ما و پيام امام به ملت كردنشان ميدهد مساله مليتها صرفاً در كادر مبارزه با امپرياليسم حل ميشود. اين موضع گيري انقلابي امام را به خلق قهرمان ايران و بخصوص به ملت ستمديده كرد و امام تبريك ميگوييم. در همين اطلاعيه آمده است: «قبلاً ديديم كه مبارزه خونبار مردم ما، از كانال اصلي خود منحرف شده بود و باعث زيانباري از جمله خونريزي و برادركشي در كردستان گرديد كه نتيجتاً ضرورت حفظ و اوجگيري شور ضد امپرياليستي فعلي خلق ايران را به منظور احتراز از هر گونه اختلاف و درگيري داخلي بيشتر مينمايد». در پايان اطلاعيه، جنبش معلمين مسلمان نسبت به مسووليت هرگونه تاخير و تعلل در حل مساله كردستان و درگيريهاي احتمالي بعدي به شوراي انقلاب هشدار داده است 
انجمن دانشجويان
انجمن دانشجويان مسلمان پلي تكنيك نيز در اعلاميهاي در رابطه با پيام مسرت بخش و صميمانه امام خميني خطاب به خلق كرد يادآور شد پيام  امام خميني مبني بر ضرورت برسميت شناختن حق اداره امور داخلي و محلي و رفع هر گونه تبعيض فرهنگي و اقتصادي و سياسي براي تمام اقشار ملت، بخصوص خلق كرد و نيز تأكيد ايشان بر ضرورت نشانه رفتن همه اسلحههاي سرد و گرم بسوي دشمن اصلي بشريت يعني امپرياليسم آمريكا بار ديگر، پس از سقوط رژيم ديكتاتوري وابسته، شادي را دررگهايمان به جوشش آورد. چرا كه اين خود، گامي در جهت رفع ستم مضاعف از همه شاخهها و تنوعات قومي و ملي وطنمان در كليه استانهاي كشور و تأمين جميع حقوق و آزاديهاي فرهنگي و سياسي براي آنها در چارچوب وحدت و يكپارچگي تجزيه ناپذير كل كشور كه بعد از انقلاب توسط برادران مجاهدمان در بيانيه انتظارات مرحلهاي مجاهدين خلق از جمهوري اسلامي اعلام شد، ميباشد. بر اين اساس ما اجراي فرمان امام را از همه ارگانها و مقامات مسوول كشور، بخصوص از شوراي انقلاب بدور از هر گونه مسامحه و سازشكاري خواهانيم».
انجمن آذربايجان
انجمن آذربايجان طي نامهاي به حضور امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران توجه ايشان را به حق خود مختاري مليتهاي ايران: ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و فارس تبريك گفت در اين نامه آمده است بدون شك واقع بيني امام به وحدت و يكپارچگي ملت ايران در مبارزات ضد امپرياليستي و ملي پايه و اساس محكمي خواهد بخشيد و نظام حكومت جمهوري اسلامي نه تنها براي مستضعفين ايران رهايي بخش خواهد بود بلكه در زمينه جهاني نيز مبارزه مستصعفين را بر عليه مستكبرين تشديد خواهد كرد.
انجمن آذربايجان در همين نامه از امام تقاضا كرده است كه حق اساسي و مسلم اداره امور داخلي و محلي در قانون اساسي گنجانده شود انجمن آذربايجان اعلام كرده است كه بوسيله مطلعين و حقوقدانان خود، براي تكميل قانون اساسي آماده همكاري است و اظهار اميدواري كرده است از راه دعوت مجدد مجلس خبرگان به تكميل و رفع نقص از قانون اساسي، اساسيترين نهادهاي اسلامي را در مورد حقوق خلقهاي ايران قانوني شود، تا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معرف اسلامي راستين و مترقي و نمونهاي براي حاكميت مستضعفين جهان باشد.
انجمن آذربايجان طي پيامي خطاب به خلق قهرمان كرد ابلاغ پيام تاريخي و مسرت بخش امام خميني را به خلق كرد و ساير خلقهاي تحت ستم ملي ايران تبريك گفته است.(اطلاعات5/9/1358)
دكتر سامي: خودمختاري حقي است كه بايد درباره آن،راجع به همهي استانها صحبت كنيم.
جنبش انقلابي مردم مسلمان ايران (جاما) در نشست عموميروز گذشته و امروز خود چندين اصل از اصول مصوبه قانون اساسي را مورد بحث و بررسي قرار داد. در اين جلسات دكتر كاظم سامي عضو شوراي مركزي جاما و وزير پيشين بهداري و بهزيستي ضمن ايراد يه اصولي چند از قانون اساسي به مساله شوراها پرداخت و شوراها را مهمترين پايههاي حكومت دموكراسي دانست و گفت: نظام شورايي يعني اين كه مردم خودشان را مطرح بدانند. تصميمگيري و عمل ديگران مردم را به بي تفاوتي كه امالفساد است سوق ميدهد. كه اين ميتواند احتمالاً زمينهساز پذيرش استعداد جديدي در ايران باشد. وي در قسمتي ديگري از سخنان خود با بحث پيرامون اصل شوراها گفت: خودمختازري حقي است كه بايد درباره آن راجع به همهي استانها صحبت كنيم نه فقط كردستان البته برادران كرد هم بايد همواره توجه داشته باشند كه نبايد وحدت ملي را از دست بدهيم اگر خودمختاري مورد تقاضاي آنان اين است كه با نظام شوراي استاندار – فرماندار و بقيه افراد را خودشان انتخاب كنند اين مورد تقاضاي همه ما است ولي بعضي از رهبران كرد، صحبت از ميهن كرد و استقلال كردستان ميكنند. كدام كردستان اگر كردستان از ايران جدا بشود صرفنظر از اينكه وحدت ملي و تماميت ارضي ما دچار اشكال ميشود انقلاب ما نيز با يك ديد جديد كه همان ديد آريامهري است مواجه خواهد شد و امپرياليسم از همين كانال است كه ميخواهد وارد صحنه بشود. وي افزود: سئوال من از برادران كرد اين است: اگر كردستان ايران مستقر بشود منابع مالي و اقتصادي شما براي اداره كردستان چيست؟ در صورتي كه منابع اين مملكت مثل نفت، مس و غيره متعلق به همهي ما است و حق شما هم است و موقعي ميتوانيد از اين منابع استفاده كنيد كه در كل ايران باشد و گرنه چگونه از ميهن كرد صحبت كرد.چقدر بايد كج فكري باشد كه آدم صحبت از ميهن كرد بكند. من به عنوان كسي كه داوطلب رفتن به كردستان و بحث با برادران كرد است شديداً به خودمختاري به معناي حاكميت هر منطقه در خودش از نظر اصول و در مسايل اقتصادي و سياسي در حدي كه نتواند وحدت ملي را نقض بكند اعتقاد دارم در حقيقت ما با جدا شدن كردستان موافق نيستيم و اگر كردستان را بخواهند جدا كنند من جزو اولين كساني هستم كه خواهم جنگيد چون كردستان يعني همهي ميهن ما دكتر سامياضافه كرد بايد به كليهي گرو ههاي سياسي و اجتماعي كرد گفت: شما برادران ما هم ميهن ما و از همه مهمتر ايراني هستيد. اسم ايراني بر روي شماست اجازه ندهيد تحت عنوان شوراها و نظام شورايي صحبت از تجزيه بشود اين خواست امپرياليزم است اين خواست كسي است كه اين روزها ميخواهيم او را به محاكمه بكشيم. دكتر ساميبا تاكيد بر اين نكته كه بايد حق حاكميت محلي يعني نظام شورايي، يعني دموكراسي، يعني تقسيم قدرت بين مردم در قانون اساسي تضمين شود گفت: (جاما) از همه برادران مسلمان، گروههاي ملي از همه آنهايي كه ميهنشان ايران است و عرق اسلاميو ملي دارند ميخواهد كه همه با هم يك گروه بشويم و رهبران كرد را به اينجا دعوت بكنيم و اگر آنها نيامدند ما برويم و با آنها در سطح ملي مذاكره و بحث بكنيم. مساله سني و شيعه وجود ندارد و همه ما داراي يك زمين، داراي يك مليت و داراي يك ميهن هستيم و نبايد رودروي هم بايستيم و با هم بجنگيم بلكه بايد اسلحههايمان را بر روي امپرياليسم نشانه بگيريم.(كيهان 5/9/1358) 
خودمختاري:آغازي بر پايان مناقشات سياسي
انقلاب ايران با خصلتهاي ملي و ضد امپرياليستي خود يكبار ديگر مسئله خودمختاري براي خلقهاي ايران و دموكراسي براي تمامي كشور را به شعار سياسي روز تبديل كرده است. ميان حلق كرد كه تاريخچه پيش از نيم قرن مبارزه توانفرسا را در جهت كسب «حق تعيين سرنوشت» پشت سر گذاشته بود از ميان هرج و مرجيكه در واقع ليبرالها براي پيشبرد مقاصد خود دامن زده بودند بپا خاست و به جستجوي عملكردها و حوزه كارائي شعار دموكراسي براي ايران، خودمختاري براي كردستان، پرداخت. قيام مسلحانه كه پيامدي جز برادركشي بيهوده نداشت در واقع هيزم خشكي بود كه امپرياليستها و عواملشان براي حفظ سيطرهي خود در ايران، در كوره خشم مردم ميريختند.اين مسئله كه آيا راه حل بحران كردستان شيوه مسلحانه است يا منطق مذاكرات اساسي و رفع ستم از خلق كرد، نيروهاي سياسي را رودروي هم قرارداده است، بعضي از گروههاي سياسي كه معلوم نيست سرنخشان به كدام محفل امپرياليستي و ارتجاعي بند است و چپ نماهايي كه هر روز تئوري خود را تغيير ميدهند و معتقدند هرگونه شعاري كه مسئله كردستان را سياسي و اقتصادي ميدانست و نه نظامي، سازشكارانه تلقي ميكردند و ميكوشيدند به هر طريق مانع حل بحران كردستان از طريق مذاكرات سياسي شوند سرانجام پيام تاريخي امام خميني درخصوص اعطاي حق خودمختاري به خلقهاي ايران  نقش تئوريهاي رنگارنگ كساني را كه كردستان را حوزه فعاليتهاي خرابكارانه خود قرار دادهاند. نقش برآب كرد و مهر تائيدي بر اين گفته آن فيلسوف معروف كه چپ افراطي و راست افراطي متحد آن طبيعي تاريخاند»گذاشت. گزارش حاضر كوشش مختصري است براي يادآوري مجدد «حق تعيين سرنوشت» و خودمختاريها در كردستان و آذربايجانكه از قلم برخي انديشمندان حاضر و غايب نيز مدد گرفته شده است:
نخستين خودمختاري در ايران
در سال 1324 فرقه دموكرات آذربايجانبرهبري ميرجعفر پيشه وري در تبريز تشكيل شد. در شهريور همان سال شوراي متحده كارگران آذربايجانو در اواخر آبانماه سال مذكور 744 نماينده به گزينش يكصد و پنجاه هزار شركت كننده در ميتينگهاي عمومي شهرها و روستاهاي آذربايجانگرد آمدند و انتخابات عمومي براي مجلس ملي آذربايجانكه زنان نيز براي اولين بار در آن شركت داشتند انجام شد. مجلس مذكور ادامه منطقي انجمنهاي ايالتي در انقلاب مشروط بود كه نيروي ملي آذربايجانرا تشكيل ميداد.
جمهوري خودمختار كردستان
جمهوري اسلامي به پيشوايي قاضي محمد اعلام موجوديت كرد. در سايه نخستين جمهوريهاي خودمختارآذربايجانو كردستان، و تدريس زبان مادري، پيروي از رسوم ملي، استفاده از لباس محلي و... برقرار گرديدو فئوداليسم به زانو درآمد. پروفسور «كاتم» در اين خصوص مينويسد: «در عرض يكسال حكومت دمكراتها، بيش از بيست سال سلطنت رضا شاه در تبريز اصلاحات شد». سياستهاي ضد خلقي شاه خائن و امپرياليسم امريكا و انگلستان عليه جمهوريهاي خودمختار آذربايجانو كردستان انجاميد و ارتش ضد خلقي شاه هزاران نفر را در اين دو جمهوري قتل عام كرد. از جمله قاضي محمد، سيف قاضي و جمعي از پيش آهنگان كرد وزحمتكشان در ميدان آزادي مهاباد اعدام شدند.
خودمختاري (خودگرداني)
از همان آغازي كه مسئله خودمختاري مطرح شد و اين كلمه بر زبانها افتاد مخالفتهاي كه سرانجام كار را به مبارزه مسلحانه سوق داد صورت گرفت. راستي اين «خودمختاري» كه داريوش فروهر براي رفع هرگونه شبههاي بدرستي آنرا «خودگرداني» تعبير كرده است چيست؟ داريوش آشوري مينويسد « استقلال سياسي ملتها و بري بودن آن از تأثير خارجي را «خودمختاري» ميگويند. شناساي اصل خودمختاري ملتها و عمل به آن در حقوق و روابط بين المللي بر پايهي پذيرفته شدن نظريه «حق خودمختاري»ملتهاست... خودمختاري گاه به معناي استقلال محدود و محلي (اتونومي) جوامع و اقليتهاي ديني و نژادي و غيره در داخل يك كشور در يك امپراتوري نيز بكار ميرود. « استاد محيط طباطباي» ضمن اشاره به اينكه در تاريخ گذشته ايران امري مشابه«خودمختاري» بصورتي كه امروز مطرح است وجود نداشته ميگويد: «در دوران اشكانيان و حكومتهاي خلفاي اسلام در عصر عباسيان به حكام محلي و امرا اجازه تشكيل حكومت و ضرب سكه ميدادند. اين ترتيب بعد از وحدت ملياي كه زير پرچم «شير و خورشيد» صفويان بوجود آمد از بين رفت و حكومت مركزي در اصفهان يا تهران بر همه نقاط كشور به يك نسبت فرمان ميدادند. در انقلاب مشروطه ايران كه تمامي مردم كشور شركت داشتند، ايران به ايلات و و لايات متعدد تقسيم شد تا مردم ايالات و ولايات و يا شهرها در امور داخلي خودمختاري داشته باشند.قانون تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي نيز كه بعد از قانون اساسي به تصويب مجلس اول رسيد، حوزه عمل اين دو انجمن را تا آنجا وسعت داد كه ميتوانست در كيفيت زندگي هر منطقهاي تدابير لازم را به كار بندد و مصوباتي را بمورد اجرا درآورد كه رفاه ورضايت مردم را تامين مينمايد».
حزب توده ايران و حق تعيين سرنوشت
در خصوص مسئله خودمختاري حزب توده ايران نخستين سازمان سياسي و تشكيلاتي بود كه با صدور جزوه «حزب توده ايران  قانون اساسي»نظرات خود را به اين شرح در اختيار عموم قرار داد: «بنظر ما اكنون كه انقلاب وارد مرحله نوسازي جامعه گرديده، اتحاد عميق بين خلقهاي ايران از طريق تامين برابري كامل حقوق آنها بيش از پيش كسب اهميت ميكند، زيرا در گذشته ستم ملي كه از جانب رژيم سرنگون شده اعمال ميشد مانع بزرگي در راه ترقي سياسي و اقتصادي و فرهنگي سراسر كشور بود. در هم شكستن اين سه وظيفه كليه نيروهاي صادق به انقلاب است. بهمين دليل حزب توده ايران مسئله خودمختاري را به عنوان وسيلهاي براي دستيابي به ايجاد يك اتحاد واقعي و معنوي بين خلقهاي ايران به شكل مشخص و تاريخي مطرح ميسازد از اين ديدگاه مسئله خودمختاري در چارچوب وحدت ملي و با حفظ اكيد استقلال و تماميت ارضي ايران داراي دو چهره اداري و فرهنگي است. چهره اداري به فضاي برخورداري از مصرف عوارض محلي و بويژه حقوق در زمينهي وصول و مالياتهاي مستقيم تامين بهداشت، حفظ امنيت داخلي شهرها و نظاير آن است. اما چهره فرهنگي علاوه بر آزادي زبان مادري و استفاده از آن در زمينه آموزش و پرورش عمومي و تعليمات دانشگاهي و حرفهاي روستاي است.» و موارد ديگر يادآوري شده در پيشنهاد حزب شامل امكانات رشد و هنر و ادبيات ملي و حفظ و آداب و سنن محلي و همچنين عمل و عقايد ديني و واحدهاي محلي ميگردد.حزب توده ايران بر آن است كه با تشكيل شوراهاي محلي منتخب مردم و شناساي حقوق اداري و فرهنگي واحدهاي ملي ميتوان  هم سياستهاي امپرياليسم و سرسپردگان داخلي آنها را عقيم گذاشت و هم اتحاد آگاهانه و داوطلبانه خلقها را پيريزي كردو بدين سان نيروي خلاقه عظيم مردم سراسر كشور را در راه جهاد براي سازندگي در جامعه نوين كارگرفت.
سازمان مجاهدين خلق و خودمختاري
سازمان مجاهدين خلق ايران با صدور پيامي خطاب به امام خميني زعيم عاليقدر انقلاب ايران، نقطه نظرهاي خود را در خصوص خودمختاري به شرح زير روشن كرده است:
 بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران !
پدر بزرگوار، پيام شما مبني بر ضرورت برسميت شناختن  حق اداره و امور داخلي و محلي و رفع هرگونه تبعيض فرهنگي اقتصادي و سياسي براي تمام قشرهاي ملت، منجمله برادران كرد قلب فرزندان شما را مالامال از سرور و شادي نمود. مجاهدين خلق اين موضعگيري انقلابي را بتمام مردم ايران بويژه خلق كرد و به شخص آن حضرت تهنيت ميگويند.بحق در اين شرايط حساس پدر تمام ملت ايران بار ديگر با انگشت گذاشتن بر علت اصلي تمام بدبختيها يعني امپرياليسم امريكا و ضرورت وحدت تمام اقشار و طبقات خلق حول مبارزه با اين شيطان بزرگ و لزوم نشانه رفتن سلاحهاي گرم و سرد بر روي اين دشمن بزرگ انسانيت راه صحيح و پيشرفت را در قبال خلق ستمديدهي ايران قرار داد.راهي كه اولين ثمره مبارك آن برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت داخلي براي ملت ايرانات. اميدواريم برادران ارتشي و پاسدار مقامات انقلاب بدون فوت وقت و با ملاحظه كاري اجراي اين دستور امام را در صدر برنامههاي خود قرار داده، اجازه ندهند خلقي كه زخمهاي ناشي از 2500 سال مورد ستم و برادركشي شود. اميد وحدت تمام اقشار و طبقات خلق در نبرد عليه امپرياليزم آمريكا.
حزب ايران و خودمختاري
يكي از اعضاي حزب ايران در مورد برخورد حزب متبوع خود با مسئله خودمختاري گفت: ميتوانم در اين مورد نظر كلي خود را به عنوان يك عضو ساده بيان كنم. حزب ما «خودگرداني» تمام استانها را در چارچوب ايران آزاد وزير پرچم استقلال تمامي كشور ميپذيرد و آنرا تائيد ميكند. اصولاً طرح كميتههاي ايالتي و ولايتي كه در قانون اساسي پيشين كشور بود چون برخورد سالمي با مسئله خودگرداني دارد مورد تائيد ما بوده و هست در مورد جزئيات خودمختاري واقع عملكرد آن ميتوان نظر شوراهاي مختلف ده، بخش، شهر، استان و كشور را در دستور كار مناطق خودمختار گذاشت. به كلام آخر حزب ايران خودمختاري را مشروط بر اينكه به تجزيه طلبي نيانجامد ميپذيرد.
جاما و حق تعيين سرنوشت
سخنگوي جنبش مسلمانان مبارز ايران (جاما) در گفتگويي پيرامون مسئله خودمختاري يادآور شد: «حل مسئله مليتها از طريق شناسائي حق تعيين سرنوشت خود در چارچوب واحد و تجزيه ناپذير جمهوري اسلامي ايران همراه با رسيدگي و پياده نمودن برنامهها و طرحهاي نوري و انقلابي در جهت ترميم خسارت واحد و آشفتگيهاي اقتصادي در آن مناطق اين مسائل و رفع بحران موجود و حل اختلافات تنها با برخورد سياسي و ايجاد يكپارچگي ملي امكانپذير است. بدون برخورد اصولي و انقلابي براي ايجاد اين يكپارچگي ملي،ايجاد «جبهه واحد خلق» عليه امپرياليسم جهاني به سرگردگي امريكا امكان پذير نخواهد بود. دولت موقت گذشته كوشيد از طريق يك سري رفرمهاي سطحي و مسائل رو بنائي تمام معضلات موجود را حل شده تلقي كند تا اينكه بعد از ده ماه كشتار و برخورد غير منطقي در كردستان به نتيجهاي كه ما از پيش به آن اشاره ميكرديم يعني حل مسئله كردستان از طريق سياسي و اقتصادي رسيد.ما اين اهمال كاريها را از چشم دولت و شوراي انقلاب ميدآنيم كه حتي دست ضد انقلاب را در كردستان بازگذاشت. بهر حال خودمختاري در چهارچوب تجزيه ناپذير جمهوري اسلامي ايران خواستي بحق و اصولي است و ما از آن دفاع ميكنيم.(اطلاعات6/9/1358)
پيام دانشجويان مهاجر دانشكده تربيت دبير سنندج به دانشجويان پيرو خط امام 
بسم الله الرحمن الرحيم
الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها
خواهران و برادران دانشجوي پيرو خط امام كار بزرگ شما نيازي به تمجيد و تحصين ندارد. پشتيباني مستضعفان بخصوص مردم ستمديدة ايران گواه اصالت حركت اسلامي شماست و ما نيز در اولين روزهاي فتح سفارت در پيام خويش خطاب بشما يادآور چنين معجزهاي شگفت در جريان انقلاب اسلامي ايران شديم از آنجائي كه موضع گيري شما راه نويني را بروي مردم مسلمان گشوده است و چشمهاي همه انقلابيون مسلمان بشما دوخته شده است لازم دانسيتم در رابطه با اوضاع كردستان به ويژه موقعيت خود را اندكي با شما سخن بگوئيم ما در طول مبارزات انقلابي مردم مسلمان كشورمان در مدت 2دوساله اخير جدا از دستهبنديها و گروه گرائيها، همواره سعي داشته ايم تا علي رغم زمينههاي بسيار مساعد در منطقه فعالانه همگام و همصدا با انقلاب رسالت توحيدي خويش را انجام دهيم و پايگاهي براي پيشبرد اهداف انقلاب در منطقه باشيم. اگر چه بعلت موقعيت فرهنگي و اجتماعي و جغرافيائي و سياسي منطقه طي ساليان دراز كه بافت پيچيده اي را بوجود آورده ما در هر قدم عملا با مشكلات فراواني مواجه بودهايم. اما با تحمل اين فشارها، وظيفه خويش را نسبت به انقلاب تا حد امكان انجام دادهايم بعد از سقوط رژيم پهلوي، بعلت وجود زمينههاي مساعد براي رشد جريانهاي انقلابي ما شاهد نمايشهاي عجيبي از حركتهاي خائنانه و فرصت طلبانه گروهها و سازمانهاي مختلف كه سالها بعنوان مدافعين خلق شعار ميداند، بوديم. ما شاهد بوديم كه اين گروهها با استفاده از جو آشفته حاصل از ضعف حكومت مركزي و نبودن يك قدرت اجرائي انقلابي بسرعت پيشاهنگ حركتهاي ضد انقلابي گشته و سرسختانه به مبارزه با تمامي بنيادهاي انقلاب اسلامي برخاستهاند و شاهد آن بوديم كه چگونه در هر لحظه گوشه اي از كردستان را بخون ميكشاندند اما آنها به اين نيز بسنده نكردند و با استفاده از زور اسلحه، دست به ايجاد محيطي سراسر خفقان و وحشت زدند تا جائي كه مقدسات مردم، نمازخانه، كتابخانه اسلامي نيز از هجوم آنها در امان نمآند و درست در روزهائي كه خلقمان به نشانه خشم خود پرچم امپرياليسم امريكا را به آتش ميكشاند. در سنندج، اين همگامان امپرياليسم پرچم توحيدي را كه براي اهتزاز آن هزاران تن در خون خفتهاند به آتش ميكشاندهاند در چنين محيطي كه هيچ فرد مومن به انقلاب نميتوانست از هجوم ديكتاتوري انقلابي نماها در امان باشدمسلمانان مسئول كه در راه پيشبرد انقلاب اسلامي گامي برداشته بودند مجبور به ترك شهرهاي كردستان شده و دست به هجرت زدند ما نيز به عنوان جزئي از مسلمانان منطقه از اين ديكتاتوري وحشيانه در امان نبودهايم و هر روز برادران و خواهران ما مورد ضرب و شتم اين هواداران خلق قرار ميگرفتند اين جريان به مرحله اي رسيده بود كه ما نه تنها قادر به اداي وظيفه اصلي خود كه تبليغ اسلام انقلابي است، نبوديم، بلكه توانائي ادامة زندگي روزمره نيز از ما سلب شده بود سرانجام برادران خواهران دانشجو كه نميخواستند ننگ همرنگي با خواستههاي چپ انقلابي نما را بپذيرند، براي حفظ ترويج مكتب اعتقادي خويش دست به مهاجرت زدند و اينك در كرمانشاه در انديشه ايجاد تشكيلاتي براي افشاي هرچه بيشتر چهره واقعي اين رهروان امپرياليسم ميباشند و انتظار ميرود كه در اين راه ما را تنها نگذاريد اگرچه ميدانيم مسئوليتهاي بس سنگين بر دوش شماست. 1/9/58پيروز باشيد.انجمن اسلامي دانشجويان مهاجر دانشكده تربيت دبير سنندج(جمهوري اسلامي7/9/1358) 
اعلام حمايت
بانه ـ خبرنگار كيهان: بعدازظهر روز گذشته هزاران نفر از مردم بانه بنا به دعوت گروههاي مختلف سياسي در سطح خيابانهاي اين شهر اقدام به راهپيمايي و تظاهرات كردند. راهپيمايان سپس در ميدان آزادي بانه اجتماع كرده و سيد جلال الدين حسيني رهبر مذهبي مردم بانه طي سخناني به رهبران كرد هشدار داد كه كردفروشي نكنند، فريب نخورند و به خواستههاي مردم كرد در مذاكرات توجه بيشتري بكنند. آنگاه اعلاميه مشتركي به شرح زير منتشر شد:
 ما مردم بانه پشتيباني قاطع خود را از طرح مشترك خودمختاري پيشنهادي هيات نمايندگي خلق كرد متشكل از (سيد عزالدين حسيني- حزب دمكرات كردستان سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان «كومله» و سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران شاخه كردستان) به شرح زير اعلام ميداريم: 
1ـ خودمختاري كردستان به رسميت شناخته شده و در قانون اساسي درج گردد.
