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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.

تظاهرات در مهاباد 
مهاباد – ساعت 6 بعد از ظهر ديروز( چهارشنبه 15 شهريور) پس از پايان يك مسابقه فوتبال در ميدان ورزشي مهاباد، تماشاگران كه تعدادشان بين 500 تا 600 نفر تخمين زده شد به خيابان ريختند و شروع به تظاهرات كردند. 
تظاهر كنندگان خواستار آزادي زندانيان سياسي شدند.اين عده در خيابانها براه افتادند و شعار دادند.تظاهرات ساعت9 بعد ازظهر9 بدون برخورد بين تظاهر كنندگان و مأموران انتظامي پايان گرفت(اطلاعات 15/6/1357)
تظاهرات در شهرستانها
مهاباد-خبرنگار اطلاعات: شبانگاه ديروز،پانصد جوان و نوجوان در مهاباد با دادن شعار در خيابانهاي اين شهر به راه افتادند و آزادي زندانيان سياسي را خواستار شدند.
اين عده در حاليكه شعار ميدادند:«آزادي،آزادي، زندانيان سياسي را آزاد كنيد»،از ميدان ورزشي مهاباد بيرون آمدند و پس از گذشتن از خيابان شاهپور،به ميدان محمد رضا شاه رسيدند.دراين محل،رئيس شهرباني مهابادآنها را دعوت به آرامش كرد، ولي آنها بار ديگر با دادن شعار،از خيابان پهلوي شرقي گذشتند و به ميدان رضا شاه كبير رفتند.تظاهر كنندگان،سپس ازاين ميدان به سوي خيابان حافظ به راه افتادند و ميخواستند بطرف ميدان محمد رضا شاه برگردند كه مأمورين انتظامي براي متفرق كردن آنها چند تير هوايي شليك كردند و تظاهر كنندگان پراكنده شدند.(اطلاعات 16/6/1357)
به وسيله ماموارن ژاندارمري،از مهاجرت هزار روستائي كرد جلوگيري شد. 
حدود يك هزار تن از كشاورزان قريه دارسيران،واقع در بخش حومه شهر مرزي مريوان،بخاطر اعتراض به عدم اجراي دقيق قانون اصلاحات ارضي در روستاي خود تصميم گرفته اند مهاجرت كنند. 
كردستان ـ واحد مركزي خبر:روستائيان از 10 روز قبل در يك كيلومتري مرز متوقف شده اند و مأموران ژاندارمري مانع پيشروي آنان بسوي مرز ميشوند. 
محمد نريموسائي و رشيد شكر رزاقي گزارشگران كيهان در كرمانشاه و سنندج كه به محل توقف روستائيان رفته اند،در گزارش مشترك خود مي نويسند: 
روستائيان مهاجر با كمبود آذوقه روبرو هستند و همچنان در بلاتكليفي بسر ميبرند. مشكل اين عده از هشت سال قبل آغاز شد و آنطور كه خودشان ميگويند، براي بدست آوردن نسق زراعي تاكنون حدود هفت كيلو نامه و شكوائيه به اكثر مقامات مسئول مملكتي نوشته اند. 
حدود 750 هكتار اراضي مزروعي روستاي دارسيران، متعلق به 9 مالك متنفذ است كه اغلب در انجمنهاي شهر و شهرستان و ادارات دولتي صاحب نفوذ هستند. كشاورزاني كه اين زمينها را كشت مي كردند 9 سال پيش اقدامات خود را براي دريافت نسق زراعي آغاز كردند و ظرف اين 9 سال ادامه در گيريها نه تنها كمكي به حل مشكل آنان نكرد، بلكه سبب شد كه پنج تن از آنان به اسامي حاج محمد امين احمدي، عبدالله ازادي، سعيد دارابي، حاج مصطفي تارام و صالح بهرامي هر كدام بدمت 6 ماه با راي كميسيون امنيت اجتماعي از زادگاه خود تبعيد شدند و چون كميسيون امنيت اجتماعي از زادگاه خود تبعيد شدند و چون كميسيون امنيت اجتماعي اعتبار اعزام آنان را به محل تبعيد نداشت، مالكان اين اعتبار را تامين كردند!
در سال گذشته، بدنبال در گيريهاي مداوم زارعان و مالكان، دادگاه مريوان به همه روستائيان ابلاغ كرد كه در مورد نسق زراعي هيچگونه حق قانوني ندارند . روستائيان كه اين حكم اعتراض داشتد و آنرا نتيجه اعمال نفوذ مالكان مي دانستند،دسته جمعي به يك راه پيمائي دست زدند و تا مرز پيش رفتند. آنها با وساطت استاندار كردستان و فرماندار مريوان پس از يك شبانه روز به روستاي خود بازگشتند. استاندار كردستان در ملاقات با روستائيان قول داد كه حكم دادگاه را باطل كند. 
مدتي بعد،نسق زراعي براي 45 خانواده روستائي صادر شد،اما به بقيه خانوادهها ابلاغ شد كه چون غير از كشاورزي كارهاي ديگري نيز دارند،مستحق دريافت نسق زراعي نيستند. 
در اين شرايط،هيچ يك از زارعان روستاي دارسيران حاضر به قبول نسق زراعي نشدند و اعلام كردند كه تنها در صورتي نسقها را مي پذيرند كه براي همه، بدون استثناء صادر شده باشد.روستائيان بعنوان اعتراض به اين اقدام،به مريوان رفتند و مدت 14 روز،هر روز از صبح تا شب در فرمانداري بست نشستند.از اين اعتراض، نتيجه اي حاصل نشد و نه روز قبل،روستائيان پس از گذشتن از خيابانهاي مريوان بسوي مرز روانه شدند. 
در ده كيلومتري مرز،درگيري شديدي بين روستائيان و مأموران ژاندارمري رخ داد كه به زخمي شدن يك دختر و يك مرد روستائي منجر شد.مجروحان،وسيله پزشك ژاندارمري معالجه شدند.عليرغم اين درگيريها، روستائيان به راه خود ادامه دادند و در يك كيلومتري مرز متوقف شدند. (اطلاعات 7/7/ 1357)
 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) 
تظاهرات و زدوخورد در چند شهر 
 در بانه كردستان 
از ساعت 9 صبح ديروز گروهي از اهالي بانه كردستان در خيابانهاي شهر براه افتادند و تظاهرات آرامي برپا كردند. 
راه پيمائي و تظاهرات نشسته در بانه 4 ساعت ادامه يافت. تظاهركنندگان پلاكاردهاي پارچه اي در دست داشتند كه بر روي آنها شعارهائي نوشته شده بود. سخنرانان مذهبي و عده اي از اصناف و روشنفكران شهر براي جمعيت سخنراني كردند، تظاهرات بانه بدون حادثهاي پايان يافت. 
جوان 16 ساله در تظاهرات بوكان كشته شد.
جوان 16 ساله اي كه در تظاهرات بوكان مجروح شده بود، در يكي از بيمارستانهاي تبريز درگذشت. وي كمال حميدي نام داشت و محصل بود، كمال كه در اثر اصابت گلوله مجروح شده بود ابتدا در بيمارستان شيروخورشيد سرخ بوكان بستري شد و سپس به تبريز منتقل گرديد، ولي تلاش براي نجات وي بجائي نرسيد. 
بستگان جوان مقتول اظهار داشتند كه جوان ديگري بنام محمد بهرامي نيز در بوكان در اثر اصابت گلوله كشته شده است.( اطلاعات10/7/1357) 
در تظاهرات مهاباد و بوكان 3 نفر كشته شدند.
مهاباد و بوكان- در تظاهرات وسيعي كه در شهرهاي بوكان و مهاباد برگزار شد، بعلت درگيري پليس با مردم سه نفر كشته و عدهاي مجروح شدند. دو نفر از كشته شدگان از اهالي بوكان بودند و يك نفر ديگر از مهاباد بود. از آغاز هفته تاكنون، دوبار در مهاباد، تظاهرات وسيعي برگزار شد كه در اين اولين تظاهرات، يك نفركشته شد و سه نفر مجروح گرديدند. در اين تظاهرات،عده زيادي از علماء و اهالي مهاباد شركت داشتند.( اطلاعات11/7/1357)
اعتراض جمعيت حقوقدانان به بازداشت 17 نفر در سقز
سخنگوي جمعيت حقوقدانان ايران به خبرنگار قضايي ما اظهار داشت: در تاريخ بيست و پنجم شهريور ماه گذشته، تظاهرات آرامي در شهر سقز، واقع در استان كردستان روي داد كه در پايان آن، مأمورين انتظامي، هفده نفر را كه اكثر آنان كارمند دولت بودند دستگير كردند. از آن تاريخ تاكنون، پرونده اين عده به دادگستري ارجاع نشده است و شكايات زيادي از طرف دستگير شدگان و خانواده آنان به كانون وكلاي دادگستري و جمعيت حقوقدانان و جمعيت ايراني طرفدار آزادي ودفاع از حقوق بشر ارسال شده است.
جمعيت حقوقدانان ايران، مامور رسيدگي به اين شكايات شد.با تماسهايي كه نامبرده با مقامات داد گستري كردستان بعمل آورد، مراجع قضايي از ارسال پرونده دستگير شدگان به دادسرا اظهار بي اطلاعي كردند.
وي به خبرنگار قضايي اظهار داشت: در اين باره شكاياتي نزد وزير دادگستري مطرح گرديده و با تمامي اقداماتي كه بعمل آمده مقامات انتظامي بر خلاف كليه موازين حقوقي از، ارسال پرونده دستگير شدگان خودداري كردهاند. بهمين جهت تلگرافهاي بي شماري از اهالي سقز و خانوادههاي آنان بعنوان اعتراض به عمل مأمورين انتظامي به كانون وكلا و جمعيت حقوقدانان ارسال شده است. وي توضيح داد كه قرار است هيئتي از طرف جمعيت حقوقدانان ايران جهت رسيدگي به اعتراض 17 نفر دستگير شده به كردستان اعزام شود.( اطلاعات11/7/ 1357)
خواستهاي 14 گانه 
 بانه ـ مردم بانه با انجام يك تظاهرات،خواستهاي چهارده گانه خود را به اطلاع فرماندار بانه رساندند. 
 در اين تظاهرات و ملاقات كه روز دوشنبه صورت گرفته كليه بازارهاو مغازههاي شهر تعطيل شد و جمع كثيري از طبقات مختلف مردم با حمل پلاكارد در خيابان بحركت درآمدند. 
از طرف فرماندار بانه نمايندگان مردم دعوت به ملاقات و مذاكره شدند و نمايندگان خواستهاي خود را در 14 ماده به اطلاع فرماندار رساندند. فرماندار از مردم مهلت خواست و قول داد حتي الامكان در صورت توانائي و در حدود قانون خواستهاي آنها را عملي نمايد. 
پس از اين قول به درخواست نمايندگان، مردم به تظاهرات خود پايان دادند . مغازهها باز و مدارس داير شد. 
خواستهاي مردم بانه به اين شرح تسليم فرماندار شد: 
1 ـ آزادي بازداشت شدگان 
2 ـ تجديد محاكمه زندانيان كه بطريق غير عادلانه به حبسهاي مدتهاي طولاني محكوم شده اند و رفع تظلم از آنان 
3 ـ اجازه بازديد و ملاقات با باز داشت شدگان . 
4 ـ تعويض شهردار بفوريت. 
5 ـ بررسي نارسائيهاي آموزشي و پرورشي در سطح شهر و روستا با توجه به قطعنامه معلمان شهرستان بانه ( مدت سه روز است كه معلمان و دانش آموزان بانه در محوطه خانه فرهنگيان اين شهرستان جمع شده و خواستهاي خود و نارسائيهاي آموزش و پرورش بانه را اعلام و قطعنامه اي تهيه كرده اند. ) 
6 ـ عدم مداخله ادارات دولتي در امور مربوط به آموزش و پرورش مگر بطريق همكاري. 
7 ـ تجديد انتخابات و تعويض مدير عامل شير و خورشيد سرخ بانه بفوريت. 
8 ـ پذيرش بيماران مستمند بطور رايگان و عدم تبعيض در پذيرش بيماران در بيمارستانها. 
9 ـ تعقيب متجاوزين بيت المال در تمام سطوح ادارات محلي بانه . 
10 ـ بكارگماردن جوانان بيكار با توجه به خواست شغلي آنان. 
11 ـ انحلال اتاق اصناف در بانه 
12 ـ لغو عوارض و مالياتهاي سنگين كه نامتناسب و بدون توجه به درآمد ساليانه كسبه اين شهرستان تصويب شده است. 
13 ـ توجه به بهداشت عمومي در سطح شهر و روستا و توسعه آن . 
14 ـ توجه كامل به وضع كشاورزي و دامداري در سطح شهر و روستا. (اطلاعات12/7/1357)
مجروح تظاهرات مهاباد به تهران منتقل شد. 
مهاباد: عطاء سيدي يكي از مجروحان تيراندازي هفته قبل مهاباد براي معالجه اساسي به تهران انتقال يافت. در تيراندازي هفته قبل مهاباد كه در جريان تظاهرات صورت گرفت يكي از تظاهر كنندگان بنام جمال فقيه يعقوبي كشته شد و سه نفر نيز مجروح شدند كه دو نفر از مجروحين قبلا براي درمان به تهران يافته بودند. 
تظاهرات آرام در سردشت
سردشت: خبرنگار كيهان ـ ساعت يك بعداز ظهر جمعه تظاهرات آرامي در سردتشت ترتيب يافت و مرمدخ و خواستهاي خود را با فرماندار اين شهر در ميان گذاشتند. 
تظاهر كنندگان كه بالغ بر چهار هزار نفر بودند در جلو فرمانداري سردشت اجتماع كردند و تا ساعت دو و نيم بعداز ظهر به تظاهرات پرداختند. آنها خواستهاي خود را كتباَ به فرماندار تسليم كردند . فرماندار قول داد كه به خواستهاي آنها رسيدگي كند و از مقامات مسئول در اين زمينه كمك ميگيرد. 
خواستهاي اجتماع كنندگان سردشت عبارت بود از اجراي كامل قانون اساسي ـ آزادي كليه زندانيان سياسي ـ تعقيب و مجازات عاملين كشتارهاي اخير در سراسر كشور ـ رسيدگي به نارسائيهاي آموزش و پرورش  توجه به رفاه معلم ـ رسيدگي به وضع كشاورزان و كارگران ـ تاسيس تلفن خودكار در سردشت و آسفالت جادههاي پيرانشهر ـ مهاباد و بانه.( اطلاعات12/7/ 1357) 
تظاهر كنندگان سنندج چند بانك را آتش زدند.
سنندج: ساعت 2 بعدازظهر ديروز عده اي در حدود 60 نفر در خيابان شاهپور سنندج اجتماع كردند و دست به تظاهرات زدند. عده اي از تظاهر كنندگان نقابدار بودند. 
تظاهر كندگان پس از دادن شعارهائي به بانك رفاه كارگران در خيابان شاهپور و در حاليكه كاركنان بانك هنوز محل كارشان را ترك نكرده بودند حمله كردند و پس از شكستن شيشههاي بانك آنرا با استفاده از مواد آتش زا «كوكتل مولوتف» به آتش كشيدند. 
آتش بوسيله كاركنان بانك و مأمورين آتش نشاني خاموش شد. در اين آتش سوزي مقداري از اوراق و اسناد سوزانده شد و امروز در كارهاي جاري بانك اختلال پيش آمده است و بغير از باجه دريافت و پرداخت ساير قسمتهاي بانك فعاليتي ندارند.
 متعاقب اين حمله تظاهر كنندگان به بانك ملي شعبه شاهپور كه در جنب بانك رفاه كارگران قرار دارد حمله كردند و شيشههاي اين بانك را شكستند و قبل از به آتش كشيدن اين بانك مأمورين شهرباني سررسيدند و تظاهر كنندگان متفرق شدند.پليس چهار نفر از تظاهر كنندگان را دستگير نمود. كه پس از انجام تحقيقات سه نفر را آزاد كرد و هم اكنون يكنفر در بازداشت بسر ميبرد. (اطلاعات13/7/ 1357) 
اعتصاب كاركنان تعاونيهاي روستائي آذربايجان غربي 
كاركنان و كارمندان شركتهاي تعاون روستائي آذربايجان غربي و شهرستان رضائيه از صبح پنجشنبه دست از كار كشيدند و علت اعتصاب خود را كمي حقوق و ساير مزايا ذكر كردند و افقزودند تا بخواستههاي آنها ترتيب اثر داده نشود، كار خود را از سر نخواهند گرفت. 
با آغاز اين اعتصاب، كار خريد محصولات كشاورزي از جمله سيب، سيب زميني و گندم همچنين توزيع و فروش نفتي در روستاها تعطيل شد. (اطلاعات15/7/1357) 
اعتصاب در شهرستانها 
سنندج ـ كاركنان اداره پست سنندج و شهرهاي تابعه استان كردستان از ظهر روز چهارشنبه در حال اعتصاب بسر ميبرند. 
كاركنان پست در اداره حضور دارند اما كار مراجعان را انجام نميدهند و در نتيجه مبادلات پستي از ظهر ديروز تاكنون بين سنندج و شهرهاي مختلف كشور صورت نميگيرد. 
كاركنان پست كردستان حدود صد نفر هستند. خواستهاي آنان تامين مسكن ـ افزايش حقوق ـ هم طرازي حقوق با شركت مخابرات ـ اصلاح قوانين استخدامي كه مفاد اين قانون بضرر پيمانيهاست. 
استفاده بيشتر از تجربه كاركنان قديمي ـ استفاده از حداكثر  اضافه كار يعني 85 ساعت در ماه.( اطلاعات15/7/1357) 
اعتصاب كاركنان تعاوني روستائي كردستان 
سنندج ـ 155 نفر از كاركنان سازمان تعاون روستايي استان كردستان از امروز به عنوان اعتراض به وضع استخدامي و كمي دسمزد خود دست به اعتصاب زدند. 
اين گروه همچنين خواستار اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و نيز انجام چند خواست ديگر شدند و اعلام كردند تا زمانيكه به خواستهاي آنان بطور كامل رسيدگي نشود به سر كار خود باز نخواهند گشت. 
اعتصاب كاركنان سازمان تعاوني استان كردستان براي روستائيان مشكلاتي پيش آورده است و در حال حاضر به دليل تعطيل بودن فروشگاههاي تعاون روستايي برخي كالاهاي ضروري بدست شان نميرسد.( اطلاعات15/7/1357)  
تظاهرات در پاوه و كرمانشاه  
پاوه ـ خبرنگار كيهان: در دو روز گذشته صدها نفر از فرهنگيان و طبقات مختلف مردم پاوه دست به تظاهرات زدند. 
آنها بركناري مدير عامل شير و خورشيد سرخ پاوه، جلوگيري از ورود سالار جاف نماينده اورامانات در مجلس شوراي ملي به پاوه و تعقيب كساني را كه در تغذيه دانش آموزان سوء استفاده كرده اند درخواست دارند. (اطلاعات16/7/ 1357)  
با ميانجيگري مردم مريوان و تعهد اجرائي فرماندار، 
روستائيان معترض كردستان به خانههاي خود بازگشتند.
 مريوان ـ رشيد شكر رزاقي( خبرنگار اعزامي كيهان):75خانواده روستائي كرد كه تصميم به مهاجرت گرفته بو دند، پس از ده روز توقف در مرز عراق، بدنبال مذاكره با نمايندگان جبهه ملي، با وساطت مردم مريوان در شب عيد فطر به خانههاي خود در دارسيران بازگشتند. 
فرماندار مريوان،در آخرين تماس با روستائيان معترضول داد كه حداكثر ظرف يك هفته نسق زراعي آنها را تسليمشان كند و نماينده روستائيان گفت كه اگر اين وعده در سر موعد عملي نشود و مسئولان باز هم در كار مردم اخلال كنند، راه پيمائي بار ديگر از سرگرفته خواهد شد. 
كشاورزان روستاي دارسيران، بنا به گفته نماينده شان از 16 سال پيش براي گلرفتن نسق زراعي مبارزه كرده اند و حدود 13 روز قبل، چون از نتيجه ا5قدامات خود نوميد شدند دست به يك راه پيمائي ده كيلومتري زدند و تهديد كردند كه مهاجرت خواهند كرد. 
آنها در يك كيلومتري مرز توسط مأموران مرزباني و ژاندارمري متوقف شدند و دو هيات از بازرسان شاهنشاهي مأمور رسيدگي به خواست آنها شدند. همچنين هياتي از سوي جبهه ملي ايران به ديدار روستائيان رفت و پس از توزيع دارو و غذا و گفت و گو با آنها قول داد كه از تمام امكانات خود براي حل مشكلاتشان استفاده كند. 
صالح بهرامي،نماينده روستائيان كه نقش سخنگوي آنها را نيز دار،ديروز گفت:اگر چنانچه در تحويل اسناد تاخير شود يا مقدار زمينهاي ما در سند كمتر از آنچه كه در واقع هست باشد،ما بار ديگر راه پيمايي خواهيم كرد. 
وي افزود:هر خانوار روستائي دارسيران به تفاوت بين 4 تا 15 هكتار زمين زير كشت دارند و بايد در سندها نيز حدود زمينها به همان شكل كه در واقع هست مشخص شود. 
كلانتري فرماندار مريوان گفت:تنها اسناد 6 خانواده به روستاي دارسيران بلاتكيف بود كه در روزهاي اخير مدارك مربوط به آن تهيه شده است. 
گرسيوز،رئيس تعاون و امور روستاهاي مريوان تأييد كرد كه اسناد به تهران ارسال شده است تا پس از تأييد در شوراي اصلاحات ارضي روز شنبه در اختيار كشاورزان گذاشته شود.(اطلاعات16/7/ 1357) 
تظاهرات و تيراندازي در سنندج 
سنندج ـ  ديروز عليرغم اينكه دانش آموزان دبيرستانها و مدارس راهنمائي ساعات اول درس را در كلاسهاي گذراندند، از رفتن به كلاس در ساعات بعدي خودداري كردند. عده اي دانش آموزان دختر كه از مدارس خود خارج شده بودند، در داخل محوطه مدرسه مهرگان و جنب دبيرستان بوعلي اجتماع كردند و دانش آموزان اين مدارس را دعوت به شركت در تظاهرات كردند. چندبي بعد عده اي دانش آموز به دختران پيوستند. حدود ساعت ده و نيم تظاهر كنندگان كه حدود 4 هزار نفر بودند در خيابان پهلوي بطرف ميدان شاه شروع به راه پيمائي كردند. پليس در چهارراه فرح آنها را متوقف كرد و براي پراكندن آنها تيراندازي هوائي كرد. 
تظاهرات بدون حادثه اي پايان پذيرفت و يك معلم و پنج دانش آموز دستگير شدند. بعدازظهر مجدداً تظاهرات ديگر بوقوع پيوست و ساعت 2 بعدازظهر حدود 200 دانش آموز دختر و پسر در جلوي دانشسراي راهنمائي اجتماع كردند آنها ضمن دادن شعار در خيابان پهلوي به راه افتادند. در چهار راه پهلوي كه عده آنها به حدود هزار نفر رسيده بود پليس مداخله كرد در اين هنگام ضمن زدوخورد شيشه ميني بوس شهرباني شكسته شد و سرانجام مأموران موفق شدند تظاهر كنندگان را متفرق كنند. در نقاط ديگر شهر نيز تظاهرات پراكنده اي صورت گرفت و شيشههاي تعداد زيادي از بانكها 0 بانك ملي و صادرات در خيابانهاي پهلوي، سيروس، چهار راه فرح، فردوسي، ميدان اقبال ) 
بانك بازرگاني و بانك ايرانشهر خيابان سيروس شكسته شد. در پي اين تظاهرات چند كاميو  از مأموران ژاندارمري در خيابانهاي شهر راه افتاد و تا پاسي از شب گذشته مأموران در نقاط حساس و جلوي كلانتريها براي برقراري نظم مستقر بودند. در تظاهرات بعداز ظهر ديروز چند تن دستگير شدند. 
ديروز بعدازظهر كليه مدارس جز چند آموزشگاه بقيه مدارس اعم از كودكستان، دبستان و راهنمائي و دبيرستان تعطيل بودند.( اطلاعات16/7/1357)  
اعتصابهاي كارگري و كارمندي ادامه دارد.
سنندج امروز تظاهرات دانش آموزان و معلمان از سر گرفته شد و شكل گسترده تري بخود گرفت. غير از يك دسته چند صد نفري از دانش آموزان كه در خيابان وكيل به حركت در آمدند و به وسيله پليس متفرق شدند عده اي ديگر در حدود 2 هزار نفر از دانش آموزان و معلمان از ميدان اقبال به حركت در آمدند و بطور منظم درحاليكه دست در دست همديگر داشتند مسير خيابانهاي فردوسي ـ شاهپور و فرح را طي كرده اند. 
پليس از فاصله نزديك مراقب آنها بود و در اين مسير هيچ عكس العميلي نشان ندادند. تظاهر كنندگان شعارهايي درباره ازادي و عدالت و اجراي كامل قانون اساسي ميدادند . به محض اينكه تظاهر كنندگان به چهار راه فرح سيدند پلس با استفاده از ماشينهاي آب پاش و گاز اشك آور آنها را متفرق كرد. 
اين تظاهرات بدون حادثه ناگواري برگزار شد و در جريان فرار تظاهر كنندگان فقط شيشه بانكهاي ملي ـ صادرات و صادرات خيابان فرح شكسته شد. (اطلاعات17/7/1357) 
فرهنگيان و دانش آموزان 25 شهر درخواستهاي خود را اعلام كردند.
 بانه كردستان: امروز كليه مدارس بانه بحال تعطيل درآمد و معلمان و دانش آموزان از حضور در كلاسها خودداري كردند.بازاريان شهر نيز در پشتيباني از فرهنگيان مغازهها را بستند.
پاوه اورامانات ـ كليه دبيران و آموزگاران شهرستان پاوه اورامانات سه روز تعطيل اعلام كردند هم اكنون مدار از كودكستان تا دبيرستان بحال تعطيل در آمده است.( اطلاعات18/7/1357) 
در تظاهرات وسيع سنندج عده اي دستگير شدند.
سنندج ـ مدارس سنندج ديروز گذشته تعطيل شد و خيابانهاي شهر صحنه تظاهرات و زدوخوردهاي متعدد بود . صبح ديروز دانش آموزان در دستههاي مختلف در خيابانهاي سنندج براه افتادند و پليس در هر جا درصدد متفرق كردن آنها بر آمد. 
در چند جا تظاهر كنندگان با مأموران رودر رو شدند كه مأموران انتظامي به استفاده از گاز اشك آور پرداختند. ديروز شيشههاي چند بانك ديگر از جمله بانكهاي صادرات چهار راه اكباتان، فرح و سيروس بانك عمران و بانك رفاه كارگران شكسته شد. 
بعد از ظهر نيز تظاهرات پراكنده ادامه داشت اما نه بشدت و گسترش صبح تظاهرات ديروز بيشتر در حوالي دبيرستان هشتم اسفند ـ خيابان اكباتان و مجموعه آموزشي شيخان و دبيرستان رازي صورت گرفت. 
ديروز اداره آموزش و پرورش از ساعت 11 تعطيل شد و اين زماني بود كه پليس مي خواست عده اي را كه در جلو اداره آموزش و پرورش اجتماع كرده بودند، متفرق كند. 
اجتماع كنندگان كه بدرون اداره اموزش و پرورش رفته بودند. از ورود مأمورين به داخل اداره جلوگيري كردند و مأموران با گاز اشك آور آنها را متفرق كردند كاركناني كه در طبقه دوم ساختمان مشغول كار بودند، با استفاده از نردبانهاي چوبي خود را به حياط و خارج از ساختمان اداره رساندند. 
عده اي كه در راهروها بودند به روشن كردن آتش پرداختند. مأمورين دو آموزگار را باسامي كاوه نسب، و شيخ الاسلام زاده دستگير كردند. 
بدنبال اين حادثه خيابان اكباتان كه دو مدرسه بزرگ سنندج در آن واقع است و در يكي دو روز اخير مركز تجمع دانش آموزان بود بوسيله افراد كمكي ژاندارمري و نيروي پليس تحت كنترل درآمد و تا چند ساعت از شب گذشته عبور و مرور در اين خيابان ممنوع شد. 
در ساعت 5/5 بعد ازظهر ديروز عده اي در حدود 500 نفر از معلمان و دانش آموزان در محوطه هنرستان صنعتي بخاطر اعتراض به حادثه اداره آموزش و پرورش و نحوه برخورد مأموران اجتماع كردند. 
در اين اجتماع چند معلم و دانش آموز سخنراني كردند و ضمن تشريح بعضي از خواستها و هدفهاي خود شركت كنندگان در اجتماع را به آرامش و پرهيز از برخودر با مأموران دعوت كردند اين اجتماع در نظم و آرامش به پايان رسيد و شركت كنندگان از محوطه هنرستان خارج شدند. 
مأموران به متفرق كردن آنها پرداختند و چند تن از آنها به كلانتري اعزام شدند. (اطلاعات18/7/1357)  
اعتصاب در مهاباد
مهاباد ـ معلمين مهاباد در روز يكشنبه به كلاسها نرفتند و كاركنان كادر اداري آموزش و پرورش نيز دست از كار كشيدند، معلمان پس از يك راه پيمايي آرام در دبستان دخترانه شهر اجتماع كردند و به تنظيم قطعنامه پرداختند. (اطلاعات 18/7/1357) 
ناآرامي در مدارس چند شهر ادامه دارد.