2ـ مناطق كردنشين كه در بين چهار استان ايلام، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي تقسيم شده است بعنوان يك واحد خودمختار شناخته شود.
3ـ مجلس ملي كردستان از طريق انتخابات آزاد، مستقيم، مخفي و همگاني ساكنين كردستان تشكيل شود. اين مجلس حكومت خودمختاري كردستان نمايندگاني براي اداره امور عبور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و انتظاميمنطقه خودمختار برخواهد گزيد. 
4ـ زبان كردي زبان رسميتدريس و مكالمه در ادارت و مؤسسات در كردستان شناخته شود و پس از سال چهارم ابتدايي، زبان فارسي در كنار زبان كردي تدريس شود و زبان رسمي(فارسي) زبان ادارات در سراسر ايران منجمله كردستان باشد. 
5ـ اختصاص سهم عموميبودجه كشور به كردستان به نحوي باشد كه عقب ماندگي اقتصادي ناشي از ستم ملي را جبران نمايد.
6ـ نمايندگان خلق كرد در اداره امور حكومت مركزي شركت داده شوند.
7ـ كليه امور مربوط به سياست خارجي، دفاع ملي (ارتش) سياست كلي و ارضي بازرگاني، خارجي و برنامههاي درازمدت اقتصادي در صلاحيت حكومت مركزي است و بقيه امور داخلي بوسيله ارگانهاي خودمختار كردستان اداره شود.
8ـ آزاديهاي دمكراتيك از قبيل آزادي بيان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و احزاب و آزادي مذهب و عقيده در سراسر ايران تأمين گردد. (كيهان 7/9/1358)
پيشنهاد تشكيل شوراي ملي صلح كردستان
سازمان مجاهدين خلق ايران ديروز طي اطلاعيهاي، بمنظور رفع بحران كردستان به هيات ويژه دولت پيشنهاد كرد كه «شوراي ملي صلح كردستان»تشكيل شود. متن اطلاعيه بشرح زير است: 
بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران ـ مجاهدين خلق ايران با اعتماد عميق به اين كه ادامه جنگ و برادركشي در كردستان سرانجام هيچ برندهاي جز امپرياليستهاي جهانخوار نداشته و ندارد، و با تأكيد بر فرمان مورخ 26 آبان امام خميني مبني بر حق اداره امور داخلي و محلي و رفع هرگونه تبعيض فرهنگي و اقتصادي و سياسي...» در پناه اسلام و جمهوري اسلامي نگراني خود نسبت به هر گونه مبارزهجويي و اختلاف و كينهتوزيهاي قومي و فرقهاي و مسلكي و رقابتهاي گروهي،، بارديگر توجه عموم نيروها را به اين كلمات امام در فرمان مربوط به كردستان جلب ميكنيم كه گفتند: «برادران من امروز هر اختلافي به نفع آمريكا و ديگر اجانب است، آنان هستند كه از اختلافات بهرهگيري ميكنند ما را ميخواهند به اسارت بكشند...» بنابراني سازمان مجاهدين خلق ايران، همچنانكه در نامهمورخ 22 مهر خود به امام خميني ضرورت  « يك بسيج ملي و عمومي بخاطر چارهجوييهاي بلادرنگ سياسي» در كردستان  را خاطر نشان نموده و «ابعاد مسئله كردستان و آثار زنجيرهاي بعدي آن را فراتر از مجموعه كاراييها يا چاره جوييهاي دولت يا هر حزب بخصوص...» دانسته بود: ايجاد يك شوراي ملي صلح براي كردستان را با شركت عموم نيروهايي كه فرمان مورخ 26 آبان امام را قبول ميكنند پيشنهادميكند، به اين ترتيب همه نيروهاي و احزاب و شخصيتهاي ايران خواهند توانست صرفنظر از اختلافات فكري و مسلكي، با حق ابراز نظر در چارچوب فرمان امام خميني در حل وفصل اين مسئله اساسي و ملي دين خود را به انقلاب  جمهوري اسلامي و سخن امام ادا كنند. شرايط ايجاد شوراي ملي صلح كردستان: 
1ـدبيرخانه مذاكرات در خود تهران باشد تا گردهمائي عموم نيروها و تشكيل جلسات آنها و اطلاع يافتن عموم مردم از متن مذاكرات تسهيل شود. 
2ـ مبناي حل مسئله همانفرمان  مورخ 26/8 امام خميني است. 
3ـ از همه احزاب، سازمانها و شخصيتها صرفنظر از اختلافات فكري و مسلكي، بشرط اينكه همان فرمان امام خميني را پذيرفته باشند. براي شركت در حل ملي، اين مسئله دعوت بعمل آيد.
 4ـ در طول مذاكرات و تا اخذ نتيجه قطعي در چارچوب همان فرمان امام، آتش بس مطلق از همه طرف رعايت شود. 
مرگ بر امپرياليسم آمريكا عامل اصلي همه تفرقهها ـ سلام بر مبارزه متحد ضد امپرياليستي تمام خلق ـ سلام بر مردم ما در كردستان ـ مجاهدين خلق ايران.(اطلاعات14/9/1358) 
طرح شوراي ملي صلح كردستان از سوي مجاهدين خلق
مجاهدين خلق ايران با انتشار اطلاعيهاي پيشنهاد تشكيل شوراي ملي صلح در كردستان را به هيات ويژه دولت ارائه كردند. در اين اطاعيه آمده است: مجاهدين خلق ايران با اعتماد عميق به اينكه ادامه جنگ برادركشي در كردستان سرانجام هيچ برندهاي جز امپرياليستهاي خونخوار نداشته و ندارد و با تاكيد بر فرمان مورخ 26 آبان امام خميني مبني بر: «حق اداره امور داخلي و محلي و رفع هرگونه تبعيض فرهنگي و اقتصادي و سياسي...» در پناه اسلام و جمهوري اسلامي نگراني خود نسبت به هر گونه اشكال در ادامه مذاكرات صلح را كه ممكن است به تجديد جنگ منتهي ابراز مينمايد. در همين رابطه به منظور ممانعت از كشانيده شدن نبرد واحد ضد امپرياليستي تمام خلق به مسيرهاي انحرافي و بي اثر كردن هرگونه مبارزهجويي و اختلافات و كينهتوزيهاي قومي و فرقهاي و مسلكي و رقابتهاي گروهي، بار ديگر توجه عموم نيروها را به اين كلمات امام در همان فرمان مربوط به كردستان جلب ميكنيم كه گفتند: «برادران من، امروز هر اختلافي به نفع آمريكا و ديگر اجانب است، آنان هستند كه از اختلافات ما بهرهگيري ميكنند، ما را ميخواهند به اسارت بكشند» بنابراين سازمان مجاهدين خلق ايران همچنان كه در نامه مورخ 23 مهر خود با امام خميني ضرورت «يك بسيج ملي و عمومي» بخاطر چارهجوييهاي بلادرنگ سياسي» در كردستان را خاطرنشان نموده و «ابعاد مسايل كردستان و آثار زنجيرهاي بعدي آن» را «فراتر از مجموعه كاراييها يا چارهجوييهاي دولت يا هر حزب بخصوص دانسته بود، ايجاد يك شوراي ملي صلح براي كردستان را با شركت عموم نيروهايي كه فرمان مورخ 26 آبان امام را قبول ميكنند، پيشنهاد و تحقق هر چه سريعتر آن را از هيات ويژه دولت كه اكنون در موضوع اختيارات تام يافته درخواست ميكند. به اين ترتيب همه نيروها و احزاب و شخصيتهاي ايران خواهند توانست صرفنظر از اختلافات فكري و مسلكي، با حق ابراز نظر آزاد در چارچوب فرمان امام خميني در حل و فصل اين مسأله اساسي و ملي دين خود را به انقلاب و جمهوري اسلاميو شخص امام ادا كنند. 
شرايط ايجاد شوراي ملي صبح كردستان: 
1ـ دبيرخانه مذاكرات در خود تهران باشد تا گردهمايي عموم نيروها و تشكيل جلسات آنها و اطلاع يافتن عموم مردم از متن مذاكرات تسهيل شود. 
2ـ مبناي حل مساله همان فرمان مورخ 26ـ8 امام خميني است. 
3ـ از همه احزاب، سازمانها و شخصيتها، صرفنظر از اختلافات فكري و مسلكي، به شرط اين كه همان فرمان امام خميني را پذيرفته باشند، براي شركت در حل ملي، اين مساله ملي دعوت به عمل آيد. 
4ـ در طول مذاكرات و تا اخذ نتيجه قطعي در چارچوب همان فرمان امام، آتشبس مطلق از همه طرف رعايت شود. مرگ بر امپرياليسم آمريكا،عامل اصلي همه تفرقهها13آذر 58(كيهان14/9/1358)
آيا مساله شهادت برادران پاسدار در سردشت مهم نيست؟
انجمنهاي اسلامي دانشجويي، سازمانهاي دانشجويان مسلمان اعلام كردهاند:«براي همدردي زندانيان فلسطيني و اعتراض به اعمال صهيونيستي 3 روز را روزه سياسي ميگيرند».
يقيناً اين حركت در روحيه برادران فلسطينيمان تاثيري مثبت دارد و ميتواند هرچه بيشتر آنها را در راه مبارزه با صهيونيستهاي جهاني مصممتر سازد و همچنين اين حركت گامي است فراتر در افشاگري چهره پليد اسرائيليها در نزد مردم. 
حال به برسي بيشتر اين حركت و انگيزههاي آن و تاثيرات دروني آن بپردازيم سوالي كه زودتر از همه به ذهن ميآيد اين است كه چرا دانشجويان اين مساله را سوژه قرار داده و به آن پرداخته  ثانياً اين مساله چقدر براي عموم مردم اهميت دارد؟ 
آيا همه مسايل داخلي ما حل شدهاند؟ آيا مساله مهمتر و قابل لمستر و يا حداقل به اين اندارزه اهميت وجود ندارد؟
متاسفانه جواب اين سوال هم رضايتبخش نيست لازم تذكر است كه هدف از اين نامه نفي از حركت سياسي نيست بلكه بيشتر مساله گلهگذاري است از نيروهاي جوان پر شور كه از آنها بيشتر از اين توقع ميرود.
بدون شك اين مساله زماني تاثير همه جانبه خواهد داشت كه بتواند چهرهاش را به صورت تحليلي مورد شناساي قرار دهد و نه فقط با تكيه بر احساسات مساله يهود و مسلمان و شكنجه و شكنجه گر و ……  را مطرح كند و اين مهم  به وجود نميآيد مگر در سايه يك ذهن تحليلگر اما با اين حركت منفرد به مردم چه ميدهيد؟ زماني كه از خيلي مسايل مهم روز در داخل كشور تحليل دقيقي در دست نيست چگونه ميتوان از يك حركت سياسي كه مربوط به مسايل بيرون مرزي ميشود نتيجه دلخواه را گرفت. و يا ذهن مردمان از تحليلتوطئه در مركز و اطراف كشور  ادارات و... عاجز مانده چگونه ميتوان انتظار داشت با يك مساله خارجي برخوردي صحيح و جدي داشته باشند و نهايتاً وقتي اكثر هموطنان ما درگير برآوردن حوائج اوليه زندگي (خوراك ـ پوشاك ـمسكن) هستند چگونه ميتوانند به مسايل مردم ديگر علاقهمند باشند.
دانشجويان بايد به عنوان چشم بيدار جامعه به عنوان فرزند جامعهاي كه سالها از بودجه مردم براي تحصيلات و سر در آوردن از مسايل فكري و سياسي استفاده كرده بايد به مسايل واقعي مردم مسايلي كه هرروز در كوچه و خيابان درگير آن هستند بپردازند و چون چراغ روشني مصالح توده را مشخص كند و در راه تنوير افكار مردم از مسايل دور و اطرافشان قدم بردارد در غير اين صورت گودال عميق ذهنيتگرايي وي را انتظار ميكشد و آنگاه وصله «ذهنيت گرائي» و «دور از واقعيت بودن» خوب به وي ميچسبد كه مستحق آن است در حال حاضر بايد گفت چرا اين توده دانشجوئي كه نسبت به زندانيان فلسطيني اين واكنش مساعد را نشان داده چرا در مقابل مسايل داخلي مملكت سكوت كرده است؟ 
آيا مساله شهادت برادران پاسدار در سردشت مهم نيست؟ 
آيا بررسي و تحقيق راجع به چگونگي عمل و نقش مهاجمان نقاط ضعف پاسداران و مسووليت فرماندهان براي جلوگيري از تكرار اين حادثه و روشن شدن ذهن مردم حياتي نيست؟ آيا اين سوال كه فرمانده اين پاسداران كه آنها را بدون دفاع و تجهيزات و پشتيباني كافي به ميان كوه و دشت فرستاده كجاست و چه ميكند و آيا مورد باز خواست قرار گرفته يا نه؟ براي شما مهم نيست؟ آيا اين مساله كه مهاجران زابلي در گنبد پس از سالها كار روي زمين ديگران هنوز از آب برق و بهداشت و غذايي سالم محرومند و هنوز از آب آلوده و كثيف استفاده ميكنند و هنوز هيچ فكري به حال آنها و آينده آنها نشده است ذهن شما را نميآزارد؟
آيا وقتي معاون نخستوزير در امور همكاريها (وزير مشاوره امور اجرايي فعلي) دستمزد داوطلبين جهاد سازندگي را با يك بخشنامه برخورداري از «دخالت و اظهار در امور سياسي و هم چنين امور جاري سازمانهاي دولتي و خدمت در محدوده وظايف» ميدهد براي شما ناگوار نيست؟ 
(اصل بخشنامه به همراه نامه است )
آيا پس از اينكه امام ميگويد اسلام دين اعتراض و انتقاد است پس از اينكه آقاي منتظري در نماز جمعه ميگويد «اسلام دين سياست است» براي شما توهينآميز نيست وقتي نامهاي به برادران و خواهران داوطلب شما در جهاد سازندگي ميدهند و ميگويند فضولي موقوف؟ 
آيا وقتي در مغازهها، تايد را 22 تومان ميفروشند و صداي اعتراض مردم بلند ميشود اين بر شما نيست كه توضيح بدهيد چرا تايد گران شده است؟ چه كسي آنرا گران كرده است؟ منافع اين محصول به جيب چه كساني ميرود؟ چه كساني در راه گشودن اين مشكل كوتاهي ميكنند؟ بالاخره تحليل صحيحي به دست مردم بدهيد تا آنها بتوانند بهتر و مشخصتر دشمنان خود را بشناسند؟ شايد اين چند نمونه براي مشخص كردن كم كاريها و ندانمكاريهاي شما كافي باشد.
پرداختن به مسايل جاري مملكت و ارايه شناخت صحيح از آنها و سعي در گشودن اين معماها و مشكلات و كوشش مخلصانه و بيدريغ براي پيشبرد هدفهاي انقلاب و از بين بردن هدفهاي ضد انقلابي چيزيست كه از شما توقع ميرود بجاي پرداختن حرف به يك مشت مسايل بدون ارتباط با مصالح جاري جامعه (حداقل در كوتاه مدت) و دست به اعمال پر سر و صدا و توخالي زدن صرفاً براي  خالي نبودن عريضه و ابراز وجودخداي ناكرده.(اطلاعات15/9/1358) 
اطلاعيه شماره 4هيات نمايندگي  خلق كرد 
مهاباد ـ خبرنگار اطلاعات:چهارمين اطلاعيه هيات نمايندگي خلق كرد در رابطه با مسايل كردستان ديروز به اين شرح، انتشار يافت: هموطنان مبارز، مردم آزادي خواه كردستان. در شرايط كنوني كه جنبش مقاومت خلق كرد  براي حل مسالمت آميز مسأله كردستان به تشكيل هيات نمايندگي اقدام و از همه امكانات خود براي نشان دادن حسن نيت و فراهم آوردن محيط سالم جهت مذاكره بهره گرفته است، ضروري ميداند موضعي را كه طرفين مذاكره پس از مراحل مقدماتي آن اتخاذ كردهاند براي عموم مردم ايران بويژه مردم كردستان روشن نمايد: الف – اقداماتي كه تاكنون پيرامون شيوه اساسي حل مسئله كردستان صورت گرفته محدود به مسايل مربوط به آتش بس و شرايط آن بوده و در خصوص مسايل اساسي آن هيچگونه نشست و يا گفتگويي انجام نگرفته است. در ارتباط با اين امر احزاب و سازمانهاي سياسي كردستان آتش بس اعلام شده را كاملاً مراعات كردهاند، ليكن متاسفانه، با وجود اعلام آتش بس از طرف مواردي از نقض آن مشاهده شده است، از جمله در تاريخ 7/9/58 درست يكروز پس از اعلام آتش بس در روستاهاي «ممكان» ،«منگول» و «سومان» آباد در منطقه واقع بين اروميه و سلماس بوسيله 6 فروند هليكوپتر بمباران شده است و در بعضي از شهرهاي كردستان چون سنندج و سقز و پاوه قواي انتظامي و ارتش و سپاه پاسداران تقويت گرديدهاند و هم اكنون شهر سنندج در محاصره جدي كلاه سبزههاي ارتش قرار دارند.تقويت ارتش و پاسداران در شرايطي انجام ميگيرد كه مقرر بود دولت سپاه پاسداران را از تمامي نقاط كردستان فرا خواند. ب- در حاليكه هيات نمايندگي خلق كرد به تلاشهاي وسيعي در جهت ايجاد  فضاي سياسي مناسب براي مذاكره مبادرت كرده است و همه اقشار و طبقات مردم كردستان از اقدامات هيات پشتيباني نمودهاند متاسفانه اظهارات و برخوردهاي غير مسوولانه بعضي از مقامات مسئول از جمله آقاي چمران وآقاي خلخالي و آيت الله منتظري محيط فراهم شده كنوني را تيره و متشنج ميسازد. ج- هيات ويژه دولت مقرر بود روز سه شنبه 13/9/58 جهت آغاز مذاكرات به مهاباد عزيمت كند، اما متأسفانه نه تنها چنين سفري انجام نگرفته، بلكه اظهارات برخي از اعضاي هيات ويژه با روح پيام امام خميني و توصيه ايشان مبني بر تسريع در حل مسئله كردستان و نيز تعهداتي كه اين هيات در جريان آتش بس داده است منافات دارد و كيفيت رفتار هيات ويژه دولت نشانه عدم احساس مسئوليت نسبت به مسئله كردستان است. هيات نمايندگي خلق كرد – 15/9/58(اطلاعات16/9/1358)
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)
نامه متحصنين مسلمان كرد در اعتراض به مجله جوانان 
بنام خدا-مدت سه هفته پيش خبرنگار مجله جوانان به ميان ما تحصنين مهاجر جهت تهيه خبر به ساختمان خبرگان آمد و با سخنگوهاي ما گفتگويي به عمل آورد كه نتيجه آن را در مجله دوشنبه 19/9/58 مشاهده كرديم، اما زشت و نامربوط و نا صحيح !!؟ نوشته است چون كار مجلس خبرگان پايان يافته تحصن اين مريوانيها هم تمام شده وبه شهر و ديار خود رفتهاند و با مخالفت و اعتراض همشهريان خود مواجه گشتهاند و دليلش را هم  گويا خود را نماينده آنها داشتن ذكر كرده و در آخر ما را بي تكليف و سرگردان دانسته و مصراع سحري هم برايمان بشكن زده است.     
آقاي خبرنگار! آيا نمايندگان مجلس خبرگان رفتند ساختمان مجلس را با خود بردند يا كه ميبيني سر جايش هست و ما هنوز آنجا ميباشيم ؟ اين جنابعالي هستيد كه بي لطفي فرموده و به قول خود وفا نكردهايد كه قرار بود از طريق مجلهات درد دل دل ما را به گوش خوانندگانت برساني به جايش تحصن و مهاجرت ما را پايان يافته تلقي فرموده و با ريشخند و تمسخر به قلب و تحريف واقعيات پرداخته اي زهي بي انصافي !!؟ درست 34 روز از تحصن ما ميگذرد و خوب است بداني در اثر تداوم كشت وكشتار مسلمآنان فعال و مومن به انقلاب و بي توجهي مقامات مسئول مملكتي هر روز بر تعداد مهاجرين افزوده ميشود و بيشتر از هزار نفر در شهرهاي كرمانشاه و همدان و تهران و ديگر شهرهاي كشورمان در نتيجه همين شرايط زن و بچه و كسان خود را رها كرده و آوارهاند و بر عكس نظر جنابعالي نميتوانند به شهر و ديار خود برگردند چون برگشتن همان و اعدام همان( شاهد صحيح برگشتن يكي از متحصنين به نام «محمد كهنه پيرا» به سنندج و اعدام شدن وي بود، در حاليكه پدروبرادرانش دراينجا گريانند ). آقاي خبرنگار ما در اعلاميههاي قبلي گفتهايم نماينده ما كساني نيستند كه به زور اسلحه و اجنبي خود را به مردم تحميل نمودهاند شما اگر انتخاباتآزاد و تشكيل شوراهاي مردمي را قبول داريد بدانيد كه 58 در صد مردم در انتخاباتشوراي شهر شركت و نمايندگان واقعي خودشان را كه الان 6 نفر از 7 نفر  اعضايشان در ميان ما متحصنين ميباشند انتخاب نمودهاند در ميان ما كارگران،كشاورزان،كارمندان و بازاريان حضور دارند و بدانيد كه مردم ما بيشتر از 90 درصدشان اين وضع را قبول ندارند، اما فشار اسلحه و اعدامهاي به اصطلاح خلقي در جلوي چشمشان با توجه به باز بودن مرزها در 20 كيلومتري شهرمان وجود عامل سرشناس و حقوق بگير از پاليزبان و گروههاي اجنبي و عوامل ارتجاع وضع فعلا مجال دم برآوردن نميدهد مسلمانان ساده و آرام منطقه از دست اينها و از بي تفاوتي مسوولان مملكتي در جهت عدم برآورد خواستههاي اسلامي مسلمانان منطقه و نتيجتا ايجاداين وضعيت رنج ميبرند ولي اگر بدانيد اسطوره گران تاريخ ميگويد چرخ دورويان هميشه به اين صورت نخواهد ماند در پايان اضافه مينمائيم شايد براي شما كه در مجلههايتان بحث و خبر و مسائل روز از «توني كورتيس» و«مريلين مونرو» و و رقاصان مشهور غربي و معامله زيرپوش هنرپيشگان داخلي و خارجي مطرح بوده نتواني درك كني ( الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا… ) چه فلسفه اي دارد. پيشنهاد ميكنم اسم مجله ات را جوانان امروز نگذار همان جوانان آنروز باشد، ناسلامتي وابسته به بنياد مستضعفين هم ميباشيد.والسلام(جمهوري اسلامي25/9/1358)
اطلاعيه«گروه احياء دين»سنندج
سنندج ـ بر اساس گزارش خبرگزاري پارس گروهي به نام «احياء دين» اطلاعيهاي به تاريخ 24 آذرماه سال 58 در سطح شهر سنندج منتشر كرد و طي آن به ملت كرد هشدار داد كه دستهاي ناپاك خائنين در كار است كه ميخواهند منطقه را از بين ببرند. در اين اطلاعيه همچنين آمده است: ما ميخواهيم سئوال كنيم چه كسي ضد كرد و ضد خلق گام بر ميدارد؟ آنها كه برخي افراد بيبند و بار و لاقيد را تحت عنوان دختران مبارز و انقلابي تحويل جامعه ميدهند تو اي برادر و خواهر مسلمان كرد كه هميشه زجر و ظلم مستبدان تاريخ را بر پيكر قانون تحمل كردهاي، تويي كه آبرويت، وجدانت و از همه مهمتر پناهگاهت خداوند لاشريك بوده است از خوابگران برخيز چشمانت را باز كن و نگذار هيچگاه خدايت، دينت، شرفت و ناموست را فقط تحت عنوان «مليت» بر باد دهند. به مقدساتت توهين شود و وقتي كه پرسيدي چرا؟ بگويند به اين خاطر كه حكومت مذهبي است، و ميخواهيم با آن مبارزه كنيم. براستي اگر اينگونه است، دزديهاي شبانه چطور؟ آنهم بخاطر مبارزه با حكومت است؟ علاوه بر اين همه بيبند و باريها، تيراندازيها و هرج و مرجهايي كه در شهر حاكم است  كار چه كساني است؟ تا وقتي كه مسلمانها در شهر بودند خلق را جاش ميناميدند، غارتها و توطئهها و بسياري از توطئهها را به گردن آنها ميگذاشتند و حالا شهر را براي اوباشها تخليه كردهاند، حالا است كه ماهيت ضد خلقي آنها روشن و آشكار ميشود و بدانيد  كه علناً كردها را به جان هم انداختهاند؟ آيا اينها خلقي هستند؟(كيهان25/9/1358)
هيات نمايندگي خلق كرد طرح «خودگرداني» دولت را رد كرد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: هيات نمايندگي خلق كرد با انتشار اطلاعيهاي طرح «خودگرداني» پيشنهادي هيات ويژه دولت را رد كرد و افزود: اين طرح درخواستهاي خلق كرد را تا سطح يك امر اداري تنزل داده است. در اطلاعيه هيات نمايندگي خلق كرد پس از تشريح سوابق مبارزاتي كردها آمده است: در اين طرح تمام جرياناتي كه از ابتداي پيروزي انقلاب در كردستان گذشته ناديده گرفته شده است و اين يعني پايمالكردن خون مردان و زنان و كودكاني كه در جريان جنگ ناخواسته كردستان شهيد شدهاند. در اطلاعيه هيات نمايندگي خلق كرد همچنين كليه ايراداتي كه از نظر آنان به پيشنويس طرح خودگرداني وارد است، يك به يك تشريح شده است. (كيهان28/9/1358)
دانشجويان مهاجر سنندج:ما را ياوري همچون خدا و رهبري همچون روح خدا همراه است.
كرمانشاه ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي: اعلاميه دانشجويان مهاجر در رابطه با ترور «دكتر مفتح» بشرح زير انتشار يافت: اناا... و انا اليه راجعون، آنجا كه پاي منطق ميلرزد و آنجا كه دورنماي آيدهها سرابي بيش نيست ترور منطق ميشود و تروريسم مكتب، اسلام از اين بوته آزمايش نيز پيروز بيرون آمد كه مكتب ما متكي بشخص نيست، اما شخصيتها ميتوانند با چگونه مردن خود بيان مطلب كنند. اي شهيد، تو با پيامت و من با هجرتم در بينهايت الله گام بر ميداريم. شهادت تو و هجرت من خط سرخي است بر بطلان آن وادي سياه كه خدايش را برداشتهاند و هوسها را جايگزين آن كردهاند و امروز در غياب تو ما در ادامه راهت و همراه ديگر مسلمين افشاگر آن رسواگرايي بر ميخيزيم كه جهت باطل مبارزات خود را به سوي اسلام و مسلمانان قرار دادند غافل از اين كه ما را ياوري همچون خدا و رهبري همچون روح خدا همراه است.
انجمن اسلامي دانشجويان مهاجر دانشكده تربيت دبير سنندج(جمهوري اسلامي1/10/1358) 
6 نفر از مسلمانان كردستان توسط گروههاي چپ گرا اعدام شدند. 
در مصاحبه اختصاصي كه توسط خبرنگار جمهوري اسلامي با برادران مسلمان كردي كه در مجلس خبرگان متحصن ميباشند بعمل آمد نكات مهمي از منطقه كردستان مطرح شد كه نظر خوانندگان را به آن جلب ميكنيم: اين متحصنين 40 روز پيش حدود 150 نفر بودهاند كه درحال حاضر به 50 نفر تقليل يافتهاند.
از يكي از متحصنين سوال شد:
س:  به چه علت از منطقه كردستان به تهران آمده و متحصن شدهايد؟ 
وي پاسخ داد:در منطقه كردستان عليالخصوص مريوان امنيت برقرار نميباشد در پي فرمان امام در مبارزه با كفار مردم مسلمان كرد مسلح شدهاند و پس از ورود هيات حسننيت دستور خلع صلاح صادر شد كه در اين دستور به هيچوجه موقعيت و اوضاع منطقه مورد بررسي قرار نگرفته بود ضمناً بيشتر افرادي كه به انقلاب و دولت جمهوري اسلامي معتقد بودند اسلحهها را تحويل دادند و افردي كه در گرو خود فروختهها قرار داشتند و گروههاي به اصطلاح مبارز خلقي و اوباش و اراذل اسلحه را تحويل ندادند و هنگامي كه هيات حسننيت دستور آتشبس داد روحيهاي كه امام به مردم براي مبارزه داده بود خنثي شد.ناگهان گروههاي مختلف به شهرها حمله وپاسگاهها را توسط ديناميت منفجر نمودند اما افراد ارتشي طبق دستوري كه گرفته بودند ميبايست مقررات آتش بس را رعايت بنمايند در نتيجه پاسگاهها خلع سلاح شدند و زور بر مردم حاكم شد وقتي كه اين مهاجمين به اوضاع مسلط شدند آنهائي را كه با دولت جمهوري اسلامي و كميتههاي انقلابي همكاري كرده بودند مورد اتهام قرار داده عدهاي از آنها را به اين جرم اعدام كردند در نتيجه ما نيز شهر را ترك كرديم و راهي تهران شديم شايد مسئولين امر به اين مساله توجه كنند و مشكل اين افراد را كه به انقلاب كمك نموده بودند حل نمايند كه متأسفانه تاكنون نتيجه مثبتي عايد ما نشده است. 
س: افرادي كه نميگذارند در منطقه امنيت برقرار شود چه كساني هستند؟ 
جواب: گروههاي كومله و چريكهاي فدائي خلق و كساني كه اصولا خودمختاري اسلامي براي آنها مطرح نيست و ميخواهند حكومتي را ايجاد كنند كه هر نوع زورگوئي برايشان آزاد باشد.
س: چرا با اين افراد مبارزه نكرديد؟
جواب: ما طبق دستورهيات حسن نيت و به خاطر اينكه خون ريزي داخلي و اغتشاش در منطقه پديد نيآيد و همچنين هيات حسن نيت در محيط آرام به مذاكره بپردازد از جنگ دست برداشتيم و همينطور ارتش ولي گروهكهاي به اصطلاح خلقي از اين موقعيت به بهترين نحو براي محكم نمودن پايگاههاي بعدي خود استفاده نمودند. يكي از افراد كه شهيدشد محمد كهنهپيرا بود كه در حال حاضر دو تن از افراد خانوادهاش در اينجا متحصن ميباشند.وي هنگامي كه به سقز بر ميگردد به اتهام فعاليت در كميته انقلابي سنندج اعدام ميگردد و نيز شخص ديگري به نام ملامصطفي مردوخي كه اهل آبادي دزلي بود در سنندج دستگير و به درجه شهادت ميرسد از شهيدان ديگر حسين آمنه بود كه با هفت بچه شهيد شده كه جرم او معلوم نيست. شهيد ديگر حسن هوشياري است به جرم اينكه چريك ژاندارمريبوده هنگامي كه به خانه برميگردد او را گرفته و به كنار مسجد ميبرند كه مردم ميايند و قسم ميدهند كه به او كاري نداشته باشند اما حسن هوشياري را به خارج از آبادي برده و او را اعدام ميكنند.اينگونه فجايع در هنگامي به وقوع پيوسته كه هيات حسن نيت با بيتوجهي مشغول مذاكره بوده و اطلاع ما به اين حد است اوضاع شهرهاي ديگر برايمان مشخص نيست.تعدادي از جوانان شهر را از جمله عثمان صادقي فرزند خانوادهاي كه مادرش بيوه و چهار برادر و خواهر دارد به جرم اينكه عضو كانون جوانان اسلامي بوده و فعاليت مذهبي ميكرده مورد شكنجه قرار گرفته تا حدي كه در بيمارستان بستري ميشود شهداي ديگري كه ميتوان نام برد.
1ـ علي تابا محصل كلاس اول نظري سن 15 سال 
2ـ شوكت مصطفي سلطآني سن 25 سال 
3ـ حسين آمنه سن 35 سال 
س: در مورد علل سكوت مردم در مقابل چنين جنايتي كه گروههاي مزدورمرتكب شدهاند،چه ميفرماييد؟  
ج: مردم حق سكوت دارند چون فقرفرهنگي و ضعف اقتصادي مردم كردستان زبانزد همه است زمانيكه افراد مسلح به خيابان ميريزند و به جرم مسلمان بودن به مردم مسلمان تجاوز ميكنند و نيرويي هم نيست كه آنها را ياري كند و مردم نيز از لحاظ فرهنگ سياسي در سطح پايين هستند مسلماً زور را خواهند پذيرفت.در ضمن كساني كه مسلح هستند، اكثراً از بچههاي كرد ميباشند كه چون از لحاظ فكري والدين نتوانستند آنها را اغنا و نيز از اسلام شاهنشاهي كه توسط روحانيون وابسته ترويج شده بود دل زده شدهاند خود را وابسته به گروههاي چپ نمودهاند و در ضمن فقر مالي را نبايد فراموش كرد چون نقش موثري در اين مورد داشته است.
س: به نظر شما هيات حسن نيت درمنطقه چگونه بايدعمل كند؟ 
ج: من و ديگران به خود اجازه نميدهيم كه براي كساني كه در صدر مملكت هستند، تعين تكليف كنيم و اما بدون مشورت كردن كار صلاح نيست يكي از اشتباهات اين هيات نيز اين بود كه مناطق را به ديد نگاه ميكنند يعني هيچ فرقي قايل نشد بين مريوان كه آرام بود و در اختيار مسلمانان و يا جاهاي ديگر كه در اختيار دشمنان مردم بود.
س: هيات در مورد خلع سلاح عمومي به گروههاي مختلف نگفت كه سلاح را زمين بگذاريد؟ 
ج: هيات اول همه را خلع سلاح نكرد و با گروههاي مختلف نيز شرط و شروطي نگذاشت و تنها مسلمانها بودند كه طبق دستور دولت جمهوري اسلامي سلاحها را تحويل دادند و زماني كه ما چشم باز كرديم عراقيها و افراد مختلف با سلاحهاي گوناگون درمقابل ما رژه ميرفتند.به هر صورت هيات اشتباه نموده و قصد عمدي هم نداشته ولي الان هم دير نشده ميتوانند خواستههاي شرعي و اسلامي ملت را برآورده كنند.
س: بعد از مراجعه به تهران تماس با شوراي انقلاب چه نتيجهاي داشت؟
 ج: او اوايل خواستهها و پيشنهادات را به اعضاي شورا ارايه داديم نتيجه اين شد كه: آقا درست ميشود اما كي معلوم نيست.ما گفتيم كه از اين 150 نفر، آنهايي كه ميتوانند در جهاد سازندگي شركت بكنند، ببريد در جهاد، كساني كه معلم هستند به روستاها بفرستيد و به آنهائي كه دآنشآموز ميباشند اجازه دهيد تحصيل كنند، ولي هنوز خبري نشده و آنهائي كه از لحاظ مادي زن و بچهشان در مضيقه بودند، به شهرهاي مختلف رفتهاند تا براي زن و فرزند خويش روزي فراهم كنند. 
از طرف آقاي دكتر بهشتي نامهاي نوشته شد به استاندار همدان كه براي اين افراد مسكن فراهم كنيد اما آنجا نيز دوستانما را سرگردان كردهاند در تماسي كه همين نيم ساعت قبل با همدان داشتيم متوجه شديم كه استاندار امروز و فردا ميكند.آيا مردم گناه كردهاند كه طرفدار جمهوري اسلامي هستند؟ گمناه كردهاند كه درود بر خميني گفتهاند اگر جرم است بدانيم اگر نيست مسئولين امر توجه بكنند اكثر برادران مسلمان متواري شدهاند.مدرسين قرآن الان در مشهد هستند تا شايد كارگير بياورند ولي كسي نبوده كه به آنها كار و خرج بدهد. ما اين گله از شوراي انقلاب داريم كه اگر حتي دست دشمن را ميبرند وعده و وعيد دروغ به آنها ندهند. صراحتاً بگوئيد برويد ولي وعدههاي دروغين ندهيد در لباس اسلامي واقعاً دور از اسلام است كه مسلمين را سر بگردانيد. فكر بكنيد كه اين يك گروه اقليت يهودي هستند كه حكومت جمهوري اسلامي را پذيرفتهاند دولت موظف است كه امنيت را برقرار كند و اگر آنجا كاري بكند لااقل اينجا فكري بكند همچنين تازگيها نميگذارند كه با شوراي انقلاب زياد در تماس باشيم.در تلويزيون هنگامي كه خبر تحصن ما را پخش ميكردند تحريف شده بود فقط گفته بودند ما خواستار بازگشت سپاه پاسداران در منطقه ميباشيم در صورتي كه چنين نبود.به مسئولين امر بگوئيد كه در صورتي كه صلاح نميبينيد اين مصاحبه را پخش نكنيد. در روزنامه آن را تمام و كمال چاپ نكنند و يا اگر صلاح نيست چاپ ننمايند اما اين يك خيانت است.
خواستههايي كه قبلا به دولت و شورا انقلاب ارايه شد:
1. مذاكره دولت در چهار چوب قانون اسلامي به منظور رفع ستم مذهبي و طبقاتي.
2. ايجاد برابري و مساوات مذهبي و عدالت اسلامي در سراسر كشور به منظور از بين بردن تفرق و تشتت مسلمانان و ايجاد وحدت اسلامي 
3. امور مملكت بر اساس نظام شوراهاي اسلامي و دادن اختيارات كافي به آنها اداراه شود (با در نظر گرفتن عدم امكان هرگونه تخريب در مملكت و حفظ يكپارچگي كامل كشور) آن طور كه پدر طالقاني نظر داشت.
4. بستن مرزهاي كشور  و برقراري امنيت و جلوگيري ازهرج و مرج و توطئه گروههاي مسلح با خلع سلاح كامل آنها در مملكت با رعايت اصول آزادي در اسلام.
5. كوتاهكردن دست عوامل سرسپرده رژيم گذشته در امور اجرايي و محاكمه و مجازات عاملين كشتار مريوان و ساير شهرها.والسلام.(جمهوري اسلامي3/10/1358)     
طرح خودمختاري كردها به هيات ويژه تسليم ميشود.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: «كار تدوين طرح خودمختاري كردستان از سوي هيات نمايندگي خلق كرد مورد بررسي قرار گرفت». «عزيز ماملي» سخنگوي هيات دبيران خلق كرد ضمن عنوان اين مطلب به خبرنگار كيهان گفت: بعد از اينكه دولت طرح خودمختاري را ارائه داد ما هم تصميم گرفتيم كه طرحي جداگانه تهيه كنيم تا در مذاكرات بعدي به هيات ويژه دولت ارائه دهيم. «ماملي» افزود: هم اكنون كار تدوين طرح خودمختاري به پايان نزديك شده است و به زودي جزييات آن را اعلام ميكنيم وي گفت: چند مورد از تدوين طرح باقي مانده است كه بسيار مهم است و هيات خلق كرد هم با دقت بيشتري روي اين نكات تكيه ميكند. سخنگوي هيات دبيران خلق كرد گفت: اميدواريم در اين دور از مذاكرات طرفين با توافق بيشتري روبرو شوند. 
·	به گزارش خبرگزاري پارس از سنندج داريوش فروهر عضو هيات ويژه اعزاميبه سنندج صبح ديروز اين شهر را به قصد ديدار از سردشت و بررسي مسايل مردم آنجا، ترك كرد. وي بيش از عزيمت به سردشت به شكايات گروهي از مردم سنندج در موارد مختلف رسيدگي كرد و در جلسهاي با حضور صباغيان در مورد كيفيت امور انجام مردم كردستان و تحرك در ادارت منطقه دستوراتي به مديران كل و روساي سازمانهاي اداري كردستان صادركرد. ظهر ديروز نيز مهندس صباغيان در اجتماع فارغالتحصيلان بيكار سنندج در استانداري شركت كرد و بررسي براي چگونگي استخدام آنها ادامه دارد.(كيهان3/10/1358) 
از سوي هيات نمايندگي خلق كرد اعلام شد :متن كامل طرح هيأت نمايندگي خلق كرد براي خودمختاري كردستان
مهاباد - طرح جديد خودمختاري كردستان كه از سوي هيات نمايندگي خلق كرد در26 ماده تهيه و تدوين شده است،تسليم هيات ويژه دولت شد. متن اين طرح كه در اختيار روزنامه اطلاعات گذاشته شده به شرح زير است: 
ماده 1ـ كردستان ايران سرزميني در محدوده جغرافيايي كشور ايران است كه از نظر تاريخي، مسكن اقوام كرد بوده و اكنون نيز اكثريت ساكنان آنانرا ملت كرد تشكيل ميدهد. اين سرزمين شامل كليه مناطق كردنشين استانهاي ايلام، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي ميباشد.
 ماده 2- كردستان ايران جزئي از كشور جمهوري اسلامي ايران است كه پيوندهاي عميق تاريخي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، پيوستگي ملت كردساكن در آن را با ساير ملتهاي ساكن ايران استوار ساخته است.
 ماده 3- حاكميت ملت كرد بر سرزمين كردستان ايران، بشكل خودمختاري درچهارچوب وحدت سياسي اقتصادي و تماميت ارضي كشور ايران اعمال ميگردد. 
ماده 4- دولت مركزي جمهوري اسلامي ايران براي تامين وحدت سياسي و تماميت ارضي كشور، اقتدارات مربوط به مسايل زير را در سرزمين خودمختار كردستان ايران اعمال مينمايد: الف: امور مربوط به دفاع از سرحدات، استقلال و تماميت ارضي ايران در قبال تجاوز بيگانگان كه توسط نيروهاي سه گانه زميني، هوائي و دريائي ارتش صورت ميگيرد، توسط ارگانهاي حكومت مركزي اداره و تصدي ميگردد. ب: امور مربوط به سياست و ارتباط خارجي و نيز ارتباط با كنسولگريهاي دول خارجي مستقر در سرزمين كردستان ايران، در صلاحيت دولت مركزي است. ج: بازرگاني خارجي و گمركات و سياستهاي عمومي مربوط به اين امور، توسط ارگانهاي دولت مركزي ميباشد.
 تبصره 1- در زمينه امور دفاعي، اين اصل كه پادگانها و تأسيسات نظامي بايد در مرزها و دور از شهرها باشد، همواره رعايت گردد، بطوريكه تحت عنوان مقتضيات نظامي و غيره، هيچگونه اقدام و عملي كه منتج به مداخله نظاميان در امور داخلي سرزمين خودمختار كردستان ايران گردد، صورت نگيرد. 
تبصره 2- سربازان وظيفه ساكن سرزمين خودمختار كردستان ايران، بايد درپايگاههاي نظامي و سربازخانههاي مستقر در كردستان بخدمت گمارده شوند.
تبصره 3- در ادارات محلي مربوط به بازرگاني خارجي و گمركات و برنامه ريزي دراز مدت اقتصادي و اداره سيستم پولي كشور در سرزمين خودمختار كردستان، بايد از كارمندان محلي استفاده شود. 
ماده 5- بجز مواردي كه در ماده (4) تصريح گرديده اعمال حاكميت در كليه امور و شئون سرزمين خودمختار كردستان ايران، بدون هيچگونه استثناء، در صلاحيت ارگانهاي خودمختاري ميباشد.
ماده6- مجلس ملي كردستان، عاليترين ارگان حاكميت ملت كرد در سرزمين خودمختار كردستان ايران ميباشد. اين مجلس از طريق انتخابات آزاد، مستقيم، مخفي و همگاني كليه سكنه كردستان ايران، هر دو سال يكبار انتخاب و تشكيل ميگردد.
 تبصره 1: هر پنجاه هزار نفر از ساكنان سرزمين كردستان ايران، يك نفر نماينده براي مجلس ملي كردستان انتخاب خواهند كرد.
ماده 7- مجاس ملي كردستان كليه مقررات مربوط به نظامنامه داخلي خود و همچنين انتخابات شوراهاي شهر و روستا را تدوين و تصويب خواهد كرد.
ماده 8 – مجلس ملي كردستان با توجه به قوانين عمومي كشور، كليه قوانين و مقررات جاري در سازمانهاي خودمختاري و نيز بودجه اختصاصي سرزمين خودمختار كردستان را تصويب خواهدكرد.
ماده 9- مجلس ملي كردستان، حكومت خودمختار كردستان را براي اداره كليه امور سياسي اقتصادي، اداري، فرهنگي و انتظامي سرزمين خودمختار كردستان، برخواهد گزيد.
ماده 10- حكومت خودمختار كردستان، در قبال مجلس ملي كردستان مسووليت مشترك خواهد داشت و هر يك از اعضاي حكومت خودمختار نيز منفرداً در مقابل مجلس ملي كردستان مسوول خواهد بود. تبصره 1: اعضاي حكومت خودمختار كردستان از نظر سلسله مراتب و تشريفات اداري كشور در عرض معاونين وزارتخانههاي حكومت مركزي خواهند بود.