سنندج ـ بدنبال اعتصاب و تظاهرات معلمان و دانش آموزان سنندج جلسه اي با شركت معلمان و دانش آموزان در هنرستان صنعتي اين شهر با شركت استاندار تشكيل شد در اين جلسه نمايندگان معلمان يازده مورد از خواستهاي خود را عنوان كردند و اخطار كردند كه اگر به درخواست فوري و فوتي آنها يعني آزادي همه معلمان و دانش آموزان و ديگر كساني كه در تظاهرات اخير بنحوي از انحاد دستگير شده اند و معرفي عاملين تيراندازي و كشتار اخير سنندج تا امروز ترتيب اثر داده نشود، از حضور در كلاسهاي درس خودداري خواهند كرد. آنها براي 9 مورد ديگر از خواستهاي خود كه تشكيل كانون مستقل معلمان و اجراي كامل مفاد قانون اساسي است مهلت بيشتري قائل شده اند. 
بدستور آموزش و پرورش كليه مدارس سنندج براي امروز تعطيل اعلام شد. (اطلاعات18/7/ 1357) 
 ناآرامي در مدارس چند شهر 
 مريوان: در مريوان هم تظاهراتي صورت گرفت. معلمان و دانش آموزان در دبيرستان فرخي اجتماع كردند. آنگاه بطرف آموزش وپرورش به راه افتادند. در اين راهپيمائي كه شيخ الاسلام مريوان در پيشاپيش آنها حركت ميكرد، نظم و آرامش برقرار بود و بعضي از طبقات مردم نيز در تظاهرات فرهنگيان شركت كردند. 
تظاهر كنندگان در جلو آموزش و پرورش خواستههاي خود را مطرح نمودند و يك هفته براي اجراي خواشتههاي خود مهلت دادند و تهديد كردند درصورتيكه خواستههايشان برآورده نشود دست به اعتصاب خواهند زد. 
بوكان ـ امروز مدارس بوكان تعطيل بود كادر اداري آموزش و پرورش بوكان نيز دست از كار كشيدند.( اطلاعات18/7/ 1357) 
تظاهرات سنندج به تيراندازي و برخورد خونين منجر شد.
سنندج ـ تظاهرات سه روزه سنندج سرانجام روز گذشته به تيراندازي و برخودر خونين منجر شد و در حدود 20 نفر بضرب گلوله مجروح شدند. 
صبح ديروز گروه چند هزار نفري تظاهر كنندگان كه شامل فرهنگيان، دانش آموزان و گروههاي ديگري از مردم سنندج، بودند از ميدان اقبال به راه افتادند، تظاهر كنندگان در مسير خيابان فردوسي، شاهپور و فرخ به راهپيمايي دست زدند، پليس از فاصله كوتاهي مراقب اوضاع بود، تظاهر كنندگان شعارهائي از قبيل « آزادي، عدالت و قانون اساسي» ميدادند، هنگامي كه تظاهر كنندگان به چهار فرح رسيدند، مأموران با استفاده از ماشين آبپاش و گاز اشك آور آنها را متفرق كردند و تعدادي از تظاهر كنندگان در حين فرار، به شكستن شيشه دو بانك ملي و صادرات پرداختند. 
عده اي از اين گروه ساعتي بعد مجددا در خيابان فرح دست به تظاهرات زدند و اين بار براي جلوگيري از پيشروي خودروهاي پليس موانعي در عرض خيابان ايجاد نمودند. 
در حين تظاهرات در بانك ملي فرح از جا كنده و بانك صادرات چهار راه فرح به آتش كشيده شد. در اين موقع گروه كثيري در خيابان 25 شهريور سنندج، به حركت درآمدند. آنها قصد داشتند به تظاهر كنندگاني كه در چهار راه فرح با مأموران در حال زد و خورد بودند، بپيوند. ماموارن به سوي تظاهر كنندگان آتش گشودند كه منجر به مجروح شدن عده اي شد. 
گفته ميشود علاوه بر 20 مجروح كه در بيمارستان پهلوي و رضا شاه كبير سنندج بستري هستند، تعدادي ديگري نيز گلوله خورده اند كه به بيمارستان مراجعه نكرده اند. با شروع تيراندازي افراد ارتيش به كمك پليس شتافتند و كاميونهاي حامل سربازان به منطقه تظاهرات حركت كردند. 
ديروز عده اي از مردم سنندج بطور مداوم به بيمارستانها مراجعه مي كردند و سراغ فاميل و بچههاي خود را كه بدنبال تظاهرات ديروز مفقودالاثر شده اند ميگرفتند. در تظاهارت ديروز سرهنگ شهرباني حبيب اله رحيمي و يك استوار شهرباني بنام اسكندري نيز به اثر برخودر سنگ مجروح شدند. 
اسامي مجروح شدگان تظاهرات عبارتست از: هادي كاچي ـ صديق رحيمي ـ ايرج عبدي ـ محمد محمديان، صديق نادري، صديق فرج الهي، جميل ميرزايي ـ حاجي چهار يار پناه كه تكنيسين راه ساختمان است و نيز به ناصر فرج الهي، ناصر شكرزراقي ( كارمند تامين خدمات درماني) صالح حسيني، احمد محمدي، فارس ملايي 52 ساله ( فرش فروش) ـ حبيب اله زماني ـ جمال كشكولي، رئوف شيخ الاسلامي ـ جعفريان و 2 پسر بچه ديگر كه نامشان معلوم نيست و در بيمارستان رضا شاه كبير بستري هستند. (اطلاعات 23/7/1357) 
مردم سقز خواستار آزادي زندانيان سياسي شدند.
سنندج ـ دانش آموزان و گروهي از طبقات مختلف مردم سقز، در يك قطعنامه 16 ماده اي خواستار آزادي كليه زندانيان سياسي، رفع شكنجه زندانيان، لغو حكومت نظامي در سراسر ايران، اجراي كامل قانون اساسي و تعقيب و مجازات مسببين وقايع خونين بوكان و مهاباد شدند. 
در سقز، كاركنان پست از صبح روز سيزدهم مهرماه تاكنون در اعتصاب بسر ميبرند و در اين مدت مبادلات پستي كاملا متوقف شده است. كاركنان پست در يك قطعنامه 7 ماده اي خواستار افزايش حقوق، پرداخت اضافه حقوق ساعتي و مزاياي ديگر شده اند.( اطلاعات23/7/1357) 
تلگرام بازاريان سنندج در باره حوادث 17 مهر 
سنندج ـ بازاريان سنندج، طي تلگرامي براي نخست وزير، جامعه حقوقدانان ايران و جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر به حقوق 17 مهر در سنندج اشاره كردند و خواهان رسيدگي به تقاضاي خود شدند. آنها در تلگرام مصببين واقعه خونين سنندج را محكوم كرده اند و از اين شكايت داشته اند كه نتوانسته اند . به مجروحين حادثه خون برسانند. بازاريان خواستار تعقيب يك مقام بلند پايه استاني بعنوان مسبب واقعه 17 مهر سنندج ـ انحلال اتاق اصناف آزادي بازداشت شدگان واقعه اخير و زندانيان سياسي شده اند.( اطلاعات23/7/ 1357) 
اعتراض فرهنگيان سنندج 
سنندج ـ بيش از 70 تن از فرهنگيان سنندج، به مقابله برخي از افراد پليس در اداره كل آموزش و پرورش كردستان در روز 16 مهرماه اعتراض كردند و خواهان رسيدگي به اين مساله و اعاده حيثيت معلمان و كاركنان شدند. و از اين شكايت داشته اند كه نتوانسته اند . به مجروحين حادثه خون برسانند. بازاريان خواستار تعقيب يك مقام بلند پايه استاني بعنوان مسبب واقعه 17 مهر سنندج ـ انحلال اتاق اصناف آزادي بازداشت شدگان واقعه اخير و زندانيان سياسي شده اند.( اطلاعات23/7/1357) 
 اعتصاب و  تعطيل در شهرستانها 
در مدارس سنندج
بعد از يكهفته تعطيل مدارس، ديروز بجز چند دبيرستان، كليه مدارس كار خود را از سر گرفتند. اما برخلاف گذشته تعداد غائبين كلاسها بيشتر بود. بجز دانش آموزان دبيرستانهاي رازي، كوروش و بوعلي كه بكلاس درس نرفتند، دانشجويان دانشسراي راهنمايي خواستهايي در زمينههاي مسائل رفاهي، آموزشي و پرورشي دارند. دانشجويان براي اجراي اين خواستها تا روز شنبه 29 مهرماه بمسئولين فرصت داده اند و در اين مدت از رفتن بكلاس خودداري مي نمايند. 
متجاوز از 300 نفر خدمتگزار مدارس سنندج ديروز محل كار خود را ترك كردند و در كريدورهاي آموزش و پرورش اجتماع كردند. 
در اعتصابي كه به خاطر همبستگي با فرهنگيان سراسر كشور برپا كردند و در اجتماعات متعددي كه در مدارس مختلف شهر تشكيل دادند خواستهاي خود را در 8 ماده اعلام داشتند.( اطلاعات24/7/ 1357) 
اعتراض فرهنگيان سنندج 
سنندج ـ اعتصاب و كم كاري در ادارات امور اقتصادي و دارائي، تعاون روستائي، بهداري و بهزيستي استان كردستان و شيروخورشيد سنندج ادامه دارد. 
بعلت اعتصاب كاركنان دارائي كردستان كه از شنبه پيش آغاز شده، انتظار مي رود پرداخت حقوق كارمندان دولت به تعويق بيفتد ليستهاي حقوق ادارات دولتي كه به دارئي ارسال شده برگشت داده ميبشود. 
كاركنان شيروخورشيد سرخ سنندج بخاطر اعتراض به رفتار مأموران شهرباني با كاركنان بيمارستان پهلوي و تيراندازي مأموران بهنگاميكه مردم براي اهداي خون به مجروحان تظاهرات هفته پيش به بيمارستان آمده بودند دست به اعتصاب زدند و اعلام داشتند تا زمانيكه مسببان تيراندازي در محوطه بيمارستان مجازات نشوند دست از اعتصاب نخواهند كشيد. 
اعتصاب كاركنان دادگستري و اطلاعات و جهانگردي كردستان بدنبال موافق با خواستهاي آنان پايان خواهد يافت و كاركنان بكار پرداختند. (اطلاعات 25/7/ 1357) 
مقتول مهاباد جزو تظاهر كنندگان نبود. 
 اعلام جرم عليه قاتل جمال فقيه يعقوبي
 مهاباد ـ انور ايران زاده وكيل دادگستري مهاباد و عضو جمعيت حقوقدانان ايران اعلام جرمي عليه عاملين قتل جمال فقيه يعقوبي تسليم مقامات قضايي مهاباد كرد، در اين  اعلام جرم گفته شده است كه مقتول در تظاهرات شركت نداشته و شواهدي هم مبني بر صحت اين ادعا دارد و تيراندازي مأموران انتظامي بر خلاف اصول 9 و 21 قانون اساسي ايران است. 
شكايت از طرف مقامات قضائي مهاباد تحت بررسي ميباشد. ضمناَ انور ايران زاده به وكالت از خانوادههاي مقتولين واقعه بوكان نيز اعلام جرمي به مقامات قضائي مهاباد تسليم كرد. 
خانواده جمال فقيه يعقوبي، جواني كه در حوادث اخير مهاباد كشته شد نيز اعلام كرد كه نامبرده بر خلاف آنچه در جرايد نوشته شده بود جزو تظاهر كنندگان نبوده است و هنگام كار مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. (اطلاعات25/7/1357) 
نمايندگان مجلس درباره تيراندازي در شهسوار، سنندج و خرم آباد از دولت سئوال كردند. 
دكتر شيخ الاسلامي و فرخ لقا بابان نمايندگان سنندج از دولت خواستند به سئوال زير پاسخ دهد در حوادث روزهاي 16 و 17 مهرماه جاري در شهرستان سنندج بر اثر تيراندازي مأموران انتظامي عده اي حدود 18 نفر مجروح شده اند كه دو نفر از آنها بعلت وخامت حالشان به تهران منتقل و تحت عمل جراحي قرار گرفتند. سبب و انگيزه اين اعمال خلاف قانون چه بوده و چه اقدامي براي تعقيب مرتكيبن و مسببين آن بعمل آمده است. 
يحيي معيني چاغروند نيز سئوالات زير را تقديم كرد: 
1 ـ چه موجباتي باعث شده است كه مأموران انتظامي در جريان وقايع 22 مرداد ماه 12 و 13 مهرماه 1357 در حاليكه حكومت نظامي وجود نداشته و بفرض وجود تظاهرات ميسر بوده است بوسايل مسالمت آميز و بطور عادي براي مقابله مقابله با تظاهر كنندگان اقدام ميگرديد چگونه منجر به تيراندازي بسوي مردم و تلف شدن و مجروح نمودن عده اي از اهالي و دانش آموزان شهر گرديده است. 
2 ـ دولت چه اقدامي در جهت روشن شدن جريان امر و تعقيب مسببين وقايع تاسف آور مزبور بعمل آورده است. 
3 ـ براي استمالت مصيبت ديدگان و رفع نگراني از فرهنگيان خرم آباد چه اقدامي معمول گرديده است. (اطلاعات26/7/ 1357)  
خواستهاي دانشجويان نقده 
نقده ـ كاركنان كادر درماني و اداري شيروخورشيد نقده ضمن اعلام خواستهاي 12 ماده اي خود براي اجراي ان 10 روز مهلت تعيين نمودند و در ضمن در حال حاضر كاركنان ادارات ثبت اسناد و املاك، برق، دارايي كاركنان كادر اداري دانشگاه آزاد در حال اعتصاب و كم كاري بسر ميبرند. همچنين دانشجويان دانشگاه آزاد نقده با تنظيم قطعنامه 14 ماده اي خواستار رسيدگي به درخواستهاي خود شدند در پايان دانشجويان يادآور شدند تا انجام خواستهاي خود از حضور در امتحانات خودداري خواهند كرد. 
سه نفر به اسامي علي خلخالي، جهانگير آقا زاده و حميد زاده واعظ كه در جريان تظاهرات اخير نقده دستگيرشده بودند آزاد شدند.(اطلاعات26/7/ 1357) 
تظاهرات در مهاباد
مهاباد ـ ديروز بازار و كليه مغازهها تعطيل بود تظاهراتي نيز در خيابانهاي شهر برگزار شد.( اطلاعات26/7/1357) 
اعتصاب و اعتراض در شهرستانها ادامه دارد. 
سنندج ـ اعتصاب كاركنان پست در سنندج ادامه دارد. آنها اعلام داشته اند:« بسياري از خواستهاي اساسي و قانوني ما از جمله حق مسكن و ترميم فوق العاده شغل و اضافه كار ساعتي مورد توجه قرار نگرفته و تا موقعيكه براي ما نيز مانند كاركنان مخابرات حقوق و مزايا و وسايل رفاهي در نظر گرفته نشود به اعتصاب ادامه خواهيم داد». 
بانه ـ كاركنان بيمارستان شير و خورشيد سرخ بانه خواستهاي خود را بشرح زير اعلام داشتند . در اين تلگرام همچنين اعلام شده است تا زمانيكه به خواستهاشان رسيدگي نشود اعتصاب خواهند كرد و تنها اورژانس بيمارستان جوابگوي بيماران خواهد بود: 
1 ـ پرداخت هزينه مسكن به خدمتگزاران كادر اداري و زانندگان تا تهيه مسكن يا پرداخت وام مسكن در اسرع وقت.
2 ـ صدور حكم پايه گروه كامنداني كه به تعويق افتاده 
3 ـ رسمي كردن كارمنداني كه قبل از واگذاري انجمن بهداري استخدام شده اند با احتساب سنوات خدمت آنان 
4 ـ پرداخت اضافه كار به ماخذ 100 ساعت در ماه 
5 ـ افزايش حقوق به ميزان 100 درصد با توجه به منطقه خدمتي 
6 ـ افزايش پرسنل درماني و اداري و خدمات 
7 ـ تجديد انتخابات هيات مديره جمعيت شيروخورشيد بانه 
8 ـ تاسيس آسايشگاه مسلولين 
9 ـ استخدام متخصص زنان و زايمان و تاسيس زايشگاه 
10 ـ افزايش كمكهاي غير نقدي از 200 ريال تا 500 ريال 
11 ـ رسيدگي به وضع آب بيمارستان 
سقز ـ كاركنان كارخانه توتون چپق سقز طي صدور قطعنامه اي در 14 مورد اعلام داشتند تا زمانيكه خواستهايشان عملي نشود به اعتصاب نشسته خود ادامه خواهند داد. مهمترين خواستهاي آنها بشرح زير است: 
افزايش دستمزد بطور مستمر، افزايش حقوق بازنشسته گان، پرداخت حق مسكن به كليه كاركنان، تبديل 12 روز مرخصي سالانه يكماه، كاهش ساعت كار به 6 ساعت در روز و تاسيس شعبه بانك رفاه كارگران در سقز.( اطلاعات30/7/ 1357)  
مجروحان تيراندازي بوكان به تهران انتقال يافتند.
بوكان ـ دو مجروح حادثه تيراندازي در بوكان كه تاكنون در بيمارستان بوكان بستري بودند بدنبال مداواي مقدماتي در بوكان و رضائيه براي معالجه قطعي به تهران اعزام شدند. 
اين دو سيد كريم نوراني و محمد جواهري نام دارند و محصل هستند. 
در روز هشتم مهرماه بدنبال تظاهرات دانش آموزان در بوكان و تيراندازي مأموران انتظامي بطرف تظاهر كنندگان دو نفر به اسامي محمد بهرامي و كمال صيدي كشته شدند و 6 نفر نيز مجروح گرديدند. 
از آن موقع تاكنون چهار نفر از مجروحين بهبود يافتند و فقط سيد كريم نوراني و محمد جواهري بستري بودند كه براي معالجه قطعي به تهران انتقال يافتند. (اطلاعات30/7/ 1357) 
اعتصاب كاركنان ادارات در سنندج ادامه دارد.
كاركنان اداري دادگستري در سنندج به اعتصاب خود پايان دادند.
سنندج ـ كاركنان اداره امور اقتصاد و دارايي سنندج اعلام كردند تا زمانيكه به خواستهاي آنها كه در 5 مورد اعلام شده است، رسيدگي نشود، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد كه به اين ترتيب انتظار ميرود پرداخت حقوق كاركنان دولت در اين شهرستان به تعويق بيافتد. 
همچنين كم كاري در سازمان بهداري و بهزيستي كردستان ادامه دارد و كاركنان اين اداره خواستهاي خود را اعلام داشته اند كه از طرف مسئولين اين اداره قول مساعد داده شده است. 
اعتصاب كاركنان سازمان تعاون روستائي استان كردستان نيز همچنان ادامه دارد و اين وضع باعث شده است روستائيان از نظر تامين مواد مورد نياز خود در مضيقه قرار گيرند. 
اعتصاب كاركنان اداري دادگستري سنندج بدنبال تامين 12 مورد از خواستهايشان پايان يافت و فعاليت اين اداره از سر گرفته شد. 
اعتصاب كاركنان اداره اطلاعات و جهانگري سنندج نيز پس از 4 روز پايان گرفت و امور اداري اين اداره روال معمولي خود را باز يافت. 
كاركنان شيروخورشيدسنندج به منظور اعتراض به رفتار مأمورين شهرباني و تيراندازي به جمعيتي كه براي اهدا خون به بيمارستان پهلوي مراجعه ميكردند دست به اعتصاب زدند و اعلام داشتند تا زمانيكه تمام مسببين اين حادثه مجازات نشوند به اعتصاب ادامه خواهند داد. 
دانشجويان دانشسراي راهنمائي تحصيلي سنندج اعتصاب خود را ادامه دادند و از رفتن به كلاسها خودداري كردند و طي يك قطعنامه 20 ماده اي خواستهاي خود را بشرح زير اعلام داشتند: لغو حكومت نظامي و مجازات مسببين كشتار مردم، آزادي كليه زندانيان سياسي و برگشتن تبعيديان و رفع محروميت اجتماعي از آنها، اجراي كامل قانون اساسي، آزادي رهبر جامه معلمان اقاي درخشش، پشتيباني از قطعنامه فرهنگيان، اصناف، كارمندان شيروخورشيد و ديگر طبقات، داشتن اجتماعات آزاد و نشريه بدون سانسور، واگذاري كتابخانه به دانشجو و داير كردن آزمايشگاه كامل، تشكيل هيات كوهنوردي و واگذري امور ورزشي به دانشجويان، ادغام نمودن دانشجويان سال اول و دوم دانشسرا در يك مجتمع، بركناري مسئولاني كه موجب ناراحتي دانشجويان شده اند، ايجاد سيستم واحدي در مدارس و دبيرستانها، آزادي لباس محلي و ملي در مراكز آموزشي، داير نمودن سلف سرويس و خوابگاه، عضويت دانشجويان دانشسراهاي راهنمائي در جامعه معلمان، تشكيل شركت تعاوني با هزينه دانشسرا، تشكيل اتحاديه دانشجويان، ارزيابي كار دبيران، فراهم آوردن گردشهاي علمي و تحقيقي براي دانشجويان دانشسرا و لغو تعهد خدمت 5 ساله.( اطلاعات30/7/ 1357) 
فرهنگيان و دانش آموزان 25 شهر خواستهاي خود را اعلام كردند.
22 خواست فرهنگيان بوكان
فرهنگيان بوكان ضمن اعتصاب خواستهاي خود را در 22 مورد باطلاع مقامات مسئول رسانده اند. 
در راس خواستهاي فرهنگيان بوكان آزادي زندانيان سياسي، لغو حكومت نظامي، اعاده حيثيت از فرهنگياني كه از زندان آزاد شده اند و بازگشت آنها به آموزش و پرورش، مجازات قاتلين فرهنگيان و دانش آموزان، رفع تبعيض حقوقي بين معلمان و ساير كارمندان دولت، رسمي شدن خدمتگزاران روز مزد، آزادي، درخشش و اجراي مفاد قطعنامه مورخ يازدهم مهرمه است كه در اجتماع 40 هزار نفري مردم بوكان تائيد شده آماده است. 
مهاباد ـ فرهنگيان شهرستان مهاباد خواستهاي خود را در 21 ماده تنظيم كردند. (اطلاعات30/7/ 1357) 
تظاهرات و اعتصاب مردم بانه، به استعفاي شهردار و مدير عامل جمعيت شير و خورشيد انجاميد.
بانه- خبرنگار اطلاعات: به دنبال تظاهرات چند روز اخير بانه و مناطق تابعه، پريروز (دوشنبه) نيز بازار و كليه مغازههاي شهر تعطيل بوده و شهر حالت اعتصاب عمومي به خود گرفت. در همين روز گروههاي مختلف مرم در خيابانهاي شهر بانه از هر سو در خيابان پهلوي گرد آمدند و خواستهاي 14 موردي خود را به آگاهي مسئولين شهري رساندند. 14 موردي كه تظاهركنندگان خواستار اجراي كامل آنها هستند به شرح زير اعلام شد:
1-آزادي كامل زندانيان سياسي.
2-تجديد محاكمه در مورد زندانياني كه ناعادلانه به حبسهاي طولاني محكوم شدهاند و رفع تظلم از آنها.
3-قطع شكنجه از بازداشت شدگان بانه.
4-تعويض فوري شهردار شهر.
5-رسيدگي به نارسائييهاي آموزش و پرورش در سطح شهر و روستا و توجه به قطعنامه معلمان بانه.
6-عدم مداخله ادارات در امور آموزش و پرورش.
7-تجديد فوري انتخابات مدير عامل و هيأت مديره شير و خورشيد سرخ بانه.
8-پذيرش رايگان بيماران مستمند در بيمارستانها و رفع تبعيض در پذيرش بيماران .
9-تعقيب متجاوزين به بيتالمال در سطوح ادارات محلي.
10-ايجاد كار براي جوانان بيكار با توجه به خواستهاي شغلي آنها.
11-انحلال اطاق اصناف.
12-لغو عوارض و مالياتهاي سنگين و نامتناسب كه بدون توجه به درآمدهاي كسبه وضع شده است.
13-توجه به بهداشت عمومي در سطح شهر و روستا.
14-توجه كامل به وضع كشاورزي و دامداري در سطح شهر و روستا.
ديروز به دنبال خواستهاي مذكور، «اقدسي» مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ بانه و«عبدالله محمودي» شهردار اين شهر از سمت خود استعفا نمودند و استعفاي آنها مورد قبول قرار گرفت. اعضاي انجمن شهر ضمن موافقت با استعفاي شهردار، شيدايي حسابدار و رئيس امور مالي شهرداري بانه را به سمت كفيل شهرداري انتخاب كردند. ديروز شهر بانه كاملاً آرام بود و مغازها باز بود.( اطلاعات12/7/ 1357)
تشييع جنازه 40 هزار نفري در بوكان 
تبريز-خبرنگار اطلاعات: چهل هزار نفر از اهالي شهرهاي بوكان، سنندج، سقز، بانه، مهاباد، مياندواب، بناب در مراسم تشيع جنازه دو نفر از قربانيان تظاهرات اخير بوكان در خيابانهاي اين شهر، دست به راهپيمايي مسالمت آميز زدند در جريان راهپيمايي، كفيل شهرباني بوكان به مأموران دستور داد تظاهر كنندگان را متفرق كنند و در پي آن، خود اقدام به تيراندازي كنند. در جريان اين تيراندازي جواني به نام «محمد بهرام پور» سپاهي ترويج و آباداني روستاي اميرآباد كه ظاهراً رهبري دانشآموزان را بر عهده داشت به ضرب گلوله كشته شد. 7 نفر مجروحين حادثه به بيمارستانهاي تبريز، سقز و بوكان انتقال يافتند اما يكي از آنها به نام «كمال حميدي» كه دانشآموز سال دوم رشته نظري دبيرستان«كورش كبير» بوكان و 17 ساله بود، به علت شدت جراحات وارده درگذشت. بدنبال تظاهرات خونين بوكان، كفيل شهرباني كه درجه ستوان دومي دارد به«رضائيه» فرا خوانده شد.
پيش از تظاهرات مردم بوكان بارها خواستار تعويض افسر مذكور شده بودند كه از سوي استاندار و رئيس شهرباني آذربايجان غربي ترتيب اثر داده نشده بود، اما درست يك روز پيش از انتقال كفيل شهرباني، تظاهرات رخ داد. در بوكان شايع است كه تعداد قربانيان حادثه، بيش از رقم اعلام شده ميباشد. (اطلاعات13/7/ 1357)
اسامي كشته شدگان و مجروحان تظاهرات شهرها
كرمانشاه- خبرنگار اطلاعات - ديروز گروه زيادي در پاوه راهپيمايي كردند و فرهنگيان اين شهر، پشتيباني خود را از فرهنگيان كرمانشاه اعلام داشتند. تظاهر كنندگان پاوه در راهپيمايي ديروز، خواستار دستگيري و مجازات مسببين وقايع خونين كرمانشاه شدند.
بانه-خبرنگار اطلاعات به دنبال اعتصاب گسترده فرهنگيان شهرستان بانه كه وارد دومين هفتة خود شده است، معلمان اين شهرستان طي سه جلسه متوالي كه در خانه فرهنگيان تشكيل شده، دست به صدور يك قطعنامه 10مادهاي زدند مواد اين قطعنامه صرفاً در جهت تحقق خواستهاي فرهنگيان است و به آموزش و پرورش بانه و تني چند از مسؤلان اين شهرستان ابلاغ شده است. (اطلاعات15/7/ 1357) 
تظاهرات و اعتصاب در شهرستانه ادامه يافت.
سنندج-خبرنگار اطلاعات –ديروز دبيران چندين دبيرستان سنندج در محل كار خود حاضر شدند، ولي از رفتن به سر كلاس خودداري نمودند و بعد از يك ساعت توقف در دبيرستانها محل كار خود را ترك كردند. 
همچنين بيش از 3 هزار نفر از دختران و پسران دبيرستانها در دانشسراي راهنمايي تحصيلي اجتماع كردند و از آنجا طي يك تظاهرات آرام به راهپيمايي در خيابانها پرداختند.
ديروز همچنين مدارس ابتدايي و راهنمايي سنندج در اعتصاب بسر برد و در نتيجه كلية مدارس اين شهر تعطيل بود.
انحلال اتاق اصناف در بانه
بانه-در پي تظاهرات 3روز اخير بانه و قطعنامه اي كه در14ماده از سوي نمايندگان مردم انتشار يافت و رونوشتي از آن تسليم مقامهاي مسؤول محلي شد،ديروز اتاق اصناف اين شهر منحل شد و هيات نظارت بر اتاق اصناف بانه رسماً خبر انحلال اتاق اصناف اين شهر را اعلام كرد. انحلال اتاق اصناف بانه يكي از خواستهاي مردم اين شهر بود.
دو مورد از خواستهاي 14مادهاي ساكنان شهرستان بانه، بركناري مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ و شهرداري اين شهر بود كه با استعفاي آنها از پست خود، اين خواستهاي شهروندان بانه تحقق يافت.(اطلاعات16/7/ 1357)
ديروز و امروز هم در تعدادي از شهرها تظاهرات شد.
تظاهرات آرام در بيجار –به مناسبت كشته شدن «محمد علي الماسي»رئيس بانك ملي شعبه «بيستون» در تظاهرات اخير كرمانشاه، ديروز تظاهرات آرامي در بيجار براه افتاد. در صف تظاهر كنندگان و در پيشاپيش آنها «حضرت حجتالسلام رحماني» و چند روحاني ديگر حركت ميكردند. تظاهركنندگان، خواستار مجازات مسببين كشتار خونين كرمانشاه بودند. در اين تظاهرات، بين مأموران انتظامي و مردم، هيچ برخوردي روي نداد.