ماده 11- مجلس ملي كردستان، حق و وظيفه دارد كه شرايط فعاليت آزاد و دموكراتيك حيات اجتماعي را در زمينه آزادي احزاب و اجتماعات و مطبوعات و بيان و قلم و عقيده و مذهب و انجمنهاي دموكراتيك و حق اعتصاب درتمام سرزمين كردستان فراهم كند و بر رعايت موازين آن از جانب قوه مجريه نظارت دقيق نمايد.
ماده 12- بودجه كردستان خودمختار بوسيله حكومت خودمختار كردستان، تنظيم و به مجلس ملي كردستان پيشنهاد و پس از تصويب بمورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده 13- منابع تأمين اعتبار بودجه كردستان خودمختار عبارتند از: الف- مالياتها، عوارض و ساير درآمدهاي محلي. ب- سهمي از بودجه عمومي كشور كه از طرف حكومت مركزي، در اختيار حكومت خودمختار كردستان قرار داده ميشود.
ماده 14- برنامه ريزي براي رشد و تكامل اقتصادي در سرزمين كردستان در جهت جبران عقب افتادگي ناشي از ستم ملي يعني ايجاد صنايع ملي، توسعه كشاورزي و دامپروري، پيشرفت امورعمراني و رفاهي و خدمات عمومي بنحوي كه زندگي تودههاي زحمتكش خلق كرد تغيير بنيادي پيدا كند. باستثناي آنچه كه در بند 6 ماده(4) ذكر شد از وظايف خودمختار كردستان ميباشد.  
تبصره ماده 14ـ پس از كسر بودجه مربوط به اموردولت مركزي، درآمدهاي عمومي بودجه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به نسبت ميزان جمعيت در ميان مناطق مختلف كشور توزيع ميشود. معيار توزيع اين بودجه، چنان خواهد بود كه به منظور جبران عقب ماندگي آنان، بيش از درآمد متوسط سراسر كشور باشد.
ماده 15- زبان كردي در كليه ادارات سرزمين خودمختار كردستان اعم از ادارات، ارگانهاي خودمختار يا ساير ادارات، زبان رسمي است با تاكيد بر اين نكته كه زبان فارسي، كماكان زبان رسمي سراسر ايران از جمله كردستان ميباشد.
ماده 16- در سرزمين خودمختار كردستان ايران، آموزش در كليه سطوح اعم از ابتدائي و متوسطه و عالي، بزبان كردي خواهد بود، ولي تدريس زبان فارسي نيز پس از پايان سال چهارم ابتدائي، در كليه مدارس سرزمين كردستان ايران اجباري خواهد بود. 
تبصره 1- اقليتهاي ملي در سرزمين خودمختار كردستان ايران، حق دارند فرهنگ و سنن ملي خود را حفظ و ترويج كنند و در مدارس خود زبان مادري خود را تدريس نمايند.
ماده 17- ايجاد مؤسسات و مراكز آموزشي و فرهنگي و برنامه ريزي مربوط به فعاليت اين مؤسسات و مراكز در سرزمين خودمختار كردستان ايران در كليه سطوح ابتدائي، متوسطه و عالي جزو اختيارات حكومت خودمختار كردستان ايران ميباشد. 
تبصره 1: مراكز امنيت راديو و تلويزيون موخود در سرزمين خودمختار كردستان ايران در شهر و روستا توسط نيروهاي پيشمرگ كه به استخدام رسمي حكومت خودمختار كردستان درخواهند آمد، تأمين ميشود.
ماده 19- مسوولين انتظامي شهر و روستا در سرزمين خودمختار كردستان ايران، مستقيماًاز طرف حكومت خودمختار كردستان منصوب ميشوند و در برابر آن، مسووليت خواهند داشت.
ماده 20-هر ساله تعدادي دانشجو از طرف حكومت خودمختار كردستان ايران در مدارس نظامي براي تامين نيازمنديهاي نيروهاي دفاعي سرزمين خودمختار كردستان، به تحصيل خواهند پرداخت.سازمانهاي مربوط در حكومت مركزي ايران مكلفند كليه موجبات آموزشي و تربيت اين دانشجويان را فراهم سازند  و نيازمنديهاي تسليحاتي نيروهاي انتظامي داخلي كردستان را بطور معقول و متناسب تامين نمايند.
ماده 21- قوه قضائيه در سرزمين خودمختار كردستان ايران، منفك از ساير قوا بوسيله دادگاههاي مستقل اعمال ميگردد.
ماده 22- محاكم سرزمين خودمختار كردستان ايران در مسايل عرفي بر طبق قوانين عرفي سراسري كشور و قوانين مصوب مجلس ملي كردستان خودمختار كه در حدود صلاحيتهاي خويش وضع كردهاند و مبتني بر اصول متبع حقوقي بشر و ميثاق جهاني حقوقي مدني باشد و در مسايل مربوط به احوال شخصيه بر طبق قواعد مذهبي خود مختار خواهند كرد.
ماده 23- يك شعبه ديوان عالي كشور در سرزمين خودمختار كردستان ايران مستقر خواهد گرديد و فرجامخواهي از آراء محاكم سرزمين خودمختار كردستان ايران، در اين شعبه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. 
تبصره: دادرسي دادگاههاي سرزمين خودمختار كردستان ايران، به زبانهاي كردي و فارسي انجام خواهد گرفت. 
ماده 24ـ براي تقويت اتحاد خلقهاي ايران صرفنظراز اينكه ساكنان سرزمين كردستان مانند ساير نقاط ايران، نمايندگان خود را به مجلس شوراي ملي خواهند فرستاد، تعداد معيني متناسب با جمعيت كردستان، در ارگانهاي حكومت مركزي (هيات وزيران و وزارتخانهها) مشاركت خواهند داشت.
ماده 25ـ بمنظور تضمين مباني خودمختاري و حفظ حقوق تمام خلقهاي ايران، «شوراي عالي خلقهاي ايران» در مركز كشور تشكيل خواهد شد و هر يك از خلقهاي ايران، 3 نماينده به «شوراي عالي خلقهاي ايران» خواهند فرستاد. 
تبصره: سه نفر نماينده سرزمين خودمختار كردستان ايران توسط مجلس ملي كردستان انتخاب خواهند شد.
ماده 26- كليه قوانين مصوب مجلس شوراي ملي ايران كه مربوط به روابط و حقوق خلقهاي ايران ميباشد، بايد در شوراي عالي خلقهاي ايران مطرح شودو به تصويب رسد. هيات نمايندگان خلق كرد4/10/58(اطلاعات5/10/1358)
مهلت 48 ساعته در سنندج
سنندج: خبر گزاري پارس: ساعت 18 ديروز، صداي تيراندازي شديدي در سنندج به گوش رسيد. مسوول سپاه پاسداران سنندج درباره اين حادثه گفت: «گروهي از پيشمرگان دمكرات، بسوي افراد پاسدار كه در محوطه راديو تلويزيون سنندج به نگهباني مشغول بودند، آتش گشودند و خواستار خروج پاسداران از مركز راديو و تلويزيون اين شهر شدند». وي اضافه كرد: «بلافاصله با «سيد علي» سخنگوي دمكراتها در سنندج و نيز لشكر 28 سنندج مذاكره كردم و قرار شد، آتش، فعلاً قطع شود و ما ظرف 48 ساعت آينده در مورد خروج پاسداران از مورد خروج پاسداران از محل راديو و تلويزيون و تحويل آن به پيشمرگان دمكرات پاسخ دهيم و در پي همين تماس، درمورد آتش بس موافقت شد». از سوي ديگر سخنگوي حزب دمكرات در سنندج اعلام كرد: «با مذاكراتي كه ما با لشكر سنندج و سپاه پاسداران انجام داديم، قرار شد كه آتش بس 48 ساعته از طرف ما رعايت شود. ما آنرا محترم ميشماريم ولي در تيراندازيهاي امشب(ديشب) يك تير هم از طرف افراد دمكرات شليك نشده است. ما خواهان خروج پاسداران از سنندج، ظرف 48 ساعت آينده هستيم، زيرا پاسداران اخيراً بسوي اتومبيلها بويژه در برابر فرودگاه اين شهر آتش گشوده اند و اين امر موجب اعتراض همه مردم سنندج شده است. نيروهاي سياسي، از سطح شهر نمي توانند براي جنگ تصميمي اتخاذ كنند و تصميمات از سوي هيات نمايندگي خلق كرد گرفته ميشود. ما طالب جنگ نيستيم ولي اگر ما را مورد هجوم قرار دهند، مجبوريم از خود دفاع كنيم». تيراندازيهاي ديشب كه بنا به اظهار سخنگوي حزب دمكرات از سوي سپاه پاسدران بود، شهر را يكدفعه خلوت كرد و ساعتي بعد آتش بكلي قطع شد.(اطلاعات9/10/1358)
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. (اطلاعات 13/10/1358)
اطلاعيه هيأت نمايندگي خلق كرد
«هيات نمايندگي خلق كرد»در تاريخ 12/10/58 ضمن اشاره به درگيريهاي اخير سنندج، اينگونه حوادث را ناشي از اقدامات افراد غير مسوول دانسته و اعلام داشته در مقابل اين تهاجمات، پيشمرگان نيروهاي سياسي كردستان بخاطر حفظ محيط آرامي كه براي مذاكرات ضروري است با صبر و خويشتن داري، از هر گونه درگيري خودداري كرده و براي برقراري مجدد آرامش كوشيدهاند و اين افراد غير مسوول بودهاند كه در مقام مقابله برآمدهاند. در قسمتي از اطلاعيه آمده است: «ما يادآوري ميكنيم كه وخود پاسداران در كردستان، جز اخلال و ناامني ثمره اي نداشته و خروج آنان از كردستان، هميشه يكي از خواستههاي فوري خلق كرد بوده است. ليكن دولت بجاي توجه به خواست مردم و اجراي تعهدات خود در اين زمينه، با تقويت پاسداران و اصرار در نگهداشتن آنان، عملاًبه اينگونه ناامنيها كمك ميكند».
موافقت حجتالاسلام خامنهاي
صبح امروز «شاه ويسي»استاندار كردستان در تماس تلفني با اطلاعات، در مورد تماسهاي خود با اعضاي شوراي انقلاب و مقامات هيأت ويژه گفت: «خواستهاي مردم سنندج را با آقايان سحابي و داريوش فروهر و صباغيان در ميان گذاشتم». وي افزود: «در اين تماسها به من گفته شد كه در اين مورد، بايد آقاي حجتالاسلام خامنه اي با اين موضوع موافقت كنند». استاندار كردستان در پايان گفت: «همچنين در اين تماسها گفته شد كه آقاي خامنه اي موافقت خود را اعلام كرده است».(اطلاعات14/10/1358)
مسعود رجوي: جوهر برنامههاي مجاهدين تحقق اسلام انقلابي است.
برنامههاي ما حول محورهاي يكتاپرستانه ضداستبدادي، ضد استعماري و ضداستثماري است.
موسي خياباني: كليه نيروهاي سياسي بايد بكوشند فعالانه در انتخابات شركت كنند.
شوراهاي مردمي،وحدت ضد امپرياليستي، استقلال و تماميت ارضي،آزاد كامل احزاب،حقوق ملتها، ارتش 20 ميليوني،برابري زن و مرد،مساوات اسلامي تشيع و تسنن،زمين براي دهقان،كار براي كارگر،مسكن، بهداشت،مبارزه با هرج و مرج و حمايت از جنبشهاي انقلابي سرفصل برنامههاي رجوي اعلام شد.
سازمان مجاهدين خلق ايران بعدازظهر ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي «مسعود رجوي» عضو كادر مركزي را رسماً به عنوان نامزد رياست جمهوري اعلام كرد. موسي خياباني عضو ديگر كادر مركزي مواضع سازمان را در مورد انتخابات مجلس شوراي ملي و رياست جمهوري برشمرد. در اين مصاحبه مطبوعاتي كه اغلب اعضاي كادر مركزي مجاهدين خلق از جمله مهدي فيروزيان، محمد سيدكاشاني، مهدي خدا علي اكبري، محمود اصلان، پرويز يعقوبي، عباس داوري، مجيد معيني، منصور بازرگان، مهدي ابريشمچي و محمود احمدي شركت داشتند. موسي خياباني عضو سرشناس سازمان، مسعود رجوي را به عنوان كانديداي مجاهدين خلق معرفي كرد. خياباني سپس ضمن تشريح مواضع اصولي سازمان كه تخطي از آنها به هيچ عنوان امكانپذير نيست، به صحبت در مورد مسوول رياستجمهوري پرداخت و گفت: «بعد از دقتها و بحثها و بررسي جوانب به اين نتيجه رسيديم كه كليهي نيروهاي سياسي جامعه و منجمله خود ما چه آنهايي كه در رفراندوم شركت داشتند و چه آنهايي كه شركت نكردند ـ صرفنظر از انواع رأي بايد بكوشند فعالانه با هر انتخابات رياست جمهوري برخورد كنند. تا ما بتوانيم با انتخاب شايستهترين و بهترين فرد براي مقام حساس حتيالامقدور در كادر همين قانون اساس مصوب، پيشرفتهاي ضد امپرياليستي و انقلابي را بدست آوريم به همين جهت تصميم گرفتيم در انتخابات شركت كنيم، انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي ملي. وقتي تصميم به شركت در انتخابات را گرفتيم، مهم اين بود كه چه كسي را نامزد كنيم. همانطور كه ميدانيد ما براي رياست جمهوري امام خميني را كانديد كرديم. دليل اصلي اين بود كه در اوضاع و احوال كنوني امام تنها كسي است كه ميتواند در جهت هر چه بيشتر وحدت تمام اقشار و جلوگيري از تفرقه و تشتت اين مقام را حائز بشود. بنابراين از نظر ما بهترين فرد امام خميني بود و هنوز نيز بر آن نظر هستيم كه شايستهترين و بهترين است. اما در جريان بررسيها متوجه شديم كه گويا امام بنا ندارد شخصاً اين مقام را بپذيرد. بنابراين به دلايلي رجوي را نامزد كرديم اما اينكه چرا تا امروز اعلام نكرديم اين است كه منتظر بوديم تا كاملاً از تصميم امام مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش و اينكه آيا ايشان نظر خاصي در مورد كسي دارند يا خير مطلع شويم».
شرايط كانديداي مجاهدين
موسي خياباني سپس ضمن اشاره به سخنان امام و رهنمودهاي ايشان در مورد انتخابات دلايل نامزد كردن رجوي را بان كرد و گفت: طبيعي بود كه ميبايد به دنبال يك كانديدا كه شرايط و خصايص ويژه داشته باشد، ميبوديم. كسي كه خود انقلابي باشد و انقلاب و آرمان انقلاب را عميقاً درك كرده و در عين حال بتواند بار يك رسالت اسلام انقلابي را بدوش بكشد، كسي كه بتواند با بينش علمي و انقلابي به تضادها و تناقضات موجود اعم از مساله مليتها، زنان، مذاهب و طبقات محروم بالخص دهقانان و كارگران واقف باشد و بتواند در چهار چوب يك برنامه كار، نه يك برنامه ذهني بلكه يك برنامه علم خلق را در مسير مبارزه ضدامپرياليستي ياري كند. كانديدا ميبايست يك فرد صاحب نظر انقلابي، مكتبي، ضد امپرياليست و در خدمت اقشار باشد و معني اين را درك كند، نه به عنوان يك شعار تبليغاتي و تو خالي. اين فرد همچنين ميباييست در ميدان عمل نيز تضميين لازم را براي اجرا همه جانبه برنامههاي خود داشته باشد، كه اين وسيله همان سازمان و تشكيلات انقلابي است به خصوص كه اين نامزدي بايست نمايندگي نسل انقلابي جوان، نسل 15 خرداد، نسلي كه با خون و آتش و با ايثار جان خود بار انقلاب را بدوش كشيد، را نيز ميداشت. با در نظر گرفتن تمام اين جوانب بود كه مسعود رجوي را كانديدا كرديم.  
خياباني سپس به معرفي رجوي پرداخت و گفت: «همه كساني كه در مبارزات دهه اخير شركت داشتهاند، مسعود را ميشناسند». او سپس اضافه كرد كه قصد تمجيد و تعريف ندارد، چرا كه سازمان از ابتداي تأسيس بر چنين راهي نرفته است بلكه تنها به عنوان يك وظيفه، نه ستايش و آنهم فراتر، از واقعيتها بلكه در جهت مادون آن رجوي را معرفي خواهد كرد. خياباني در ادامه گفتارش گفت: كه مسعود رجوي از اعضاي قديمي سازمان و تنها فردي است كه از كميته مركزي سازمان در سالهاي 50 باقي مانده است و بقيه اعضا همه به شهادت رسيدهاند. خياباني همچنين گفت كه رجوي تا سال دستگيري (50)پيوسته به عنوان يك عضو ارزشمند سازمان مطرح و در سالهاي 46 در مسير اجراي رسالت مكتبي در گروه ايدئولوژي سازمان همراه با شهيد حنيفنژاد فعاليت داشته است. او همچنين گفت كه رجوي در مذاكرات با سازمانالفتح شركت داشته و در كنار شهيد بديعزادگان در جنگهاي 1970 در كنار چريكهاي فلسطيني از انقلاب و آرمان فلسطين دفاع كرده است. وي سپس به 5/7 سال زندان رجوي و فعاليت او در دوره زندان و بازسازي مجدد سازمان بعد از انشعاب اپورتونيستهاي چپ نما اشاره كرد و گفت: كه رجوي در مدت زندان مداوم زير شكنجه ساواك بوده است و گفت كه علت: اينكه عليرغم حكم دادگاه اعدام نشد، تلاش شخصيتها و مراكز بينالمللي و فشار افكار عمومي بوده است كه مدارك آن موجود است. خياباني از زندگي رجوي و مبارزات او سيماي ويژهاي ترسيم كرد كه به علت كمبود جا نميتوانيم آنها را بياوريم. پس از خياباني رجوي، سخناني در رابطه با مسايل امروز ايران و مبارزات ضد امپرياليستي بيان كرد و آنگاه برنامههاي خود را اعلام كرد.
برنامه مسعود رجوي
رجوي در مورد برنامههاي خود گفت: «جوهر برنامههاي ما تحقق اسلام انقلاب، حول محورهاي يكتاپرستانه ضداستبدادي، ضداستعماري و ضداستثمار است كه به طور مرحلهاي در برنامه  مورخ 27 اسفند 57 ارائه گرديد. رجوي سپس برنامههاي خود را در 12 سرفصل نام برد و به شرح خلاصه زير ارائه كرد: 
1ـ تشكيل شوراهاي مردمي براي اداره امور مختلف سياسي و اقتصادي (اعم از بخشهاي توليدي، توزيعي و ساير مؤسسات دولتي و خصوصي) كشورمان، به منظور تأمين حكومت مردم بر مردم.
2ـ تأمين وحدت ضد امپرياليستي تمام خلق از طريق: الف) افشاء و لغو كليه قراردادهاي اسارت بار امپرياليستي در زمينههاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي. ب) ملي كردن تمام سرمايههاي وابسته. ج) رشد توليدات ملي اعم از: كشاورزي و صنعتي براي مقابله با وابستگيهاي اقتصادي د) در مقطع كنوني مبارزه ما بر عليه امپرياليسم، همچنان كه امام نيز اشاره داشتهاند نبايد فقط به استرداد شاه محدود شود: اين تنها از خواستهاي حقه خلق ماست، بلكه اين مبارزه بايد تا قطع كامل تمام وابستگي و در رأس آن آمريكا، ادامه يابد.
3ـ استقلال، تماميت ارضي و تأمين حاكميت مردم ايران بر سرنوشتشان، سياست خارجي بر مبناي عدم تعهد.
4ـ تضمين آزادي كامل عقيده، بيان، قلم، مطبوعات، احزاب و كليه اجتماعات ساسي و صنفي با هر عقيده و مرام. 
5ـ تامين حقوق مليتها در كليه مناطق كشور اعم از شمال، جنوب و غرب و شرق ـ از جمله به منظور تأمين حقوق مردم كردستان در تعيين سرنوشت خويش و بمنظور تحقق مفاد پيام تاريخي 26 آبانماه امام خميني درباره كردستان، طرح 26 مادهاي هيات نمايندگي خلق كرد را  صرفنظر از بررسي تك تك مواد آن در مجموع مبناي قابل بحث و آرمان مناسبي براي حل و فصل نهايي مساله كردستان تلقي نموده و با تاكيد بر استقلال و تماميت ارضي و حاكميت ملي ايران خواستار طرح و بررسي آن در كليه مراجع مسوول و بويژه شوراي ملي صلح كردستان (پيشنهاد سازمان مجاهدين خلق ميباشيم).
6ـ بنيانگذاري ارتش مردمي با روابط دروني انقلابي و مردمي كه تنها وظيفه آن از مرزهاي ملي و مقابله با تجاوز خارجي است ـ تشكيل ارتش 20 ميليوني خلق يا (چريك نيمه وقت) براي مقابله با حملات و تهديدات امپرياليستي 
7ـ تضمين شرايط و حقوق اقتصادي و اجتماعي و سياسي مساوي براي زنان و مردان كشور
8ـ استقرار مساوات اسلامي ميان شيعيان و برادران اهل تسنن و رفع تبعيض بين كليه اتباع ايران اعم از تشييع و تسنن و ساير مذاهب و اديان توحيدي
9ـ زمين براي دهقان، كار براي كارگر (الزرع للزارع و لو كان غاصبا) ـ الف) لغو همه بديهيهاي دهقانان به دولت و كليه تحصيلات رژيم پيشين به دهقانان. ب) تضمين كمكهاي فني و مالي به دهقانان به منظور ايجاد شرايط لازم براي رشد توليد كشاورزي بر اساس شورايي. ج) لغو همه قوانين و مقررات ضد كارگري و تدوين قانون جديد كار با نظر خود كارگران.
10ـ تأمين حق كار، مسكن، معيشت، آموزش و بهداشت براي عموم مردم بخصوص كارگران، دهقانان، پيشهوران، اصناف و كارمندان كم درآمد.
11ـ مبارزه با هرج و مرج، تأمين آسايش اجتماعي همه مردم.
12ـ حمايت از تمام جنبشهاي انقلابي ضداستبداد، ضداستعماري و ضداستثماري خلقهاي جهان با توجه به گفته پدر طالقاني كه گفت: هر مبارزه ضد استبدادي، ضد استعماري و ضد استثماري مبارزهاي اسلامي است، و همچنين مبارزه با صهيونيسم در تمام سطوح و تحريم سياسي و اقتصادي دولتهاي نژادپرست اسراييل، رودزيا و آفريقاي جنوبي و حمايت از سازمان آزاديبخش فلسطين.
تذكرات عباس داوري
بعد از اعلام برنامه رجوي، عباس داوري يكي از اعضاي كادر مركزي مجاهدين چند تذكر داد و از كليه نيروهاي سياسي و جمعيتها درخواست كرد صرفنظر از مواضع خودشان نسبت به كانديداها، بطور فعال در انتخابات شركت كنند. وي از هواداران و اعضاء سازمان خواست كه فعاليت خود را در روستاها گسترش دهند. وي همچنين نسبت به استفاده از راديو و تلويزيون براي تبليغ و بيطرفي اين وسيله و شرايط مساوي سخناني گفت و سپس از وزارت كشور خواست كه كنترل دقيق بر امر انتخابات داشته باشد. مهدي ابريشمچي عضو ديگر كادر مركزي مجاهدين آييننامه انضباطي را قرائت كرد و طي آن گفت كه هرگونه اخلال از سوي هر كس به نام مجاهدين اخلال كرد بايد بلافاصله دستگير شود. وي سپس نظرات امام ر در مورد كانديداها قرائت كرد. 