تظاهرات در دبيرستان-سنندج: ديروز در سنندج تظاهراتي براه افتاد و تظاهر كنندگان در مسير خود داخل دبيرستان «هشتم اسفند» اين شهر شدند و در محوطه دبيرستان به شعار دادن پرداختند. درجريان اين تظاهرات، شيشه ادارة كل آموزش و پرورش اين شهر و دبيرستان هشتم اسفند، شكسته شد. در اين تظاهرات، چندين دانشآموز مجروح شدند. (اطلاعات17/7/ 1357)
دامنة اعتصابات در شهرها گسترش يافت.
اعتصاب در نقده –كاركنان سازمان تعاون روستايي شهرستان نقده و بخش اشنويه از ديروز اعتصاب كردند. آنها گفتهاند تا روزي كه خواستهاي ]آنها[ عملي نشود، اعتصاب خود را نخواهند شكست.
اگر اين اعتصاب ادامه يابد روستاهاي نقده و اشنويه از لحاظ نفت،خواروبار،بنزين و گازوييل، در مضيقه قرار خواهند گرفت.
كارمندان ادارة امور اقتصادي و دارايي شهرستان نقده و بخش اُشنويه نيز از دو روز پيش دست به اعتصاب زدند.
ادامه اعتصاب در چند ادارة سنندج – موج اعتصابات در شهرستان سنندج هنوز فرو ننشسته است و اعتصاب كنندگان تاكنون بر سر خواستهاي خود با مقامات مسئول به توافق نرسيدهاند. در حال حاضر كاركنان اداره كل فرهنگ و هنر، پست و تلگراف، تعاون و امور روستايي و چند واحد دولتي ديگردر حال اعتصاب هستند. (اطلاعات17/7/ 1357)
شهرستانها صحنه تظاهرات و راهپيمايي
اجتماع دانشآموزان مهاباد-حدود پانصد نفر از دانشآموزان دبيرستانهاي مهاباد، صبح ديروز در مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهر اجتماع كردند. اين عده در اجتماع خود خواستار رسيدگي به وضع زندگي معلمان كه به دليل داشتن مشكلات فكري قادر به انجام كامل تدريس نيستند شدند و اعلام كردند چنانچه به خواستهاي معلمان رسيدگي نشود از رفتن به كلاسهاي درس خودداري خواهند كرد.
حمله به بانكها در سنندج-مدارس سنندج ديروز به طور كلي تعطيل بود ضمن آنكه گروهي از دانشآموزان در تظاهرات خياباني شركت كردند. اغلب بانكهاي سنندج تعطيل بود. در جريان تظاهرات مردم سنندج، پليس، مداخله اي نداشت.( اطلاعات17/7/ 1357)
تظاهرات و راهپيمايي در شهرهاي كشور
آتش سوزي در بانك: سنندج- ديروز در سنندج، عده كثيري از دانشآموزان دختر و پسر در خيابان «فرح» اين شهر با آتش زدن حلقههاي لاستيك كهنه اتومبيل در چهارراه «فرح» اثر گاز اشك آور را خنثي كردند و راه را بر مأموران بستند. در اين تظاهرات، بانك ملي شعبه خيابان فرح و دو شعبه بانك صادارت به آتش كشيده شد و بكلي سوخت. در اين هنگام، بين مأموران و تظاهر كنندگان درگيري پيدا شد و در نتيجه 17 نفر از دانش آموزان بسختي مجروح شدند و در بيمارستان پهلوي سنندج بستري گرديدند. به قرار اطلاع، حال سه نفر از مجروحان وخيم است.پس از انتقال مجروحان،عده زيادي از مردم و كارمندان، براي اهداء خون خود به بيمارستان مراجعه كردند بطوريكه بانك خون سنندج اعلام كرد: داوطلبان خون زيادي را حتي بيشتر از طرفيت مورد احتياج اهداء كردهاند. عصر ديروز بازار و اكثر مغازههاي خيابانهاي فرح، وليعهد، 25 شهريور، پهلوي و شاهپور سنندج تعطيل بود.( اطلاعات18/7/ 1357)
خبرهاي مربوط به تظاهرات در شهرها
مريوان- دانش اموزان و معلمان در دبيرستان «فرخي» اين شهر اجتماع كرده و دست به تظاهرات زدند. معلمان مريوان با انتشار اعلاميهاي، خواستار اجراي خواستهاي 14 مادهاي خود شدند.
سنندج- ديروز تمام آموزشگاههاي سنندج تعطيل بود و گروه زيادي از دانش آموزان دختر و پسر با شعار «ما آزادي و قانون اساسي ميخواهيم» در خيابانها دست به راهپيمايي زدند.
سردشت مهاباد- عدهاي از مردم سردشت مهاباد، در خيابانهاي شهر دست به تظاهرات آرامي زدند. اين تظاهرات بدون برخورد صورت گرفت و در پايان آن، تظاهر كنندگان خواستار آزادي زندانيان سياسي، انحلال شوراي داوري و انجمنهاي شهر و شهرستان، انتقال پادگان از داخل شهر به جاي ديگر، رفاه معلمان، تعقيب متجاوزين به بيت المال و ساير زمينههاي رفاهي شدند.( اطلاعات18/7/ 1357)
اعتصاب
اعتصاب فرهنگيان: مهاباد- ديروز اعتصاب دانش آموزان و معلمين مهاباد ادامه يافت و كليه مدارس شهر تعطيل شد. معلمين مهاباد طي اجتماعي خواستهاي خود را اعلام كردند. معلمين اظهار داشتند مدام كه به تقاضاي آنها ترتيب اثر داده نشود به كار خود باز نخواهند گشت
ادامه اعتصاب: سنندج- كارمندان اداري دادگستري كردستان، از دو روز پيش دست به اعتصاب زدند و اعلام كردهاند تا برآورده شدن خواستهايشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. از جمله خواستهاي آنان، پرداخت حق مسكن و اضافه كار ساعتي است.
تعطيلي مدارس: مهاباد- در پي خودداري دانشآموزان از رفتن به كلاسهاي درس، دبيرستانها و مدارس راهنمايي مهاباد تعطيل شد. دبستانها نيز وضع نامرتبي داشت و در اغلب آنها كلاس تشكيل نشد.
اعتراض به دستگيري«درخشش»: بانه- براي اعتراض به دستگيري«محمد درخشش»رئيس جامعه معلمان ايران و همدردي با معلمان، بانه بصورت تعطيل عمومي درآمد و بازار و مغازهها و همچنين كليه مدارس اين شهرستان تعطيل شد. (اطلاعات18/7/ 1357)
اعتصاب در شهرهاي مختلف ادامه دارد.
 در بانه: بانه- ديروز كاركنان ادارات پست، تعاون روستايي، دخانيات، بهداري وريشه كني مالاريا در شهرستان بانه دست به اعتراض زدند و خواستهاي خود را طي تماس تلفني به مقامات مسئول اعلام كردند. فرهنگيان بانه نيز كه چندمين روز اعتصاب خود را سپري ميكنند ديروز قطعنامه اي صادر كردند.( اطلاعات18/7/1357)
راهپيمايي 15 هزار نفري در سنندج
سنندج- پريروز در حاليكه بازار، مغازهها خيابانها و بانكهاي و قسمتي از ادارات دولتي تعطيل بود، اجتماع بزرگي با شركت بيش از 15 هزار نفر در ميدان بزرگ اقبال سنندج تشكيل شد در اين اجتماع، دانشآموزان دانشجويان دانشگاه رازي، اصناف و كارمندان ادارات دولتي، جمعيت شير و خورشيد و پرستاران شركت داشتند. همچنين از شهرستانهاي تابعه استان كردستان نيز نمايندگي براي شركت در اين اجتماع آمده بودند و از سوي دانش آموزان دبيرستان فردوسي تبريز، دبيرستان گلشن راز شبستر و دبيرستانهاي مريوان، پيامهاي پشتيباني از اجتماع سنندج دريافت و قرائت شد.
خواستهاي اجتماع كنندگان، اجراي كامل قانون اساسي،آزادي مطبوعات،آزادي زندانيان سياسي و تشكيل جامعه معلمان، برچيدن شعبههاي حفاظت در ادارات آموزش و پرورش، بركناري مقامات سطح بالاي استان و نمايندگان كردستان در مجلس شوراي ملي و برداشتن تيتر درشت «اضافه حقوق» در مطبوعات است! نظم و تظاهرات ديروز سنندج به عهده تظاهركنندگان بود و ماموران انتظامي، دخالتي در آن نداشتند.
اعتصاب دخانيات شهرستان سقز: كارگران و كارمندان دخانيات منطقه سقز از تاريخ 15/7/57 بعنوان اعتراض دست به اعتصاب آرام زدهاند و خواستار رسيدگي به خواستههاي خود شدند و اعلام نمودند تا برآورد خواستههاي قانوني خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.( اطلاعات24/7/ 1357)
تعطيل عمومي در شهرستانها
در نقده: نقده- امروز شهر نقده بكلي تعطيل بود و كلاسهاي درس در مدارس نيز بخاطر ادامه اعتصاب فرهنگيان، امروز داير نشد.
تعطيلي در سه شهر: خبرنگاران اطلاعات از شهرهاي شاهرود، سنندج و مياندوآب گزارش دادند كه امروز اكثر مدارس نيز تعطيل بود.( اطلاعات24/7/1357)
اعتصاب در شهرها هنوز ادامه دارد.
 خودداري از رفتن به كلاس: مهاباد- دانش آموزان دبيرستانهاي مهاباد، از رفتن به كلاس درس خودداري كردند و گفتند تا رسيدگي كامل به قطعنامه آنها از رفتن به كلاس، خودداري خواهند كرد.( اطلاعات24/7/1357)
ادامه اعتصاب در شهرستانها
مهاباد- معلمان مهابادكه از چند روز قبل دست از كار كشيده بودند، ديروز به اعتصاب خود پايان دادند و در پي آن، مدارس اين شهر ديروز مجدداً داير شد.
50 نفر از دانشآموزان دختر دبيرستان «رضا شاه كبير» مهاباد ديروز حاضر به رفتن به كلاس درس نشدند و اعلام كردند كه به خواستهايشان هنوز رسيدگي نشده است. همچنين ديروز كاركنان سازمان بهداري و بهزيستي مهاباد دست به اعتصاب زدند و خواستار اجراي خواستههاي خود شدند.
ترك مدرسه: سردشت – ديروز و پريروز بازار و مغازهاي شهرستان سردشت تعطيل بود و دانشآموزان مدارس همچنان در حال اعتصاب بودند. ديروز چند مدرسه سردشت نيز از ساعت 10 تعطيل شد و دانشآموزان مدرسهها را ترك گفتند.
انحلال اتاق اصناف سنندج – بدستور «سرلشكر عليزاده» استاندار كردستان از ديروز، اتاق اصناف سنندج منحل شد. ديروز همچنين اعتصاب كاركنان ادارة پست سنندج وارد هفتمين روز خود شد.
ديروز مدارس سنندج باز بود و دانشآموزان بدنبال اعتصاب يك هفتهاي خود، در كلاسهاي درس حضور داشتند.( اطلاعات24/7/1357)
آزادي زندانيان در سنندج
سنندج – امروز اعلام شد كه در اجراي خواستههاي مردم سنندج، 32 نفر از تظاهر كنندگان كه طي چند روز اخير و در جريان تظاهرات اين شهر دستگير و زنداني شده بودند، آزاد گرديدند.( اطلاعات24/7/1357)
اعتصاب فرهنگيان 
پيرانشهر – اعتصاب فرهنگيان پيرانشهر كه از روز سهشنبه آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. در پي اين اعتصاب، ديروز كليه مدارس پيرانشهر تعطيل بود و دانشآموزان نيز با عدم حضور در كلاسهاي درس، همبستگي خود را با معلمان اعلام داشتند. ضمناً فرهنگيان پيراشهر قطعنامهاي در 47 ماده صادر كردند. (اطلاعات25/7/1357)
اعتصاب در شهرستانها ادامه دارد.
شهردار جديد بانه: بانه – انجمن شهر« بانه» به دنبال استعفاي شهردار اين شهر، در نشست ديروز خود، «عثمان اسراري» رئيس مدرسه راهنمايي «احمدي» و رئيس خانه فرهنگيان بانه را به سمت شهردار اين شهر انتخاب كرد. اسراري با قبول اين سمت كار خود را آغاز كرد. شهردار قبلي بانه در پي تظاهرات اخير مردم بانه كه يكي از خواستهايشان بركناري شهردار بود، چند روز پيش از سمت خود استعفا كرد.
هشتمين روز اعتصاب: نقده- اعتصاب معلمان شهرستان نقده وارد هشتمين روز خود شد ديروز كليه مدارس نقده همچنان تعطيل بود.
ادامه اعتصاب: بانه- اعتصاب در ادارات پست، تعاون روستايي و دخانيات شهرستان بانه همچنان ادامه دارد.( اطلاعات26/7/1357)
سوالات نمايندگان مجلس درباره حمله و تيراندازي به مردم
درباره حوادث سنندج- «دكتر مهدي شيخالاسلامي» و «فرخ لقا بابان» نمايدگان سنندج در مجلس شوراي ملي نيز از دولت سوال كردند:
در حوادث روزهاي 16 و 17 مهرماه جاري در شهر سنندج بر اثر تيراندازي ماموران انتظامي، عدهاي حدود 18 نفر مجروح شدهاند كه دو نفر از آنها بعلت وخامت حالشان به تهران منتقل وتحت عمل جراحي قرار گرفتهاند. سبب و انگيزه اين اعمال خلاف قانون چه بوده و چه اقدامي براي تعقيب مرتكبين و مسببين آن بعمل آمده است؟( اطلاعات26/7/ 1357)
راهپيمايي و تظاهرات خياباني ادامه يافت.
تظاهرات سه هزار نفري: مهاباد- پريروز پس از تعطيل مغازهها و مدارس مهاباد، بيش از سه هزار نفر فرهنگي و دانشآموز و طبقات مردم در خيابانهاي شهر مهاباد براه افتادند و به تظاهرات و پياده روي آرام پرداختند. تظاهر كنندگان در حالي كه شعار ميدادند خواستار آزادي زندانيان سياسي شدند و در چهار راه مسجد «عباس آقا» اجتماع كردند.
يكي از تظاهر كنندگان در اين اجتماع در مورد شركتهاي سهامي زراعي صحبت كرد و گفت:«روز بعد بطور جمعي بطرف شركتهاي سهامي زراعي ميرويم و با روستائيان برادرمان، همدري خواهيم كرد. اين شركتها بايد برچيده شوند. تظاهر كنندگان، ساعت يك بعدازظهر بدون هيچ گونه برخوردي متفرق شدند».(اطلاعات26/7/1357)
ادامه راهپيمايي و تظاهرات در شهرستانها 
تظاهرات سه هزار نفري: مهاباد- ساعت 5 بعدازظهر ديروز عدهاي از دانشآموزان دختر و پسر دبيرستانهاي مهاباد دست به راهپيمايي زدند و ضمن عبور از خيابانهاي خيام، جم، پهلوي، شاهپور به دادن شعار پرداختند. آنها در شعارهاي خود، خواستار آزادي شخصي به نام «غني بلوريان» بودند. غني بلوريان اهل مهاباد و زنداني سياسي، سالهاي طولاني است كه در زندان بسر ميبرد.
تظاهر كنندگان كه حدود سه هزار نفر بودند، در ميدان «مسجد عباس آقا» اجتماع كردند و عده كثيري از مردم در اين مكان، به آنها ملحق شدند. در اين اجتماع، چند تن از نمايندگان تظاهر كنندگان، به سخنراني پرداختند.( اطلاعات1/8/ 1357)
تظاهرات و راهپيمايي 
تظاهرات وسيع: سنندج – در جريان تظاهرات وسيعي كه توسط دانش آموزان مدارس راهنمايي سنندج در خيابانهاي اين شهر برپا شد حدود دويست اتومبيل خسارت ديد و چند راننده به علت پرتاب سنگ مجروح شدند. دانش آموزان سنندجي، ابتدا در خيابان «مردوخ» و «چهارراه وكيل» اجتماع بزرگي تشكيل دادند و سپس دست به تظاهرات زدند و در مسير خيابان براه افتادند. در جريان تظاهرات، بر اثر پرتاب سنگ، شيشههاي اتومبيلهاي متوقف و يا در حال حركت، شكست و چند راننده نيز از ناحيه سر و صورت مجروح شدند. تظاهرات دانشآموزان سنندجي براي مدتي ترافيك خيابانهاي شهر را مختل كرد و سرانجام مأموران با استفاده از گازهاي اشكآور، آنها را متفرق نمودند.( اطلاعات2/8/ 1357)
ادامه تظاهرات در شهرستانها 
در مهاباد 70 هزار نفر دست به تظاهرات زدند.
مهاباد- حدود ساعت 12 ظهر ديروز در پي اعتصاب غذاي 30 ساعتة دانشآموزان مدارس و دانشسراهاي مهاباد، شهر يكپارچه تعطيل شد و بتدريج تا ساعت 3 بعدازظهر گروه كثيري متشكل از 70 هزار تن از دانش آموزان مدارس و اهالي شهرهاي تابعه و ديگر طبقات مهاباد در حاليكه پلاكاردهايي در دست داشتند در ميدان ورزش 50 هزار نفري 25 شهريور اجتماع كردند.
بيجار - ديروز عدهاي ناشناس ساختمان پيشاهنگي شهر بيجار را به آتش كشيدند.در اين آتشسوزي خسارات زيادي به اين ساختمان وارد شده است.
سنندج- ديروز حدود 25 هزار نفر از دانشآموزان دبيرستانها و دانشسراهاي سنندج به اتفاق گروهي از معلمان، در دبيرستانهاي شاهپور اجتماع كردند. اين عده پس از راهپيمايي در ميدان بزرگ اقبال، به سخنان وزير خارجه انگلستان شديداً اعتراض كردند. (اطلاعات4/8/ 1357)
تظاهرات و زد خورد در شهرستانها
استقبال از زنداني: بانه – مردم بانه و بوكان استقبال كم نظيري از«ناجي فاتحي» زنداني سياسي كه پس از 5 سال از زندان آزاد شده بعمل آوردند. ناجي فاتحي 5 سال قبل به اتهام خواندن كتاب دستگير و روانه زندان گرديد.
5 هزار استقبال كننده كه شامل بازاريان، كارگران، دانشآموزان و فرهنگيان بودند پس از استقبال، تظاهرات گستردهاي را آغاز كردند و خواهان آزادي ديگر زندانيان سياسي از جمله «محمد شافعي»، «رئوف نويدي»، «شريفي» و«عزيزي» شدند تظاهرات تا ساعت 12 شب در خيابانهاي بانه ادامه داشت و در پايان حجتالاسلام «جلال حسيني» به سخنراني پرداخت و از مردم خواست تا متفرق شوند. 
تظاهرات در بانه: بانه- در پي تظاهرات پريشب بانه، ديروز صبح تظاهراتي در اين شهر براه افتاد. تظاهر كنندگان بعد از عبور از چندين خيابان و دادن شعار، در ميدان فرمانداري اجتماع كردند. در اين اجتماع، يكي از تظاهر كنندگان به نمايندگي از ديگران در حضور فرماندار بانه قطعنامهاي را قرائت كرد.
فرماندار بانه در چارچوب وظيفه فرمانداري قول داد كه تا حداكثر نهم آبان اين خواستها اجرا شود و تظاهركنندگان هم اعلام كردند چنانچه تا نهم آبان به خواستهاي آنان جواب مثبت داده نشود براي مدت يك هفته يا بيشتر دست به اعتصاب و تظاهرات عموميخواهند زد.
از جمله خواستهاي 9 مادهاي آنان بدين شرح است:
برقراري حكومت قانوني- لغو حكومت نظامي مستقيم و غيرمستقيم-آزادي كليه زندانيان سياسي در سطح كشور-اخراج كليه مستشاران آمريكايي و اسرائيلي.
ديروز كليه مغازههاي اين شهر تعطيل بود(اطلاعات6/8/1357)
به هويدا در مجلس به شدت حمله شد.
پيام روستا نشينان: احمد دوستي نماينده قروه ضمن شادباش ميلاد شاهنشاهي گفت: 54 درصد از اهالي«شكور» روستا نشين هستند و آنها خواستند از تريبون مجلس از سويشان اعلام دارم كه گفتهاند اگر خون ما ريخته شود بر روي زمين عبارت «شاهنشاه آريا مهر نجات دهندهي كشاورزان است» نوشته خواهد شد. ناطق افزود در راه سوگندي كه ياد كرديم براي حفظ قانون اساسي و نظام شاهنشاهي، حاضريم خون خود را نثار كنيم.
  نماينده قروه آنگاه به شرح آنچه طي سالها سلطنت خاندان پهلوي نصيب كشور شده است پرداخت و در سخنان مشروح خود يادآور شد كه هيچگاه ما نمايندگان دوره 24 قانونگذاري كه مردم به ما راي دادهاند فراموش نميكنيم آنها ما را پاسدار قانون اساسي كردهاند. ما از هموطنان عزيز خود ميخواهيم كه آزادي با رعايت آزادي است نه با قانون شكني. آزادي را حفاظت نماييد تا با قانون شكني و وارد كردن خسارت به اموال عمومي و ديگران، به آزادي خلل وارد نشود. آدم كشي و برادر كشي محكوم است و ملت نميگذارد حكومت سلطنت مشروطه سلطنتي كه حافظ منافع و ملك ملت است، مورد تعرض قرار گيرد.( اطلاعات7/8/ 1357)
يك كارمند ارشد ساواك مهاباد به ضرب گلوله مضروب شد.
مهاباد: خبرنگار اطلاعات- حدود ساعت 21 ديشب يك عضو ساواك مهاباد بنام «جمشيدي» كه كارمند ارشد است مورد ضرب گلوله قرار گرفت. از حال مضروب، خبر دقيقي در دست نيست ولي بقرار اطلاع، حال وي وخيم است. همچنين يك منبع موثق در ساواك، علت حادثه را بي احتياطي خود مأمور اعلام كرده است.( اطلاعات7/8/ 1357)
حمله به مستقبلين سياسي 
طبق گزارش رسيده، روز جمعه جمع كثيري از اهالي شهرستان «مهاباد» جهت استقبال از زندانيان سياسي مياندآب رفته و با استقبال اهالي اين شهر مواجه ميشوند. اين عده در موقع عزيمت به مهاباد در بيرون شهر مياندوآب مورد حمله يك عده معدود ناشناس تحرك شده واقع ميشوند و در اثر اين حمله دهها اتومبيل متلاشي و بيش از چهل تن از مستقبلين مجروح ميشوند. در محل گفته شده هدف اين عدهاين بوده است كه در صفوف مردم اختلاف انداخته و كار را به مجادله مذهبي و جبهه گيري بكشانند و باعث شكاف بين مسلمين شوند. در اين موقعيت، آقاي«شيخ عزالدين حسيني» امام جمعه مهاباد به وسيله تلفن با حضرت آيت الله العظمي آقاي حاج«سيد محمد وحيدي» صحبت كرده و جريان را به سمع معظم له در قم ميرساند و بلافاصله از ناحيه حضرت اّيت الله العظمي«وحيدي» هيأتي مركب از روحانيون به منطقه اعزام ميشوند و روز يكشنبه اهالي مياندوآ ب و مهاباد با احترام مقدم هيأت، بازار و مغازهها را بسته و به استقبال هيأت آمدند. با ورود اين هيأت، اختلافات خاتمه يافته و برادران شيعه و سني باتحاد و يگانگي و همبستگي دعوت شدند. (اطلاعات7/8/ 1357)
عشاير كرمانشاه، نماينده اورامانات در مجلس را متهم به دادن رشوه كردند. 
كرمانشاه- حدود 6 هزار نفر از عشاير «ثلاث» و «باباجاني»، «سالار جاف» نماينده «اورامانات» در مجلس شوراي ملي را متهم به دادن رشوه به مأموران محلي و ايجاد دو دستگي كردهاند.
اين عده كه در بخشداري «ازگله» متحصن شدهاند با مخابره تلگرامهايي به نخست وزير، وزير دادگستري و كانون وكلاي دادگستري، درخواست رسيدگي به خواستهايشان را كردهاند.
در تلگرام عشاير «ثلاث» و «باباجاني» آمده است كه «سالار جاف» نماينده اورامانات در مجلس، با گرفتن چندين ميليون تومان وام از بانكها و دادن رشوه به مأموران محلي و ايجاد دو دستگي، وسيله نابودي ميهن پرستان شده است.
درتلگرام اضافه شده است كه با دسيسه و توطئه اين نماينده، يكي از شخصيتهاي محلي بنام «علي احسن مسعودي» حدود 11 ماه پيش مفقود الاثر شده و آنان خواستار تعقيب اين نماينده هستند.( اطلاعات7/8/ 1357)
اعتصاب، تظاهرات و راهپيمايي در شهرستانها
حمله به خبرنگار راديو و تلويزيون: مهاباد- در مهاباد، تظاهرات وسيعي با شركت اهالي مياندوآب و مردم اين شهر برگزار شد. تظاهر كنندگان در حالي كه شعار «مابا هم برادريم» ميدادند راهپيمايي كردند.
در جريان استقبال از زندانيان سياسي، عدهاي ناشناس به مستقبلين حملهور شدند. خبرنگار راديو و تلويزيون مهاباد كه مشغول فيلمبرداري از اين مراسم بود، به سختي مجروح شد. اين خبرنگار كه «هاشم سليمي» نام دارد در بيمارستان شير و خورشيد اين شهر بستري شد. به جهت وقوع اين حادثه، كاركنان راديو و تلويزيون مهاباد طي تلگرامي كه براي نخست وزير، وزير اطلاعات و جهانگردي و مدير عامل سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران مخابره كردند، خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند. دانشسراي دختران مهاباد نيز بمدت يك هفته تعطيل شد. يك نفر مجروح شد.
همچنين در جريان استقبال از زندانيان سياسي آزاد شده در مهاباد، جواني بنام «سياوش نظامي» از اتومبيل سقوط كرد و بشدت مجروح شد. وي به تبريز انتقال يافت.
استقبال از زندانيان: بانه- 15 هزار نفر در بانه از 6 زنداني سياسي آزاد شده باشكوه فراوان استقبال كردند.
مستقبلين از ابتداي خيابان پهلوي دست به راهپيمايي زدند و پس از پيمودن خيابان سعدي تا 3 كيلومتري شهر باستقبال آزاد شدگان رفتند. «احمد عزيزي» يكي از زندانيان آزاد شده ضمن تشكر از مردم بانه به تشريح رفتار ناروايي كه با زندانيان سياسي در زندان ميشد، پرداخت. آنگاه راهپيمايان قطعنامهاي انتشار دادند وطي آن، آزادي بدون قيد و شرط زندانيان سياسي بويژه «محمد شافعي»، «محمد شريفي»، ملا محمد صالحي»، «كريم نستاني»، «احمد نستاني»، «شهاب بهرامي»، «شعيب ذكريايي» را خواهان شدند. فرهنگيان بانه نيز در اجتماعي كه در محوطه دبيرستان خدمات تشكيل دادند، همبستگي خود را با خلق ايران اعلام كردند و اظهار داشتند مادام كه به خواستهايشان رسيدگي نشود، از رفتن به كلاس درس خودداري خواهند كرد. اين عده همچنين خواستار بركناري رئيس آموزش و پرورش، بعلت وابستگي به دستگاههاي غير مسؤول شدند و همبستگي خود را با فرهنگيان و دانشگاهيان اعلام كردند.( اطلاعات8/8/1357)
مهاجمان، پاوه را به آتش و خون كشيدند.
كرمانشاه- دو هزار نفر از ساكنان روانسر، كامياران، ولد بيگي و چند تن ديگر از بيگ زادگان «جوانرود» كه از سوي «سالار جاف» اجير شدهاند، شهر پاوه را بخاك و خون كشيدند و در اندك زماني، شهر به صحنه جنگ خونيني درآمد.
اين عده سه نفر از ساكنان پاوه را سر نماز در كوهستان كشتند و 16 نفر را به سختي مجروح كردند و سپس بسوي شهر سرازير شدند و اموال مردم را به غارت بردند.
متجاوزان و غارتگران در حمله به شهر با مقابله زنان و كودكان روبرو شدند و ساكنان شهر- كودكان و شير زنان – براي دفاع از خود و اموالشان از پشت بام به سوي آنها سنگ پرتاب كردند.
سرانجام خيل غارتگران كه با يكصد و هيجده كاميون به شهر هجوم برده بودند با بجا گذاشتن 12 كشته گريختند و در اطراف شهر كمين كردند.
«سالار جاف» نماينده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شوراي ملي است و خود او با يك اتومبيل، در حمله به شهر پاوه- حوزه نمايندگي خود- گروه متجاوزان را همراهي ميكرد و خود او فرماندهي حمله به پاوه را بعهده داشت.
گزارش خبرنگار اعزامي اطلاعات از كرمانشاه به پاوه حاكي است: از يك روز پيش در شهر شايع شده بود كه «سالار جاف» نماينده مردم پاوه و اورامان در مجلس شوراي ملي همراه عدهاي در تدارك حمله به شهر از عشاير اجير شدهاين منطقه پاوه است.
ساكنان شهر- مردان و جوانان- به عنوان اعتراض به اين حمله و براي جلوگيري از برخورد افراد اجير شده سالار جاف از صبح ديروز به دشت و كوه زدند تا از شهر دور باشند.
كشتار بهنگام نماز
اين عده ساعت يك بعد از ظهر ديروز در كوهستان به نماز ايستادند و در حالي كه سرگرم نماز بودند، مورد حمله مسلحانه بيش از دو هزار نفر افراد مسلح سالار جاف قرار گرفتند.
در همان لحظههاي اول، سه نفر از مردم پاوه كه به نماز ايستاده بودند در خونشان غلطيدند و جان دادند و شانزده نفر بسختي مجروح شدند.
مردم بي پناه كه وضع را چنين ديدند دست از نماز كشيدند و به دفاع از خود پرداختند. چند تن از جوانان در يك فرصت مناسب، چهار تن از افرا مسلح سالار جاف را خلع سلاح كردند و آنها را به گروگان گرفتند و به كوه فرار كردند و پناه گرفتند.
سالار جاف و افراد اجير شدهاش سپس به شهر روي آرودند و هر چه سر راهشان ديدند از بين بردند. آنها چند دستگاه اتومبيل دولتي و مردم را كه كنار خيابان پارك شده بود به آتش كشيدند و چندين خانه و مغازه را آتش زدند و اموال مردم را سوزاندند.
زنان و كودكان بي دفاع كه شوهرانشان و پدرانشان به كوه رفته بودند، وقتي از حمله متجاوزان و كشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 16 نفر از ساكنان شهر باخبر شدند براي مقابله با مهاجمان مسلح به پشت بام رفتند و افراد اجير شده سالار جاف را سنگسار كردند.
زنان و كودكان،12 نفر از متجازوان را زخميكردند و سه كاميون آنان را به آتش كشيدند.
اجساد كشته شدگان افرا سالار جاف، ساعتها كنار خيابان افتاده بود و زنان و كودكان آنها را سنگباران ميكردند.
اسامي كشتهشدگان
سه تن از از كشته شدگان شهر پاوه كه در كوهستان كشته شدند«صالح هوشدار»، «علي خورشيد» و«معروف فتاحي» بودند و«عبدالحكيم رشيدي»، «عبدالله شريفي»،«نيازي منوچهري»، «مجيد شافعيان»،«شفيعي»، «فريد معاذي» و «پاكنهاد»، هفت تن از مجروحان حمله مسلحانه هستند. شاهدان عيني در گفتگو با خبرنگاران اطلاعات در پاوه، درباره چگونگي اين حمله وحشيانه گفتند:
افراد سالار جاف بيش از دو هزار نفر بودند و همگي مسلح به اسلحه و چماق بودند در حاليكه شعار زنده باد سالار جاف ميدادند به شهر حمله كردند و خود سالار جاف نيز همراه اين عده بود.
مردم پاوه كه به كوه رفته بودند پس از عقب نشيني مهاجمان افراد سالار جاف به شهر بازگشتند و متجاوزين نيز در اطراف شهر كمين كردند و هر لحظه احتمال حمله مجدد آنها به شهر مي رود چرا كه عدهاي معتقدند مسلح سالار جاف براي بردن اجساد دوازده نفر از افراد خود به شهر باز خواهند گشت.
مردم پاوه و روستاهاي اطراف نيزكه از حمله افراد«سالار جاف» خشمگين شدهاند. بسيج شدهاند و آماده گرفتن انتقام هستند.
از بعدازظهر ديروز رفت آمد به شهر پاوه قطع شد و ماموران ژاندارمري و شهرباني بخاطر حفظ نظم و برخورد مجدد طرفين، اخطار كردند از ساعت 8 بعدازظهر رفتوآمد به شهر قدغن خواهد بود.
ماموران در خارج از شهر جلو مردم را كه قصد رفتن به پاوه را دارند ميگيرند. خبرنگار اعزامي ما در كرمانشاه نيز كه نتوانسته بود از راه اصلي وارد پاوه شود، پس از ساعتها تلاش، با اسب، خود را از راه كوهستان و گذرگاههاي خطرناك به شهر رساند و توانست با چند تن از شاهدان عيني به گفت و گو بنشيند. و توانست با چند تن از شاهدان عيني، به گفتگو بنشيند. گفته ميشود وقتي سالار جاف كه با حمله زنان و كودكان به سوي افرادش روبه رو شده بود، خواست بسوي زنان و كودكان بي دفاع آتش بگشايد كه تيرهاي او خطا رفت و او بخاطر دستپاچگي، دو تن از افراد اجير شده اش را گشت و سپس با اتومبيل از شهر گريخت. 
استعفاي استاندار
در پي حمله بي رحمانه سالار جاف و افراد اجير شده اش به پاوه و هجوم چماق بدستها به شهر كرمانشاه، ساعت 30/7 ديشب، «احمد ناظمي» استاندار كرمانشاه بعنوان اعتراض از سمت خود استعفا كرد و به تهران رفت.
دكتر منوچهر آزمون وزير مشاور در امور اجرايي و سخنگوي دولت در گفتگوي تلفني با محمد حيدري عضو هيئت دبيري روزنامه اطلاعات، از حمله ناجوانمردانه افراد سالارجاف نماينده مجلس شوراي ملي به پاوه با خبر شد و گفت هر چه زودتر دولت به اين مسئله رسيدگي خواهد كرد و او در اين زمينه گزارشي به شريف امامي، نخست وزير خواهد داد.
2كشته ديگر
در جريان تظاهرات، دو شعبه بانك صادرات و بانك ملي شعبه مركزي به آتش كشيده شد و بكلي سوخت. با دخالت مأمورين نيروي انتظامي كار به  زد و خورد و تيراندازي كشيد. در پي تيراندازي مأمورين، دو دانش آموز 16 و 18 ساله كشته شدند و بيش از 15 نفر مجروح گرديدند. در شهر شايع  است كه تعداد كشته شدگان و مجروحين، به مراتب بيش از آمار ذكر شده است.
 براي كمك دير شده بود در جريان حمله بي رحمانه به پاوه، گروهي از مردم به دفتر نمايندگي  روزنامه اطلاعات مراجعه كردند و از نماينده اطلاعات خواستند وضع اسف بار شهرستان، به اطلاع مقامات مسئول رسانده شود تا شايد از اين حمله  جلوگيري شود. پس از انعكاس اين تقاضا به تهران، يك عضو هيئت سردبيري روزنامه اطلاعات كوشيد تا با مقامات مسؤول دولت تماس بگيرد  و سرانجام پس از مدتي توانست با منوچهر آزمون تماس بگيرد. او ماجرا را به آزمون كه آخرين ساعات روزارتش را در كاخ نخست وزيري ميگذراند،  اطلاع داد اما اين اطلاع هم نمي توانست براي حوادث پاوه، چاره اي باشد. (اطلاعات9/8/1357)
محاكمه و مجازات مسببين 
محمد نوري (نماينده بوكان )…  كه درباره ابتداي سخنان خود ضمن اشاره به احساسات شاه دوستي و مهين پرستي اهالي ايران طي سخناني گفت: اگر اين اصل را در نظر بگيريم كه هر ملتي پاي بند به حفظ نظام و فرهنگ و مدنيتي است كه به آن پيوسته و با آن زيسته است قبول خواهيم كرد كه آريايي نژادان غرب ايران ـ افزون تراز 30 قرن نظام و فرهنگ و مدنيت ايراني را از معبر پر پيچ و خم زمان عبور داده و همچنان در ديار خود حفظ كردهاند. پيوند اين نژاد با نظام شاهنشاهي ـ نه سفارشي است و نه عارضه و نه يك اتفاق ـ بلكه اساسي است. من از مطبوعات گله دارم. 
محمد نوري كه در باره تظاهرات و تشنجات اخير كشور صحبت ميكرد گفت: در هيچ زماني ملت ايران اينچنين مورد تحقير و توهين و دسيسه دشمنان و بيگانگان قرار نگرفته است زيرا براي مردمان خداشناس و مسلمان ايران، چه تحقيري بالاتر از آتش زدن موسسه ملي و سرمايههاي مردم است؟ 
چه توهيني بالاتر از تعطيل مدارس و دانشگاهها و ساير مكاتيب علم و دانش و فرهنگ است.
ناطق در اينموقع خطاب به خبرنگاران و نمايندگان مطبوعات كه در لژ مجلس حضور داشتند گفت: شما نمايندگان محترم ركن چهارم مشروطيت قلمها را غلاف كرديد تا از برزخ دوران اختناق و سانسور عبور كنيد ـ آيا بدست آوردن آزادي فقط براي اين بود كه آن يكي كتابهايش چاپ شود و آن ديگري مقالههايش درج گردد... و شما هم مقداري بر تيراژ و مبلغي بر بها اضافه كنيد؟ (اطلاعات9/8/1357) 
سالار جاف گريخته است.
كرمانشاه - عوامل سالارجاف ديشب در 3 راه بازگشت خود، سرنشينان چندين اتومبيل را لخت كردند و عدهاي از فرهنگيان را كه در جوانرود و رامسر مشغول خدمت بودند گروگان گرفته و در شهر جوانرود،  خانه فرهنگيان را غارت كردند و خانه و اتومبيل رئيس اداره آموزش و پرورش اين بخش را به آتش كشيدند.
اين عده گردنه «مله پلنگان» را بستند و سرنشينان اتومبيلهارا گروگان گرفتند و در حال حاضر راه رفت و آمد در جاده كرمانشاه ـ پاوه بسته است.   
مردم كرمانشاه و علماي اين شهر در تماس تلفني با سرپرستي روزنامه اطلاعات در كرمانشاه، خواستار رسيدگي فوري به اين مسأله و سلب مصونيت نماينده تحميلي اورامانات شدند تا به سزاي اعمال خود برسد. اجساد كشته شدگان در پاوه است و عدهاي از عوامل سالار جاف فراري هستند.( اطلاعات9/8/1357)
تظاهرات در شهرستانها ادامه دارد.
 سنندج ـ تظاهرات دانش آموزان و جوانان و معلمان سنندج باز هم ادامه يافت و اجتماع بزرگي با شركت بيش از 25 هزار نفر درمسجد «امين» برپا شد. اين گروه از تظاهرات كنندگان از مسير خيابانهاي 25 شهريور ـ شيخان ـ شاهپور ـ بيمارستان و فردوسي گذشتند و خواستار اجراي كامل قانون اساسي و آزادي زندانيان سياسي شدند. تظاهر كنندگان بعدازظهر مجدداً اجتماع كردند و در خيابان «مردوخ» سنندج نماز بجاي آوردند.
 تظاهر كنندگان، با دادن شعارهاي مذهبي از مسير خيابانهاي بيمارستان و ميدان اقبال و خيابان فردوسي عبور كردند و بصورت آرام متفرق شدند0( اطلاعات9/8/ 1357)
اعتصاب غذا 
پيرانشهر – دانش آموزان شهرستان پيرانشهر در اجتماع ديروز خود ضمن پشتيباني از خواستهاي فرهنگيان و دانش آموزان سراسر كشور يك قطعنامه 14 مادهاي صادر كردند در پي صدور اين قطعنامه، دانش آموزان دبيرستان اميركبير پيرانشهر از ساعت 8 صبح ديروز دست به اعتصاب غذا زدند و تهديد كردند تا انجام خواستهايشان دست از اعتصاب غذا بر نخواهند داشت. بدنبال اعتصاب دانش آموزان، معلمين دبيرستان اميركبير نيز به پشتيباني از خواستهاي دانش آموزان دست به اعتصاب غذا زدند.
قطعنامه
بانه- مردم بانه طي اجتماعي كه ديروز در اين شهر برگزار شد يك قطعنامه 12 مادهاي منتشر كردند.(اطلاعات9/8/ 1357)
در پاوه،مردم،بست نشستند. 
كرمانشاه – بدنبال اقدام سالار جاف نماينده اورامانات و پاوه در مجلس شوراي ملي كه با 2 هزار مردم مسلح اجير شده به مردم پاوه حمله كردو باعث كشته شدن عدهاي از افراد بيگناه شد، ظهر ديروز جمعيتي انبوه از مردم پاوه در مخابرات اين شهر اجتماع كردند و يك نفر به نمايندگي از طرف آنان در تماس تلفني با «جواد سعيد» رئيس مجلس شوراي ملي در مورد حمله افراد مسلح به مردم پاوه و كشتن افراد بيگناه سخن گفت و اعلام كرد تا از سالار جاف كه اصلاً عراقي است و بدون جهت به مردم اورامانات تحميل شده است سلب مصونيت و مجازات نشود،دست از تحصن بر نخواهند داشت.
تلگرام به نخست وزيري
ضمنا پاوه ايهاي ساكن كرمانشاه، طي تلگرامهايي به حضرت آيت الله العظمي «شريعتمداري»، «نخست وزير»، «رئيس مجلس شوراي ملي»، «بني احمد و پزشكپور» نمايندگان مجلس و كانون وكلاي دادگستري خواستند تا هرچه زودتر به وقايع اخير پاوه رسيدگي شود. 
تظاهرات و راهپيمايي
همچنين ديروز دانش آموزان، معلمان و اهالي بخش مرزي «نوسود» در جلو بخشداري اين منطقه دست به تظاهرات زدند و هجوم سالارجاف و افراد مسلح اورا به شهر پاوه تقبيح كردند و گفتند كه براي اظهار همدردي و كمك به مردم مصيبت زده پاوه، مسافت بين «پاوه» و «نوسود» را كه 40 كيلو متر است پياده طي خواهند كرد.
200 قبضه اسلحه
طبق گزارش خبر نگار ما از پاوه، بعد از وقوع اين حادثه، عدهاي از مردم كه خود شاهدان عيني اين حادثه بودند ميگويند: مهاجمان اجير شده تا حدود دويست قبضه اسلحه قاچاق داشتهاند و افراد مسلح حدود چند هزار نفر بودند.
عدهاي ديگر از مردم ميگويند: كشته شدگان اين واقعه حدود 50 نفر بودند و مجروح شدگان نزديك 200 نفرند. در حال حاضر افراد اجير شده سالار جاف در جادهها مستقر و راه را بستهاند و از مردم پاوه،كسي جرأت رفت و آمد به بيرون شهر را ندارد.
اقدام ناجوانمردانه
ضمنا حضرت آيت الله جليلي سرپرست حوزه علميه كرمانشاه در گفتگو يي با خبرنگار ما در كرمانشاه ضمن اظهار تأسف از تجاوز سالار جاف و افراد مسلح او به مردم بيگناه پاوه اظهار داشت: مردم پاوه ضمن فرستادن تلگرامي براي من، اين اقدام ناجوانمردانه و حادثه درد بار را عينا شرح دا دهاند كه من براي «اخلاق پور» نماينده آبادان در مجلس شوراي ملي متن كامل آن را قرائت كردم تا اين فرد وقيح و بي وطن را كه در ضمن وكيل مجلس نيز هست رسوا سازد.
انگيزه حمله
اهالي محل ميگويند انگيزه حمله سالار جاف به شهر پاوه اين بود كه مردم پاوه قبلا در قطعنامه خود خواستار بركناري«سالار جاف» از نمايندگي مردم پاوه و اورامانات در مجلس شوراي ملي شده بودند. متن اين قطعنامه پريروز در روزنامه اطلاعات چاپ شد. (اطلاعات10/8/1357)
غني بلوريان از محبس رهايي يافت.
 غني بلوريان كه 27 سال از زندگيش را به جرم فعاليتهاي سياسي در زندان بسر برده همراه گروه اخير از زندان آزاد شد.
بلوريان نيز مثل «صفر قهرماني» براي زندانيان سياسي و همه كساني كه در جريان فعاليتهاي سياسي اخير بودهاند، چهره اي آشناست. «بلوريان» ديروز راهي مراغه شد در حالي كه صدها تن در ايستگاه راه آهن تهران با شاخههاي گل بدرقه اش كردند. بلوريان 34 ساله بود كه به جرم فعاليتهاي سياسي به زندان افتاد. خودش ميگويد: در 20 سال اخير چند بار به تناوب زندان شدم. 24 ساله بودم كه به اتهام مشاركت و همكاري با حزب «دمكرات خلق كردستان» تحت تعقيب قرار گرفتم اما تبرئه شدم در سال 1329 بمدت 6 ماه زنداني شدم. پس از آزادي از زندان با دختر مورد علاقهام پيمان ازدواج بستيم اما با پيش آمدن وقايع 28 مرداد اين ازدواج ميسر نشد و من متواري شدم. در سال 1334 در سنندج دستگيرم كردند و در مهر ماه 1337 از زندان آزاد شدم و ازدواج كردم. هشت ماه بعد دوباره دستگيرم كردند و سرانجام بعد از 19 سال زندان، به ياري مردم جانباز ايران و فداكاري آنها از محبس رهايي يافته ام. در طول بازداشتها و ايامي را كه در زندان گذراندم، بخصوص در زندان تبريز، توسط مأموران سازمان امنيت بسختي شكنجه شدم. آنها بدنم را سوراخ سوراخ كرده و تن عريان و خون آلود مرا براي عبرت سايرين در معرض ديد زندانيان گذاشتند. چندين بار نيز با شلاق شكنجهام كردند و برنامه شكنجه بيخوابي نيز بكرات در مورد من اجرا شد. براي اينكه از من اقرارنامه بگيرند به سخترين شكل شكنجهام كرند اما من تسليم نشدم و در همين مرحله بود كه به من گفتند خواهي نخواهي اعدام خواهي شد. محاكمه من در يك دادگاه فرمايشي شروع شد اما هرگز اجازه ندادند با وكلايم مشورت كنم و در پايان ورقه سفيدي بدستم دادند تا بعنوان آخرين دفاع 5 سطر بنويسم وسرانجام هم محكوم به اعدام شدم. 5 روز قبل از اجراي حكم به من گفتند ندامت نامه بنويس ولي زير بار نرفتم. در آن موقع «عزيز يوسفي» هم بند من بود و هردو ميدانستيم بزودي ما را تسليم چوبه دار ميكنند، ولي بعلت فشارهاي داخلي و خارجي اجراي حكم به تعويق افتاد و حكم اعدام را بعد از 8 ماه، تبديل به حبس ابد كردند. بعد به زندان برازجان منتقل شدم. 5 سال در آنجا بودم تا در سال 1336 به تهران منتقل شدم در سال 1352 به زندان شيراز منتقل شدم. (اطلاعات10/8/1357)
در تظاهرات خونين شهر سنندج 7 نفر كشته شدند. 
سنندج -درگذشت سه نفر از مجروحان تظاهرات خونين سنندج در بيمارستان، كشته شدگان تظاهرات دو روز گذشته اين شهر، هفت نفر شدند. اين سه نفر«همايون نژاد»،«محمدمحمدي» و «عثمان احمدي» نام داشتند كه بعد ازظهر ديروز در بيمارستان جان باختند. چهار قرباني ديگر تظاهرات سنندج،«فرخ دقيق »، «شكرالله كريمي»،«يدالله جوشكار» و«حجازي» بودند.
شهر سنندج هنوز ناآرام است و بعلت استقرار تانكها و زره پوشها در شهر و ادامه تيراندازي، مردم در نگراني و اضطراب بسر ميبرند. درجريان تظاهرات دو روز گذشته سنندج، سي نفر مجروح شدهاند كه در بيمارستانهاي اين شهر بستري هستند.
تظاهرات 3 ساعته
سردشت ــ«قاسمياني» امام جمعه سردشت در رأس بيش از 8 هزار تن از مردم اين شهر، دست به يك راهپيمايي آرام خياباني زد. اين گروه در محل فرمانداري اجتماع كردند و امام جمعه پيرامون خواستهاي مردم با فرماندار به مذاكره نشست. فرماندار قول داد به يكايك خواستهاي مردم رسيدگي شود. تظاهرات مردم سردشت 3 ساعت بطول انجاميد. (اطلاعات10/8/ 1357)
كشته شدگان تظاهرات سنندج،11 نفر شدند. 
آخرين گزارش رسيده از سنندج حاكي است كه در جريان تظاهرات خونين دو روز گذشته اين شهر، يازده نفر كشته شدهاند. تا كنون اسامي 7 نفر اعلام شده است. همچنين در اين تظاهرات 64 نفر زخمي شدهاند. ديروز شهر سنندج يك روز بحراني داشت و بعلت ادامه تيراندازي مأموران آمار دقيقي از عده كشته شدگان و مجروحان بدست نيامد(اطلاعات10/8/1357) 

دشمن از ما چه ميخواهد؟ 
"در هيچ زماني ملت ايران اينچنين مورد تحقير و توهين دسيسه دشمنان قرار نگرفت،بچههاي مردم را وسيله تبليغ شعارهاي سياسي قرار ندهيد."
محمد نوري نماينده مردم بوكان، در جلسه علني سه شنبه مجلس شوراي ملي نطقي ايراد كرد كه از نظر خوانندگان محترم ميگذرد.
ناطق در آغاز سخنان خود گفت: در شرايطي كههاله شك و ابهام، سيماي واقعيات را در بر گرفته است براي كسي كه بخواهد حقايق را بشكافد صداقت و ايمان لازم است و از خداوند ميخواهم در اين موقعيت خاص از زمان ما را ياري دهد در مسير صداقت و ايمان گام برداريم، بگوييم و بشنويم.
در ابتداي سخن، عرايضم معطوف به مطالبي است كه همكار عزيزم جناب آقاي«نظمي» در جلسه پنج شنبه گذشته شايد از روي احساسات ملي كه طبعا اين احساسات براي هر ميهن پرستي قابل تحسين است در مورد آريايي نژادان غرب ايران يعني شاخه اي از اصيل ترين ريشههاي قوم ايراني اشاره فرمودند كه لباس كردي مي پوشند، كردي صحبت ميكنند و شعارهاي ديكته شده را تكرار ميكنند.
در مورد شعارها و ديكتههاي خلاف اصول... بحثي است جداگانه كه قابل بررسي است.
اما در باره لهجه و لباس، همكار محترم ! يكي از علايق خاص رهبر عاليقدر مان شاهنشاه آريا مهر، حفظ خصوصيات قومي و خصلت و خصيصه ايراني است.
همه ديدهايم در مراسم و يادبودها و باريابيها، تيره و طوايف ايران هريك با خصوصيات محلي خود افتخارتشرف حاصل كردهاند مسلما اگردر پيروي از عارضه نا مطلوب تقليد و شيوه نامتناسب غرب گرايي افراط نكرده بوديم و بعلاقه شاهنشاه خود در حفظ آداب و رسوم و سنت قومي توجه ميكرديم. اين روزها با خيلي از مشكلات و ناآرا ميهايي كه جامعه ما را در بر گرفته روبرو نميشديم.
اگر اين اصل را در نظر بگيريم كه هر ملتي پاينده بحفظ نظام و فرهنگ و مدنيتي است كه به آن پيوسته است و با آن زيسته است قبول خواهيم كرد آريايي نژادان غرب ايران افزون تر از سي قرن، نظام و فرهنگ و مدنيت ايراني را از معبر پر پيچ و خم زمان عبور داده و همچنان در ديار خود حفظ كردهاند.
پيوند عميق اين نژاد با نظام شاهنشاهي نه سفارشي است نه عارضه و نه يك اتفاق، بلكه اساسي است قويم از اعماق تاريخ سرچشمه گرفته و در دلها مي جوشد و سرزمين خود را همچنان بصورت پايگاه اثبات حقانيت قانون اساسي و نظام شاهنشاهي پاسدار ي خواهند كرد. در آن ديار هستند سربازان گمنامي كه در دل كوهها و در داخل دشتها و صحراها چون لاله كوهي سبز ميشوند، رنگ و بو ميدهند و بدون اينكه خصيصه ملي خود را در هيچ قالب ديگري جلوه دهند در راه وطن براي تجلي ديگري خاموش ميشوند. اين رازي است لطيف و رمزي ظريف از سر بقا و استمرار نظام شاهنشاهي در آن ديار باستاني. لذا با جرأت ميگويم روياي شوم بيگانگان در غرب ايران، رويايي است بي تعبير و با عالم لمس و ادراك يك دنيا فاصله دارد. 
خشونت راه حل نيست
ناطق افزود: ما چرا بر واقعيات تكيه نكنيم؟ چرا بعضي مسائل را از نظر علت و معلول تجزيه و تحليل ننماييم؟ اساساً اين نوع شعارها وبرنامه ريزيها ي ودسايس ضد ملي از كجا طرح و ديكته ميشود و چطور به شهرهاي كوچك و نوارهاي غرب كشور مي رسد؟ اينجا جاي تأمل است. 
مردم و دياري كه به آرامش و آسايش. عمران وآبادي، مسائل فرهنگي و بهداشتي، تقويت مباني اجتماعي و ملي نياز دارند، پيك آشوب و قاصد بلوا از راه مي رسد و باين ترتيب، شهرهاي دور و نزديك، آرامش خود را از دست ميدهند. همان ابر عصباني كه فضاي كشور را تيره كرده است آسمان شهر كوچك و آرام مانند بوكان را در بر ميگيرد.
شهري با مردمان پاك و خدايي، مردمان كاسب و زحمتكش و ميهن پرست و بركنار از هر نوع جريانات سياسي. بلي طوفان حادثه در چنين فضاي سالمي پيچيد و غريد و در يك چشم بهم زدن، دو جوان معصوم و بي گناه را در كام خود فرو برد و چند زخمي برجاي گذاشت و شهري را مصيبت زده و عزادار ساخت. جواناني كه براي ميهن آينده ساز بودند و براي خانوادههايشان مايه اميد و تكيه گاه زندگي (من بنام نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي ملي بار ديگر از جناب آقاي نخست وزير مصرانه خواستارم مسببين قتل اين دو جوان و حادثه آفرينان واقعه بوكان را در پيشگاه عدالت مجازات و بكيفر قانوني برساند).
اسف انگيز است جامعه كه در فرهنگ و الا و انساني او آزار موري جايز نيست تا كي بايد باين طغيان نيل آساي مصر باستان، قرباني هديه كند؟ تا كي سرمايه و ثروت و حيات اقتصادي مملكت در مسير اين طوفان بي پايان منهدم و نابود شود؟ 
فكر ميكنم در هيچ زماني ملت ايران، اين چنين مورد تحقير و توهين دسيسه دشمنان و بيگانگان قرار نگرفته است. براي مردمان خداشناس و مسلمان ايران چه تحقيري بالاتر از آتش زدن موسسههاي ملي و سرمايههاي مردمي است؟ چه توهيني بالاتر از تعطيل مدارس و دانشگاهها و ساير مكاتيب علم و دانش و فرهنگ است؟ 
چه ناسزايي بدتر از اين كه بچههاي مردم را وسيله تبليغ شعارهاي سياسي قرار ميدهند؟ 
ميگويند: خشنونت راه حل نيست، پايان فشار و انفجار است. من هم قبول دارم، اما چرا اين نسخه را فقط براي دولت مي پيچند؟ چرا بمن ملت هم نميگويند پايان انفجار انهدام است و ويراني و خرابي و پايان اينها ندامت و حسرت و پريشاني است. در همدان، زنجان، گرگان، كرمانشاهان و ساير جاهاي ديگر شاهدش هستيم. رنج و مصيبت تا كي تا چه وقت؟ 
پس سهم ملت كو؟
ناطق گفت: همكاران محترم ! زندگي شيرين است اما انسانهاي واقعي با هر قيمتي خريدارش نيستند. اگر جان عزيز است بخاطر ارزش ايثارش در راه وطن عزيز است. اگر وطن رفت چه ماند؟ آقايان مخبرين ( نمايندگان محترم ركن چهارم مشروطيت ) شما كه قلمهارا غلاف كردهايد و گذاشتيد تا از برزخ دوران اختناق و سانسور عبور كنيد و عبور كرديد: براي چه بود؟ فقط آن يكي كتابهايش چاپ شود و آن ديگري مقالههايشهايش درج گردد؟ و شما هم مقداري بر تيراژ و مبلغي بر بها اضافه كنيد. اين كه سهم خودتان بود خبرهاي انهدام و ويراني؟ اعتصاب و كم كاري؟ تظاهرات دانش آموزي؟ اين هم سهم دشمنان ملت ايران است. پس سهم من ملت كه سنگ منو بسينه مي زني چه شد؟ انتظار. ملت ايران در اين لحظه حساس] نيازمند [ ارشاد و هدايت وراهنمايي بود. نكرديد. من بنام ميليونها دهقان و كشاورز از شما ركن چهارم مشروطيت كه آزادي قلم را بخاطر دفاع از حق انسانها ميخواستيد گله دارم. ستون ارشاد و هدايت ملي را به شكشت خوردگان سياست، به صحنه سازان سياستهاي بيگانه، به ماموتهاي دوران فئوداليسمي و ملوك الطوايفي اختصاص داديد تا خورده حسابهاي معوقه خود را با ملت ايران تصفيه نمايند.
من بنام دهقان در مجلس شوراي ملي و از طرف اكثريت عظيم اما خاموش و ساكت كه در قلب روستاهاي آباد و پر جمعيت غرب كشور آرميدهاند، خرسنداز نعمت آزادي، بهره مند از بركت انقلاب مقدس شاه و مردم مي پرسم دشمن از ما چه ميخواهد؟؟ در ميان خون و آتش و تفرقه و نفاق، رجعت بدوران ادبار و سيه روزي فئوداليسمي و ملوك الطوايفي؟ صادقانه ميگويم كه اين اكثريت عظيم به سه منشاء حياتي ايمان دارند. دين، قانون اساسي، نظام شاهنشاهي و با ايثار هستي و زندگي از معتقدات خود دفاع خواهند كرد.
آنچه بوكان ميخواهد
نماينده بوكان در قسمتي از سخنان خود گفت: فرصت را غنيمت شمرده خواستهها و نيازهاي ضروري منطقه بوكان را كه توجه به آنها اهميت دارد با ستحضار ميرساند و از جناب نخست وزير استدعا دارد دستور فرمايند كه مورد توجه هيات دولت قرار گيرد.