وي همچنين از هواداران سازمان خواست تا هرگونه تنگنظري را با سعه صدر انقلابي خود حل كنند و با آن برخورد نمايند. ابريشمچي ضمناً هر نوع حقه بازي و لوث كردن نامزدها را محكوم كرد و بار ديگر نظرات امام را كه بايد تبليغات اسلاميباشد يادآوري كرد. (اطلاعات 16/10/1358)
هفتمين روز تحصن مردم سنندج
براي رسيدگي به خواست متحصنين سنندج در استانداري كردستان در مسجد جامع سنندج قرار است هيات ويژه دولت به سنندج عزيمت كند. خبرنگار اعزامي كيهان به سنندج روز گذشته در بررسي آخرين تحولات مربوط به تحصن مردم سنندج با ارسال گزارشي مينويسد: در حالي كه تحصن مردم سنندج وارد هفتمين روز خود شده است، حالت عموم شهر نسبتاً آرام است ولي كليه ادارات و مغازهها و مدارس و بانكها همچنان تعطيل است. خبرنگار اعزامي كيهان در گزارش ديروز خود با نمايندگان بازاريان سنندج كه در استانداري اين شهر متحصن شدهاند گفتگو كرد. يكي از نمايندگان بازاريان به نام صديق صادقي در بررسي اين مشكل گفت: از روزي كه ما در اين محل متحصن شدهايم به طور مرتب با هيات ويژه دولت تماس گرفتيم و خواهان خروج پاسداران از سنندج شديم ولي متأسفانه هنوز به خواستها ترتيب اثر داده نشده و ما را به مقامات بالاتر پاس ميدهند. وي افزود: ما از هيات ويژه دولت سئوال كرديم ادامه استقرار پاسداراني كه در سنندج بسر ميبرند چه سودي به حال مردم اين شهر دارد، چون آنها كاري انجام نميدهند و آنقدر محدود هستند كه نميتوانند داخل شهر شوند؟ در پاسخ به اين سئوال به ما گفته شد قرار است راجع به اين موضوع با امام تماس بگيريم و امام بايد تصميم نهايي را بگيرند. وي همچنين گفت: ما ميخواهيم دولت حسننيت خود را به ما نشان دهند و از مقامات و شوراي انقلاب ميخواهيم به موازين اسلام واقعي عمل كند. صادقي سپس به خبرنگار اعزامي كيهان گفت: ما به هيچ دسته و گروهي وابسته نيستم، هيات نمايندگي خلق كرد را به رسميت ميشناسيم ولي در كارهاي آنها دخالت نميكنيم. ما فقط تحصن كرده ايمكه پاسداران از شهر خارج شوند و عاملين حوادث اخير سنندج محاكمه و مجازات گردند. ابراهيم محمدي يكي ديگر از بازاريان گفت: ما در روز اول تحصن به دعوت سرهنگ فرهادي فرمانده لشكر سنندج با ايشان مذاكره كرديم و اين مذاكرات را ادامه داديم، وي اضافه كرد: فرمانده لشكر سنندج كه مردي است نيكانديش، در مورد خواست ما مبني بر خروج پاسداران از سنندج با مقامات مسوول در تهران تماس گرفتم ولي معلوم نيست چرا توجهي به حرفهاي او نشد، وي همچنين افزود: مذاكره كننده با فرمانده لشكر سنندج به ما گفت: در صورتي كه پاسداران از شهر خارج شوند پيشمرگان كرد هم بطور مسلح در شهر رفت و آمد نكند حاضر به مذاكره هستيم. دو شرط را قبول كرديم ولي چون به خواستههاي ما توجهي نشد هم اكنون حاضر به مذاكره هستيم. يكي ديگر از بازاريان گفت: ما از مسلمانان ايران ميخواهيم كه در سراسر ايران ده نفر را به عنوان نماينده انتخاب كند و حاضريم مخارج آنها را در سفر به سنندج متقبل شويم تا آنها از نزديك با وقايع برخورد كنند و دقيقاً معلوم شود خواستههاي ما بر حق است يا نه. وي ضمناً گفت: پيام ما به ملت مسلمان ايران اين است كه از ما پشتباني كنند و ما هم تا آخرين حد توانايي براي تحقق خواستههاي خود كوشش خواهيم كرد.(اطلاعات 18/10/1358)
حمله فدائيان خلق به جهاد سازندگي سنندج 
سنندج – خبرنگار جمهوري اسلامي: در ساعت 2 بعد از ظهر روز چهار شنبه گذشته،عدهاي از هواداران سازمان چريكهاي فدائي خلق به همراه پيشمرگان فدائي كه سه نفر مسلح به ژ - 3 بودند به جهاد سازندگي سنندج حمله نموده و تنها مامور شهرباني مقررا كه و مسوول حفاظت جهاد سازندگي بود، بنام «عنايت عباسي» كه ممانعت نموده به كناري زده و بعد از شكستن درب اتاقها وسايلي را كه عبارت بودند از چند بسته كاغذ تايپ و ماشين چاپ و مقداري جوهر، از داخل ساختمان خارج نمودند.
حمله به جهاد
 براساس گزارشي از سوي جهاد سازندگي بانه، ديروز گروههاي مسلح حزب كومله و فدائيان خلق و سيد جلال حسيني، محل اين جهاد را محاصره كرده و با اعمال فشار زور و تهديد، كليه اتومبيلهاي جهاد سازندگي را براي حمل افراد مسلح به سوي سقز و سنندج در اختيار گرفتهاند.
در سنندج، همين گروهها با اين خودروها به نيروي ارتش جمهوري اسلامي ايران حمله ور ميشوند. هيچ جاي تعجبي نيست، همان كساني كه در سر راه استقرار نيروهاي ارتش و تعويض يگانهاي آن، ممانعت به عمل مي آورند تا موقعيت دفاعي كشور را تضعيف نمايند، از كار و كوشش جهاد سازندگي در راه خدمت رساندن به دهقان عزيز مناطق كردنشين نيز ناراضي باشند و بخواهند با انواع تشنجات، مانع خدمت اين نهاد مردي و اسلاميشوند و نيز نيك ميدانند كه با كار و كوشش وجهاد، آن ظلم و فقر و بي فرهنگي كه زمينه رشد آنها را فراهم ساخته است، از بين مي رود و لذا جهاد را نيز به عنوان يكي از هدفهاي حملات خود برگزيدهاند. آنچه جاي شگفتي است اين است كه چگونه مي توان هنوز سنگ دفاع از مردم كرد را به سينه زد و هم در راه دفاع از سرزمين او در برابر دشمن خارجي و هم در راه كمك به او براي غلبه نمودن بر عفريت فقر و جهل سنگ اندازي كرد.(جمهوري اسلامي22/10/1358)
پيام به مردم كردستان
مسعود رجوي كانديداي رياست جمهوري از سوي سازمان مجاهدين خلق ايران، طي پيامي به مردم كردستان، در خواست كرد كه تبليغات مربوط به وي را تا آنجا درست و مجاز تلقي نمايند كه باعث هيچگونه حادثه اي ناگواري نشود. پيام به اين شرح است: «بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران. هموطنان عزيز كرد، هيات نمايندگي خلق كرد، با امتنان و شكر گذاري انقلابي نسبت به اعتمادي كه به اينجانب، به عنوان كانديداي جمهوري ابراز كرده ايد وضمن آرزوي قلبي و اشتياق كامل نسبت به عملي شدن خواستهاي عادلانه و سرنوشت ساز شما و بخصوص تحقق هر چه سريعتر مفاد پيام تاريخي امام خميني، رهبر انقلابمان، لازم ديدم كه در اين موقعيت حساس قبل از انتخابات بعر ض كليه خواهران و برادران برسانم و خواهش كنم كه تبليغات راجع به انتخابات من را تا آنجامجاز و درست تلقي فرمايند كه به  هيچگونه حادثه ناگواري منجر نشده و خداي ناكرده اسباب جنگ افروزي مجدد را فراهم نگرداند.
در خاتمه از خداوند قادر متعال خواستارم تا سازمان مجاهدين خلق ايران و خودم را در عمل مردمي و انقلابي شايسته حمايت تمام مردم وطنم گرداند.(اطلاعات23/10/1358)
حزب شهداي كردستان اعلام موجوديت كرد.
سقز ـ خبرنگار كيهان: «حزب شهداي كردستان» به خاطر احقاق حق شهدا در برابر مقامات صالحه ملي و بينالمللي و رفع هرگونه ستم و ظلم از سوي بازماندگان شهدا در سقز تأسيس شد و اعلام موجوديت كرد. در اساسنامه اين حزب ضمن اشاره به مواد تشكيلاتي و شرايط عضويت در آن مدلهاي حزب به شرح زير عنوان شده است: 
الف) اقدام و پيگيري مستعمر دعاوي مطروحه در مورد احقاق حقوق شهداي ايران و كردستان در كليه مراجع صالحه و ملي و بينالمللي و سازمانها و گروههاي مترقي و احزاب.
ب) دفاع از مستضعفين واقعي و متهمين بيگناه و مبارزه با هر نوع ظلم و ستم و بياعتنايي و استعمار و استثمار و لغزش از حدود حقو عدالت. 
ج) عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي و غير سياسي و ضدمردمي داخلي و خارجي.
د) در صورت عدم كيفر عمال اعدام شهداي ما متوسل به اقدام مسلحانه خواهيم شد.
در قطعنامه «وارث شهداي شهرستان سقز» در چهارراه آمده است: چون ظلم فاحش و غير قابل تحمل و جبرانناپذيري در پاوه ما اعمال شده و خداوند در قرآن كريم اجازه فرياد و قيام و قصاص را به مظلوم اعطا فرموده لذا براي رفع تظلم و احقاق حق همبستگي و تشكل و اتحاد صميمانه و بيرياي وراث شهدا ضروري تشخيص داديم. كه براي توسعه بيشتر اهداف و اعضا بايد حزبي بنام «حزب شهدا» تشكيل و فعاليت را به منظور تحقق آرمان حزب آغاز نماييم و هزينه پرسنلي را هم از طريق حق عضويت تأمين خواهيم نمود. (اطلاعات 29/10/1358)
شوراي شهر كامياران خواستار خروج نيروهاي نظاميكومله و دمكرات و رستگاري ازمنطقه شد. 
كرمانشاه ـ خبرنگار خبرگزاري پارس: كميته تحقيق هيات حسن نيت كه براي بررسي علتهاي درگيري خبر كامياران و جوانرود و پاوه به استان كرمانشاهان عزيمت كرده است روز شنبه در ستاد كار خود در استانداري كرمانشاهان تحقيقات و بررسيهاي خود را دنبال كرد و پيرامون مسايل منطقه با نمايندگاني از سوي مردم كامياران به گفتگو پرداخت.
از سوي ديگر شوراي موقت شهر كامياران اطلاعيهاي به شرح زير انتشار داد:
بسم الله الرحمن الرحيم 
ضمن خوش آمد به هيات ويژه اعزامي از طرف حسن نيت و شوراي انقلاب اسلاميو رييسجمهور ما و اعضاي شوراي موقت كامياران كه اخيراً از طرف معتمدين و از متدين كامياران تشكيل شده با در نظر گرفتن شرايط نامناسب تاريخي و اقتصادي و اجتماعي كه به وجود كامياران حاكم بوده و هست و خود علت اصلي هجوم نيروهاي ضد انقلاب در اين منطقه بوده ما ضمن محكوم نمودن آن عناصر وطن فروش وابسته شرق و غرب قطعنامهاي ترتيب دادهايم كه به شرح زير است:
1ـ ما مردم كامياران پشتيباني كامل خود را از جمهوري اسلاميايران به رهبري امام خميني اعلام ميداريم. 
2ـما مردم كامياران خواستار برقراري امنيت به وسيله نيروي انتظاميكه در چارچوب قانون اساسي برسميت شناخته شده است ميباشيم. 
3ـ ما خواهان اخراج نيروي نظاميكومله و دمكرات و رستگاري در منطقه كامياران به وسيله نيروهاي دولتي ميباشيم. 
4ـ ما خوهان ايجاد يك اقتصاد خودكفا در منطقه كامياران ميباشيم و دولت هر چه سريعتر بايد به ايجاد كارهاي دولتي و زيربنايي اقدام نمايد.
5- ما خواستار به اتمام رساندن ساختمانها و به كار انداختن كارخانهها كه در اقتصاد منطقه كامياران نقش اساسي دارند ميباشيم. 
6ـ ما خواسستار كمك دولت به روستاييان و براي بهبود وضع دامداري و كشاورزي ميباشيم.
7ـ ما خواهانايجاد موسسات آموزشي جهت آموزش افراد براي دامداري و كشاورزي مكانيزه ميباشيم. 
8ـ ما خواهانايجاد بيمارستان مجهز جهت بهبود وصع بهداشتي و مخصوصاً حضور دائمي پزشك و ماما در منطقه ميباشيم. 
9ـ ما خواهان استخدام نيروهاي جوان مسلمان جهت سوادآموزي در منطقه كامياران ميباشيم. 
10ـ شهرك كامياران كه گنجايش هزار نفر را دارد هر چه زودتر بايد به وسيله دولت در اختيار مستضعفين و كارگاهها و كارخانجات توليدي قرار گيريم. 
11- ما خواهان به اتمام رساندن جادهسازي منطقه كامياران به مريوان و روانسر ميباشيم. 
12ـ ما خواهان پرداخت كليه خسارات وارده به مردميم كامياران كه در درگيريهاي اخير وارد شده ميباشيم. 
13ـ بنياد مستضعفين و جهادسازندگي و ساير ارگانهاي انقلابي هر چه زودتر بايدايجاد گردند.                             شوراي موقت شهر كامياران.(جمهوري اسلامي 29/11/1358)
نظر هيات نمايندگي خلق كرد پيرامون سفر هيات ويژه
مهاباد – خبرنگار اطلاعات: بدنبال بازگشت آيتالله اشراقي نماينده اعزامي امام خميني به مهاباد و بازگشت هيات ويژه دولت از كردستان، از سوي هيات نمايندگي خلق كرد، اطلاعيه اي انتشار يافت. متن اطلاعيه به اين شرح است: هموطنان مبارز، خلق قهرمان كرد!
سفر دو روزه حجتالاسلام اشراقي و هيات ويژه دولت به مهاباد، ناگهان پايان يافت و به دنبال خود، موجي از سئوال و ابهام به جاي گذاشت. هيات نمايندگي خلق كرد وظيفه خود ميداند كه بنابه شيوة هميشگي، جريان اين سفر كوتاه را به اطلاع عموم هم ميهنان مبارز برساند: هر بار كه هيات ويژه دولت به كردستان سفر ميكند، حالتي از اميد و انتظار در ميان مردم كردستان و در سراسر ايران پديد ميآيد. بويژه خلق صلح دوست و رزمنده كرد كه ثمره مبارزات طولاني خود را در اين مذاكرات جستجو ميكند. با هوشياري و حساسيت آنرا تعقيب مينمايد. هيات نمايندگي خلق كرد بر اساس اعتقاد به راه حل سياسي مساله كردستان و علاقه مندي به ادامه مذاكره هر بار با حسن نيت واقعي به استقبال مذاكرات ميروند، بخصوص در سفر اخير كه حجتالاسلام اشراقي نماينده امام خميني، بهمراه هيات ويژه به مهاباد آمدند(يكشنبه 23/10/58). به احترام ايشان، رييس هيات نمايندگي خلق كرد باتفاق جمعي از روحانيون به ملاقات ايشان رفتند و در محيطي برادرانه و پر از حسن تفاهم، مقدم ايشان را گرامي داشتند. سپس ساير اعضاي نمايندگي خلق كرد نيز جداگانه به همان شيوه با ايشان ملاقات كردند. در همه اين ملاقاتها كراراً بر ضرورت تفاهم متقابل براي جلوگيري از تجديد جنگ در كردستان و احقاق حقوق ملي خلق كرد از راه سياسي و ادامه مذاكرات رسمي با هيات نمايندگي خلق كرد تأكيد شده است. هدف از اين ديد و بازديدها ايجاد محيط مناسب براي شروع مذاكرات رسمي با هيات نمايندگي خلق كرد بود كه ميبايست فرداي ورود هيات در محل فرمانداري آغاز شود و دوباره وعده آن عقب انداخته شد. اما ناگهان حجتالاسلام اشراقي و آقاي داريوش فروهر براي شركت در جلسه«سران عشاير»به اروميه رفتند (عصر دوشنبه 24/10/58 )و روز بعد از آن عازم تهران گشتند. (25/10/58) و آقايان صباغيان و سحابي نيز پس از يك مصاحبه راديو و تلويزيوني، مهاباد را به سوي تهران ترك گفتند بدون اينكه حتي يك جلسه مذاكره رسمي هم با هيات نمايندگي خلق كرد تشكيل شده باشد. در مورد سنندج كه چهارده روز از اعتصاب عمومي و تحصن مردم آن شهر و سه روز از اعتصاب غذاي صدها نفر از آنان ميگذرد،هيات ويژه طبق توافقي كه مضمون آن وسيله استاندار كردستان به اطلاع متحصنين رسيده است، با خروج پاسداران از سنندج موافقت كرده است. براساس و به درخواست هيات ويژه دولت، هيات نمايندگي خلق كرد از متحصنين مبارز سنندج كه اعتصاب غذا كرده بودند، خواست كه دست از اعتصاب غذا بردارند. اين درخواست پذيرفته شد، اما اعتصاب عمومي و تحصن در مسجد جامع و استانداري با هدف خروج پاسداران، همچنان ادامه دارد. ما اميدواريم كه با اين توافق، خواست برحق مردم سنندج و ديگر شهرهاي كردستان مبني بر خروج پاسداران، بزودي و به دور از دفع الوقت برارده گردد. اما  آنچه بيشتر باعث تاسف هيات نمايندگي خلق كرد ميگردد، اين است كه برخلاف حسن نيت و حسن استقبال ما و برخلاف اميد و انتظار مردم كردستان، اعضاي هيات ويژه در پايان هر سفر اظهاراتي ميگفتند كه اميد به ادامه و توفيق مذاكرات را به خطر مياندازد.اين بار هم اظهارات آقاي صباغيان در پاسخ خبرگزاري پارس، كماكان در جهت حمله به هيات نمايندگي خلق كرد و كوشش براي تفرقه در صفوف آن بوده است، ايشان گفتهاند: «اگر هيات همان باشد كه بود، آنرا بعنوان هيات نمايندگي مردم كرد نميدانيم بخصوص اگر وابستگي حزبي داشته باشند مذاكره نخواهيم كرد و اصولاً ما مذاكرات را با هيات نمايندگي نميكنيم بلكه با شخصيتهاي سياسي و مذهبي بطور جداگانه اي ملاقاتها صورت ميگيرد». ما اينگونه اظهارات بارها رد شده را تنها در جهت لطمه زدن به ادامه مذاكرات و راه حل سياسي تلقي ميكنيم. مذاكره نكردن با هيات نمايندگي خلق كردو ملاقاتهاي معارفه اي را به جاي مذاكره قلمداد كردن و بازگشت ناگهاني هيات به تهران و اظهارات تكراري آقاي صباغيان، متاسفانه اميدي را كه در نتيجه سفر حجتالاسلام اشراقي پديد آمده بود، به مخاطره انداخته است. هيات نمايندگي خلق كرد كه مورد اعتماد و پشتيباني مردم سراسر كردستان است، هر نوع مذاكرات جداگانه را رد كرده و هشدار ميدهد كه هر گونه تلاش براي نماينده تراشي و ملاقات و مذاكره با مرتجعان و سران معلوم الحال عشاير، محكوم به شكست بوده و طرفي از آن نخواهد بست و اعلام ميدارد كه تنها راه مذاكرات رسمي و جدي با هيات نمايندگي خلق كرد در اين دو روز، فقط بخاطر حفظ احترام و ايجاد محيط حسن تفاهم بوده است و در آينده جز بصورت رسمي و جز با قبول هيات نمايندگي خلق كرد به عنوان تنها مرجع صالح براي مذاكره، هيچگونه ملاقاتي با هيات ويژه دولت انجام نخواهيم داد. ما بار ديگر از شما مردم كردستان و ساير هموطنان مبارز سراسر ايران درخواست ميكنيم كه با دقت و هوشياري انقلابي، به اوضاع كردستان نگريسته و با حفظ يكپارچگي صفوف خود، تلاشهايي را كه به صلح كردستان و ادامه مذاكرات و وحدت هيات نمايندگي خلق كرد زيان برساند، خنثي كنيد و باين ترتيب به تحقق خودمختاري كردستان در چارچوب ميهن عزيزمان ايران ياري نماييد.هيات نمايندگي خلق كرد26/10/58(اطلاعات30/10/1358)
اعتراض به بازگشت فوري هيات ويژه از كردستان
هيات نمايندگي خلق كرد در اطلاعيه شماره 10 خود كه به دنبال سفر حجتالاسلام اشراقي و هيات ويژه انتشار داد، اعلام كرد: پايان ناگهاني اين سفر موجي از ابهامات و سئوال بجاي گذاشته است. در اين اطلاعيه ضمن اشاره به اميد و انتظار مردم كردستان و سراسر ايران هنگام سفرهاي هيات ويژه به منطقه مخصوص سفر اخير حجت الاسلام اشراقي و اعتقاد هيات نمايندگي خلق كرد را به راه حل سياسي آمده است: در همه اين ملاقاتها كراراً بر ضرورت تفاهم متقابل براي جلوگيري از تجدد جنگ در كردستان و احقاق حقوق ملي خلق كرد از راه سياسي و ادامه مذاكرات رسمي با هيات نمايندگي خلق كرد تاكيد شده است. در اطلاعيه با اشاره به تعويق ناگهاني شروع مذاكرات رسمي ميان هيات ويژه دولت و هيات نمايندگي خلق كرد آمده است: ناگهاني حجت الاسلام اشراقي و آقاي فروهر براي شركت در جلسه «سران عشاير»به اروميه رفتند و روز بعد از آنجا عازم تهران گشتند و آقاي صباغيان و سحابي نيز پس از يك مصاحبه راديو تلويزيوني مهاباد را به سوي تهران ترك كردند بدون اينكه حتي يك جلسه مذاكره رسمي هم با هيات نمايندگي خلق كرد تشكيل شده باشد. در ادامه اطلاعيه همچنين به تحصن سنندج و اميدواري براي حل مساله مردم اين شهر اشاره شده و در رابطه با اظهارات صباغيان در پاسخ به خبرگزاري پارس آمده است: ما اينگونه اظهارات بارها رد شده را تنها در جهت لطمه زدن به ادامه مذاكرات و راه حل سياسي تلقي ميكنيم و بازگشت ناگهاني هيات به تهران و اظهارات تكراري آقاي صباغيان متأسفانه اميدي را كه در نتيجه سفر حجت الاسلام اشراقي پديد آمده بود به مخاطره انداخته است. در پايان اطلاعيه نيز آمده است. هيات نمايندگي خلق كرد كه مورد اعتماد و پشتيباني كامل مردم سراسر كردستان است. هر نوع مذاكره جداگانه را رد كرده و هشدار ميدهد كه هرگونه تلاش براي نماينده تراشي وملاقات و مذاكره با مرتجعان و سران معلومالحال عشاير محكوم به شكست بوده و طرفي از آن نخواهد بست و اعلام ميدارد كه تنها از راه مذاكرات رسمي و جدي با هيات نمايندگي خلق كرد و اجتناب از دفع الوقت و تفرقه افكني ميتوان به نتيجه مطلوب رسيد. ديد و بازديدهاي رييس و اعضاي هيات نمايندگي خلق كرد در اين دو روز فقط به خاطر حفظ احترام و ايجاد محيط حسن تفاهم بوده است و در آينده جز بصورت رسمي و جز با قبول هيات نمايندگي خلق كرد به عنوان تنها مرجع صالح براي مذاكره هيچگونه ملاقاتي با هيات ويژه دولت انجام نخواهيم داد. (اطلاعات30/10/1358)
دانشآموزان مهاباد بعنوان پشتيباني از خواستهاي مردم سنندج متحصن شدند.