1 ـ در مورد بوكان اساسي ترين مسأله كه ضروري است به آن توجه شود، تبديل بخش بوكان به شهرستان است كه اين خواسته بارها مطرح گرديده و بعد از بررسي در دستور كار ورزاء وقت كشور قرار گرفته است. بوكان با جمعيتي معادل دو شهرستان«پيرانشهر» و«سردشت» سالهاست بصورت بخش اداره ميشود و از كمكهاي عمراني در حد يك بخش استفاده ميكند. با هماهنگي بين اعتبار و نيازهاي عمراني، موجب عقب افتادگي اين شهرشده و قسمتي از ناراحتي اخير مردم ناشي از از نداشتن هر نوع امكانات رفاهي از قبيل آب و برق و تلفن و فاضلاب و آسفالت خيابانها و كوچهها در اين شهر است.
و با توجه به بعضي از خصوصيات منطقه اي تبديل آن به شهرستان در وهله اول كمك به شهرداري بي بضاعت و كم درآمد بوكان خيلي مهم و قابل توجه است: توجه جناب وزير كشور باين موضوع را خواستارم.
2 ـ در مورد ادراه آبياري: مأمورين اين اداره براي وصول مبلغي از كشاورزان بعنوان «حقابه» مزارع واقعاً موجب ناراحتي كشاورزان منطقه شدهاند. مطالبه وجوهي از زارع بنام «حقابه» كه اداره آبياري در لاروبي جوبها و قنات و آبياري نقشي ندارد بجز ايجاد ناراحتي و بدبيني چيز ديگري عايد دولت نميكند و اين موضوع وسيله نمايندگان آذربايجان غربي بارها با وزراء وقت نيرو مطرح گرديده است.
ولي عملاً توجهي بخواستههاي مردم و تقاضاي نمايندگان نگرديده و از جناب آقاي وزير نيرو تقاضا مي نمايند اساساً با حذف اين مطالبه جزيي از كشاورزان مناطق كرد نشين، دهقانان و روستائيان اين منطقه را بيشتر اميدوار و تشويق فرمايند تا از مراحم و عنايات شاهنشاهي آريامهر زيادتر بهره مند گردند.
3 ـ بمنظور رفاه روستازادگان كه دوره ابتدايي را در مدارس روستايي تمام ميكنند و براي ادامه تحصيل، قادر به تأمين مسكن و هزينه زندگي در شهرها نيستند يا اگر باشند در محيط شهرها و جنجالهاي عقيدتي از وجودشان نتيجه مطلوب تر گرفته نميشود دستور داده شود در دهات پرجمعيت منطقه مدارس دوره راهنمائي و حتي در يك دو نقطه دوره نظري شبانه روزي احداث گرددكه روستا زادگان در محيط امن و سالم دهات به تحصيل مشغول شوند. از حناب آقاي وزير آموزش و پرورش، انتظار توجه دقيق به اين پيشنهاد را دارد.
4 ـ موضوع مهمي كه براي روستاييان مناطق كرد نشين مطرح است، موضوع بهره دير كرد چكهاي اقساطي يا ساير وامهاي بانك كشاورزي است. اغلب چكهاي اقساطي بعلت اختلافات ملكي و ثبتي يا اساساً فروش آنها به بازار در سر رسيد ارائه نگرديده است ياوامي كه بعلت خرابي محصول يا سيل و اّفات آسماني، كشاورز نتوانسته است پرداخت نمايد بهره اين نوع وامها مبلغي را گاهي دو برابر اصل تشكيل ميدهد و اين موضوع، مشكلي براي بانك كشاورزي و بدهكاران گرديده. اغلب شكواييههاكه به مجلس شوراي ملي ميرسد در همين مورد است. لذا از وزير محترم كشاورزي و عمران روستايي تقاضا دارد ترتيبي اتخاذ فرمايند كه اين مشكل حل شود و براي استرداد اين نوع ديون به بانك كشاورزي با بخشيدن بهره ديركرد يا راه حل ديگري، ارائه طريق بفرمايند.
5 ـ تقويت شركتهاي تعاوني و تقويت بنيه مالي آنها در روستاها و مناطق كشاورزي از نظر مبارزه با سرمايه گذاران حرفه اي كه با تهيه عاملي در سود كشاورزان سهيم ميشوند يا توليدات آنها را خريداري مي نمايند و موجب فساد در بازار مصرف ميشوند خيلي ضروري است و من در اين باره بارها پيشنهاد داده ام كه شركتها ي تعاوني در امر خريد و فروش محصولات كشاورزي واسطه مستقيم توليد كننده و مصرف كننده باشند و از نظر وسايل فني كشاورزي از قبيل تراكتور و كمباين و ماشينهاي درو و يونجه و كود و بذر و سموم و غيره پايگاهي براي حوزه تعاوني خواهد شد كه سود جويان شهري در اين زمينه سرمايه گذاري نكنند و در درآمد كشاورزان شريك نشوند. از جناب وزير كشاورزي تقاضاي عطف  توجه به اين   مسأله   دارد.( اطلاعات11/8/1357)  
استعفاي دسته جمعي قضات دادگستري سنندج 
سنندج ـ ديروز قضات دادگستري سنندج بعنوان اعتراض شديد به كشتار مردم بي دفاع، دسته جمعي استعفايي را طي تلگرامي به مقام وزارت دادگستري اعلام داشتند و همچنين كاركنان دادگستري سنندج، پشتيباني خود را از قضات، طي تلگرامي به مقام وزارت دادگستري اعلام نمودند. در اين تلگرام آمده است: ما شاهد و ناظر كشتار عده زيادي از اهالي بي دفاع و شريف سنندج بوسيله مأمورين انتظاميبوديم. 
ضمن همبستگي و پشتيباني از استعفاي دسته جمعي قضات دادگستري سنندج كه بنا به وظيفه انساني خود مبادرت به استعفا نمودهاند، اعتراض شديد خود را به كشتار بيرحمانه اعلام و بي صبرانه، منتظر تعقيب و مجازات عاملين هستيم. چنانچه ظرف سه روز اقدامي ملحوظ نگردد، اينجانبان نيز حاضر به اداي وظيفه نخواهيم بود.(اطلاعات 11/8/1357)                                                                                                                                                                                                                                                                
پاسداري از شهر 
بانه: 20 هزار نفر از مردم بانه در خيابانهاي اين شهر به راهپيمايي و تظاهرات دست زدند. در حال حاضر بانه و كليه ادارات، سينماها، مغارهها و بانكهاي آن از سوي مردم پاسداري ميشود تا عوامل خرابكار دست به آتش سوزي و تخريب نزنند.( اطلاعات11/8/ 1357)
ادامه راهپيمايي و تظاهرات در شهرستانها 
         انتقال 9 جسد 
كرمانشاه: ساعت 10 صبح ديروز 9 جنازه متعلق به افراد سالارجاف كه در جريان حمله به پاوه كشته شدند به كرمانشاه انتقال يافت. هويت 8 نفر از اين عده بشرح زير اعلام شده است:
«علي اكرم اميري» ساكن حسن آباد روانسر، «محمد بهرامي» ساكن كريم آباد روانسر، «محمد كريمي»، «عبدالله خسروي»،«فرامرزخرقهانداز» ساكن روانسر، «محمدامين  محمديان»، «سليمان ابراهيمي» و «مصطفي فخري» ساكن جوانرود.
مراسم تشييع
سنندج ـ آقاي«احمد مفتي زاده» رهبر مذهبي كردستان طي پيامي از راديووتلويزيون سنندج اعلام كرد عدهاي خرابكار و ماجراجو ممكن است در صف متشكل مردم سنندج رخنه كنند و موجب قتل و كشتار و دزدي و آتش سوزي شوند. بدينوسيله به شما برداران عزيز مسلمان هشدار ميدهم بيدار باشيد.
همچنين ديروز ساعت 2 بعداز ظهر جنازههاي كشته شدگان تظاهرا ت سنندج با شركت آقاي«مفتي زاده» رهبر مذهبي كردستان و طبقات مختلف مردم، از مسجد جامع سنندج تشييع شد. (اطلاعات11/8/1357)
سالارجاف توقيف شد 
بدستور دكتر«جواد سعيد»، رئيس مجلس شوراي ملي، «سالارجاف» نماينده مردم پاوه در محوطه مجلس توقيف گرديد تا به اتهامات وي در مورد حادثه اخير پاوه رسيدگي شود. در مورد چگونگي توقيف«سالارجاف» و قوانين يا آئين نامههايي كه رئيس مجلس براساس آنها دستور توقيف اين نماينده را صادر كرده اطلاعي تا اين زمان منتشر نشده است.( اطلاعات11/8/ 1357) 
اعلام جرم عليه مأموران 
سنندج ـ در جريان وقايع اخير سنندج، مأموران انتظامي به آمبولانسهاي جمعيت شير و خورشيد سرخ اجازه ندادهاند براي حمل مجروحان به خيابانهاي شهر بروند.
آقاي «منصور اردلان» مدير عامل جمعيت شيروخورشيد سرخ سنندج با عنوان اين مسأله و تاكيد بر اينكه طبق اصول و مقررات صليب سرخ جهاني، آمبولانسهاي شير و خورشيدسرخ به جبهه جنگ هم مي توانند وارد شوند، عليه مأموران انتظامي اعلام جرمي تسليم دادسراي كردستان كرد و تقاضاي رسيدگي نمود.( اطلاعات11/8/1357)
تظاهرات و راه پيمايي در شهرستانها 
  آماده باش اهالي 
 بانه ـ مردم بانه ضمن يك اعتصاب عمومي براي مقابله با عوامل مزدور و شرور به حال آماده باش در آمدند. در حال حاضر كليه امور شهر اعم ازانتظامات و تأمين وسايل رفاهي بعهده اهالي است.(اطلاعات11/8/1357) 
12 جسد قربانيان واقعه پاوه پيدا شد. 
    فرماندار پاوه، استعفاي خود را به خواست مردم پس گرفت. 
كرمانشاه ـ تاكنون جسد 12 تن از كشته شدگان وقايع اخير پاوه پيدا شده است كه سه تن از كشته شدگان پاوه اي و بقيه از مهاجمان هستند. مردم معتقدند شمار كشته شدگان بيش از 50 نفر است. هم اكنون 27 نفر در بيمارستان 50 تختخوابي پاوه بستري هستند كه حال سه نفر شان وخيم است و اين در حالي است كه راه پاوه بسته است و خون ودارودر اين شهر كم است.
«صمدي» فرماندار پاوه به عنوان اعتراض به حمله سالارجاف و عواملش به شهر بي دفاع پاوه از سمت خود استعفا داد ولي اهالي پاوه از وي خواستند استعفاي خود را پس بگيرد و فرماندار نيز نظرمردم را پذيرفت. ارتباط تلفني ميان پاوه با ديگر شهرها توسط مهاجمان قطع شده واين شهر از طريق بي سيم و تلگراف با ديگر شهرها در ارتباط است.
بسته بودن راه پاوه مشكل كمبود آذوقه را نيز پيش آورده است. كليه كارمندان ادارات پاوه، زن و بچه خود را با چندين اتومبيل به كرمانشاه فرستادند. كارمندان همچنين اموال خودرا از خانه سازماني كه در خارج از شهر قرار دارد به شهر انتقال دادهاند. درحال حاضر رفت و آمد مردم پاوه از طريق مريوان و سرپل ذهاب صورت ميگيرد. مردان پاوه شبها به كوهستان مي روند و روزها به شهر باز ميگردند. بهمين جهت پاوه شبها بصورت شهر ارواح در مي آيد و هر چند خانواده در يك خانه جمع ميشوند و تا صبح بيدار مي مانند. مردم ميگويند هنگام حمله مهاجمان، يك هليكوپتر روي شهر پرواز ميكرد ولي مانديديم از شهر دفاع كند.
مردان مسلحي كه به فرماندهي «سالارجاف» به شهرپاوه حمله ور شدند و 70 كشته و مجروح برجاي گذاشتند هنوز دست ازمحاصره اين شهر برنداشتهاند. در حال حاضر مزدوران مسلح سالارجاف ـ نماينده مجلس شوراي ملي ـ راههاي ارتباطي پاوه به ديگرشهرهارا مسدود كردهاند وسرنشينان اتومبيلهايي را كه پاوه اي هستند و قصد عزيمت به اين شهر را دارند به گروگان ميگيرند. 
چندين مرد مسلح نيز گردنه «پلنگان» (در راه پاوه ) را زير نظر گرفتهاند و خود روهايي را كه آذوقه و يا مواد غذايي به پاوه ميبرند متوقف و محموله آن را چپاول ميكنند. مردان مسلح در يورش خود، خطوط تلفني پاوه را قطع كردهاند و اين شهر را از ارتباط با ديگر نقاط محروم گذاشتهاند. حال بيماران و مجروحاني كه در بيمارستانهاي پاوه بستري هستند، تعريفي ندارد. از 4 روز قبل به اين سو هيچ يك از مردم پاوه نتوانستهاند از درون اين شهر گامي فراتر نهند و بهمين جهت سخت در مضيقه بسر ميبرند، عليرغم قطعنامههاي گوناگون مردم كرمانشاه مبني بر دستگيري مزدوران سالارجاف و گشايش مجدد راه پاوه به كرمانشاه و ديگر شهرها، تا كنون هيچ اقدامي در اين زمينه به عمل نيامده است. (اطلاعات13/8 1357)
دستگيري 6 نفر 
مهاباد ـ گروه كثيري از جوانان مهاباد در پي شايعاتي مبني بر حمله گروهي چماق بدست به شهر، از چهارشنبه پيش در مناطق مختلف شهر مستقر و حفاظت شهر را بعهده گرفتند. شش نفر كه گفته ميشود ساكنين اطراف كرمانشاه هستند، توسط جوانان دستگير شدند. اين عده گويا قرار بود براي ايجاد اختلاف بين برادران شيعه و سني مسجد حسينه مهاباد را آتش بزنند. از سوي مقامات انتظامي و فرمانده تيپ مهاباد به حضرت «آيت الله امام جمعه مهاباد» اطمينان داده شد كه هيچگونه جاي نگراني نخواهد بود. (اطلاعات13/8/1357)
مردم پاوه از رئيس مجلس شوراي ملي تشكر كردند. 
كرمانشاه ـ خبرنگاراطلاعات:با انتشار خبرتوقيف سالارجاف، عدهاي از مردم پاوه ضمن فرستادن تلگرافي بعنوان «جوادسعيد» رئيس مجلس شوراي ملي از او تشكر كردند و ضمناَ از «بني احمد» نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي ملي تقاضا كردند كه استعفاي خود را پس بگيرد. اين تلگرام بعداز ظهر ديروز مخابره شد و استعفاي «بني احمد» به حمايت از مردم پاوه باعث شد تا مردم اين شهر ضمن مخابره تلگرافي از او تقاضا كنند كه استعفاي خود را پس بگيرد.ضمناً از طرف مردم پاوه و عشاير«ثلاث» و «باباجاني»، اعلام جرمهايي عليه «سالارجاف» به دادستان كل كشور شده است.(اطلاعات 14/8/1357)
توقيف «سالارجاف» واقعهاي استثنايي در تاريخ پارلمان ايران 
سالارجاف نماينده مجلس شوراي ملي براي اولين بار در تاريخ مشروطيت ايران بدستور رئيس مجلس، در صحن مجلس و بوسيله گارد مجلس شوراي ملي توقيف شد چرا كه متهم است براي حوادث خونين پاوه، حوزه انتخابيه خود برنامه ريزي داشته و علاوه بر آن، فرماندهي قواي مهاجم را نيز بعهده گرفته است.
توقيف سالارجاف، ظاهرا به استناد ماده 168 آئين نامه داخلي مجلس شوراي ملي بعمل آمده كه مقرر ميدارد «هرگاه نمايندهاي حين ارتكاب جنايت در خارج از محوطه مجلس دستگير شد نظريه اصل 12 قانون اساسي متهم بايد فورا به مجلس شوراي ملي اعزام گردد و در اين مورد گزارش جريان در اولين جلسه علني قرائت و بدون مباحثه به كميسيون دادگستري رجوع ميشود. اين حكم نسبت به نمايندهاي كه در محوطه مجلس شوراي ملي در حين ارتكاب جنايت به امر رئيس مجلس دستگير شده نيز جاري است.
 ماده 169 همين آيين نامه داخلي نيز مقرر ميدارد «در مواردي كه جنايت مذكور در مواد 167 و 168 توقيف متهم به حكم رئيس مجلس بعمل خواهد آمد، ادامه توقيف يا استخلاص متهم، منوط به رأي كمسيون دادگستري است.
«سالارجاف» متهم است كه در روزهاي 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 آبان ماه جاري در «روانسر جوانرود»، «نوسود» و«كامياران»، ميتينگها و دمونستراسيونهايي برپا كرده و از همانجا باتفاق 2500 نفر افراد ايل خود به پاوه حمله كرده كه پس از يك زدوخورد طولاني و خونين، هشت نفر از افراد او و سه نفر نيز از پاوهايها كشته شدند.
يك تحقيق زود گذر، نمايانگر اين است كه مسأله در برپايي ميتينگ و دمونستراسيون گره نخورد، چراكه اگر تظاهرات طرفدران سالارجاف باآرامي برپا ميشد مسلما مشكلي بوجود نميآورد، درگيري حاصل نميشد و قتل و غارتي روي نميداد. اما اصل مسئله در اين است كه هميشه بين پاوهايها و جافها، نوعي دشمني ديرينه وجود داشته بگونهاي كه پاوهايها از آغاز، از روزي كه سالارجاف را به نمايندگي آنها انتخاب كردند، اين انتخابات را مردود و باطل اعلام داشتند، اما شكايات آنها هيچگاه به نتيجه نرسيد. تا در روزهاي اخير كه گروههايي از مردم توانستهاند تمايلات خود را بار ديگر اظهار كنند. پاوهايها نيزطي برپايي ميتينگها و راهپيماييهاي طولاني، نسبت به انتخاب «سالارجاف» اعتراض كردند و اين اعتراض، به مجلس شوراي ملي ومقامات دولتي اعلام شد. 
مردم، طالب اين بودند كه بايستي از او سلب مصونيت شود و اين اعتراض ودرخواست نيز درجرايد چاپ شد.
اما سالارجاف هم، در مقابل حرفهايي دارد. او ميگويد:«من هم مثل همه افراد حق دارم كه در اين فضاي آزاد، خواستهايم را مطرح كنم. بهمين دليل هم روز چهارم و پنجم آبان، ضمن يك ملاقات طولاني به استاندار كرمانشاه اطلاع دادم كه اهالي «روانسر» و «جوانرود» از من دعوت كردهاند تا در ميتينگ و راهپيمايي آنها مشاركت داشته باشم، حالا اگر مسائلي طرح نميشود و درگيريهايي پديد نميايد به «كامياران» و«نوسود» و«پاوه» هم خواهم رفت و با اطمينان به قول استاندار كه «هيچ مسألهاي وجود ندارد» روانه ايل شدم. بعداز برپايي تظاهرات در نوسود و جوانرود و روانسر، عازم پاوه شديم، اما فرهنگيان پاوه به تحريك رئيس آموزش و پرورش، به تظاهركنندگان جافي حمله كردند كه در نتيجه زد وخورد شديدي روي داد و هشت نفر افراد ايل جاف و جوانرود كشته شدند.
اما مردم پاوه در مصاحبه با خبرنگاران جرايد ميگويند: حتي استاندار كرمانشاه نيزبه «سالارجاف» تاكيد كرده بود كه: سفر شما به پاوه ممكن است درگيريهايي را بوجود آورد بنابراين بهتر است ميتينگ و راهپيمايي را در منطقه ايل جاف برپا كنيد تا از حوادث احتمالي جلوگيري شود.»  
سالارجاف نيز بدون توجه به اين تذكر، به اتفاق برادران واقوام و خويشان خود، راهي پاوه شد. به هرحال، سالارجاف باستناد ماده 169 و با عنايت به مفاد ماده 168 آئين نامه داخلي مجلس شوراي ملي، توقيف شده و حالا دولت وظيفه دارد كه حداكثر تا روز سه شنبه كه اولين جلسه علني مجلس شوراي ملي بعد از توقيف سالارجاف خواهد بود، گزارش كار با دلايل و براهين قانوني به مجلس تقديم و سلب مصونيت او را درخواست نمايد.
اين گزارش بدون هيچگونه مباحثه و يا اظهار نظري بلافاصله به كميسيون دادگستري احاله خواهد شد تا مورد رسيدگي قرارگيرد. طبيعي است كه اگر كميسيون دادگستري گزارش دولت را تاييد كرد، از سالارجاف سلب مصونيت بعمل خواهد آمد و به مراجع قضايي تحويل داده خواهد شد ولي اگركميسيون دادگستري مجلس، دلايل دولت را براي توقيف متهم كافي نداند دستور استخلاص او صادر خواهد شد تا پرونده اتهامي او جريان طبيعي خود را طي كند. سالارجاف در يك مذاكره تلفني اظهار داشت كه «صبح روزشنبه شخصا به رئيس مجلس مراجعه كردم و ضمن آنكه گزارش جرايد را در مورد حوادث پاوه تكذيب كردم تقاضا نمودم كه تا روشن شدن وضع، تا زماني كه دولت از يك نماينده رفع اتهام نكرده است بعنوان اعتراض در مجلس بمانم در حاليكه مجلس شوراي ملي رسما اعلام كرده كه سالارجاف به اتهام دخالت در حوادث پاوه و طبق دستور رئيس مجلس توقيف شده است. ببينيم نمايندگان مجلس چه نظري دارند؟ 
اعتراض به كشتار
«احمد بني احمد» نماينده مجلس شورا ي ملي كه صبح روز شنبه بعنوان اعتراض به كشتار پاوه از نمايندگي مجلس شوراي ملي استعفا كرده است در يك گفتگوي تلفني ميگويد: «اگر توقيف سالارجاف حقيقت داشته باشد، بايد اذعان داشت كه رئيس مجلس شوراي ملي، قدم بزرگي در راه اعاده حيثيت نمايندگان مجلس برداشته كه بي شك ديدگاههاي مردم را نسبت به اعتبار مجلس شوراي ملي در جهت مثبت،تغيير خواهد داد.» 
«احمد بني احمد» در مورد استعفاي خود اضافه ميكند: «طبق مقررات، استعفاي من بعد از 15 روز در جلسه علني مطرح خواهد شد. اگر تا آن موقع كميسيون دادگستري مجلس، سلب مصونيت سالارجاف را مورد تاييد قرار داد، طبيعي است كه مسأله استعفاي من هم به خودي خود حل خواهد شد ولي اگر در اين مدت، كميسيون دادگستري نتوانست در مورد اتهام سالارجاف تصميم بگيرد طبيعي است كه استعفاي من بجاي خود باقي خواهد بود، چون در شان نمايندهاي نيست كه در كنار قاتل، آدمكش و سارق و جاني بنشيند.»
اصول«سالار جاف» بدلايل زيادي نميتواند كرسي نمايندگي مجلس را اشغال كند چرا كه او سه تابعيتي است كه سواي تابعيت عراق و ايران، تابعيت كويتي هم دارد. حالا با توجه به اينكه قوانين ما اجازه دو تابعيتي را نميدهد معلوم نيست چگونه تابعيت ايراني اورا حل كردهاند، چگونه توانسته است تابعيت ايراني بگيرد و به مجلس راه پيدا كند. اينها مجهولاتي است كه بايد روشن شود.»
مذموم و ناپسند
آقاي «رستم رفعتي» نماينده مجلس شوراي ملي از منطقه دهلران ميگويد:
«از لحاظ من، آدمكشي و قتل و غارت از ناحيه هر كس كه باشد مذموم و ناپسند است چرا كه ايرانيها از قديم الايام، بعنوان ملتي رئوف و مهربان و نوعدوست، معروف شدهاند، مخصوصا اكراد ايراني كه از نژاد خالص آريايي هستند هميشه موجد افتخار و عظمت ايراني بودهاند.من از اين حادثه خونين، فوق العاده متأثرم و به خانوادههاي كشته شدگان تسليت ميگويم و آرزو ميكنم هر چه زودتر عامل آدمكشي و مسائل پشت پرده آن براي نمايندگان ملت روشن شود و مقصران و گناهكارانش نيز به عقوبت برسند.»
دكتر«فيروز آبادي» از گروه منفردي مجلس ميگويد:«اين عمل بسيار ناپسنديدهاي است كه به هيچ وجه قابل توجه نميباشد. ترديد نيست تا زماني كه جزئيات پرونده را يا دست كم گزارش دولت را نبينيم، نميتوانيم به صراحت، گنا هكار را معرفي كنيم و نظر بدهيم اما مطمئنا اگردستهاي «سالارجاف» در حادثه خونين پاوه اّلوده شده باشد بي ترديد مجلس به سلب مصونيت او راي خواهد داد و طبيعي است كه بايد به محاكمه هم كشانده شود، چون نماينده مجلس بايد حافظ حقوق و منافع و مصالح موكلانش باشد، بنابراين اگر نمايندهاي نتواند انتقادات مخالفان حوزه انتخابيه اش را تحمل كند، نمي تواند كرسي نمايندگي مجلس شوراي ملي را اشغال كند.روي اين كرسيها افرادي نظير«موتمن الملك» نشسته بودند.»
عمل رئيس مجلس و استعفاي بني احمد، استثنايي است .
«احمد بني احمد» نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي ملي، ديروز بعنوان اعتراض به عمل سالارجاف در پاوه، استعفاي خود از نمايندگي مجلس شوراي ملي را تقديم رئيس مجلس كرد.» «بني احمد» در متن استعفاي خود به تفصيل در باره علت استعفا توضيح داد وخطاب به رئيس مجلس در متن استعفا نوشت: 
«…. در صورتيكه به عللي از قيام، به چنين وظيفه و رسالت تاريخي ( توقيف سالارجاف در محوطه مجلس ) معذور باشيد، چون ورود به محوطه پارلماني كه جاني و سارق در آن، به مسند وكالت تكيه كرده و حضور در جلسه علني شوراي ملي كه سالارجاف پس از قتل وغارت و سرقت اموال موكلين خود در آن جلوس كرده است، نوعي قيام عليه مردم ايران بشمار ميرود. لذا استعفاي خود را از نمايندگي دوره 24 مجلس شوراي ملي اعلام ميدارم.
درچند ساله اخير، استعفا از نمايندگي مجلس شوراي ملي بعنوان اعتراض، سابقه نداشته و فقط كساني از مجلس استعفا كردهاند كه به مقامات دولتي منصوب شدهاند.
ضمنا لازم به ياد آوري است كه نحوه عملكرد «دكتر جوادسعيد» رئيس مجلس شوراي ملي كه از مقررات و آئين نامههاي داخلي مجلس استفا ده كرده در طول تاريخ مشروطيت، تا كنون بي سابقه است. عمل دكتر سعيد در محافل سيا سي و اجتماعي ايران كه در حال حاضر يكي از پرجنب وجوش ترين روزها را ميگذراند، با تحسين روبرو شده است.
سالارجاف كيست و چگونه به ايران آمد؟
سنندج ـ خبرنگار اطلاعات:در باره سالارجاف، نماينده توقيف شده «پاوه» كردستان در مجلس شوراي ملي، مردم منطقه ميگويند: «سالارجاف از سه كشور، داراي سه تابعيت است كه يكي از اين تابعيتها عراقي است. او پس از كودتاي «عبدالكريم قاسم» ـ يعني بيست سال پيش ـ بهمراه خانواده خود به ايران پناهنده شد و خود و برادرانش طي اين مدت، بسرعت ترقي كردند. ازجمله يكي از برادران او در زنجان تاسيسات بزرگ كشاورزي ايجاد كرد و خود سالارجاف نيز بعنوان نماينده اورا مانات در مجلس شوراي ملي به مردم «تحميل» شد. 
«محمد كردستاني» يكي از مطلعين واقعه پاوه كه چند تن از بستگانش در اين واقعه مجروح شدهاند جريان حمله سالارجاف به پاوه را اينطور تشريح كرد:
«سالارجاف نماينده پاوه در مجلس شوراي ملي به دوستانش اطلاع داده بود كه روز 8 آبان به پاوه وارد ميشود ولي سه نفر از دوستان به او اطلاع داده بودند»: مردم به ورود شما شديدا اعتراض خواهند كرد، فعلا صلاح نيست وارد شويد و اگر در اين مورد اصرار داريد تنها وارد نشويد.»
«سالارجاف» بااطلاع از سفارش دوستانش ـ «قاضي انصاري»، «غفار بكري» و «حسن جباري»، فوراً برادرش سردار جاف را در جوانرود و سنجابي
را مأمور جمع آوري افراد مذكور كرد و خود نيز عدهاي را اجير كرد. اين عده كه در حدود 2500 نفر و 50 نفرشان مسلح بودند در 150 اتومبيل و كاميون مستقر شدند و 5 نفر به اسامي: توفيق بگ شروينه، عبدالكريم غلامي مشهور به خرگوش، كدخدا حسين امري، حسين جوانرود و يك نفر ديگر هر كدام 500 نفر از اين عده را رهبري ميكردند. سالار جاف و برادرش سردار جاف، قبلا به اين افراد گفته بودند:«ميتينگي از طرف اهالي پاوه داير بر پشتيباني از اقدامات دولت تشكيل ميشود، با شركت در اين مراسم ميتينگ را پرشكوهتر كنيد.»
او ضمنا به هر يك از افراد مذكور نيز 1600 ريال بعنوان مخارج يكروز توقف در پاوه پرداخت نمود. مردم پاوه بي خبر از چنين اقدامي واينكه خواهي نخواهي سردارجاف به پاوه خواهد آمد، براي اينكه در محظوراستقبال از او قرار نگيرند به تپه «بي مير» در خارج شهر رفتند و فقط خانواده آنها درمنازل خود در شهر ماندند. نزديك ظهر افراد سالار جاف و برادرش سردار جاف از جاده بيمارستان كه به شهر مشرف است وسيله ژاندامري پاوه هدايت شدند و در «سراوهولي» مستقر گرديدند، ولي اطلاع پيدا كردند كه شهر از وجود اهالي ( مردها ) خالي است، بنابراين تصميم گرفتند چون مردها در شهر و منزل نيستند افراد خانواده آنان را با خود ببرند ولي غافل از اينكه زنان پاوه نيز از وي تبعيت نخواهند كرد. زنها هنگام حمله او و افرادش به منازل، چنان با سنگ و چوب از خود دفاع كردند كه 8 نفر از همراهان افراد سالارجاف را كشتند و بقيه را از شهر بيرون راندند.
سالارجاف، بار ديگر ياران و اطرافيان را جمع كردندواين بار به طرف تپه «بي مير» كه محل مردان شهر بود رفت وهنگام نماز جماعت ظهر در تپه «بي مير» به آنان حمله كرد.
بقرار اطلاع، هلي كوپتر ژاندارمري افراد سالارجاف را پشتيباني ميكرد و ضمن تير اندازي، سه نفر از اهالي پاوه كشته شدند كه عبارتند از: علي خورشيدي 60 ساله، صالح هوشدار 23 ساله ( ديپلمه ) و معروف فتاحي.
ازآقاي كردستاني سوال شد،«چرا زخمي شدگان را به كرمانشاه نبرده و به سنندج آوردهايد؟» وي گفت: «بيمارستان پاوه بعلت پر بودن تختهايش از بيمار و زخمي و اينكه در اين بيمارستان راديو لوژي و نيز به اين علت كه راه پاوه به كرمانشاه بعلت استقرار افراد سالارجاف در سردار جاف بكلي مسدود شده ناچار زخميها را از طريق مريوان به سنندج آورديم.» (اطلاعات14/8/ 1357)
تظاهرات و راهپيمايي در شهرستانها
پشتيباني
 مهاباد ـ ديروز شهر مهاباد و مدارس، به پشتيباني از فرهنگيان و گروههاي متحصن مردم رضائيه تعطيل بود. غروب ديروز چند هزار نفر در مسجد عباس آقا و چهارراه مسجد و خيابانهاي اطراف اجتماع كردند. در اين اجتماع، پيرامون وقايع اخير سخنراني شد. حجت الاسلام «مصطفي زاده» به تفسير، پيرامون ناسيوناليسم صحبت كرد. در اين اجتماع، قطعنامهاي در 25 ماده صادر شد. (اطلاعات14/8/1357)
توضيحات رئيس مجلس در باره بازداشت سالار جاف 
ساعت 13 ديروز دكتر «جواد سعيد» رئيس مجلس شوراي ملي دستور توقيف «سالار جاف» نماينده پاوه را در محوطه مجلس صادر كرد و اين نماينده همچنان در توقيف بسر ميبرد. سالار جاف از سوي عده زيادي از مردم، متهم به اغتشاش و كشتار در حوزه نمايندگي خود «پاوه» شده است و اقدام رئيس مجلس شوراي ملي بدنبال تلگرافهايي كه از سوي حوزه انتخابيه اين نماينده به مجلس رسيد است، صورت گرفت. دكتر جواد سعيد رئيس مجلس شوراي ملي كه بعداز ظهر ديروز دستور توقيف نماينده پاوه را داد از وزير دادگستري خواست چنانچه مدركي عليه سالار وجود دارد به مجلس بفرستدتا در كميسيون دادگستري رسيدگي شود. 
وي همچنين اعلام كرد اگر وزارت دادگستري مدارك لازم را درباره سالارجاف، در اختيار نگذارد، دستور آزادي او را خواهد داد تا بعد چنانچه مدركي باشد طبق آئين نامه مجلس عمل شود و دستور رسيدگي آن صادرگردد. (اطلاعات14/8/1357) 
پايان اعتصاب 
        بيانيه سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات 
در اين دقايق حساس كه هر لحظه آن براي ميهن ما سرنوشت ساز است، زحمتكشان مطبوعات با اين آگاهي كه سقوط دولت خودكامه نظامي و لغو سانسور مطبوعات تنها و تنها مديون مبارزات يكپارچه و بي امان ملت است، سپاس بي پايان خودرا نثار خون شهيدان آزادهاي ميكند كه عليه ظلم واستبدادو اختناق قيام كردند تا قلمزنهاي باشرف قادر باشند در كنار مردم با نشر آزاد خبر و انديشه، مبارزه تازه اي را در راه آزادي آغاز كنند.
ملت شريف ايران!
از لحظاتي كه قلم اسير سرنيزه شد، ما سوگند ياد كرديم و شرافت قلم را وثيقه نهاديم كه در حكومت نظاميان به اين دليل كه آزادي انسانها پايمال است، دست از كار بكشيم و چنين كرديم.
ملت شريف ايران ! 
خون بهاي زنان و مردان شهيد، آزادي قلم را تضمين كرد … به اين اعتبار كه آزادي مطبوعات تأمين است … به اين اعتبار كه تنها مرجع رسيدگي به جرمهاي مطبوعاتي قوه قضاييه است. قلمها را بار ديگر به چرخش در مياورند … زحمتكشان مطبوعات تجديد عهد ميكنند در اين لحظات تاريخ ساز از نبردي كه ملت در مسير آن است، تحت هيچ شرايطي قلم را جز در خدمت خلق بكار نگيرند و در كنار ملت، در سنگر مطبوعات با سلاح قلم در راه حقانيت ملت، تا پيروزي نهايي مبارزه كنند. براين تعهد شرافت انساني خود را وثيقه ميگذارند.
(15/10/1357)
هيات مديره سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات محمد علي سفري ـ محمد خوانساري ـ بحرالدين مهين تاش ـ جليل خوشخو ـ هرمز مالكي ـ جواد طالعي.(اطلاعات 16/10/1357)
ميليونها نفر در شهرستانها عليه دولت نظامي به پا خاستند.
سنندج -سه شنبه 12/10/1357
شهرستان سنندج در يكماه اخير چهره ناآرامي داشت و طي برخوردهاي ماموران و تظاهر كنندگان، 17 نفر كشته و بيش از 85 نفر مجروح شدند. طي اين مدت، ساختمان 15 شعبه بانك و تمام مغازههاي مشروب فروشي و يك عتيقه فروشي به آتش كشيده شد.
همچنين يكي از وقايع مهم سنندج، فرار زندانيان اين شهر از زندان شهرباني بود كه طي آن 2 نفر از زندانيان كشته و 15 نفر از ماموران و زندانيان مجروح شدند و نزديك به 200زنداني فرار كردند.فرار زندانيان در ساعت 11 شب پنجم ديماه پس از به آتش كشيدن زندان صورت گرفت. اكثر زندانيان فراري توسط ماموران مجددا دستگير و زنداني شدند و گفته ميشود 8 زنداني موفق به فرار گرديدند.امروز شهر سنندج آرام بود و مردم از نظر مايحتاج زندگي خصوصا نفت و گاز در مضيقه هستند. (اطلاعات16/10/1357)
 تظاهرات و كشتار در شهرستانها ادامه دارد.
زد و خورد در بانه
بانه- ساعت 9 صبح روز شنبه اين هفته، گروهي (ديروز)در بانه كردستان به خانه دو مامور ساواك كه سرگرم انتقال اثاثيه شان به خارج از شهر بودند حمله برده و اثاثيه آن و خانههايشان را آتش زدند. ماموران ساواك از دست مردم گريختند. ديروز بيست هزار نفر در بانه تظاهراتي برپا كردند و در جريان تظاهرات ديروز اين شهر يك نفر بنام «رحمان خاتوني»شهيد شد.همچنين 4 نفر به اسامي «اكرم فيروزي»،«معصومه»،«حسن فتحي» و «محمود بيك احمدي»، مجروح شدندوخانه پيشاهنگي بانه هم به آتش كشيده شد. در زد و خورد ديروز ماموران بامردم، گروهي از مردم نيز مسلح بودند و به طرف ماموران تير اندازي ميكردند. هنوز عده تلفات و مجروحان حكومتي بدرستي اعلام نشده است. (اطلاعات17/10/1357)
تظاهرات،راهپيمايي و كشتار در شهرستانها
تظاهرات در مهاباد
مهاباد- مردم هوشيار و بيدار مهاباد نيز چون ديگر مردم ايران زمين، طي روزهايي كه روزنامه بعلت فشار و اختناق و سانسور، صدايشان و فريادشان منعكس نميشد با مشتهاي گره كرده در صفوف فشرده و بازو به بازو چون سيل خروشاني در كوچه و بازار شهر به حركت درآمدند و صداي حق طلبي و آزادي خواهيشان را در سطح كشور به گوش فرد فرد ايرانيان رساندند و صداي ديگر هموطنان خود را دهان به دهان و از طريق اعلاميههاي متعدد ديواري، به گوش جان شنيدند.در تظاهرات بزرگ مهاباد كه اكثرا مسالمت آميز بود، مردم با شعارهاي مختلف بر ضد دولت نظامي و سازمانهاي شناخته شدهاي چون ساواك، بانگ اعتراضشان را بلند كردند. در جريان تظاهرات مهاباد نيز چون بسياري ديگر از شهرها و روستاهاي كشورمان، خون گروهي زن و مرد جوان، نهال انقلاب را ياري كرد.
در نتيجه مراقبتهاي كامل روحانيون و علما بويژه حضرت آيت الله«شيخ عزالدين حسيني» امام جمعه مهاباد و با توجه به تظاهراتي كه نسبت به شهرهاي ديگر در ابعاد وسيعي انجام ميشد، خوشبختانه خسارات و خرابي زياد نبود. از سوي طبقات مختلف مردم شهر بويژه جوانان، همه روزه اعلاميههاي متعددي عليه ستمكاريها بر ديوار نصب ميشود.
مردم با برپايي اجتماعات و مسافرت به شهرستانهاي مختلف آذربايجان، با شهداي ديگر مناطق همدردي ميكنند.يك شوراي ويژه، امور شهر مهاباد را اداره ميكند. از يكماه پيش طبق دستور آيت الله شيخ عز الدين حسيني، شورايي مركب از نمايندگان طبقات مختلف مردم، امور شهر را در ارتباط با زندگي مردم بعهده گرفته است.همچنين امور مربوط به تعطيلات و تظاهرات، تحت نظر اين شورا اداره ميشود.( اطلاعات18/10/1357)
تير اندازي بسوي مردم 
بانه - گروه كثيري ازاهالي بانه در خيابانهاي اين شهر دست به يك راهپيمايي مسالمت آميز زدند. در جريان راه پيمايي، ماموران ژاندارمري پادگان بانه بسوي تظاهر كنندگان تير اندازي كردند كه در نتيجه 2 نفر با سامي«احمد احمدي» و«رحمان خاتوني » شهيد شدند.
حمله ناگهاني ماموران 5 نفر مجروح نيز از خود باقي گذاشت كه عبارتند از: «اكرم فيروزي»، «معصومه بسطامي»،«محمود احمدي»، «حسن سطحي» و«حسين رضايي 12» ساله.
ديشب در شهر بانه شايع شد كه در داخل پادگان بين افراد نظامي، اختلاف و دو دستگي پيش آمد كه منجر به تير اندازي شديد شد.گفته ميشود كه در اين ماجرا، چند تن كشته و مجروح شدند. (اطلاعات 18/10/1357)
تظاهرات،راهپيمايي و زد و خورد در شهرستانه
مهاباد:(18/10/1357)
ساعت 3 بعدازظهر ديروز، اجتماع بزرگي از مردم مهاباد در مسجد جامع اين شهر با حضور آيت الله «شيخ عزالدين حسيني» امام جمعه مهاباد و ساير روحانيون تشكيل شد. اين اجتماع، بمناسبت كشتار سراسري ايران تشكيل گرديد و سخنرانان در اين مورد به تفصيل سخن گفتند و گفته شد كه مردم مهاباد، مردمي مبارز هستند و نه شيشه شكن و تا رسيدن كامل به آرمانهاي خود، دست از مبارزه برنخواهند داشت.شوراي اجتماعي شهرستان مهاباد براي اهالي شهرستان و تابع، همبستگي و همگاميخود را به اعتصاب و عزاي ملي كه بمناسبت كشتار بيرحمانه عمال رژيم در شهرستانهاي مشهد و قزوين و كرمانشاه برگزار شداعلام نموده است. روز شهداي ملي از طرف آيات عظام، عزاي عمومي اعلام گرديده است روزهاي يكشنبه، دوشنبه، شهر مهاباد بكلي تعطيل عموميبود.
تظاهرات در هواي برفي
سنندج - از ساعت 30/10 صبح امروز درزير ريزش اولين برف زمستاني شهر سنندج، بيش از ده هزار نفر از مردم اين شهر، دست به راهپيمايي زدند اين تظاهرات، بعلت اعتراض به كشتار دو روز قبل شهرستان بانه و كشتار اخير كرمانشاه صورت گرفت و هيچ برخوردي گزارش نشده است. سنندج دو روز است بعلت عزاي ملي، يكپارچه تعطيل است. (18/10/1357)
مهاباد:(18/10/1357)
مردم بانه ديشب تلفني از حضرت آيت الله«شيخ عز الدين حسيني» امام جمعه مهاباد بدليل مشكلاتي كه براي آنان فراهم آمده است، كمك خواستند. امام جمعه مهاباد در پي اين تلفنها با تيسمار پزشكپورفرمانده تيپ مهاباد در مورد وضع موجود شهر بانه مذاكره نمودند. (اطلاعات19/10/1358)) 
گزارشي از حوادث چند روز اخير شهرستانها 
بانه:(19/10/1357)
روز دو شنبه شهر بانه چهره ديگري داشت و مردم در مراسم عزاي عمومي دو تن از شهداي اخير اين شهر بنامهاي «احمد احمدي» و «رحمان خاتوني» شركت كردند.
مردم بانه به همراه ميهمانان خود كه از شهرهاي «سنندج»،«سقز»، «سردشت» و «مهاباد» به شهر آمده بودند به راهپيمايي در خيابانه و دادن شعار پرداختند و كشتارهاي اخير سراسر كشور بويژه كشتار پريروز بانه را محكوم كردند.
رد پيشنهاد وزير دادگستري
 سنندج_ صادق وزيري، وزير جديد دادگستري كه در كابينه «دكتر بختيار»، طي يك گفتگوي تلفني با «موسوي» رئيس كل دادگستري كردستان از قضات و كاركنان اعتصابي دادگستري اين استان خواست كه سر كار خود باز گردند. اما قضات و كاركنان دادگستري كردستان، كه از يك هفته قبل دست به اعتصاب زدهاند اين تقاضاي غير مستقيم وزير جديد را رد كردند. 
تظاهرات،راهپيمايي و زد و خورد در شهرستانها
مهاباد - ديروز چهار شنبه در ميان برف و كولاك شديد،سي هزار نفر از طبقات مختلف مردم مهاباد و حومه، در حالي كه حضرت آيت الله شيخ عز الدين حسيني امام جمعه مهاباد و ساير علما پيشاپيش جمعيت حركت ميكردند و گروهي پلاكاردهاي، مذهبي و ملي در دست داشتند در خيابانهاي مهاباد راهپيمايي كردند. اين تظاهرات و راهپيمايي، بدون هيچگونه درگيري پايان گرفت و جمعيت در كمال آرامش، متفرق شدند.
ضمنا پريروز سه شنبه، سخنراني بزرگي در مسجد جامع، با شركت هزاران نفر برپا شد كه در آن حضرت آيت الله «شيخ عز الدين حسيني» امام جمعه مهاباد، شديدا اقدامات خودسرانه بعضيها در مورد چسپاندن اسامي اشخاص به عنوان فاسد بر در و ديوار را منع كرد و گفت:«اينگونه اقدامات به نهضت بزرگ ما صدمه مي زند. از انجام اينگونه كارها پرهيز كنيد، ما صداي حق طلبانه خود را بدون انجام اينگونه اعمال، بگوش تمام مردم ايران و جهان مي رسانيم و تا رسيدن به نتيجه نهايي، از پاي نخواهيم نشست.» (اطلاعات21/10/1357)
 راهپيمايي در سرماي 20 درجه زير صفر
بوكان - در سرماي 20 درجه زير صفر، قريب 10 هزار تن از اهالي بوكان، پس از اجتماعي در بازار اين شهر، به راهپيمايي آرام پرداختند. (اطلاعات24/10/1357)
 لطيف شيخ الاسلامي:                    
 خشم و كينه ملت به حدي رسيده است كه دوست و دشمن را تشخيص نميدهد.
 لطيف شيخ الاسلامي نماينده مجلس شوراي ملي در سخنراني خود پيرامون برنامه دولت، در آغاز، ضمن تاييد اقدام شجاعانه دكتر شاهپور بختيار و اميدواري از نجات مملكت از بحران كنوني گفت:«قبلاً همه به فارسي[راه]حلها به دولتها گذشته يادآوري شده است و امااگراكنون مجلس به دولت شما رأي اعتماد بدهد از اين نظر است كه پيش بيني ميكند در اين موقع حساس و بحراني اگر يك فرد ايراني رشيد و از خود گذشته واقعاً فداكاري نكند و شيرازة مملكت را بدست نگيرد خطرات نابود كنندهاي در انتظار ملت ايران است كه كوچكتر از همه، يك كودتاي نظامي است.»
وي سپس با اشاره به اوضاع كردستان و مطالبي كه عنوان ميشود گفت:«مردم كردستان، تجزيه طلب نيستند و حتي كردهاي آن سوي مرز نيز خود را آريايي اصيل و ايراني ميدانند و تا سي سال قبل، حتي نامههاي دو سوي مرز به فارسي رد و بدل ميشد… ولي سياست ضد مردمي و گاه عوام فريبي در ايران به طوري رايج بود كه از اتهامات سوء به ملت ايران وحشتي نبود.نمونهاي از آن در مورد مردم كردستان اين بود كه براي فريب دادن،روزنامة كردي در تهران، وسيلة اعمال ساواك منتشر ميشد…»
سخنران سپس با اشاره به اجحافات به مردم كردستان گفت:«بيگانه براي ملت ايران، بيگانه است چه شرقي و چه غربي،چه كمونيست و چه سرمايه دار.»وي افزود:«اكنون نارضايتي وخشم و كينه توزي ملت به حدي رسيده است كه خيلي دير ميشود دوست و دشمن را تمييز و تشخيص داد مگر با ايجاد يك عدالت اجتماعي كه در آن شريعت مطهر اسلام و قانون اساسي، كاملاً رعايت شود.»شيخ الاسلامي پس از بياناتي ديگر گفت:
«در اين نهضت عظيم ايران، مشاهده فرموديد كه روحانيون كردستان كه اهل تسنن هستند همگام با روحانيون تشيع پيش رفتهاند،با فاسدين و مرتجعين به مبارزه برخاستهاند، در اكثر شهرستانهاي مرزي ما حسينيهاي با كمك و خودياري مردم آنجا ايجاد شده ولي متأسفانه بيش از ده سال است كه اهل تسنن ساكنين تهران كه از صدهزار نفر متجاوز است، تلاش ميكنند كه مسجدي را براي اجراي مراسم مذهبي خود بنا كنند از طرف دولت موافقت نشده و حتي مراسم مذهبي اهل تسنن تهران به طوري كه شنيده ام در سفارت پاكستان انجام ميشود.در ادارة اوقاف،اين همه زمينهاي مرغوب به هنرپيشگان، رقاصان سينما و تلويزيون داده شده چه ميشد كه به مسجد هم سهمي برسد.»
شيخ الاسلام آنگاه با اشاره به عدم توجه به مسأله دين و ورزش در آموزش و پرورش گفت:
«جناب دكتر بختيار به خاطر ارضاء خاطر جوانان و بخاطر اينكه جوانان مملكت متوجه شوند كه شما واقعاً مبارزه با فساد را دنبال ميكنيد تحقيق كنيد كه آن همه مسائل بازيهاي آسيايي كجاست؟ حالا ابتكار آن را كاري ندارم كه كار بسيار غلطي بود ولي ميليونها تومان وسايل خريداري شده در كجاو در تحويل چه كسي است؟ به روايتي يك ميليون ونهصد هزار تومان و به گفته[اي] 900000 تومان كه براي مسابقة فوتبال جام جوانان سال جاري در استان گلستان اختصاص داده شده به حساب چه كسي ريخته شده و در كجا خرج شده است.به موضوع مدرسة علوم ديني برميگردم كه اين چندمين بار است كه پشت اين تريبون باز گو ميكنم.»
سخنران سپس پيشنهادهايي به شرح زير براي بهبود اوضاع كشاورزي به دولت ارائه داد:
1-ادغام نمودن بانك توسعة كشاورزي در بانك تعاوني كشاورزي با توجه به وضع بانك توسعه و اينكه تا كنون علاوه بر اينكه كوچكترين قدمي در راه كمك به كشاورزان واقعي برنداشته بلكه سرمايه بانك را هم به غارتگران بيت المال ملت ايران داده به طريقي كه حداكثر مبلغ وام به عنوان بلاعوض بوده است.مقررات دست و پا گير را از بانك برداشته كه گرفتن وام از آن براي كشاورزان سهل و آسان باشد.
2-الغاي شركتهاي سهامي زراعي باتوجه به اينكه دولت هر سال مبالغ هنگفتي ضرر آن را ميدهد و زمينها به صاحبان اصلي آنها واگذار گردد.
3-تجديد نظر در خريد محصولات كشاورزي با مطابقت با هزينة جمع آوري و با توجه به گراني قيمت ماشين آلات و وسايل يدكي و مزد كارگركشاورزي. سخنران سپس در مورد مبارزه با فاسدين و فساد سخن گفت و اشاره كردكه:«در مورد قانون اصلاحات ارضي و قانون حمايت خانواده در عملكرد آنها مسائلي اجرا شده كه مخالف دين اسلام و قانون اساسي است كه بهتر است در اين مورد تجديد نظر فرماييد.» (اطلاعات25/10/1357)
تحصن نماينده زن در مجلس شوراي ملي در مورد 8كشته و 80 مجروح شهر سنندج
هياتي جهت رسيدگي و تعقيب مسببين و عاملين رويدادهاي اخير و جلوگيري از حوادث آتي به سنندج اعزام و نتيجه را سريعا به مجلس شوراي ملي گزارش نمايد. در غير اينصورت، به منظور حفظ مردم بيگناه و بي دفاع و همدردي با آنان و ايفاي وظيفه خطير نمايندگي، ناچارا از تاريخ 10 بهمن 57 در مجلس شوراي ملي تحصن اختيار مي نمايد. (اطلاعات25/10/1357)
 پيرانشهر 5 كشته و مجروح 
رضائيه -در جريان تظاهرات روز دوشنبه گذشته پيرانشهر، يك نفر كشته شد و چهار نفر زخمي شدند.
در جريان تظاهرات خشونت بار پيرانشهر، كليه پروندههاي دادگستري به آتش كشيده شد و يك اغذيه فروشي سوخت. ماموران ژاندار مري براي پراكنده كردن تظاهر كنندگان اقدام به تير اندازي كردند كه يك نفر بنام «علي خضر پور» كشته شد و 4 نفر مجروح شدند.
حادثه در مسجد پيرانشهر رخ داد و مردم پيرانشهر خواستار مجازات مسببين اين واقعه هستند. 
مجروحان پيرانشهر در بيمارستان شير و خورشيد سرخ«نقده» بستري شدهاند. (اطلاعات25/10/1357)
زندانيان سياسي مهاباد،اعتصاب غذا ميكنند. 
مهاباد - خبر نگار اطلاعات: زندانيان سياسي مهاباد تهديد كردند كه اگر بد رفتاري و شكنجه ماموران نسبت به آنها ادامه پيدا كند، اعتصاب غذا ميكنند. خانواده زندانيان نيز اعلام كردهاند اگر به وضع زندانيان سياسي رسيدگي نشود، در اين دادگستري متحصن شده و دست به اعتصاب غذا مي زنند. خانواده زندانيان با حضور در دفتر نمايندگي اطلاعات در مهاباد گفتند:«حدود 7ماه است 5 نفر از اعضاي خانواده ما به نامهاي «ابراهيم ملاشيخاني»، «قاسم قاضي»، «عمر رحمان آذر»، «شهاب خليلي» و «علي قهرماني» از طرف ساواك و دادسراي نظاميبازداشت و به زندان شهرباني كرمانشاه فرستاده شدهاند و تاكنون نه محاكمه شدهاند و نه تصميمي در مورد آنها گرفته شده است و بلاتكليف در زندان ماندهاند و پيوسته مورد اهانت و بد رفتاري و شكنجه قرار ميگيرند. (اطلاعات26/10/1357)
  اتومبيل بازپرسي را سوزاندند.
سنندج - حدود ساعت يك بامداد، اتومبيل بنزي در شهر سنندج به آتش كشيده شد. اين اتومبيل به«كريمي پور» باز پرس شعبه دوم دادسراي شهرستان تعلق داشت و عدهاي از همسايهها كه به محل واقعه نزديك بودند گفتند:«اين آتش سوزي كار مامورين شهرباني بوده است.» ضمنا بايد يادآور شد كه پرودنهاي متهمين كشتارهاي اخير شهر سنندج در اختيار اين بازپرس قرار دارد. (اطلاعات26/10/1357)
 جشن و سرور در شهرستانها
در سقز عليرغم سرماي شديد اين شهر، اهالي به خيابانها آمدند و شعارهاي ضد رژيم دادند. (اطلاعات26/10/1357)
حمله كردهاي شورشي طالباني به پاسگاه ايران
اداره روابط عمومي ستاد بزرگ ارتشتاران اطلاع ميدهد:«اكراد شورشي جلال طالباني، به يك پاسگاه در غرب كشور حمله كردند. ساعت 17 روز 27/10/57 يك گروه ژاندارم از پاسگاه «قوريش» سردشت موقع گشت زني توسط عدهاي در حدود 60 نفر از اكراد شورشي جلال طالباني كه در حدود دو كيلومتر داخل خاك ايران شده بودند غافلگير و مورد حمله قرار گرفتند و در نتيجه سه نفر از سربازان گروه با اسلحه و فشنگ دستگير شده و دو نفر از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند كه وضع مزاجي يك نفر از آنها خوب نيست. فعلا تير اندازي قطع ولي پاسگاه «قوريش» در محاصره شورشيان ميباشد. (اطلاعات26/10/1357) 
ادامه تظاهرات و راهپيمايي در شهرستانها 
راهپيمايي در سردشت
سردشت- دو تن از زندانيان سياسي سردشت باسامي «ماجد طاهري» و «طاهر افشار» آزاد شدند و مورد استقبال بيش از 5 هزار تن از اهالي اين شهر قرار گرفتند. بمناسبت چهلمين روز شهادت 8تن از شهداي سردشت، راهپيمايي بزرگي ترتيب يافت و طبقات مختلف مردم در آن شركت كردند. همچنين در تظاهرات خشونت بار پريروز سردشت، منزل شخصي كه گفته ميشود يكي از عوامل ساواك است و نيز اداره جنگلداري سردشت، را به آتش كشيده شد و پروندههاي اين اداره در اتش سوخت.
بازگشايي دانشكده
سنندج - ديروز مراسم بازگشايي «دانشكده تربيت دبير» در سنندج برگزار شد. در اين مراسم كه قريب شش هزار نفر از طقات مختلف مردم در سنندج شركت داشتند «احمد مفتي زاده» رهبر مذهبي كردستان، پيرامون نهضت ملي ايران و استقلال دانشگاهها سخناني ايراد كرد و به تجزيه و تحليل وضع فعلي و دوران اختناق گذشته پرداخت. مردم بعد از اجراي مراسم، دست به يك راهپيمايي زدند. (اطلاعات27/10/ 1357)
كردهاي شورشي به پاسگاه ژاندارمري حمله كردند.
   افراد مسلح جلال طالباني پس از غافلگير كردن يك گروه ژاندارم،پاسگاه كورشير را محاصره كردهاند.
روابط عمومي ستاد بزرگ ارتشتاران اطلاع ميدهد. اكراد شورشي جلال طالباني به يك پاسگاه ژاندارمري در غرب كشور حمله كردند.ساعت هفده روز 27/10/57 يك گروه ژاندارم از پاسگاه گوريش سردشت موقع گشت توسط عدهاي در حدود شصت نفر از افراد شورشي جلال طالباني كه در حدود 2كيلومتر در داخل خاك ايران شده بودند. غافلگير و مورد حمله قرار گرفتند. در نتيجه سه نفر از سربازان گروه با اسلحه و فشنگ اسير شده و دو نفر از ديگر از ناحيه پامورد اصابت گلوله قرار گرفته كه وضع مزاجي يك نفر از آنها خوب نيست. فعلاً تير اندازي قطع ولي پاسگاه گوريش در محاصره شورشيان ميباشد.(كيهان28/10/1357)
يانكي به خانه ات برگرد.