مهاباد- خبرنگار اطلاعات: ديروز عده زيادي از دانشآموزان دبيرستانها و مدارس راهنمائي تحصيلي دختر و پسر مهاباد به پشتيباني از خواستهاي مردم سنندج و خروج پاسداران از شهرهاي كردستان، دست به تحصن زدند. اين عده
گفتند: «در حالي كه 24 روز از تحصن مردم سنندج ميگذرد، هنوز هيات ويژه دولت، تصميمي براي پايان بخشيدن تحصن آنها و مذاكرات با هيات نمايندگي خلق كرد درباره خودمختاري كردستان اتخاذ نكرده است».  اين عده اعلام داشتند: «ما دانشآموزان عضو كميته دانشآموزان «مشخص» مهاباد، تا رسيدن بخواستهاي خود، به تحصن در مدارس ادامه ميدهيم». متن قطعنامه متحصنين بدين شرح است: 1- ما پشتيباني خود را از خواستهاي برحق مردم مبارز سنندج اعلام ميداريم.2- ما خواهان مذاكره جدي هيات ويژه دولت با هيات نمايندگي خلق كرد(تنها نماينده واقعي خلق كرد) بر پايه طرح 26 ماده اي خودمختاري كه مورد تاييد خلق كرد است، هستيم. 3- ما خواهان اخراج بي قيد و شرط تمام پاسداران اعزامي مستقر در كردستان ميباشيم.
-از سوي ديگر تحصن 200 نفر از خدمتگزاران آموزش و پرورش منطقه مهاباد، در سالن فرمانداري، وارد پنجمين روز خود شد. متحصنين خواستهاي خود را در يك قطعنامه 5 ماده اي بشرح زير منتشر كردند: الغاي بخشنامه امور مالي وزارت آموزش و پرورش مبني بر قطع حداقل دريافتي در مورد گروههاي يك و دو، استرداد 85 ساعت اضافه كار ساعتي كمافي السابق، تهيه مسكن براي طبقه مستضعف و كم درآمد و پرداخت هزينه مسكن به آنان، از بين رفتن محدوديتهاي احراز گروه و تقليل سنوات ارتقاء از 12سال به 6 سال، اجراي كامل بخشنامه مبني بر تغيير سمت از خدمتگزاري به آموزگاري و در نظر گرفتن مدرك تحصيلي.(اطلاعات4/11/1358)
اطلاعيه هيأت نمايندگي خلق كرد
هيات نمايندگي خلق كرد دوازدهمين اطلاعيه خود را بتاريخ 11/11/58 درباره وقايع كامياران، پاوه و ديواندره صادر كرد.
در اين اطلاعيه ضمن شرح ماوقع حوادث اخير مناطق مذكور كه در آن، به نقش مزدوران قياده موقت و جاشها و ديگر عناصر جنگ طلب اشاره شده آمده است: «ما بار ديگر تاكيد ميكنيم كه خواهان پايان دادن به درگيريها بوده و براي تامين ادامه مذاكرات و راه حل سياسي، از هيچ كوششي دريغ نخواهيم ورزيد. هيات نمايندگي خلق كرد طي تلگرامي به حضور امام خميني، خطير بودن اوضاع را خاطر نشان ساخته و از ايشان خواسته كه با دستور قاطع مبني بر پايان دادن به درگيريهاي موجود، اجازه ندهند موقعيت تازهاي كه براي حل مسالمت آميز مساله كردستان فراهم شده است، بدست بدخواهان و ماجرا جويان از بين برود. 
هيات نمايندگي خلق كرد، بدينوسيله مجدداً اعلام ميدارد كه هر جنگ در هر نقطه از كردستان، با ايستادگي همه جانبه مردم كردستان روبرو خواهد شدو مسووليت عواقب آن به عهده جنگ طلبان خواهد بود.
ما از هيات ويژه دولت خواستاريم كه اوضاع اخير و تشنج كردستان را با احساس مسووليت در نظر گرفته و براي جلوگيري از تجديد جنگ و برادركشي با استفاده از اختيارات كشوري و لشكري خود، خواستهاي فوري زير را مورد توجه جدي قرار دهند:
-به درگيري موجود سريعاً پايان داده شود
-پاسداران از سراسر كردستان طبق توافق خارج شوند
-به تبعيديان و كارمندان انتقالي اجازه بازگشت به كردستان داده شود و مبادله زندانيان عملي گردد.(اطلاعات14/11/1358)
كردهاي مسلمان مهاجر با رييسجمهور ملاقات كردند. 
ضمن تبريك مجدد به آقاي بنيصدر خواستار امنيت دائميدر منطقه و امكانات برگشت مهاجرين مسلمان به خانه هاي خود هستيم.
مسلمانان كردستان حتي از فربوش املاك خود محرومند و هيات ويژه نيز حاضر نشده با ما مذاكره كند.
امنيت در منطقه با كنترل دقيق مرزها و رفت و آمدها و نيز خلع سلاح گروهاي مسلح امكان پذير است.
تهران ـ  خبر گزاري پارس: بعدازظهر پنجشنبه گروهي از كردهاي مهاجر سنندج و سقز و نمايندگان پيشمرگان مسلمان منطقه كردستان و گروه ديگر از مسلمانان اورامانات و پاوه و جوانرود و راونسر و باباجاني و مهاجرين باينگان و با سيد ابوالحسن بنيصدر رييسجمهور كشورمان ملاقات و ضمن اهدا يك جلد كلام الله مجيد به بنيصدر پيرامون اوضاع در منطقه كردستان گفتگو كردند اين عده درخواستهاي خود و يك طومار 14 متري به امظاي هزاران نفر از مردم مسلمان منطقه كردستان تسليم رياست جمهوري كردند.
متن پرسشها و درخواستها به شرح زير است: 
1 ـ  سوال از خلق كرد: احزاب منحله از طرف خلق اظهار ميدارند ما خودمختاري را در چهار چوب دولت مركزي خواستاريم در صورتي كه افراد مومن به انقلاب و وابسته به دولت و مود تائيد دولت مركزي را با زور اسلحه بيرون ميكنند و تعدادي را نيز محكوم به اعدام و اموالشان را مصادره نموده اند عمل آنها با گفتارشان تفاوت و فرق فاحش دارد.
2ـ دولت در خط امام حركت نميكند زيرا امام امت حزب دمكرات را منحله اعلام نمود در صورتي كه هيات دولت با افراد معلوم الحال و وابسته به شرق و غرب و رژيم گذشته مذاكره مينمايند 
3ـ سوال از شيخ عزالدين حسيني: علت مبارزه حزب كومله به رهبري شيخ عزالدين حسيني با قرآن و احاديت و افراد مذهبي انقلابي ناشي از چه ميباشد و چرا قرآنها را سوزاندند و كلاسهاي قرآن را تعطيل نمودند عدم حركت دولت ناشي از چه ميباشد ؟
4ـ سوال از رهبر خلق كرد: به تائيد هيات ويژه رهبر مذهبي خلق كرد كه با هيات مذاكره ميكردند چرا خلاف ( ليس للانسان الا ما سعي) عمل كرده و باعث مرگ چند نفر شده و اموالشان مصادره گرديده؟
5ـ عدم توجه دولت به مهاجرين خلاف موازين اسلام و در جمهوري اسلامي اعجابآور ميباشد رفتار دولت و برادران ديگر با انصار صدر اسلام اختلاف تاثرآور دارد 
6ـ ما خواستار آزادي عمل مسلمين انقلابي در كردستان و تامين جاني و مالي ميباشيم در غيراين صورت جمهوري اسلاميبي مسما ميباشد.
7ـ دولت قبلي بر خلاف دستور امام عمل نموده و كردستان را به كفرستان تبديل نموده و دولت فعلي نيز به ياري مسلمين كرد هيچ قدميبرنداشته و هيات ويژه حتي حاضر به مذاكره با مهاجرين نشدهاند.
8ـ چرا ساواكي ها قادر به فروش املاك خود ميباشند و ما مسلمين انقلابي حتي از فروش املاك خود محروم ميباشيم. 
9ـ آيا از گذشته استاندارها و فرماندارها و مسوولين ادارات در كردستان خبر داريد و ميدانيد در مسير انقلاب ميباشند يا همگي همچون آقاي يونسي تعيين شدهاند .
10ـ اخراج كاركنان دولت كه وابسته به عوامل ارتجاع داخلي در كردستان ميباشند و از دولت حقوق دريافت و با ارتش و سپاه نبرد مسلحانه ميكنند.
11ـ پاكسازي كليه منطقه از وجود كثيف ضد انقلاب و از بين بردن افراد مسلح. 
12ـ نمايندگان انتخاب شده از استان كردستان نماينده مسلمين آن ديار نميباشند. 
13ـ تامين خسارت وارده به مهاجرين بعد از پيروزي انقلاب در كردستان. 
پيروزي اسلام را از خدا خواستار و بقاي عمر امام امت را از يزدان طلب مينمائيم. 
همچنين مسلمانان متعهد مناطق اورامانات و پاوه و جوانرود و روانسر ثلاث و باباجاني و مهاجرين باينگان نيز نامه زير را تسليم آقاي بنيصدر كردند:
جناب آقاي دكتر سيد ابوالحسن بنيصدر رياست محترم جمهوري اسلاميايران.
ضمن تبريك و تهنيت مجدد نسبت به انتخاب شايسته و پيروزي درخشان در احراز مقام رياست جمهوري اسلاميايران و همچنين توفيق فرماندهي كل قوا از طرف امام امت خميني بزرگ از خداي توانا مسئلت دارد كه ان توان وظرفيت و انرژيهاي انقلابي را به شما ارزاني دارد تا در مسير اسلام راستين و تحت رهنمودهاي رهبري انقلاب موفق و مويد باشيد. ما مردم مسلمان منطقه اورامانات و پاوه و جوانرود باينگان و روانسر و ثلاث باباجاني بار ديگر اعتقادات و باورهاي محكم و خواستههاي خويش را كه پشتوانهاي از خون دهها شهيد و صدها معلول و مجروح دارد و همواره در مسير انقلاب اسلامي و تماميتايران عزيز راهي بي پايان و حركتي بيوقفه خواهد بود در قالب مطالب مندرج زير تقديم داشته و انتظار اقدامات قاطع فوري و انقلابي را داريم:
1ـ استقرار امنيت در سطح منطقه به شكلي اطمينان بخش و دائميو اين مهم مقدور نيست مگر با اجراي دو برنامه مقدماتي 
الف: بستن مرزها و نظارت دقيق بر رفت و آمدها و تقويت نيروهاي مسوول منطقه 
ب: خلع سلاح و پاكسازي منطقه از عوامل ضد انقلاب و طرح اخير براي آن كه موفق شود، دولت بايد از طريق خريد اسلحه غير مجاز اقدام كند. و البته اسلحههايي كه به منظور پاسداري از جمهوري اسلامي، خريداري و به كار رفته است.
2ـ براي آنكه به طريق مطلوب از آشوبها و نابسامانيها در سطح منطقه كاسته و از عوامل آشوبگر فرصتطلب جلوگيري شود و در نهايت دسيسهها و تحريكات در نطفه عقيم ماند، بايد براي مردم بيكار آسيبپذير كار و فعاليت سازندهايجاد كرد از طريق اجراي طرحهاي ضربتي و عمراني و توليدي و اقتصادي.
3ـترميم و اصلاح ماده 12 قانون اساسي به نحوي كه اختلاف و نقاط تفرقه انگيز از بين رفته و مجال سواستفاده براي دشمنان انقلاب باقي نماند 
4ـ هيچ گروه و حزب و دستهاي تحت هر مقام و عنوان حق تعيين سرنوشت مردم مسلمان را نداشته و نخواهد داشت و هر تصميم و طرحي كه ما مردم مسلمان را از ديگر برادرانايراني و مسلمان جدا سازد ولو در سطح عالي مملكتي باشد غير قابل قبول دانسته و در مقابل آن تمكين ننموده و به آن تن در نخواهيم داد زير تصميم گرفتهايم كه آرمان بزرگ خويش كه همانا اسلام عزيز است را دنبال كرده و اين راه پر مسووليت را به هر قيمت كه باشد ادامه خواهيم داد.
5ـ به اعتقاد ما اصل اين است كه بايد جريانات ضد انقلابي و تحميلي و پيامدهاي حرامزاده در بطن انقلاب را با شيوهاي قاطعانه و انقلابي بررسي و سر وسامان داده و كساني را كه با طرح نقشهها و دسيسههاي شيطاني منطقه را به آشوب و تشنج كشاندهاند و با استفاده از مسايل و عوامفريبانه عدهاي ناآگاه و ساده لوح را متشكل و مسلح كرده و جنگ و برادركشي و خونريزي راه انداختهاند در هر مقام و مرتبهاي كه باشند شديداً محكوم نموده و تعقيب و مجازات شرعي و قانوني اين گونه عوامل وابسته را از طريق قوانين جاريه مملكتي مصراً خواستاريم.
6ـ رفع سانسور از راديو و تلويزيون و مطبوعات نسبت به نظريات و خواسته هاي مشروع مسلمان كرد.
7ـ توجه خاص به مراكز و مدارس ديني و علميو روحانيون متعهد و مبارز در سطح منطقه
8- قاطعانه خواستاريم رياست جمهوري اسلاميايران هر چه زود تر امكانات برگشت مهاجرين مسلمان كرد را به خانه و كاشانه خود فراهم نموده و عزت و آبروي مسلمانان را از دستبرد عوامل ضد انقلاب و كفار منطقه محفوظ و در امان نگه دارد ضمناً تائيد خواستههاي فوق طي طوماري شامل هزاران امضا مسلمانان كرد  با تقديم احترام مسلمانان متعهدآور اورامانات و پاوه و جوانرود و روانسر و ثلاث و باباجاني و مهاجرين باينگان.
آقاي بنيصدر در پاياناين ملاقات در گفتگوي كوتاهي با خبر نگار خبرگزاري پارس گفتاين عده آمده بودند و شكايت داشتند از بد رفتاري احزاب مسلح با مسلمانان در انجا واينكه چرا دولت مركزي به داد آنها رسيدگي نميكند.
آقاي بنيصدر در پاسخ بهاين سوال كه چه و عدهاي بهاين افراد دادهايد گفت مردم بايد تغير و تحول بخواهند وقتي تغيير خواسته شد قاطعانه عملي خواهد شد.(جمهوري اسلامي 18/12/1358)
درخواست مسلمانان كرد مهاجر مقيم همدان از رييسجمهور
مسلمانان كرد مهاجر مقيم همدان طي نامهاي كه به كيهان ارسال داشتند از رييسجمهور خواستند تا به خاطر جو اختناقي كه گروههاي مسلح در كردستان بوجود آوردهاند انتخابات مجلس در كردستان را به وقت ديگري موكول كند. در اين نامه ضمن افشاگري درباره بعضي از كانديداهاي كردستان آمده است كه: در آستانه انتخابات مجلس شورا و به دنبال مهاجرت مسلمانان از منطقه، گروههاي حاكم چون ميدان انتخابات را خالي از رقيب ميبينند و حاكميت فرصتطلبانه و منافقان خود را به زور تفنگ بر مردم مسلمان كردستان تحميل كردهاند. چند روز پيش كانديداهاي احزاب و سازمانهاي حاكم بر منطقه را از رسانههاي گروهي شنيديم و چون با ماهيت ضد اسلامي و ضد ملي آنها آشنا بوديم چندان تعجب نكرديم و ميدانستيم كه هميشه دنبال چنين فرصتهايي هستند. حال از شما برادر بنيصدر ميخواهيم كه هر چه زودتر امر به ملغي كردن انتخابات در كردستان بنمايد كه صلاح اسلام و مسلمانان در اين است.(كيهان 22/12/1358)
دكتر قاسملو: توسط شورا انقلاب اگر طرح حزب دمكرات تصويب شود، مساله خودمختار قابل حل است.
بقاي هيات نمايندگي خلق كرد امري ضروري است.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: نمايندگان حزب دمكرات در مجلس شوراي عالي بايد از خلق كرد و مشي حزب دفاع كنند.
دكتر قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در يك گفتگو اختصاصي با خبرنگار كيهان ضمن اعلام اين مطلب گفت: نمايندگان ما از طرف اكثريت قاطع مردم كردستان انتخاب شدهاند و براي حقوق اين مردم در مجلس فعاليت ميكنند. همچنين  نامبرده افزود: چون اين افراد از طرف مردم كردستان انتخاب شدهاند، شناسايي و صلاحيت نمايندگي آنها در مجلس به عهدهي خود اين مردم است. دكتر قاسملودر رابطه با اصل 6 مادهاي حزب دمكرات گفت: اگر اين طرح مورد تصويب شوراي انقلاب قرار گيرد، مساله خودمختاري قابل حل ميشود. و چون اين 6 اصل از طرح 26 مادهاي هيات نمايندگي خلق كرد مشتق شده است، روي جزييات اين طرح هم بايد با دولت مذاكره كرد. دبير كل حزب دمكرات با هيات نمايندگي خلق كرد گفت: ما سخنگوي اين هيات هستيم و بقاي اين هيات را امري ضروري ميدانيم و به هيچوجه قصد به هم زدن اين تركيب را ندارم. دكتر قاسملو در پايان گفت: ما راجع به گروههاي كه در منطقه كردستان نقش سازندهاي ندارند تصميم نهايي را خواهيم گرفت و مدتها پيش هم خلع سلاح اين گروهها را به هيات نمايندگي خلق كرد پيشنهاد كرديم. ولي دوستان كومله به تنهايي دست به اين عمل زدند و البته در اين كار موفق نشدند.(كيهان6/1/1359)
اعتراض هياتهاي نظارت به ابطال انتخابات سقز و مريوان
سقز و مريوان ـ هياتهاي نظارت مركزي بر  انتخابات شهرستانهاي سقز و مريوان با ارسال تلگرامهايي به رييسجمهور نسبت به ابطال انتخابات توسط وزارت كشور به شدت اعتراض كرده و نوشتهاند كه خبر باطل شدن انتخابات سه ساعت پس از پايان موعد راي گيري به آنها رسيده است.
هياتهاي نظارت سقز و مريوان در تلگرامهايي كه براي بنيصدر وزير كشور شوراي انقلاب، هيات نمايندگي خلق كرد و ساير ارگانهاي مسوول كشور فرستادهاند با ذكر دلايلي از رييسجمهور خواستهاند كه نتيجه انتخابات اين دو شهر پذيرفته شود و نمايندگان مردم سقز و مريوان به مجلس راه يابند. 
در اين تلگرامها آمده است:
هيات نظارت مركزي بر انتخابات مطابق دستورالعمل ارسالي از سوي وزارت كشور با همكاري مردم مقدمات برگزاري انتخابات با شيوهاي دموكراتيك و مردمي فراهم كرد. يك شب قبل از رايگيري راديو از قول سرپرست وزارت كشور اعلام كرد كه امكان دارد انتخابات در برخي شهرهاي كردستان به دليل وجود گروههاي مسلح و جو ناآرام متوقف شود.
در ادامه اين تلگرامها آمده است: از آنجا كه دستور كتبي مبني بر توقف انتخابات در مريوان و سقز از سوي مقامات رسمي به فرمانداري ابلاغ نشد انتخابات اين دو شهر در موعد مقرر به شكلي دمكراتيك و آزادانه برگزار شد اما سه ساعت پس از خاتمه رايگيري و در هنگامي كه آراي صندوقهاي چند بخش قرائت شده بود، وزارت كشور طي تلفنگرامي به فرمانداري مريوان و سقز اعلام كرد كه انتخابات در اين شهرها لغو شده است. در ادامه تلگرام آمده است: بنابراين ما اعضاي انجمن وزارت مركزي بر انتخابات شهرستانهاي مريوان و سقز اعتراض شديد خود را نسبت به نظر وزارت كشور اعلام كرده و آن را تصميمي غيرمنصفانه و خودسرانه ميدانيم. در ادامه تلگرامها خطاب به رييسجمهور آمده است: 
آقاي رييسجمهور! 
ابطال انتخابات اين شهرها از سوي وزارت كشور امري خودسرانه است و آقاي سرپرست وزارت كشور بدون احساس مسووليت، بدون توجه به واقعيتها و صرفاً به استناد گفتههاي آقاي صباغيان كه اصولاً نسبت به كردستان به وضع خصمانهاي دارند اقدام به ابطال انتخابات كردهاند. ما از شما ميخواهيم كه اين انتخابات مورد تاييد قرار گيرد و اگر ترديدي در اين باره وجود دارد، تقاضا ميشود هياتهايي اين مساله را بررسي كنند. يكي از تلگرامها توسط محمد رحيم اميني ـ رحيم فضلالله بگي ــ عباس معاوني ــ فاروق نقشي ــ احمد اشرافي ــ ابوبكر رشيدپور و حسن خيام اعضاي هيات نظارت مركزي بر انتخابات شهرستان سقز و تلگرام ديگر توسط حسن بختياري ــ ملا حسين محمودي ــ عزت اميني ــ علي صمندپور ــ حاج حسن ايزدي و طالب رنجآوري اعضاي انجمن نظارت مركزي بر انتخابات شهرستان مريوان براي رييسجمهور و ساير مقامات مسوول و رسانههاي گروهي ارسال شده است.(كيهان 7/1/1359)
طي تلگرامي از رييسجمهور:كانديداها و نيروهاي سياسي مريوان خواستار به رسميت شناختن انتخابات اين شهر شدند.
مريوان ـ حزب دموكرات كردستان، كومله و چريكهاي فدايي خلق تشكيلات مريوان طي تلگرام مشتركي از رييسجمهور خواستهاند تا از ابطال انتخابات مريوان جلوگيري كند تا نتايج آراي آزادانه مردم مريوان به هدر نرود و براي نخستين بار نماينده واقعي مردم اين منطقه بتواند در مجلس شوراي ملي حضور يابد.
متن تلگرام به اين شرح است:
جناب آقاي بنيصدر رييسجمهوري ايران
رونوشت روزنامههاي اطلاعات ـ كيهان ـ مجاهد
در حاليكه مردم مريوان با شور و علاقه در انتخابات مجلس شوراي ملي شركت و آراي خود را به شهادت مردم آزادانه در صندوقها ريختند و در حاليكه آراء شهر و دو بخش قرائت شده بود و قرائت بقيه آراء زير نظر فرمانداري و هيات نظارت ادامه داشت، در ساعت 5/8 بعدازظهر روز 24/12/81 از طرف وزارت كشور انتخابات مريوان بطور غيرقانوني و بدون هيچ دليل معوق اعلام گرديد. اين عمل ضد دموكراتيك بعد از مقدمهچينيهاي چند روزه و بنا به درخواست آقاي صباغيان كه باعث نارضايتي و خشم مردم شده انجام گرفت. و دلائل آن بهيچ وجه موجه نميباشد. ما نيروهاي سياسي مريوان و كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي ملي از شما مطابق مسوليتي كه در حسن جريان انتخابات داريد درخواست دارند اجازه بدهيد نتايج آراي آزادانه مردم مروان پذيرفته شود تا براي نخستين بار نمايندهواقعي مردم مريوان بتواند در مجلس شوراي ملي حضور يابد و تجربه نخستين انتخابات دوران انقلاب به كام مردم تلخ نگردد.
حزب دمكرات كردستان ايران تشكيلات مريوان جوانرودي سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران تشكيلات مريوان جوانرودي سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران كومله تشكيلات مريوان عبدالله دارابي دفتر هوادارن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران عبدالرضاكرمي،علي مهرپرور ـ فاتح شيخ الاسلامي.(كيهان9/1/1359)
آذربايجان غربي ديروز آرام بود
به پيشنهاد و شركت نماينده امام هيات حسننيت جديدي به كردستان ميرود.
شيخ عزالدين به عنوان رييس هيات نمايندگي خلق كرد، براي مذاكرات صلحآميز اعلام آمادگي كرد.
مهاباد ـ خبرنگار خبرگزاري كيهان: هيات حسننيت جديدي بر اساس پيشنهاد حجتالاسلام كرماني نماينده امام در غرب كشورحجت الاسلام كرماني نماينده امام در غرب كشور با شركت خود ايشان براي رسيدگي به مشكلات كردستان تشكيل ميشود و به منطقه ميآيد.