بانه- در راهپيمايي بزرگ ديروز (جمعه)شهرستان بانه متجاوز از يكصد هزار نفر از كارگران، كشاورزان، بازاريان، و ديگر طبقات شركت داشتند. بر پلاكاردهاي تظاهر كنندگان عباراتي از جمله: 
«خلق بانه خواستار سقوط رژيم شاهنشاهي است»،«مرگ بر امپرياليزم چين، اّمريكا،و انگلستان»،«يانكي به خانه ات برگرد»،«برقرار باد جمهوري دموكراتيك خلق ايران»،«درود بر امام خميني و آيات عظام» و شعارهايي ديگر به چشم ميخورد 
فرمانده ژاندار مري در ميان مردم
پيرانشهر - راهپيمايي بزرگ پيرانشهر در ساعت 10 صبح امروز از مسجد جامعه اين شهر آغاز شد و بيش از ده هزار نفر در آن شركت داشتند. فرمانده ژاندار مري و رئيس پاسگاه ژاندار مري پيرانشهر به ميان راهپيماييان آمدند و مردم در حالي كه شعار:«ارتش برادر ماست» سر ميدادند آنها را در آغوش كشيدند و مسافتي را روي دست بردند.
پريشب ماموران نظامي، مجسمه شاهنشاه را كه در يكي از ميدانهاي پيرانشهر نصب شده بود، پائين آوردند.(اطلاعات30/10/1357) 
ماتجزيه طلب نيستيم. 
مهاباد- ششصد هزار نفر از ساكنان مهاباد و روستاي اطراف در حالي كه حضرت آيت الله «شيخ عز الدين حسيني» امام جمعه و كليه رواحانيون شهر پيشاپيش آنها حركت ميكردند، در خيابانهاي شاهپور،جام جم و حافظ به راهپيمايي پرداختند.
تظاهر كنندگان در حالي كه شعارهاي ضد امپرياليسم ميدادند و عكسها و پلاكاردهاي متعدد با خود حمل ميكردند، در ميدان آزادي (رضا شاه)كه شب پيش مجسمه آن پائين كشيده شده بود به سخنراني روحانيون گوش دادند. و در ميدان آزادي كه مجسمه آن برداشته شده بود عكسهاي بزرگي از قاضي محمد رهبر كردهاي مهاباد و امام حميني نصب شده بود و دو نفر كه خود را به شكل كاوه آهنگر درآورده بودند توجه همه را جلب كرده بود. جمعيت با دادن شعارهاي مذهبي و اينكه ماتجزيه طلب نيستيم بلكه همراه با مردم كشورمان آزادي ميخواهيم در ميدان آزادي پس از چند سخنراني، به آرامي متفرق شدند.(اطلاعات1/11/1357)
تكذيب برخورد سربازان و كردها
سقز- مجسمههاي شاه و رضا شاه در ميادين سقز به وسيله مامورين انتظامي پايين اّورده شد.
در ضمن عدهاي از اهالي سقز با مراجعه به نمايندگي اطلاعات، برخورد شورشيان كرد با سربازان پاسگاه «نوژبر» را تكذيب كردند. (اطلاعات1/11/1357) 
تظاهرات و راهپيمايي در شهرستانها ادامه دارد.
قروه- در راهپيمايي عظيم روز اربيعن در شهرستان قروه، متجاوز از ده هزار نفر زن و مرد در معيت حجت الاسلام«حاج محمد تقي طاهري» (امام جماعت شهر)شركت داشتند.
آزادي 5زنداني
مهاباد - عصر ديروز 5 تن از زندانيان سياسي مهاباد وارد اين شهر شدند و مورد استقبال كم سابقه مردم قرار گرفتند. «ملا شيخ خاني»، «قاضي رحمان آذر»، «خليلي» و«قهرماني» به دنبال اعتصاب غذا و اقداماتي كه از سوي خانوادههايشان صورت گرفت، آزاد شدند. هم اكنون «احمد» و «كريم نستاني» و دو تن ديگر از زندانيان سياسي مهاباد در رضائيه زنداني هستند.
اخطار به گرانفروشان
مهاباد- هزاران نفر از جوانان مهاباد به راهپيمايي در خيابانهاي اين شهر پرداختند و از مغازه داران و كسبه خواستند از گرانفروشي خودداري كنند و الا اقدامات شديدي عليه گرانفروشان انجام خواهد شد.مركز ساواك مهاباد نيز تخليه شد و مردم گروه گروه، از اين ساختمان ديدار كردند.
تغيير نام خيابانها
بانه- فروشگاه تعاوني ملي كه سرمايه آن توسط مردم فراهم شده و از اول ديماه در بانه تشكيل شد كار پخش و توزيع مايحتاج عمومي به قيمت عادلانه را در اختيار گرفته است. اخيرا در شهر بانه نيز نام چند ميدان و خيابان تغيير يافت.(اطلاعات2/11/1357)
مردم قروه خواستار استعفاي نماينده تحميلي خود شدند.
قروه كردستان- عدهاي از اهالي قروه با امضاي طوماري خواستار استعفاي «احميد وكيلي» نمايندهاين شهر در مجلس شوراي ملي شدند. در اين طومار كه به امضاي بيش از 200نفز از نمايندگان طبقات مختلف رسيده ورنوشت آن به حضور آيت الله «سيد محمود طالقاني» تقديم شده و نسخههاي ديگر آن نيز به عنوان رؤساي مجلسين و جرايد ازسال گرديده خطاب به نماينده قروه در مجلس شوراي ملي اّمده است كه: «نه ما از شما هستيم و نه شما از ما هستيد و خوشحاليم آنچه شما از تريبون مقدس مجلس بيان ميكنيد مورد موافقت ما نيست.»
در قسمت ديگر نامه آمده است كه نماينده قروه در مجلس شوراي ملي،آلت قتل دستگاه ظالم است و با وقايع اخير، چهره اش بيش از پيش براي مردم شناخته شده است.(اطلاعات2/11/1357)
با توطئه فرماندار سابق،بيجار غارت شد.
عدهاي از مردم بيجار گروس ضمن ارسال نامهاي به «اطلاعات»نوشتهاند كه در تاريخ 22/9/1357حدود 200نفر از اوباشمزدور به سرپرستي علي اكبر شجاعي فرماندار سابق بيجار به اين شهرآمده و اقدام به غارت و چپاول اموال مردم كردهاند كه متاسفانه اين حبر و ساير خبرها كشابه تاكنون، به علت فشار مسئولين امور در جرايد و راديو و تلويزيون منعكس نشده است. ((اطلاعات3/11/1357)
يكي از آوارگان كرد:كردها تجزيه طلب نيستند.
من يكي از آوارگان كرد عراقي هستم كه به نام 37هزار كرد پناهنده ديگر كه در گوشه و كنار كشور زندگي ميكنند ميخواهم در جواب به مقالهاي كه روز يكشنبه اول بهمن ماه در روزنامه كيهان تحت عنوان كردها تجزيه طلب هستند چاپ شده بود بگويم كه اولاً من از طرف 37هزار كرد پناهنده عراقي كه به ايران پناهنده هستند اعلام ميدارم كه كردها تجزيه طلب نيستند و با ايرانيان آزاده و وطن پرست همبستگي كامل دارند. ضمناً طبق قراردادي كه در زمان هويدا با دولت عراق بسته شده حتي يك كرد عراق هم حق زندگي در سه استان غربي كشور يعني آذربايجان غربي،كرمانشاهان و كردستان را ندارد. همچنين ادريس بارزاني به اطلاع دقيق در آمريكا است نه در ايران و بنابراين تمام شايعاتي كه در مورد آموزش چريكي كردهاي عراقي در اشنويه و نقاط ديگر تحت نظر ادريس بارزاني عنوان شده دروغ است. (كيهان3/11/1357)
گروه سياسي جنبش جناب آقاي دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي
اعلام موجوديت كانون سياسي جنبش در اوضاع و احوال كنوني كه كليه احزاب و گروههاي سياسي بدذون در نظر گرفتن واقعيات موجود در مملكت و افكار عمومي جاري در بسته اذهان مردم عادي و در عين حال مؤثر نقش و شخصيت خويش را فراموش كرده و مستحيل در بازتاب هيجانات موجود شدهاند و همچنين در شرايطي كه ترس و نوميدي از آينده تاريك مملكت بسياري از مردم بر بي تفاوتي و عدم شركت در آينده مملكت كشانده است، بدون ترديد كانون سياسي جنبش در اين منطقه گروه عظيمي از مردم را راهپيماييان همراه خود دارد 
سنندج- جمعيت آزاديخواهان. (اطلاعات3/11/1357)
 جلال طالباني:شاه و ساواك عليه من توطئه كردهاند.
جلال طالباني رهبر كردهاي مخالف دولت عراق شاه ايران و ساواك را متهم كرده عليه او توطئه كردهاند.طالباني طي اعلاميهاي كه در آن خود را دبير كل اتحاديه ميهني كردستان عراق ناميده حكومت عراق را در اين زمينه همدست شاه و ساواك معرفي كرده است.اعلاميه اتحاديةميهني كردستان عراق كه به عنوان توضيحي در بارة رويداد پاسگاه ژاندارمري «گوره شير»به زبان فارسي منتشر شده در شهرهاي مرزي ايران با عراق نيز پخش شده و گزارش رسيده از پيرانشهر(5كيلوتر مرز عراق)حاكي است كه بر در و ديوارها اين شهر اعلاميه به چشم ميخورد.متن اين علاميه چنين است:
خلقهاي قهرمان ايران راديو و روزنامههاي دولتي ايران خبر نادرستي را در بارة رويداد 27 دي 57 پاسگاه ژاندارمري روستاي «گوره شير» پخش كردبه همين جهت لازم دانستيم حقايق زيرين را براي مردم مبارز ايران روشن نمائيم:
1-بعدازظهر 27 دي 57 ميان يك گروه قاچاقچي ايراني و افراد پاسگاه «گوره شير»از توابع سردشت برخورد مسلحانه روي داد.از آنجا كه چندي پيش با موافقت شاه ارتش عراق در همان ناحيه جهت حمله به ما پياده شده بود به منظور كسب اطلاع از ما گروهي از پيشمرگان ما به محل رفتند و لكن ژاندارمها به محض مشاهده پيشمرگان شروع به تيراندازي نمودند.آنان نيز در مقام دفاع از خود برآمدند نتيجتاً تعدادي كشته و زخمي به ماند.
راديو تهران از يك طرف به منظور منحرف ساختن اذهان مردم از جرياناتداخلي به جريانات خارجي و از يك طرف پيشبه منظور زشت وانمود كردن رخسار سياسي انقلاب كنوني ما به تحريف وقايع پرداخته است.
2-انقلاب كنوني كردستان عراق هميشه خود را جزو لاينفك انقلاب خلقهاي خاور ميانه دانسته و همواره پشتيباني خود را از انقلاب خلق قهرمان ايران ابراز داشته اين حقيقت را در نامهها و بيانيههاي خود براي نيروهاي ضرقي ايران روشن ساختهايم و متذكر شدهايم كه هيچگاه و به هيچ عنوان در امور داخلي ايران مداخله ننموده بلكه برعكس همواره احترام به استقلال و تماميت وسايل مرزي ايران در مد نظر ماست.
3-علي رغم سياست دوستانة ما نسبت به خلق ايران،شاه و ساواك همواره از طريق بكاربردن دستگاه كهنه پرست و خائن رهبري بارزاني عليه ما مداخله نموده و با سرنوشت خلق كُرد بازي كردهاند.عليه انقلاب دموكراتيك كنوني ما كه هدف آن دموكراسي براي عراق و خود مختاري براي كردستان ميباشد.و از موجوديت ملت كرد و جلوگيري از عربي كردن كردستان دفاع مي نمايد.
شاه ايران از هيچ دشمني دريغ نورزيده با همدستا دولت عراق صدها نفر مزدور مسلح بارزاني را از سرزمين ايران به جنگ با ما فرستاده است.هنوز هم از پايگاههاي مزدوران بارزاني«ناله هورامي»و «حسين فيلي» و «قاله سوور» در اورامانات و مريوان به ما حمله ميشود.پايگاه مركزي بارزاني هنوز در كرج_عزيميه دست اندركار خيانت و توطئه عليه ما ماست.
دهها پيشمرگ كردستان از طرف حكومت دستگير و به دولت عراق تسليم و اعدام گشتهاند.در حالي كه در آذر ماه،سي نفر مزدور بارزاني به رهبري «آزاد خفاف» و «وريا ساعاتي» به وسيلة ساواك از تركيه به اورامانات ايران منتقل شدند تا از خاك ايران به ما حمله كنند.ما از روزنامه_نگاوان و نمايندگان نيروهاي ضرقي ايران ميخواهيم كه به مرز ايران_عراق در نواحي مريوان_ بانه و سردشت آمده و به رأي العين ببينند كه حكومت ايران با چه وقاحتي مزدوران بارزاني عليه ما به كار گرفته است.در آذز ماه سال گذشته ارتش ايران حمله شكست خوردة ارتش عراق را بر ضد ما پشتيباني نمود.ما اين سياستهاي غير انساني و تجاوز كاراند رژيم شاه را به اين جهت تحمل نمودهايم تا به بهانه به دست شاه ندهيم كه كرناي تجزيه طلبي بزند و… اين حقايق در نامة ما براي جعفر شريف امامي نخست وزير اسبق و مجلسين توضيح داده شده است.
4-اتحادية ميهني كردستان عراق با ديگر همرزميخود را با انقلاب خلق قهرمان ايران تأييد و تأكيد مي نمايد و اعلام ميدارد: در حالي كه براي هر گونه همكاري آماده است به هيچ عنوان در امور داخلي آن دخالت نميكند به همين جهت انتظار داريم كه شايعات سرا پا نادرست سلطنت طلبان ايران را باور نكنند و نگذارند كه دولت ايران عليه انقلاب ما دخالت كنند ما مطمئنيم كه مبارزين انقلابي ايران كه همواره دوستدار و همرزم اتحادية ميهني كردستان عراق بودهاند اين شايعات را به مسخره خواهند گرفت و به خوبي آگاهند كه انقلاب دموكراتيك ما سوگند خوردة صميمي و پشتيبان انقلاب آنها در آزادي،دموكراسي،حاكميت و جمهوري دموكراتيك است.زنده باد انقلاب خلقهاي قهرمان ايران.مستحكم باد همبستگي انقلاب خلقهاي كردستان،ايران،عرب،تركيه.مرگ بر امپرياليسم،صهيونيسم و ديكتاتوري. دبير كل اتحادية ميهني كردستان عراق جلال طالباني.( اطلاعات 8/11/ 1357)
چماق به دستها در تعدادي از شهرها به مردم حمله كردند.
سنندج: در هجوم مأموران شهرباني در لباس شخصي به سنندج 7نفر كشته و بيش از 30 نفر مجروح شدند. در اين حمله كه از ساعت 11 صبح جمعه آغاز شد و تا پاسي از شب ادامه داشت دهها ساختمان دولتي و خصوصي و مغازه و فروشگاه بزرگ به آتش كشيده شد و ميليونها تومان كالا به غارت رفت. در اين فاجعه كه در نوع خود دست كمي از فاجعه قزوين و مشهد و كرمانشاه نداشت، حسينيه سنندج،دادگستري كردستان، چندين شعبه بانك و فروشگاه فرهنگيان پاساژ معاضي(تاج) با دهها مغازه آتش زده شد و ميليونها تومان خسارات به بار آورد. مهاجمان در حاليكه شعارهايي به نفع رژيم ميدادند و اكثرشان لباسهاي خاكستري نظير لباس پرسنل شهرباني به تن داشتند در سر راه خود به هر كوچه كه ميرسيدند آن را آتش ميزدند. آنها در چند نقطه شهر چندين اتومبيل شخصي را با مواد منفجره نابود كردهاند مهاجمان درحاليكه مرتب تير اندازي ميكردند و خواستار بازگشت شاه بودند با لباس شخصي و مسلح به چند خانه حمله كردند. ساكنان خانهها درتماس با كيهان در تهران اعلام داشتند غالب اينها مأموران آگاهي شهرباني سنندج بودند. تير اندازي مأموران در سنندج جمعه شب تا ساعت 10شب ادامه داشت و هيچكس جرأت نداشت از خانه بيرون بيايد. ماموران از مراجعه مردم به بيمارستانها براي رساندن خون جلوگيري كردند و به دنبال اين حادثه گروه زيادي از مردم براي مداواي مجروحان بسيج شدند روز جمعه به دنبال تظاهرات طرفداران قانون اساسي كه روز پيش انجام گرفته بود شهر آرام بود و هيچ تظاهرات يا راهپيمايي در شهر ديده نميشد كه ناگهان حمله مأموران از خيابان ششم بهمن كه شهرباني كردستان در آنجا واقع است آغاز گرديد. مهاجمان مردم را كتك ميزدند و آنها را وادار ميكردندكه به زور به نفع رژيم شعار بدهند. شهر سنندج اكنون به صورت نيمه ويرانه درآمده و چهرة شهر چون چهرة يك شهر جنگ زده است. امروز اعلام شد كه در درگيري روز جمعه سنندج گروهي از ماموران شهرباني نيز مجروح شدهاند ولي هنوز اين خبر تاييد نشده است.
اساميشهيدان سنندج:
آخر وقت امروز اساميشهداي سنندج بدين شرح اعلام شد:محمد فلاحي،اردشير ميهمي،جانعلي كاسب، شاهد فولادي، فتحعلي وفايي، ابراهيم وكيلي چناره، جانعلي زماني. ضمناً اسامي مجروحان نيز به اين شرح است:ايرج الله ويسي،محمد وفايي،عباس شريعتي،ابراهيم آلتوني،قاسم مفاخري،امين محمدي،ابراهيم رحماني،شهريار ساماني،ناهيد سلامي، جمال علي كارزاره، جبار حسين آوايي، جميل نظرگاهي. حال بعضي از مجروحين كه در بيمارستان پهلوي سنندج بستري هستند وخيم است. (كيهان8/11/1357) 
تظاهرات تبريز،سنندج،بيرجند و پل دختر به خون كشيده شد.
8كشته
روز جمعه شهر سنندج در آتش مي سوخت.دهها مغازه در خيابانهاي فردوسي، پهلوي، شاهپور، فرح، و ميدان شاه و ميدان اقبال به آتش كشيده شد.
همچنين عدهاي در حمله به حسينيه و مدرسه قرآن سنندج اين دو محل را به آتش كشيدند.تظاهرات خشونت آسنندج كه از ساعت 11 صبح روز جمعه شروع شد.ساعت پنج بعدازظهر به اوج خود رسيد و در اين ساعت،شهر يكپارچه در ميان آتش مي سوخت و صداي شليك مسلسل در فضاي دود گرفته شهر،طنين انداخته بود.
ساعت 5بعدازظهر روز جمعه بيمارستان پهلوي سنندج،عده كشته شدگان واقعه روز جمعه را كه پس از انتقال به اين بيمارستان جان خود را از دست داده بودند 8 نفر اعلام كرد.
انفجار بمب
سنندج «خبرنگار اطلاعات» چهارشنبه شب گذشته توسط اشخاص نا شناسي يك بمب دستي در منزل منصور اردلان مدير عامل شير و خورشيد سرخ واقع در خيابان بيمارستان سنندج منفجر شده و علاوه بر خانه وي، به چند خانه اطراف نيز خساراتي وارد وارد كرد.اين انفجار،تلفات جاني نداشت.در انفجار ديگري كه در كوي ششم بهمن سنندج روي داد، اتومبيل پيكان يكي از مأموران ژاندارمري سنندج منفجر گرديد.
راهپيمايي موافقان
از ساعت11.30 صبح پنج شنبه گذشته عدهاي به حمايت از قانون اساسي در مسجد جامع سنندج اجتماع كردند.آنها پس از استماع چند سخنراني عازم ميدان شاه شدند و مجسمه اين ميدان را گلباران كردند.راهپيمايي اين عده خشم مخالفين را برانگيخت و باعث شدت عمل از طرف آنان شد.
مخالفين،ضمن تظاهراتي يك عكاسي،عينك سازي،گل فروشي،شعبه بانك پارس،نمايندگي اتومبيل،فروشگاه لوازم الكتريكي،دو مغازه ديگر و قسمتهايي از سينما شهر فرنگ را به آتش كشيدند و خساراتي به صاحبان آنها كه گفته ميشود از موافقين رژيم هستند وارد آوردند. در وقايع پنج شنبه سرباز وظيفه "ابراهيم وكيلي خپاره" كشته شده و "ابراهيم آرتوني" 15 ساله مجروح گرديد.
( اطلاعات 8/11/1357)
راهپيمايي و تظاهرات در شهرستانها 
سنندج:هزاران نفر از طبقات مختلف مردم سنندج،يكشنبه مسجد جامع اين شهر متحصن شدند.كانون كاركنان دولت سنندج در تلگراف خود به نخست وزير خواستار رسيدگي به اعمال پليس سنندج كه متهم به كشت و كشتار و آتش سوزي شدند.
متن تلگراف به مراجع قضائي،روحاني و مطبوعات نيز ارسال شده است.همچنين پريشب كلية معلمين شهر سنندج تا صبح بيدار بودند و اعلام نمودند تا زماني كه رسيدگي فوري به وضع آنان نشود از تحصن دست برنخواهند برداشت.شهر سنندج يكپارچه تعطيل است. (اطلاعات 9/11/1357)
حزب دمكرات كردستان: ما تجزيه طلب نيستيم
حزب دمكرات كردستان ديروز در اعلاميهاي كه به مناسبت سالروز دوم بهمن ماه انتشار داد بار ديگر بر رد هر نوع خواستهاي تجزيه طلبانه تكيه كرد و اعلام داشت هدف ما ايجاد ايراني دمكراتيك و به دور از هر نوع ستمي ميباشد. در بيانيه آمده است در سوم شهريور 1320 كه شيرازة ديكتاتوري رضا خاني از هم گسست و آزاديهاي دمكراتيك احيا شد خلق كرد نيز از اين شرايط مساعد استفاده نموده و به تشكيل سازمانهاي سياسي پرداخت و حزبهاي چندي تشكيل يافت ليكن مسلم بود كه براي رهبري مبارزات خلق كرد حزب پيشاهنگي با برنامه مترقي مورد نياز بود تا بتواند تودههاي خلق كرد را زير شعارهاي دمكراتيك متشكل سازد و به همين جهت حزب دمكرات كردستان ايران تشكيل يافت.در آن زمان برنامه حزب در هشت ماده تدوين شد كه خلاصه محتواي آن عبارت بود از تأمين حقوق ملي خلق كرد در چهارچوب كشور ايران همبستگي با ديگر خلقهاي ايران و تأمين دمكراسي بيانيه اين حزب ضمن برشمردن ضعفهاي جنبش خلق كرد و حزب دمكرات كردستان در عدم طرح خواستهاي اقتصادي و اجتماعي زحمتكشان به ويژه دهقانان و عدم شمول جنبش به بخش جنوبي كردستان و نيز نبودن وحدت عمل بين نيروهاي مختلف جنبش ملي و دمكراتيك سراسر كشور يادآور شده است:جنبش كردستان درآنموقع مورد پشتيباني نيروهاي مترقي جهان و حتي اتحاد شوروي هم قرار نگرفت.در بيانيه آمده است اكنون حزب دمكرات كردستان در اين شرايط يكبار ديگر از همه نيروهاي دمكراتيك ايران از همه احزاب و سازمانهاي مترقي و از همة شخصيتهاي سياسي و ديني ميخواهد كه اتحاد مبارزان ضد رژيم را حفظ كنند و وحدت عمل كامل را تا پيروزي نهايي بر رژيم ستمگر و اخراج امپرياليسم آمريكا ادامه دهند.حزب دمكرات كردستان به همه مبارزان در پهنه ايران هشدار ميدهد كه مراقب توطئههاي امپرياليسم اين حامي اصلي و تكيه گاه واقعي رژيم استبدادي باشند، و با نيروي وحدت و هوشياري هرگونه توطئه اي را با ناكامي مواجه كنند. (كيهان9/11/1357)
راهپيمايي و تظاهرات در شهرستانها 
پاوه- از هفته گذشته كه شايعه حمله چماق بدستها به شهر پاوه قوت گرفت مردم اين شهر شب و روز كنترل شهر را در دست گرفته و براي جلوگيري از حمله چماق بدستها به شهر در بزگراه پاوه به كشيك پرداختند.ديروز بعد از يك هفته كمبود نفت و بنزين بوسيله عدهاي اهالي"روانسر"،8 تانكر نفت و بنزين بصورت كاروان به اين شهر رسيد. (اطلاعات10/11/1357)
 اعلاميه لشكر كردستان مردم سنندج را برآشفت.
سنندج(خبرنگار اطلاعات):صدور اعلامية لشكر كردستان موجب نا راحتي و اثرات سوء در اذهان مردم سنندج شد و بدنبال صدور اين اعلاميه مردم سنندج گفتند كه كردها تجزيه طلب نيستند و آنان نيز همانند ديگر مردم ايران خواستار آزادي و دموكراسي ميباشند. پريشب نيز در سنندج تير اندازيهاي پراكنده صورت گرفت و مردم اين شهر بر اثر سر و صدا تا صبح بيدار بودند.به دنبال وقايع اخير سنندج،جمع كثيري در مسجد جامع تحصن كردند و اعلام داشنتدتا نسپردن تعهد بازگشت امنيت به شهر به تحصن خود ادامه خواهند داد ديروز تمام مغازههاي سنندج و حتي نانوايي و قصابيها تعطيل بودند و در دو شعبه عمدة اين شهر سفهاي 3 كيلومتري تشكيل شد هم اكنون در سرماي طاقت فرصاي سنندج،كمبود نفت كاملاً مشهود است و اهالي از حيث آذوقه در مضيقه هستند.ژاندارمري سنندج نيز در اطلاعيهاي دخالت مأمورين ژاندارمري در وقايع جمعه 6/11/57 اين شهر را تكذيب كرد و خواستار درج اين تكذيب در روزنامه شد.( اطلاعات 10/11/1357)
راهپيمايي و تظاهرات در شهرستانها 
سنندج-خبرنگار اطلاعات در پي وقايع اخير كلية فعاليتها در سنندج همچنان متوقف است.در جريان تظاهرات خشونت بار روزهاي پنج شنبه و جمعه در سنندج دهها مغازه و فروشگاه،يك سينما و چند اتومبيل به آتش كشيده شد و 8 نفر بر اثر اثابت گلوله شهيد شدند.امروز در سنندج گفته شد كه دو نفر از سوي نخست وزير براي رسيدگي به وقايع خونين اخير سنندج وارد اين شهر شدند.
( اطلاعات11/11/1357) 
تجزيه طلبي كردستان تنها يك اتهام است.
رهبر مذهبي كردستان با انتشار اطلاعيهاي اعلام كرد كه ميخواهند بين مردم و برادران ارتشي نفاق انداخته و ايجاد دشمني كنند و تجزيه طلبي كردستان را اتهام خواند.متن اطلاعيه بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم، برادران ارتشي،اتحاد بين مردم و ارتش،دشمنان ايران را نگران ميكند و با انواع دسيسهها و حيلهها ميكوشند كه مابين ملت و ارتش دشمني ايجاد كنند قسمتي از اين نيرنگها بستن اتهام تجزيه طلبي به مردم مسلمان كردستان است.خود دستهاي ما درست همانند شعار و خواستهاي مسلمان تهران،مشهد،تبريز،كرمان،اصفهان و ديگر شهرهاي ايران استويك قسمت ديگر از اين حيلههاي دشمن تيراندازي شبانه روز گذشته بود به سوي سربازان شجاع و با ايماني كه جلوي تهاجم و تحريك و كشتار عدهاي پاسبان را گرفتند.
مزدوران ميدانند كه مردم قدر اين همه محبت و تلاش شما سربازان را ميدانند، سربازان عزيز ما براي شما احترام فراوان قائليم كه براي دفاع از وطن و ملت جان بركف داريد و هميشه آمادهايد تا ذست خائنان و طنفروشان را از اين سرزمين كوتاه كنيد،بدانيد كه تيراندازي به طرف شما كار دشمنان ما و دشمنان اين مملكت هستند آگاه باشيد كه ما و شما با هم بايد بكوشيم تا نقشهها و دسيسهها مزدوران بيگانه پرست و ملت فروش را هر چه زودتر خنثي كنيم،برادران سرباز همه با هم پيش به سوي حكومتي اسلامي،و ايراني آباد و آزاد. برادر شما- احمد مفتي زاده(اطلاعات 11/11/1357) 
 نماينده كردهاي پناهنده توطئه كردهاي بارزاني عليه پاسگاه ايران تكذيب ميكند.
خبري راجع به وجود دو پاسگاه در نزديكي اشنويه و كرمانشاه و همچنين دو هزار و پانصد نفر كردهاي بارزاني برهبري بارزاني فرزند ملا مصطفي بمنظور حمله به پاسگاههاي مرزي ايران در مطبوعات چاپ شده است.ديروز آقاي "عبد الله پشدري" رابط پناهندگان كرد در كميته امور اجرايي وزارت كشور، در اين مورد توضيحات كتبي به روزنامه اطلاعات تسليم داشت. در اين توضيحات آمده است:
خبر منتشره را قوياً تكذيب مي نمايم و براي روشن شدن اذهان عمومي به اطلاع مي رساند كه اولا پناهندگان كرد از بدو ورود به ايران هنوز در استانهاي غربي ساكن نشدهاند و ثانيا ادريس بارزاني از چهار ماه قبل براي عيادت از پدرش،راهي آمريكا شده و هنوز برنگشته است و در نهايت پناهندگان كرد در امور داخلي كشور ايران دخالتي نداشته و نخواهند داشت. از عموم مسلمانان و كليه مردم انسان دوست ايران تقاضا دارم كه نسبت به پناهندگان كرد هميشه حسن ظني داشته و پناهندگان كرد را در مورد عنايت قرار دهند.( اطلاعات11/11/1357)
سالهاست به بهانة تجزيه طلبي در كردستان قتل عام ميكنند.