شيخالاسلامي يكي از مسوولين دفتر شيخ عزالدين حسيني ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار كيهان گفت: آقاي كرماني به شيخ عزالدين پيشنهاد كردند كه هيات ويژه دولت و هيات نمايندگي خلق كرد تغيير كنند ولي جناب حسيني اين مساله را نپذيرفتند و فرمودند هيات نمايندگي خلق كرد تنها مرجع باصلاحيت از طرف مردم كردستان است.
وي همچنين افزود: در ملاقاتي كه بين حجتالاسلام كرماني و شيخ عزالدين حسيني صورت گرفت طرفين اظهار اميدواري كردند كه مذاكرات صلح كردستان مسلماً ادامه پيدا كند و جناب شيخ پيشنهاد كردند كه ما جنگ را تجربه كردهايم بهتر اين است كه صلح را نيز تجربه كنيم. و به دنبال مطالب خود اضافه كرد: ما تمام كوشش خود را به كار ميبريم كه از جنگ دوباره جلوگيري كنيم و اميدواريم كه دولت حسننيت بيشتري از خود نشان دهد و مسايل كردستان را از طريق مذاكره و به طور جدي دنبال كنند. مسوول دفتر شيخ عزالدين سپس گفت: آقاي كرماني طرح پيشنهاد رييسجمهور را براي خلع سلاح غيرعملي دانست و عزالدين حسيني در پايان به عنوان رييس هيات نمايندگي خلق كرد براي مذاكرات صلحآميز رسماً اعلام آمادگي كرد.
شيخ الاسلامي با اعلام آرامش در منطقه كردستان گفت: روز جمعه يك فروند هليكوپتر به مواضع پيشمرگان حمله كرده و يك نفر زخمي و يك ماشين منفجر شد.(كيهان17/1/1359)
شوراهاي اسلامي كشاورزان نقده خواستار خلع سلاح افراد غير مسوول شدند.
 اروميه – خبرنگار جمهوري اسلامي: ديروز گروهي از نمايندگان شوراهاي اسلامي كشاورزان شهرستان نقده پس از راهپيمائي در خيابانهاي اروميه در مقابل ستاد لشكر 64 اروميه اجتماع كردند در پايان اين برنامه قطعنامه اي خوانده شد كه متن آن چنين است:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما اهالي و نمايندگان شوراهاي اسلامي كشاورزان بي زمين روستاهاي سلدوز و نقده كه از ساعت 8 صبح الي 30/13 در شهرستان اروميه در مقابل مراجع قانوني گرد آمدهايم، برابر دستور استاد رضا اصفهاني معاون محترم وزارت كشاورزي مبني بركشت زمينهاي فئودالهاي منطقه زير نظر جهاد سازندگي اين شهرستان، زمينهاي فئودالهاي را كشت نمودهايم ودر اين مدت، كوچكترين اثري از ناامني كه بهانه فئودالها و عوامل و طرفدار آنها باشد، وجود نداشته و همگي در نهايت وحدت و صميميت به كشت خويش در تحقق هدفهاي اصيل انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني پرداخته ايم، لذا از مقامات مسوول جوابگوي اين خواستهها ظرف 48 ساعت خواستاريم تا دراين عمل، جلو هر گونه نا امني و احياناً در گيري فئودال با كشاورز گرفت شده باشد.
1 – ما ضمن پشتيباني از حركت انقلابي شوراي جهاد سازندگي شهرستان اروميه، از فرماندهي لشكر 64،  علل بازخواست اعزاي شوراي جهاد سازندگي شهرستان نقده را خواستاريم.
2 – ما ضمن حمايت از عمل انقلابي رئيس جمهور و مسوولين دولتي، خواهان خلع سلاح افرادغير مسوول بخصوص درمنطقه «سلدوز» ميباشيم.
3 – ما از دولت جمهوري اسلامي ميخواهيم جهت برقراري امنيت كامل درمنطقه، سلاح افرا دغير مسوول را گرفته و آنها را به سپاه پاسداران يا ارتش تحويل دهند.
4 – ما خواستار قاضي شرع از طرف رهبر عزيز امام خميني براي تقسيم زمينهاي موجود در منطقه ميباشيم.
5 – ما خواستار تصفيه عوامل وابسته به رژيم سابق و فئودالها و گروههاي منحرف در استانداري و كليه ارگانهاي لشكري و كشوري استان ميباشيم.(جمهوري اسلامي21/1/1359)
راهپيمايي فدائيان خلق در مهاباد
مهاباد- خبرنگار اطلاعات: ساعت 4 بعدازظهر ديروز، هواداران و اعضاي سازمان چريكهاي فدايي خلق و پيشگام، در خيابانهاي مهاباد راهپيمائي كردند و عليه امپرياليسم امريكا شعار دادند. راهپيمايان سپس در ميدان «شهدا» اجتماع كردند و حوادث اخير كردستان و همچنين دانشگاهها را بشدت محكوم كردند و اعلام داشتند كه وقايع اخير،توطئه اي براي سركوبي دانشجويان است.(اطلاعات3/2/1359)
استمداد مردم پيرانشهر از امام خميني: به برادر كشي در كردستان خاتمه دهيد.
پيرانشهر – مردم پيرانشهر ضمن محكوم كردن جنگ و برادر كشي در كردستان و سنندج، از امام خميني خواستار پايان دادن به اين درگيريها شدند. مردم پيرانشهر بدعوت جامعه روحانيت اين شهر، در مسجد جامع احتماع كردند و پس از سخنراني چند تن از افراد گروههاي سياسي، در خيابانها دست به راهپيمائي زدند. در پايان اين راهپيمايي، قطعنامه اي در 5 ماده بشرح زير قرائت شد:
-از امام خميني خواستاريم هر چه زودتر از اين جنگ خانمانسوز در كردستان جلوگيري بعمل آورند زيرا در جنگ برادر كشي غالب و مغلوب مفهومي ندارد.
-ملت كرد در مقابل اين كشتار بيرحمانه دست روي دست نخواهد گذاشت و قاطعانه در مقابل اين تجاوزات ايستادگي خواهد كرد.
-بار ديگر نغمة تجزيه طلبي را كه شعار دشمنان خلق كرد است، محكوم ميكنيم و خواستار خودمختاري در چهارچوب جمهوري اسلامي ايران هستيم
-دامن زدن به آتش در كردستان بوسيله بعضي از اعضاي دولت كه هدفشان خدمت به اربابانشان و لطمه زدن به دست آوردهاي انقلاب است، شديداً محكوم ميكنيم.
-سانسور در رسانههاي گروهي را از جمله در راديو و تلويزيون به شدت محكوم ميكنيم.(اطلاعات7/2/1359)
تلگرام اتحاديه روحانيون كردستان به امام خميني
پيرانشهر- خبرنگار اطلاعات:اتحاديه روحانيون كردستان، با ارسال تلگرامي براي امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران، خواستار پايان دان به درگيرهاي كردستان شد. در اين تلگرام آمده است:
حضرت آيتالله امام خميني! با درود و سلام 
به پيروي از آيه قرآن،اتحاديه روحانيون مذهبي كردستان را واداشت براي جلوگيري از هر گونه اقدامي كه خداي ناخواسته به دستآوردهاي انقلاب اسلامي ايران ضرر برساند، مسائلي را بشرح زير به حضور مبارك اعلام و مصرا خواستاريم رسيدگي عاجل بفرمائيد.
در تلگرام همچنين آمده است:راه حل مسأله كردستان از راه نظامي نيست و بهتر است با توجه به پيام 26 آبان ماه امام، مسئله كردستان از طريق مذاكره سياسي حل و فصل گردد و جنگ و برادر كشي در كردستان به سود انقلاب اسلامي ايران نبوده بلكه به نفع دشمنان داخلي و خارجي تمام ميشود». در پايان اين تلگرام آمده است:«استوار فرمائيد عدهاي از روحانيون كرد جهت مذاكره و صحت عرايض به خدمت شما شرفياب شوند تا حقيقت معلوم گردد».
تقاضاي مردم سنندج
ساكنان سنندج براي بهخاك سپاري كشته شدگان درگيرهاي اخير اين شهر، از مقامات رسمي كشور خواستار شدند ترتيبي داده شود كه درگيريها متوقف شود.
گرچه دكتر بني صدر رئيس جمهوري، دستور آتش بس در منطقه كردستان را داده است، اما گزارشها حاكي است كه ديروز اين شهر، نهمين روز درگيري را پشت سر نهاد. شهر، همچنان شاهد درگيري است و شيشههاي در و پنجره بيشتر خانهها شكسته و بسياري از خانهها ويران شده است خسارت در محلات حاجي آباد، فيض آباد، شيخ سلام، پير محمدو سپورآباد، بيش از ساير نقاط سنندج است و خانههاي اين محلات، خالي از سكنه شده است.(اطلاعات8/2/1359)
استمداد پيشواي جامعه اهل تسنن كرمانشاه از بني صدر: به برادر كشي در سنندج، پايان دهيد.
به مردم مستضعف فرصت دهيد تا اجساد كشته شدگان را دفن كنند.
كرمانشاه- خبرگزاري پارس: اين تلگرام از سوي «ملا محمد ربيعي»، پيشواي جامعه اهل تسنن كرمانشاه، بعنوان دكتر سيد ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري ايران، به تهران مخابره شد: 
بسمه تعالي
جناب آقاي بني صدر رياست جمهوري اسلامي ايران و فرمانده كل قوا، محترماً ! مردم مسلمان سنندج، زير رگبار مسلسل و آتش توپهاي سنگين و خمپاره و بمبهاي هوايي چون برگ خزان بر زمين مي ريزند. اينها همان مردماني هستند كه پريروز، انقلاب كردند و ديروز با صداي الله اكبر و درود بر بني صدر،جنابعالي را از ميدان آزادي بر دوش گرفتند تا به مسجد جامع سنندج رسانيدند. اگر گروههاي سياسي با دولت مخالفت دارند، زن و بچه مردم چه گناهي دارند كه بصورت پشته، اجسادشان روي هم انباشته است و آنان كه آتش نصيبشان نشده از گرسنگي دسته دسته جان ميدهند.تعفن اجساد و ضجه مادران جگر سوخته و طفلان گرسنه بي پدر و مادر، سنندج را نمونه اي از «تل زعتر» ساخته و اين جنگ، به مردم بيگناه و مستضعف سنندج تحميل شده است. گروههاي سياسي، صدي نود سنندجي نيستند، در حاليكه اسلام در جنگ به ضعفا و عجزه كاري ندارد، اگر مشرك هم باشند. اينجانب، بنام يك فرد مسلمان روحاني و متعهد كه در تمام موارد، خدمتگزار انقلاب بوده و هم اكنون نيز از طريق راديو، داعي خلق بسوي وحدت و اسلام هستم و از طرف جمعي كثير از مسلمانان كرمانشاه و سنندج استدعا دارم، دستور فرماييد اولاً به برادر كشي پايان داده شود، زيرا از هر طرف كه كشته شود، بسود دشمنان است و بصلاح مملكت نيست. ثانياً به مردم مستضعف فرصت داده شود كه اجساد كشته شدگان را دفن كنند. ثالثاً توسط مردمان بيطرف، آذوقه در حد سد جوع، بمردم بيگناه برسد. رابعاً دكتر و دوا بمجرمين و مصدومين برسد. آخر اينها ايراني هستند و در انقلاب شركت داشتهاند. بفرض اينكه مسلمان هم نباشند، زخمي و عجزه و كودكان و مردمان بي دفاع، هميشه در امان بودهاند، خصوصاً در اسلام. منتظر صدور امر جنابعالي هستيم. از طرف جمع كثيري از مسلمانان سنندج و كرمانشاه(اطلاعات8/2/1359)
ديدار هيات نمايندگي خلق كرد با هيات ويژه رئيس جمهوري
مهاباد – خبرنگار اطلاعات: صبح ديروز هيات نمايندگي خلق كرد با هيات اعزامي از تهران كه با تاكيد دكتر بني صدر، رياست جمهوري به مهاباد آمده است، ملاقات و درباره مسايل جاري كردستان و مسئله آتش بس، با اين هيات گفتگو و مذاكره كرد. طي اين ملاقات، حزب دمكرات كردستان ايران، سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران شاخه كردستان و سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان(كومله) موافقت كردند در صورتيكه بطور رسمي از طرف دولت، اعلام آتش بس بشود، آنها نيز آتش بس را رعايت كرده و به آن احترام گذارند. در ادامه مذاكراتي كه به همين منظور در سالن فرمانداري مهاباد جريان داشت، توافق شد كه در پي برقراري آتش بس، دكتربني صدررئيس جمهوري، طرح 6 مادهاي خودمختاري را رسماً اعلام دارد و با توافق طرفين، هياتي براي پيگيري مذاكرات به تهران اعزام گردد. اعضاي هيات ويژه رئيس جمهوري كه بعنوان سفراي حسن نيت، راهي مهاباد شدهاند، دكتر حسن اردلان، دكتر ابراهيم يونسي و معتمد وزيري هستند.(اطلاعات13/2/1359)
اطلاعيه جامعه روحانيت كرمانشاه 
از سوي جامعه روحانيت كرمانشاه خطاب به اهالي شهر سنندج شب گذشته اين بيانيه انتشار يافت:
بسمه تعالي 
اگر منافقان و كساني كه در دلهايشان مرض كفر و نفاق است و اوباشان شهر دست از توطئه بر ندارند تو را بر آنها خواهيم شوراند، به گونهاي كه جز عده معدودي در شهر باقي نماند (سوره احزاب آيه 60).
اهالي محترم و غيور سنندج به قرار اطلاع حاصله از صداي جمهوري اسلامي ايران عدهاي از برادران ارتشي كه طبق توافق قبلي مقامات آن شهرستان وظيفه حفاظت از صدا و سيماي جمهوري اسلامي همچنين باشگاه افسران را برعهده داشتند، مدت سه روز است در محاصره افراد غيرمسوول و ضدانقلاب قرار گرفتهاند كه در درگيريها كشته و زخمي شدهاند. اينان آب و برق را به روي محاصرهشدهگان و زخميها قطع كردهاند و آنها را بدون آب و آذوقه گذاشتهاند كه اكنون در كمال سختي به انجام وظيفه مقدس خود اشتغال دارند. بنابراين از مردم مسلمان و غيرتمند شهرستان سنندج مصرانه خواستاريم كه به اين افراد مسلح غيرمسوول فشار بياورند و از محاصره دست بردارند وگرنه جامعه و روحانيت كرمانشاه ناچاراً از مردم بخواهند به وظيفه شرعي خود عمل نمايند.(كيهان28/2/1359)
استمداد از امام خميني
جمعي از روحانيون و پزشكان كادر درماني بيمارستان و قضات دادگستري و استادان دانشگاه و فرهنگيان و سرپرستان و كارمندان دولتي و بازاريان سنندج با ارسال نامهاي به امام خميني و رونوشت آن به روزنامه كيهان دفتر رياست جمهوري و شوراي انقلاب و ديوان عالي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي و سازمان صليب سرخ جهاني و مطبوعات براي پايان جنگ و برادركشي استمداد كردند.
در اين نامه با اشاره به جنگ قبلي كردستان كه منجر به كشته شدن هزاران نفر افراد بيگناه دو طرف شد و پس از مذاكرات امام پيام 26 آبان خود را داد و بدخواهان را در سوگ نشاند چون حل اين مساله انقلاب اسلامي را به جهت كمال هدايت ميكرد.  آمده است كه دو هفته است جنگ با كشتن افراد بيگناه و تخريب منازل فقيرنشين به وسيله خمپاره و توپ و راكت و فانتومها و تيربار هليكوپترهاي نظامي نه در جبهه نظامي بلكه در جبهه مستضعفان ادامه دارد و صداي جمهوري اسلامي لاينقطع واقعيتها را تحريف ميكند.
امضا كنندگان نامه كه اعلام كردهاند كه به هيچ گروهي وابسته نيستند و فقط ناظر فجايع ميباشند. با اشاره به كمبود تخت بيمارستاني در تنها بيمارستان باقي مانده و نيمه ويران سنندج و 700 زخمي از امام و همه سران جمهوري اسلامي خواستهاند كه بلافاصله دستو قطع جنگ تحميلي را صادر كنند و از طريق (اذاحكمتم بين الناسآنتحكموا بالعد) حقوق مستضعفان اين مرز و بوم را ادا نمايند و به اين جنگ و برادركشي خاتمه دهدند تا مفاد آيه(واعتصمو بحبل الله جميا و لاتفرقو و اذكرو نعمت الله عليكم اذا كنتم اعدا فالفو بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم علي شفاء حصره من النار فانقضكم منها) مصداق واقعي پيدا كند.
اعتراض به محاصره اقتصادي
كارمندان غيربومي ادارات دولتي شهرستان پيرانشهر در نامهاي به دفتر امام استانداري آذربايجان غربي دفتر رييسجمهور و شوراي انقلاب و مطبوعات اعلام كرد اگر تا امروز 14 ارديبهشت محاصره اقتصادي شكسته نشود در مخابرات شهر تحصن خواهد شد.
كارمندان غيربومي در نامه خود نوشتهاند كه مواد غذايي و سوخت به اين شهرستان وارد نميشود و به همين علت ميخواهند متحصن شوند و مسووليت عواقب كار نيز به عهده مسوولان امور ميباشد.
ستاد امداد بوكان نيز با ارسال نامهاي به كيهان ضمن اينكه اعلام داشته كه هيچ يك از گروهها و احزب سياسي و عقيدتي وابستگي ندارد به محاصره اقتصادي و جنگ در كردستان اعتراض كرد در اين نامه با اشاره به كمبود بنزين براي آمبولانسها و سوخت براي دستگاههاي حرارتي بيمارستان آمده است كه مواد غذايي مانند برنج و روغن و قند و چاي و همه مايحتاج عمومي در منطقه به پايان رسيده است.
همه اين جريانات در حالي روي ميدهد كه كارواني از ارزاق و مايحتاج عمومي در شهر مياندوآب چند كيلومتري بوكان موجود است و تنها محتاج اجازه از طرف مقامات ارتش و پاسدار است و با وجود تماسهاي مكرر با مقامات مسوول مملكتي حتي رييسجمهور متأسفانه كوچكترين اقدامي به وجود نياورده در پايان نامه از مردم مسلمان و هموطنان براي كمك استمداد شده است تا به هر وسيله ممكن محاصره اقتصادي كردستان شكسته شود.
با اعلام آتشبس موقت
جمعآوري اجساد از خيابانهاي سنندج آغاز شد.
شوراي شهر مهاباد از امام و رييسجمهور براي پايان جنگ در كردستان استمداد كرد.
اروميه ـ خبرنگار كيهان:  نمايندگي طبقات و اقشار مختلف مردم مهاباد در نامهاي به امام خميني و دكتر بنيصدر رييس حمهور خواستار پايان دادن به جنگ و برادركشي در كردستان شدند.
متن نامه به اين شرح است: 
پس از درود و احترام ما نمايندگان همه طبقات و اقشار مختلف مردم منطقه مهاباد كه با دعوت شوراي شهر در اين جلسه همگاني گرد آمدهايم قبل از هر چيز ابراز تنفر عميق تودهها را نسبت به تجاوز امپرياليسم خونخوار آمريكا به خاك ايران شديداً محكوم ميكنيم كه با شور و شعف اعلام مينماييم كه خلق كرد دوش به دوش همه خلقهاي ايران از جمهوري اسلامي ايران و استقلال و آزادي و از اين ميهن بزرگ خود دفاع كرده و خواهد كرد و از رهبري قاطع ضدامپرياليستي امام خميني پشتيباني نموده و خواهد نمود با احساس عميقتري مسووليت نسبت به انقلاب شكوهمند ايران و حفظ و تحكيم دستآورددهاي آن در قبال تجاوزات راه زنانه امپريالسم خونخوار آمريكا و  توطئههاي رژيم سفاك بعثي عراق با درك علاقه عميقي نسبت به موجوديت استقلال در تماميت ارضي ميهن عزيزمان ايران و به انگيزه پاكترين پيوند قلبي نسبت به وحدت و دوستي و برادري خلقهاي ايران توجه حضرت امام خميني و رييسجمهور را به اين پيام معطوف ميداريم و نظرات و پيشنهادهاي خود را براي خاتمه دادن به جنگ و برادركشي و احقاق حقوق مشروع خلق كرد و تحكيم اتحاد خلل ناپذير خلقهاي كشورمان عليه امپرياليسم به سركردگي آمريكا و صهيونيسم و بقاياي رژيم منفور پهلوي در چند بند زير تقديم و براي اجراي آنها كه به اعتقاد راسخ ما يگانه راه خروج از اين بنبست است از حضرت امام خميني و رييسجمهور اسلامي ايران استمداد مي نماييم: 
-مصرانه خواهشمنديم دستور فرماييد در كليه شهرها نقاطي كه درگيري جريان دارد آتشبس اعلام گردد. از گروههاي سياسي درگير نيز مصرانه ميخواهيم كه به اين آتشبس بلادرنگ لبيك گويند وآنرا با قاطعيت مراعات و اجرا نمايند و به خاموش نمودن جنگ و برادركشي با تمام نيرو صادقانه كمك كنند. 
-كليه مشكل گشاي منطقه كردستان رفع ستم ملي از خلق كرد در مبناي پيام تاريخي امام خميني است كه بيشتر رفع تبعيض از خلق كرد و تامين حقوق سياسي و اجتماعي و فرهنگي آناست و خلق كرد اين همه باآندل اميد بسته است تمنا داريم طرح شش مادهاي پيشنهادي حزب دمكرات كردستان ايران را كه آقاي رييسجمهور اعلام كردهاند مورد قبول ايشان و ديگر مقامات و رهبري جمهوري اسلامي ايران نيز قرار گرفته است هر چه زودتر رسماً اعلام فرماييد. 
-طبيعي است كه پس از اعلام طرح شش مادهاي كه اصول كلي رفع ستم ملي است از خلق كرد را معين مينمايد هياتي ذيصلاح با قدرت تصميم گيري از جانب دولت مامور شود تا با كمك و ياري مردم كردستان قانون و آييننامه اجرايي اصول مصوبه اين طرح را تهيه و به تصويب دستگاههاي قانوني كشور برسانند و براي ترميم خرابيها و دلجويي از مردم تدابير لازم را اتخاذ نمايد.
-خواهشمنديم دستور فرماييد حالت محاصره اقتصادي كه به مناطق مختلف كردستان و مهاباد و پيرانشهر و سردشت و بانه و بوكان و اشنويه و سقز و سنندج و اورامانات و غيره ايجاد شده فوراً برطرف شود اين محاصره بر خلاف اصول اسلامي و صريح قرآن است كه در نتيجه كمبود كالا صدها هزار خانواده مستضعف و محروم در عزابند و گراني بر دوش آنها هر روز طاقتفرسا ميشود. خطر شيوع بيماري وبا و ديگر امراض واگيردار بسياري از مناطق كردستان را تهديد ميكند اطمينان داشته باشيد كه با اين گامهاي درست و انساني و اسلامي آب  بر آتشي خواهد پاشيد كه هرآن در مملكت وسعت ميگيرد و صدها و هزاران انسان بي گناه را در نهيب خود به خاكستر مبدل ميسازد اگر پيشنهادهاي ما كه در چهار ماده فوق به عرض رسيده اجرا شود كمترين شكي نيست كه علاوه بر اجراي حق و عدالت در مورد خلق ستم ديده كرد پايههاي دوستي و وحدت خلقهاي ايران و استقلال و تماميت ارضي ايران بيش از پيش استحكام خواهد يافت. به اميد اقدامات عاجل به نمايندگي از طرف جلسه همگاني نمايندگان تمامي طبقات را اقشار منزقه مهاباد و شوراي شهر مهاباد.
روابط جهاد سازندگي بانه، سقز، سردشت با حزب دمكرات كردستان
جهاد سازندگي بانه و سقز و سردشت تا چند روز قبل با كمك بيش از 6000 نفر كارگر فعاليت مينمود و با پشتيباني اكثريت مردم باعث گرديده بود گروههاي مسلح مخصوصاً حزب دمكرات از جهادسازندگي صريحاً پشتيباني نمايند و چند روزي ميگذرد كه دكتر قاسملو در مصاحبه اي با روزنامه كيهان صريحاً از جهادسازندگي پشتيباني نمود ولي چه زود روشن شد، كه همهي اين حرفها چيزي جز خيمهشببازي نيست، همين پشتيبانان چند روز قبل به جهادسازندگي بانه حمله كرده و پس از غارت كردن اموال، افراد جهادسازندگي را كه در مدت 5 ماه دهها ميليون تومان خرج كارهاي عمراني كرده بودند به گروگانه گرفتند و پس از آن براي توجيه اعمال خود طي اعلاميههايي شايعاتي بين مردم پخش مينمايند، در اينجا فقط چند نمونه آن را براي ملت ايران و برادران كرد عنوان ميكنيم و قضاوت را به خود مردم واگذار مينماييم: 
1ـ كانالهاي فاضلاب كه در شهرستانهاي سقز و بانه و سردشت كه به خواست مردم و به دست كارگران كرد و با كمك شهرداران و معماران شهرداري كنده شده طي اطلاعيههايي شايعه كردهاند، كه جهادسازندگي اين كانالها را جهت استفاده ارتش به صورت سنگر ساخته است! مردم مسلمان كردستان اگر اين كانالها را سنگر است چرا براي كندن آن از هر محله دهها تقاضا دادهايم و همهي تقاضاها موجود است و اگر اين كانالها سنگر است چرا شهرداران و معماران شهرداري و كارگران و حتي خود شما با دست خودتان در كندن آنها جهاد سازندگي را ياري كرده و اگر سنگر است چرا  مقدار زيادي از كانالها لولهگذاري شده است؟ و اگر سنگر استچرا طي تلگرامهايي فرمانداري و شهرداري سقز خواستار شروع كارهاي جهادسازندگي شدهاند؟ چرا در مقابل شايعات تسليم شده و سكوت اختيار ميكنيد؟ چون شايسته يك مسلمان نيست كه خفت را به شهادتو زندگي ننگين را به مرگ سرخ ترجيح دهند.
2ـ اطلاعيهاي در تاريخ 1/3/59 بوسيلهي حزب دمكرات تحت عنوان جهادسازندگي با جهاد ويرانكنندگي در شهرهاي كردستان پخش گرديده و اتهاماتي به جهادسازندگي زده شده است. از جمله در اطلاعيه آمده است كه جهادسازندگي خواستار تحريم اقتصادي سقز، بانه، سردشت شده است! در صورتي كه مردم اين شهرها شاهد هستند در دو ماه گذشته مخصوصاً ارديبهشت ماه صدها تن برنج، روغن و تخممرغ در بانه و سردشت و سقز بوسيلهي جهاد سازندگي و فرمانداران و شوراها پخش شده و حتي هماكنون 96 ت برنج و دهها تن روغن در سردشت و 50 تن برنج و ده ها تن روغن در سقز و 50 تن برنج و چندين تن روغن در بانه در انبارهاي جهادسازندگي و فرنمانداريها به طور مازاد بر مصرف مانده است و حتي در تاريخ 27/2/59 يك دستگاه ماشين يخچالدار حمل گوشت با 15 تن روغن به فرماندار سردشت آقاي احمديان بوسيلهي جهاد سازندگي داده شده است، البته مواد غذايي جهادسازندگي بانه به وسيلهي گروههاي مسلح به غارت رفته است و به علت ناامن بودن راهها كه منجر به غارت رفتن 150 تن برنج و 40 تن سيبزميني و 600 تن روغن شده و به علت ناامن بودن بانه 60 تن سيبزميني جهادسازندگي بانه چند روز قبل در مهاباد به فروش رسيده البته در شهرهايي كه جهادسازندگي وجود ندارد هيچگونه مسئوليتي در اين مورد به عهدهي جهادسازندگي نيست. قضاوت در مطلب فوق را به مردم مسلمان و فرمانداران و شوراها و روحانيون بانه ـ سقز و سردشت واگذار مينمايند.
3ـ در بخش ديگر اطلاعيه آمده است جهادسازندگي خواستار قطع حقوق كارمندان دولت در اين سه شهر شده است. مردم مسلمان كردستان چنانچه مطلع هستيد جهادسازندگي سقز ـ بانه و سردشت 6000 نفر از بيكاران را مشعول به كار نموده است و حتي عدهي زيادي از ديپلمهها و تحصيلكردهها را بدون اجازهي دولت استخدام كرده و براي نمونه ميتوانيد با فرمانداري و شهرداري سردشت تماس بگيريد و حتي حقوق ديپلمهها در ارديبهشتماه نيز بوسيلهي جهادسازندگي پرداخت شده است بنابراين كدام عاقلي قبول ميكند كه جهادسازندگي پيشنهاد قطع حقوق كارمندان دولت را بدهد. در صورتي كه خود جهاد، بيكاران را مشغول و نيازهاي كليهي ادارت را با تمام قدرت رفع نموده است و در مدت كمتر از 5 ماه 30 ميليون تومان در اين منطقه خرج كرده است.
4ـ در بخش ديگر اطلاعيه آمده است جهادسازندگي وضع نظامي پادگان بانه ـ سقز و سردشت را طي گزارشي براي خامنهاي تشريح كرده است و خواهان بمباران كردستان و مجازات افراد ارتش شده است. از مردم مسلمان بانه سئوال ميكنيم افراد جهادسازندگي كه چند روز بعد از عيد و در اولين روز درگيريها بوسيلهي گروههاي مسلح دستگير شدهاند و در روستاهاي بانه به سر ميبرند چگونه چنين اطلاعاتي از بانه به تهران دادهاند و از مردم مسلمان سردشت سئوال ميكنيم آيا در اين تاريخ افرا جهادسازندگي در سردشت بودهاند تا خبرهاي پادگان و سقوط پاسگاه ربط و كلته را به تهران دهند؟ و همچنين از مردم سقز سئوال ميكنيم جهادسازندگي چند روز بعتد از عيد تعطيل گرديده؟ و آيا افراد جهادسازندگي در سقز بودهاند كه از وضع پادگان سقز گزارش تهيه نمايند مخصوصاً از مردم سردشت و فرماندار و شهردار سردشت سئوال ميكنيم آيا اطلاع كامل ندارند كه جهاد سازندگي در اولين روزهاي درگيري در كليهي شهرها تعطيل و افراد منطقه را ترك و عدهاي دستگير شدهاند و آيا بارها خواستار ادامهي كار جهادسازندگي نشدهاند؟
5ـ ضمناً متني در روزنامه جمهوري اسلامي تحت عنوان نامهاي مهم در مورد اوضاع نظامي بانه ـ سقز و سردشت در تاريخ 27/2/59 صفحهي 2 شماره 278 به چاپ رسيده و قيد شده است كه اين نامه از يك منبع كاملاً موثق براي حجتالاسلام خامنهاي فرستاده شده است. حزب دمكرات نيز از فرصت استفاده كرده و براي توجيه دستگير كردن افراد جهادسازندگي نويسندهي اين نامه را جهادسازنگي بانه ـ سقز و سردشت معرفي كرده است كه شديداً از طرف جهادسازندگي كردستان اين موضوع تصويب ميگردد و از روزنامهي جهموري اسلامي خواسته ميشود هر چه زودتر واقعيت را براي ملت ايران و مردم كردستان و جهادسازندگي روشن نمايند البته قسمتي از نامه اشارهاي به رفع مشكلات رفاهي ادگان بانه و سقز بوسيلهي جهاد گرديده كه فقط انداختن شيشهها و دربهاي پادگانه بانه و آنهم با كمك خود مردم بانه بوده كه جهادسازندگي هزينهي آن را پرداخت نموده است. در خاتمه به مردم مسلمان كردستان و ارتش جمهوري اسلامي ايران هشدار ميدهيم كه اين گونه شايعات توطئهاي است بر عليه جهادسازندگي و براي جداكردن جهادسازندگي از تيرهي مردم فقير چون گروههاي مسلح از همكاري دستهجمعي كارگران و كشاورزان و كسبه و روحانيون با جهادسازندگي به وحشت انداختهاند و براي اينكه پايگاه خود را بين افراد ناآگاه حفظ كنند اين شايعات را پخش ميكنند و حتي كوشش ميكنند كه برادران ارتشي را كه تنها نيروي مقاوم در مقابلشان است به جهادسازندگي بدبين و ارتش را تضعيف نمايند.
 بر فراز باد پرچم خونين اسلام در جهان ـ جهادسازندگي كردستان(كيهان10/3/1359)
سازمان چريكهاي فدائي خلق،61 گروگان را آزاد كرد.
سازمان چريكهاي فدائي خلق در اطلاعيهاي اعلام كرد  كه 61 تن از گروگانهاي درگيريهاي اخير كردستان را آزاد كرده است. در اين اطلاعيه، سازمان چريكهاي فدائي خلق، خواستار پايان بخشيدن به محاصره اقتصادي كردستان، اعلام آتش بس در تمامي جبههها و پذيرش رسمي اصول خودمختاري كردستان شده است. متن اطلاعيه اين سازمان به شرح زير است:
«سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران در ادامه تلاشهاي خود جهت پايان بخشيدن به جنگ برادركشي در كردستان و تأمين حقوق حقه خلق كرد در چهارچوب جمهوري اسلامي ايران، تعدادي از گروگانهاي درگيري اخير كردستان را كه در اختيار اين سازمان ميباشد، آزاد مينمايد. 
سازمان ما براين اعتقاد است كه مساله كردستان، راه حل نظامي ندارد و كسانيكه امروز تلاش ميكنند با ادامه سياست لشكر كشي، مساله كردستان، را فيصله بخشند، تنها به ادمه جنگ برادركشي،تشديد خصومت ميان خلقهاي ايران و تضعيف مبارزات ضد امپرياليستي دمكراتيك مردم ميهنمان كمك ميكنند. ما از دولت جمهوري اسلامي ايران و شخص رييسجمهور، مصرانه ميخواهيم با پايان بخشيدن به محاصره اقتصادي كردستان، اعلام آتش بس در تمامي جبههها و پذيرش رسمي اصول خودمختاري كردستان، شرايط لازم را جهت برقراري صلح در منطقه فراهم آورد».
پشتيباني از تلاشهاي صلح آميز نيروهاي سياسي مسوول در كردستان، وظيفه همه كساني است كه نگران سرنوشت انقلاب شكوهمند مردم ايران ميباشند و دشمن اصلي خلقهاي ما را امپرياليسم جنايتكار آمريكا ميدانند. سازمان ما به سهم خود از هر تلاشي در اين زمينه، قاطعانه حمايت كرده و شديداً مخالف تمام شيوههاي انتقام جويانهاي است كه نتيجهاي جز گسترش هر چه بيشتر جنگ برادركشي ندارد. سازمان ما عليرغم شرايط نامساعدي كه به واسطه گسترش جنگ از جانب جمهوري اسلامي بوخود آمده، از هيچ كوششي بخاطر برقراري صلح در كردستان، كوتاهي نخواهد نمود. بدين لحاظ، آزادي كساني كه به جنگ تحميلي با خلق كرد فرستاده شدهاند را گامي مثبت جهت تحقق اهداف فوقالذكر ميدانيم و اميدواريم تلاشهاي ما از جانب مردم مبارز ايران و همه نيروهاي انقلابي و ترقيخواه و مقامات مسوول جمهوري اسلامي، مورد پشتيباني و تأئيد قرارگيرد. ما در آينده نزديك تمام گروگانهائي را كه در اختيار سازمان ما ميباشند، آزاد خواهيم كرد".(اطلاعات1/4/1359)
اطلاعيه روابط عمومي دفتر رياست جمهوري دربارهي گروه ضربت كرمانشاه
دفتر روابط عمومي رياست جمهوري در پي چاپ جوابيه گروه منحله ضربت كرمانشاه در روز 31 خرداد در كيهان اطلاعيهاي صادر كرد متن اطلاعيه چنين است:
با توجه به سوابق گروه ضربت كرمانشاه و انحلال اين گروه از طرف دادستاني انقلاب. از طرف دادستاني انقلاب، تعقيب و محاكمه اعضاي مختلف آن قريباً انجام خواهد گرفت. بديهي است مطالبي كه در دادگاه كه توسط شاكيان دادستان و متهمين عنوان ميشود و انشاءالله به طور علني از رسانههاي گروهي پخش خواهد شد. پاسخ كلي سئوالهاي مطرحه در جوابيهمزبور را خواهد داد.
با اين وصف به منظور رفع هرگونه ابهام و بنابر احترام وارزشي كه براي افكار عمومي و بحث آزاد قايل هستيم مختصر زير را به اطلاع عموم ملت ايران ميرسانيم. قبل از پاسخ به سئوالات زير اين حقيقت ضروري است كه گروه مزبور تاكنون تحت عناوين مشروحه زير خود را معرفي نمودهاند:
1ـ گروه ضربت سپاه پاسداران ـ (سپاه اين ادعا را رد ميكند).
2ـ گروه ضربت كرمانشاه
3ـ گروه ضربت وابسته به پيشمرگان كرد مسلمان
4ـ گروه ضربت شماره 2 كرمانشاه
به هر حال گروه منحله ضربت كرمانشاه كه تحت هر عنوان خود را معرفي نمايد مسئول اعمالي است كه انجام داده و اين تعداد اسامي فقط اتهامي بر اتهامات آنها ميافزايد.
1ـ در پاسخ سئوال اول به اين كه آيا مداركي دال بر جدا بودن گروه مزبور از سپاه و كميتهها، بايد گفت: در جلساتي كه با افراد و فرماندهان سپاه پاسداران كرمانشاه در روز 22/3/59 با حضور دادستان انقلاب كرمانشاه و نيز سرپرست گروه ضربت داشتيم همگي اذعان بر آن داشتيم كه اين گروه هيچ وابستگي به آنها نداشته و مستقل از آنها و به طور خودسرانه عمل ميكردند و اصولاً به عنوان يك مسلمان وظيفه خود را ميدانستند كه اين گروه را منحل نمايند. مدارك ديگر دال بر اينكه گروه منحله ضربت مستقل از سپاه عمل ميكرد صورتجلسهي مورخ 23/3/59 است كه با امضاي آقايان سرپرست سپاه كرمانشاه، استاندار، سرپرست گروه ضربت و دادستان انقلاب رسيده و در آن آورده شده كه اين گروه وابسته به سازمان پيشمرگان مسلمان كرد ميباشد كه بعداً معلوم شده كه چنين وابستگي وجود ندارد و گروه مزبور غير قانوني است.
2ـ اصولاً اين موضوع كه آيا ضرب و شتم 14 روزهي ما زيادتر بوده و يا ستم سالهاي متوالي مالك و خائن و فئودال. . .  خود مبين چنين نكتهاي است:
1ـ شما ظرف 14 روز بازداشتيها را در زندان مورد ضرب و شتم قرار دادهايد.
2ـ ضرب و شتم بازداشتي در زندان كه با دستها و چشمان بسته انجام مي گيرد آيا شكنجه نيست؟
3ـ اصولاً بيان اين مطلب از طرف گروه منحله كه خود را حاميان «امنيت» ميدانند با بقيه مطالب مندرج در جوابيه مزبور تناقض پيدا ميكند زيرا امنيتي كه با شكنجه افراد اگر چه متهم باشند برقرار شود حقااستقرار «عدم امنيت» ميباشد و در عدل اسلامي جايي براي اين نحوه استقرار امنيت وجود ندارد. ذكر اين نكته لازم است كه شكنجهديدگان گروه منحله ضربت هم اكنون در بيمارستان بستري و تحت معالجه ميباشند.اينكه چرا افرادي كه بر اثر ظلم و جور اين گروه از دهات خود آواره شدهاند به ما « دفتر رياست جمهوري» پناه نياوردند سئوال عجيبي است زيرا وقتي محيط رعب و وحشت ايحاد شد و اشخاصي به غلط به نام كميته ضربت سپاه پاسداران يا اسامي مشابه باآن در لباس سربازان اسلام عرصه را براي آنان تنگ ميكنند مردم از دولت قطع اميد كرده و به كوه پناه ميبرند. طبيعي است اگر كورهراهي براي رساندن صدايشان به ما مييافتند از آن استفاده ميكردند كه اينكه تعداد از آنان به طريقي به ما تظلم نمودند.
4ـ اين ادعا كه افراد منحله ضربت در عمليات صورت خود را ميپوشاندند مستند به شهادت كليهي افرادي است كه از از گوشه و كنار دهها قريه و قصبه به مقر سپاه پاسدارن كرمانشاه آمده وگفته اند به ما تظلم شده است.جالب است كه اين موضوع را سرپرست گروه ضربت كرمانشاه نيز اعتراف كرده و توجيه مينمود كه براي جلوگيري از شناخته شدن توسط ضد انقلاب اين كار را ميكردند.
5ـ غلامعلي نوري «رهبر» گروه ضربت رهبر عمليات شب بيستم خرداد ماه جاري در «كوزران» بوده است و تيراندازيهاي بي مورد آن شخص هم زيادي بوده است.
6ـ در مورد شكنجههاي اين گروه سئوال فرموده بوديد كه چگونه بوده است؟ما فقط چند مورد آن را به طور خلاصه در زير شرح ميدهيم:
الف ـ شخصي به نام اسماعيل امامي است از اهالي دهكدهي شله حسنآباد را به جيب بسته و در زمين شخمزده بر روي زمين ميكشند و پس از آن به كف پاي وي بوسيلهي اسلحهي ژ ـ3 يك تير شليك ميكنند.اين شخص در تهران بستري ميشود و خبرنگاران نيز او را ديده و از اظهارات وي در مورد شكنجههايش باخبر شدهاند.
ب ـ شخصي به نام غلامحسين بختياري سنجابي پس از دستگيري در حين بازجويي با ضربههاي دستهي هفتتير به بيني و چانهي او ميزنند و سپس او را به مانند يك تكه گوشت به صندوق عقب اتومبيل انداخته و سپس در جادههاي ناهموار رانندگي ميكنند تا باعث آزار واذيت وي شوند.
اينها فقط چند نمونه از شكنجههايي است كه گروه منحله ضربت در مورد افراد به كار برده است در پايان لازم است متذكر شويم كه چون حكم انحلال گروه ضربت و دستگيري افراد آن بوسيله دادستاني انقلاب صادر و اجرا گرديده پروندهي مربوطه در داستاني انقلاب تحت رسيدگي ميباشد و از آنجا كه پرونده ي امر تحت رسيدگي و پيگيري است انجام هرگونه مناظره بايد با اجازهي دادستاني انقلاب باشد و در صورتي كه چنين اجازهاي صادر گردد من شخصاً موافقت خود را به شركت در اين مناظره اعلام ميكنم در هر حال پروندهي امر بايد بوسيلهي مقامات قضايي و در محاكمه عدل اسلامي رسيدگي شود.محمد حسن پيرحسيني مشاور رييسجمهور در امور عمومي(كيهان10/4/1359)
فعاليتهاي جهاد سازندگي در كردستان تعطيل ميشود.
ستاد جهاد سازندگي كردستان،طي اطلاعيهاي اعلام كرد: كليه اقدامات عمراني و سازندگي اين ستاد دركردستان بعلت نداشتن بودجه و كارشكني دولت به زودي تعطيل خواهد شد. متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
بسه تعالي
با درود و تعظيم به پيشگاه ملت مسلمان و رنجديده ايران. جهاد سازندگي از روزي كه پا به عرصه وجود نهاد با كمبود بودجه و امكانات روبرو شده در دوره حكومت مهندس بازرگان با دادن بودجه به جهاد مخالفت ميشد. جهاد مجبوربود با التماس به اين و آن مبالغ ناچيزي جهت ساختن يك حمام يا يك مدرسه كه معمولاًناتمام ميماند بعد از مدتها دوندگي دريافت نمايد خوشبختانه ديري نپائيد كه از خدمت دولت موقت محروم گشتيم و چند ماهي كه نخست وزير نبود به شوراي انقلاب روي آورديم و بودجه مورد نياز را تا حدودي در اختيارمان گذاشتند و گفتند كه شما هركار عمراني كه به صلاح مردم و مملكت است شروع نمائيد پول به اندازه كافي موجود است. جهادسازندگي كردستان نيز طرحهاي عمراني بزرگ شروع نمود. تا اينكه رييس جمهور انتخاب شد و اولين خبري كه نصيب جهاد شد باز كمبود بودجه بود ماهها دوندگي كرديم و بارها فرياد زديم والتماس كرديم كه كارهاي جهادسازندگي به علت نبودن بودجه رو به تعطيل است و نزديك به هزاران كارگر از كار بي كار ميشوند رييس جمهور در جواب گفت اگر بودجه جهاد كافي نيست از استاندار بگيريد البته چون هدف جهاد خدمت به مستضعفين است پيش استاندار رفتيم و سر تعظيم فرود آورديم و گفتيم با كمال ميل براي رضاي خدا و خدمت به مردم حاضر به اجراي فرامين شما هستيم و گفتيم با توجه به اينكه از يكسال قبل تا كنون اقتصاد منطقه تقريباً در دست جهاد سازندگي بود و ادارات دولتي غير از كارشكني هيچكاري انجام نداده و نميدهند و تعطيل كار در اين منطقه به صلاح مملكت نيست از بودجهاي كه در اختيار استانداري قراردارد و در اين مدت به هيچ وجه مصرف نشده است مبلغي در اختيار جهاد سازندگي قرار دهيد. جواب استاندار و معاونش چنين بود ما اداراتي داريم كه كاملاً از هم پاشيده كه بايد تجديد سازمان گردد و از طرفي چون كارمندان حقوق ميگيرند بايد در مقابل كار كنند و اين بودجه كه در اختيار استانداري است بايد ادارات دولتي يكسال با آن خود را مشغول نمايند و اگر استانداري كل بودجه را نيز به جهاد بدهد جهادسازندگي با اين سرعت عمل در مدت يكماه آنرا مصرف خواهد كرد. بعداً تكليف استانداري با كارمندان دولت چه خواهد شد؟ و در خاتمه استاندار گفت ما در خدمت جهاد هستيم اما بدون پول.
اي امام، اي ملت مسلمان ايران خدا را به شهادت ميگيريم كه در روزهايي كه حتي بردن نام كردستان براي عدهاي ترسآور و وحشتناك بودما جان بر كف با دادن چندين شهيد و دهها گروگان در اين منطقه به ياري مستضعفين شتافتيم ولي اكنون معلوم نيست چه دستهايي در كار است كه لبة تيز اين ضرباتشان را بر پيكر جهاد سازندگي فرودميآورند؟
و بدين سان با جهاد سازندگي مخالفت ميشود و بايد پول در استانداري بيمصرف بماند جهادسازندگي در بدر به دنبال پول باشد.
اي امام، اي ياور مستضعفان، ما به فرمان تو لبيك گفتيم و تا پاي جان ايستاديم ولي اكنون به اجبار 50% از كارهاي جهادسازندگي كردستان تعطيل شده است وتا چند روز ديگر كلاً تعطيل خواهد شد. و عملاًمسووليت از جهاد سلب ميگردد. و شايد با تعطيل شدن جهاد مشكلات منطقه با دست مسوولين دولتي به نحو احسن حل شود. و آخر سال نگويند پولها در بانكها خرج نشده باقي مانده است. به اميد توجه و اقدام عاجل   ستاد جهاد سازندگي كردستان(جمهوري اسلامي20/4/1359)
اعلام موجوديت انجمن اسلامي
سنندج- انجمن اسلاميكاركنان پست و تلگراف استان كردستان، با انتشار اطلاعيه اي اعلام موخوديت كرد. در اطلاعيه آمده است: « ما اعتقاد راسخ داريم كه تنها با تكيه به الله و قرآن ميشود جلو تمام حركتهاي ضد تكاملي و امپرياليستي را گرفت. بنابراين ما با تشكيل انجمن اسلامي سنگري محكم در برابر عوامل شرك و كفر ايجاد كرده ايم».(اطلاعات23/6/1359)



















 











 






  