بانه كردستان- حجت الاسلام سيد جلال الدين حسيني ضمن انتشار بيانيه در بانه خاطرنشان ساخت كه علي رغم مطالب خوانده شده در راديو،مردم كردستان تجزيه طلب نيستند و سالهاستكه مردم اين ناحيه را به اين بهانة پوچ و غير اساسي قتل عام ميكنند.وي اضافه كرد كه عنوان كردن تجزيه طلبي كردستان كذب محض بوده و توطئهاي براي سركوبي مردم مبارز و آزاديخواه اين ناحيه است.( اطلاعات 11/11/1357) 
 توضيح ارتش پيرامون حمله به كلانتري سنندج 
روابط عمومي ارتش،امروز اين اطلاعيه را در اختيار روزنامه گذاشت.در ساعت 20 و 35دقيقه روز 8/11/57 از طرف عناصر خرابكارچند عدد نارنجك به طرف مأمورين مراقبت كلانتري شهر سنندج در خيابان سيروس پرتاب گرديد و بلافاصله از طرف ساختمانها جنوب و شمال كلانتري مذكور بوسيله مسلسل كلاشينكف مورد حمله عناصر خرابكار قرار گرفته كه پس از مدتي زد و خورد فعاليت خرابكاران خنثي گرديد.در اين عمليات 3 نفر سرباز از ناحيه پا و سر مجروح كه بلافاصله به بيمارستان اعزام گرديدند.عناصر خرابكار حتي به آمبولانس حامل مجروحين در طول خيابان سيروس تيراندازي نمودند.ضمناً همزمان با عمليات خرابكاران بطور غير مترقبه، بدون اطلاع و برنامه ريزي قبلي برق منطقه و تلفن كلانتري 2 قطع گرديد. (اطلاعات16/11/1357)
تجزيه طلبي كردها فقط يك نيرنگ است.
عشاير تيلكوي كردستان طي بيانيهاي با اشاره به روحيه مبارزي كه طي ساليان دراز جهت پيكار با استبداد و زورگويي داشتهاند خاطر نشان نمودهاند: «كه بدون هيچگونه تجزيه طلبي، همبستگي خود را با ملت شريف ايران تحت رهبري آيات عظام و رهبران سياسي اعلام ميداريم». در اين بيانيه آمده است كه ايل سي هزار نفري تيلكوي كردستان براي به ثمر رسيدن انقلاب مردم ايران، آماده جانبازي هستند و اتهامات مبني بر تجزيه طلبي كردستان را نادرست ميدانند.( اطلاعات 16/11/1357) 
اهل تسنن برداران ما هستند.
حضرت آيت الله «روحاني» با ارسال تلگرامي بعنوان روحانيون اهل سنت در مهاباد و سنندج، همه روحانيون دنياي اسلام را به وحدت و يگانگي دعوت كردند.آيت الله روحاني خطاب به آقايان «علي صفدري» امام جماعت حسينيه سنندج و «عباس آزرم خويي» امام جماعت حسينيه مهاباد كه در مورد چاپ مطالبي در يكي از جرايد از آيت الله روحاني استعلام نظر كرده بودند اعلام داشتند: «گاه مطالبي سهواً و عمداً در جرايد چاپ ميشود كه موجب سوء تفاهم ميگردد.در مبارزات يكسال اخير، برادران سني با برادران شيعه عليه مباني ضد اسلام مبارزه كردهاند و دراين راه نبايد خللي ايجاد شود.( اطلاعات 17/11/1357)
پشتيباني اهل تسنن از امام خميني
 مهاباد- حضرت آيت الله« شيخ عز الدين حسيني» امام جمعه مهاباد ضمن ارسال تلگرافي به حضور امام خميني از سوي خود و جامعه روحانيت اهل تسنن و طبقات مردم كردستان، بازگشت ايشان به ميهن را تبريك گفت و پيروزي معظم له را در راه اعتلاي اسلام آرزو كرد. متن تلگرام به اين شرح زير است: با ابلاغ ، سلام بازگشت آن حضرت را به آغوش مام ميهن بعد از مجاهدات عظيم در راه تحقق اهداف عاليه و برانداختن كاخ ستم و استبداد از طرف خود و جامعه روحانيت اهل تسنن و مردم كرد كه در اين جهاد ملي سهم بزرگي را ايفا نمودهاند تبريك عرض مي نمايد و اعلام ميداريم تا استقرار آزادي عدالت اجتماعي اسلامي و حكومت جمهوري در كنار آن مجاهد كبير خواهيم بود.                                                                                        
                                                   والسلام عليكم-شيخ عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد(اطلاعات18/11/1357)
تظاهرات و راهپيمايي در شهرستانها
سنندج - ساعت 12 پريشب چند مرد مسلح به ساختمان فرستنده راديو و تلويزيون سنندج حمله ور شدند كه با تيراندازي مامورين گارد اين فرستنده با اتومبيل خود گريختند در جريان اين تيراندازي گروهبان دوم «حسين القاضي» مامور انتظامي راديو تلويزيون سنندج در كيوسك نگهباني خود هدف گلوله قرار گرفت و كشته شد.( اطلاعات19/11/1357)
پيام از كردستان 
امروز صبح از دفتر مهندس بازرگان متن پيام امام جمعه «سردشت كردستان» به نخست وزير منتخب امام براي خبرنگار اطلاعات قرائت شد. در اين پيام آمده است: «جناب آقاي مهندس بازرگان! به نام كليه ايلات و عشاير اهل سنت و جماعت به جنابعالي اعلام ميكنيم كه تمام عشاير مناطق كردستان حاضرند تا آخرين قطره خون خود را در راه امام خميني، جانبازي نمايند. اختلافات شيعه و سني را كنار بگذاريم و اجازه دهيد 4هزار ايلات و عشاير مسلح ما به تهران حركت نموده خود را پروانه وار به آتش كفار زده و از امام خميني حفاظت نمايند. واعتصمو بحبل الله جميعا وتفرقوا. 
امام جمعه سردشت از مركز كردستان(اطلاعات22/11/1357)
سالار جاف:رئيس مجلس،روي من قمار كرد.
سالار جاف نماينده پاوه كه از چند ماه قبل به دستور رئيس مجلس در مجلس شوراي ملي زنداني بود هنگام سقوط مجلس به دست چريكها دستگير و به ستاد دولت موقت برده شده در اين محل خبرنگار ما از وي پرسيد: «چطور دستگير شديد»؟« سالار جاف پاسخ داد» : امروز وقتي مردم مجلس شوراي ملي را گرفتند مرا هم كه در آنجا زنداني بودم دستگير كردند. آقاي« جواد سعيد» رئيس سابق مجلس شوراي ملي يك قمار باز است و روي منهم يك قمار سياسي كرد. او مرا در بازداشت نگاه داشته بود تا در پايان اين انقلاب اگر شاه پيروز شد مرا تحويل دهد بگويد قربان: من جان اين خدمتگذار شما را حفظ كردم و اگر انقلاب و آيت الله خميني پيروز شدند بازهم مرا تحويل آنها بدهد و بگويد من به شما خدمت كرده ام و سالار جاف را تحويل بگيريد. (اطلاعات23/11/1357)
سنندج: يك شهيد
سنندج- در پي اعلام همبستگي ارتش با ملت ايران،مردم سنندج به خيابانها ريختندو مجسمههاي شاه را در ميدانهاي شهر به پايين كشيدند. همچنين مردم به ساواك حمله كردند كه در نتيجه تيراندازي ماموران ، يك نفر به نام «بهزاد اردلان» شهيد شد و 18 نفر ديگر مجروح شدند. كلانتريهاي سنندج نير تخليه و به آتش كشيده شد. (اطلاعات23/11/1357)
كشتار و خونريزي در تبريز و نقده 
نقده: 11شهيد در پي اعلام بيطرفي و همبستگي ارتش. عدهاي از مردم نقده با شاخههاي گل و جعبههاي شيريني براي تبريك به ژاندارمري نقده رفتند. اما تني چند از مامورين برروي مردم آتش گشودند و جواب گل و شيريني را با گلوله دادند در جريان تيراندازي، 11تن شهيد و 17 تن مجروح شدند.
شهدا: «محمد اسماعيل پور»، « خسرو رحماني»، «ميرزا علي»، « عليرضا حميدپور»، « محمد امين سلطاني»، « حسين بنا»، « محمد پيرمراد»، «احمد بقال» شخصي به نام سرتيپ «صادقيان» و« محمد رحيمي »نام داشتند.
قروه و كرمانشاه- چريكهاي فدائي خلق همدان كه به ياري مردم قروه رفته بودند چهل تن از مزدوران «شيخهاديهاشمي» رهبر فرقه قادريه طي يك نبرد چند ساعته كشته و 30 تن را مجروح كردند بودند. چريكهاي فدايي پس از تصرف مقر مزدوران شيخهاديهاشمي، آنان را دستگير و اسلحههاي آنان را بين مردم تقسيم كردند. (اطلاعات24/11/1357)
در مهاباد 14نفر كشته شدند.
مهاباد - ديروز كلانتري، شهرباني، گروهان ژاندارمري وسرهنگ ژاندارمري مهاباد يكي پس از ديگري بدست مردم افتاد و اسلحههاي بدست آمده بين مردم شهر توزيع شد.
در حمله به اين ساختمان، ماموران از خود مقاومت نشان دادند و در نتيجه برخورد شديد بين مأموران انتظامي و مردم چهار نفر كشته شدند و چهل تن آسيب ديدند.
سه نفر كشته شدگان بعلت عدم آشنايي عدهاي با كار اسلحه، جان خود را از دادند. با اينكه تيمسار پزشكپور فرمانده تيپ مهاباد بوسيله راديوتلويزيون مركز مهاباد و امام جمعه شهر، راساً همبستگي خود را به انقلاب ملي اعلام داشتهاند. معهذا پادگان مهاباد از ديروز در محاصره مردم است. آيت الله« شيخ عزالدين حسيني» امام جمعه مهاباد، به مردم هشدار داد كه از درگيري با سربازان خودداري كنند. براي كنترل شهر بدستور امام جمعه مهاباد امروز شوراي انقلاب در اين شهر تشكيل شد.( اطلاعات 24/11/1357)
قروه در آتش و خون
   اين عده 10 نفر را كشتند و 30 نفر را مجروح كردند.
قروه كرمانشاه-(خبرنگار اطلاعات):ديروز شيخ هاديهاشمي رهبر فرمايشي فرقه قادريه و يكي از سرسپردگان رژيم فاسد، همراه چند تن درويش تحت سرپرستي خود برروي مردم بيگناه كه سرگرم شادي و پايكوبي بودند آتش گشوده و 10نفر را كشتند و 30 نفر را مجروح نمودند. شيخهاديهاشمي مدعي رهبر فرقه قادريه و عمالش جنگ خونين در قروه كردستان براه انداختند و دستشان را بخون افراد بيگناه آلودند.شيخهادي در قروه خانقاه ساخته و پيرواني دارد. تاكنون هويت 7تن از كشته شدگان بشرح زير معلوم شده است: «رضا خداوردي»، «مولود»، «حسين كريمي»، «محمد علي(فرزند موسي)»، «عبدالله وليخان»، « رضا(فرزند عبدالله)»و «شيدا نيكخواه» قروه اكنون در تصرف افراد فرقه قادريه است و مردم چشم براه كمك از ديگر شهرها هستند.( اطلاعات 26/11/1357)
جلادان رژيم سابق، آخرين لحظات چه كردند و چه گفتند؟
… سالار جاف سمت چپ سالن بزرگ ستاد كه بعنوان زندان موقت انقلاب از آن استفاده ميكنند نشسته است.در يك نوع حالت بهت و گنگي دست و پا مي زند آنهمه جبروت و ابهت يكباره آب شده است. راستي آقاي جاف حالتان چطور است؟ بيا داريد كه شبها در پارتيهاي مجلل شما چه فضاحتي رخ ميداد؟ يادتان هست چگونه پس از انقلاب عراق، با پدرتان كه يك نماينده مجلس سنا بود به ايران آمديد؟اين مردم خوب به شما پناه دادند. پول دادند مقام دادند آن وقت شما تفنگچي مزدور برداشتيد و به جان آنها افتاديد؟ نماينده تحميلي پاوه خود را باخته است. آهسته ميگويد «حالا با ما چه ميكنند و الله من كاري نكردم» ميگويم دادگاه عدل اسلامي تشخيص خواهد داد.( اطلاعات 28/11/1357)
بررسي بحران در كردستان 
امروز كسب اطلاع شد، داريوش فروهر وزير كار و امور اجتماعي، بهمراه هيأتي براي انجام مأموريتي ويژه، تهران را به قصد خانه (پيرانشهر) در كردستان ترك گفت. برطبق اطلاعاتي كه از منابع ديگر كسب شده هيأت فوق براي بررسي مسائل سياسي و اجتماعي كنوني كردستان به اين منطقه اعزام شده است.ظاهراً مشكلاتي در اين منطقه پيش آمده كه براي حل و فصل فوري آن دولت تصميم گرفت هياتي مهم و خصوصي اعزام دارد در هيات اعزامي آقايان داريوش فروهر  وزير كار و امور اجتماعي، دكتر محمد مكري از اعضاي قديمي جبهمه ملي « اسماعيل اردلان» يكي از سرنشينان كردستان و منطقه، «يونسي» عضو كميته دفاع از حقوق بشر عضويت دارند.
پيام سنجابي
أقاي دكتر كريم سنجابي كه خود يك كرد است و در بين اكراد نفوذ فراواني دارد، بعنوان يك وزير كابينه، به خاطر همين مسائل و حوادث مهم،ديشب در پيامي به جامعه كرد هشدار داد كه عليه عوامل مسلح كه در صدد درهم ريختن نظم و قانون و برهم پاشيدن وحدت ملي هستند بيدار باشند. دكتر سنجابي از برادران و خواهران كرد درخواست كرد كه بانيروهاي ملي همكاري كنند و نظم و امنيت را حفظ نمايند و اجازه ندهند توطئه گران و خائنان بعنوان جدايي طلب بار ديگر در ميان أنان نفوذ كنند.سنجابي افزود: هيأتي از سياستمداران آزاديخواه، وطن پرست وانقلابي به منطقه شما اعزام خواهند شد تا مسائل اقتصادي،اجتماعي و سياسي شما را مورد بررسي قرار دهند و مطمئنم كه همه شما اين با هيأت همكاري خواهيد كرد.( اطلاعات30/11/1357)
اعدام پنج نفر قطعي شد
…حكم اعدام سالار جاف كه قبلاً صادر شده بود بارديگر همراه احكام تازه، قطعيت يافت.( اطلاعات30/11/1357) 
تير اندازي به پادگان
سقز-عدهاي ناشناس بسوي پادگان نظامي سقز تيراندازي كردند اما اندكي بعد توسط مردم و افراد مسلح سركوب شدند. در اين برخورد، يكي از انقلابيون شهر شهيد شد. در ضمن بدستور« حضرت آيت الله محمدي» امام جمعه سقز، به عدهاي از افراد مسلح كارت شناسايي داده ميشود و سايرين بايد اسلحه خود را تحويل دهند.( اطلاعات 30/11/1357)
تلگرام جلال طالباني به امام خميني
جلال طالباني طي تلگرافي به امام خميني، آمادگي كردهاي عراق را براي همرزمي و همكاري تا حصول پيروزي نهايي انقلاب ايران اعلام داشت. جلال طالباني كه  تلگرام خود را با عنوان دبير كل اتحاديه ميهني كردستان عراق به زبان فارسي از بوكان مخابره كرده است ضمن تبريك به بمناسبت پيروزي انقلاب يادآور شده است كه پيروزي انقلاب ظفرمند ايران،پيروزي بزرگي براي خاورميانه بطور اعم و انقلاب فلسطين و مبارزه برحق كردهاي عراق بطور اخص است.( اطلاعات30/11/1357)
آزاد شد. 
سنندج- سرهنگ جمشيدي كه به وسيله گروهي از چريكهاي فدايي خلق در سنندج دستگير شده بود آزاد شد. سرهنگ جمشيدي به عنوان كانديداي ستاد عملياتي معرفي شده بود و فعلاً سمتي در شهرباني ندارد.( اطلاعات 1/12/1357)
كردها خودمختاري ميخواهند.
مهاباد- ساعت 15ديروز فروهر وزير كار و امور اجتماعي به اتفاق آقايان دكتر اردلان، دكتر كامياب،دكتر مكري و ابراهيم يونسي وارد مهاباد شدند و مورد استقبال هزاران تن از مردم اين شهر قرار گرفتند. فروهر در مهاباد طي سخناني گفت: «من صداي شما را كه ميگوييد تجزيه طلب نيستيد ميشنوم و به شما درود مي فرستم. انقلاب ما يك انقلاب انساني و اسلامي است و ما بايد دوش به دوش هم و به ياري سربازان ارتش ملي، ايراني آباد و آزاد بسازيم 
جمع كثيري از مردم مهاباد در مراسم استقبال از فروهر فرياد مي زدند:زنده باد خميني،زنده باد آزادي، ماتجزيه طلب نيستيم اما آزاديخواه هستيم و در چارچوب كشور ايران خودمختاري ميخواهيم. دموكراسي براي ايران، خودمختاري براي كردها
پس از سخنراني داريوش فروهر، دكتر مكري در مورد حكومت خفقان سلسله پهلوي صحبت كرد. اعضاي هيأت اعزامي به مهاباد پس از مقالات  با حضرت آيت الله «شيخ عزالدين حسيني» امام جمعه مهاباد و رئيس شوراي انقلاب مهاباد، براي استراحت به منزل آقاي «حاج رحيم خرازي» يكي از معتمدين شهر رفتند.در اينجا مذاكراتي بين هيأت اعزامي، امام جمعه مهاباد و جمعي از روحانيون شهر، اعضاي شوراي انقلاب و تيمسار فرمانده تيپ مهاباد جهت تبادل نظر و افكار و انعكاس خواست مردم كرد براي خودمختاري درچارچوب نقشه ايران بعمل آمد. گفته ميشوذ هيأت مذكور، حامل نامه بسيار مهمي از سوي بازرگان نسخت وزير دولت انقلابي براي امام جمعه مهاباد ميباشد اما هنوز متن نامه مشخص نشده است. هيأت اعزامي قبلاً از پيرانشهر و نقده ديدار كرده بودند.( اطلاعات 1/12/1357)
پشتيباني شيخ الاسلام كردستان از دولت بازرگان
شيخ الاسلام كردستان طي تلگرافي به مهدي بازرگان نخست وزير پشيتباني خود را از زعيم عاليقدر « امام خميني» و انقلاب اسلامي ايران اعلام داشت. شيخ الاسلام كردستان ضمن تهنيت و تبريك يادآور شد كليه هموطنان شافعي مذهب كه عملاً در نهضت مقدس سهيم بودهاند و با ساير هموطنان از نثار جان خود دريغ نورزيدهاند، پاسدار انقلاب اسلامي ايران خواهند بود.( اطلاعات 1/12/1357)
جمعيت دفاع از آزاد ي و انقلاب:
توطئه گران تجزيه طلب بايد از ايران اخراج شوند. 
سنندج- ديروز جعيت جديد التاسيس دفاع از آزادي و انقلاب كه گروه قابل مكلاحظهاي كارگر و كشاورز در بين آنها به چشم ميخورد در سالن ورزشي تختي اجتماع كردند و با صدور قطعنامهاي خواستاي دمومكراتسيك خود را اعلام داشتند در سخنرانيهايي كه به وسيله چند نفر ايراد شد ضمن تشريح هدفهاي جمعيت از اقداماتي كه وسيله سازمان سيا و سازمان امنيتي «ميت» تركيه و بقاياي ساواكبمنظور پراكندن تخم تجزيه طلبي و ايجاد آشوب در كردستان بعمل ميآيد ابراز نگراني شد.جمعيت از دولت بازرگان خواستكه اكراد وابسته به ملا مصطفي بارزاني كه عامل اجراي اين توطئه هستند و تحت عنوان «قياده موقت» به كمك عشاير مرتجع فعاليت شديدي را آغاز كردهاند از ايران اخراج شوند. بر اين نكته تاكيد شد كه جدائي كردستان از ايران جز تأمين خواستهاي فئودالها و عشاير هيچ منافعي براي طبقات زحمتكش در بر ندارد و اين نميتواند مورد تاييد اقشار مبارز و انقلابي باشد. در قطعنامه جمعيت آمده است: همه مردم بايد در اداره مملكت شركت كنندو با راي آنها عناصر خدمتگذار به مقامات گمارده شوند.تا دست مزدوران و فرصت طلبان مرتجع قطع گرددبا تشكيل شوراهاي ده،شهراتحاديههاو كانونها بايد قدرت مردم را در واحدها تثبيت نمود.اتحاديههاي دهقاني به منظور راه حل اساسي رونق كشاورزي و اجراي صحيح اصلاحات ارضي تشكيل گردد.تماممالكيني كه اكنون مسلح شدهاند و دهقانان را مورد تعدي قرار ميدهند خلع سلاح و و مجازات شوند. برابري كامل خلقهاي ايران در زمينه حقوق ملي و رفع كامل ستم ملي از خلق كرد بايد به مرحله اجرا درآيد.(كيهان1/12/1357)
طالباني در كردستان باعث ناراحتي شده است.
… از آقاي امير انتظام در باره شايعات اخير در مورد اعلام استقلال كردستان و ناامني مناطق سؤال شد. وي پاسخ داد: « ديشب بما خبر رسيد كه طالبانيها باعث ناراحتي شدهاند و امروز يك گروه براي رسيدگي به كردستان رفتهاند كه نتيجه عزيمت اين گروه اعلام خواهد شد» وي افزود: «ولي كلاً اين مسئله از حد شايعه تجاوز نميكند. همچنانكه ما پيش از اين كه انقلاب به مرحله كنوني برسد، شايعاتي در همين زمينه درباره بلوجستان شنيده بوديم. بهرحال ما اعلام استقلال كردستان را بهيچ وجه تأييد نميكنيم و سياست دولت اين است كه بهيچوجه اجازه ندهد هيچ قسمت از خاك ايران از آن جدا شود و با كمال قدرت از چنين اتفاقي جلوگيري مي كنيم.( اطلاعات1/12/1357)
خودمختاري نه تجزيه طلبي 
ماجراي كردستان همچنان به عنوان يكي از مهمترين مسائلي كه دولت موقت با آن روبروست مورد بحث محافل خبري دنياست. ديروز گزارشگراني كه به كردستان اعزام شدهاند گزارش زير را به تهران مخابره كردند: گروهي از قبايل كرد در حالي كه فرياد مي زدند: «زنده باد خميني، اعلام داشتند خواهان جدايي از ايران نيستند بلكه تنها خواستار خودمختاري در داخل مرزهاي ايران هستند. در هر حال، اين اعلام زماني صورت ميگيرد كه در استان غربي كوهستاني آن سوي مرز عراق ناآرامي ادامه دارد.گزارشهاي واصله از كردستان ،گوياي اين است كه عليرغم پيشرفتهاي انقلابيون هنوز مقاومت در مقابل انقلاب در اينجا و آنجا وجود دارد. در مهاباد يك پاسگاه نظامي در نزديكي مرز آذربايجان غربي به تصرف انقلابيون درآمده است ولي هنوز معلوم نيست چند پادگان نظامي در درست نيروهاي ضد انقلاب است و تظاهرات كردستان در مقابل داريوش فروهر وزير كار و امور اجتماعي صورت گرفت كه از سوي مهندس بازرگان نخست وزير براي بررسي اوضاع و ناآرامي در كردستان به آنجا فرستاده شده است.فروهر و گروه همراه او با آيت الله «شيخ عزالدين حسيني» ملاقات كرد تا در مورد مسأله خودمختاري با وي به بحث بپردازد. از قرار معلوم گويا فروهر از سوي بازرگان حامل نامهاي نيز براي وي بوده است. فروهر پيش از حركت بسوي كردستان در تقاضايي كه هدفش مستقيماً كردها بود از همه ايرانيان خواست تا از برادران خود در ارتش حمايت نمايند. اين تقاضاي فروهر در نتيجه موجي از حمله به پاسگاههاي ژاندارمري، پليس و تأسيسات دولتي توسط افراد قبائل بود. در نزاعي كه بين قبائل رخ داد هفته گذشته در نزديكي رضائيه، 14نفر كشته و 5 نفر زخمي شدند. در سنندج نيز رئيس پليس توسط جوانان مسلح ربوده شد. در همين اثنا اعضا جامعه دفاع از آزادي و انقلاب كه در سنندج تشكيل شده است هشدار داد كه سازمان امنيت تركيه با همكاري سازمان جاسوسي آمريكا در حال توطئه براي بوجودآوردن اغتشاش در كردستان هستند. كميته در بيانيهاي كه منتشر كرده است اعلام نمود حوادثي كه فعلاً در كردستان رخ ميدهد، معلول يك توطئه بزرگ بين المللي است كه ريشههاي گستردهاي دارد و اگر در كردستان به نتيجه برسد در چهار گوشه ايران زمزمه تجزيه طلبي را بلند خواهد كرد. در همين اعلاميه ملامصطفي بارزاني بعنوان عامل اجراي توطئه تجزيه كردستان معرفي شده است كه تصميم دارد با كمك هفتاد هزار جنگجوي «ايل جاف» برزاني و ساير قبايل شمال عراق، كردستان ايران را تجزيه كند.
راديو كردستان آزاد، ديشب چند بيانيه از سوي حزب دموكرات كردستان پخش كرد و در آن، يكي دو بار به هدف خود كه به استقلال رساندن كردستان است اشاره نمود. اين راديو كه صدايش در سنندج شنيده ميشود سه ساعت برنامه پخش كرد. در همين حال هيأت اعزامي دولت به كردستان در مهاباد مستقر شد و اردلان بعنوان نماينده تا م الاختيار تماسهايي با چهرههاي مهم كردستان برقرار كرد.
خواستهاي 8 مادهاي
ظهر ديروز هيأت اعزامي دولت با نمايندگان مناطق كردنشين به گفتگو نشست.ظهر امروز حضرت «آيت الله يزدي» با پيام امام خميني به مهاباد آمد و به هيأت پيوست.پيام حضرت آيت الله العظمي خميني در ميان چند هزار نفر خوانده شد. آيت الله شيخ عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد نير سخناني ايراد كرد كه همراه خواستهاي 8مادهاي مردم اين خطه در چاپهاي دوم و سوم ديروز منعكس شد و از آنجا كه ممكن است عدهاي از اين چاپها محروم مانده باشند مجدداً درج ميشود:
1-خلق كرد همراه و همگام با ساير خلقهاي  ايران، انقلاب اسلامي را تأييد مي نمايد و تصميم دارد با تحكيم پيوند مبارزاتي با ساير خلقهاي ايران خواهان رفع ستم ملي و تأمين حق تعيين سرنوشت خود بصورت  فدراتيو در چارچوب كشور ايران ميباشد و هرگونه اتهام تجزيه طلبي را رد ميكند و از دولت  وقت آقاي مهندس بازرگان ميخواهد كه موضع خود را در مقابل اين خواستهها اعلام دارد.
3-ما برآنيم كه زحمتكشان ايران سهم اساسي در انقلاب ايران ادا كرده و بهمين جهات حق مسلم زحمتكشان و كارگران و دهقانان است كه در دولت انقلابي شركت داشته باشند.
4-كردستان ايران ضمن دارا بودن منافع دست نخورده فراوان، يكي از عقب مانده ترين مناطق ايران است بنابراين براي رفع ستم اقتصادي يكي از خواستهاي اساسي است.
5-همه پادگانها در كردستان بايد تحت نظر شوراي انقلابي اداره شود بدين منظور كميته مشترك نظامي از افسران ميهن پرست و نمايندگان شوراهاي انقلابي تشكيل گردد.
6-افسران جنايتكار كه دستور تير اندازي داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده اند بايد  تحويل دادگاه انقلابي خلق گردند و بمنظور تبديل ارتشي ارتجاعي به ارتش خلقي بايد ارتش از عناصرضد انقلابي تصفيه گردد.
7-همه نمايندگان حاضر كه  نمايندگان شهرستانهاي كردنشين هستند اعلام ميدارند كه حضرت آيت الله سيد عزالدين حسيني صلاحيت دارند در رأس هر هيأتي قرار بگيرند كه از طرف خلق كرد با دولت مركزي مذاكره نمايد و دستگاه رهبري انقلاب و دولت موقت را از مذاكره و تماس با عناصر ارتجاعي كرد برحذر دارند.
8-از آنجا كه ملا مصطفي بارزاني و گروه قياده موقت ، «عمال سازمان سيا آمريكا و ساواك ايران و ميت تركيه» بودهاند و ميباشند و مورد نفرت تمام خلق كرد هستند، لذا از دولت انقلابي ميخواهيم هر نوع ارتباط و تماس بارزاني با اين دارو دسته قطع گردد و رهبران خائن انها از ايران اخراج شوند بدون آنكه اين سياست به وضعيت خانوادههاي پناهنده بي بضاعت لطمهاي وارد آورد.
( اطلاعات2/12/1357)
راهپيمايي در سنندج
سنندج- بيش از 4هزار نفر از اعضاي جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب سنندج پس از اجتماع در خانه معلم در خيابانهاي اين شهر راهپميايي كردند. راهپيمايان شعارهايي بشرح زير دادند: «شوراي انقلابي نظامي فقط با انتخاب آزاد سربازان، درجه داران و افسران تشكيل گردد».« ما از تشكيل شوراي انقلاب نظامي پشتيباني ميكنيم»« درود بر همبستگي شهر و ده».« زمين براي كشاورز است».نظير اين مراسم از سوي گروههاي مختلف در پارهاي از شهرها انجام شده است.
( اطلاعات2/12/1357)
ايل جاف در خدمت انقلاب ايران است.
سردبير روزنامه اطلاعات: محترماً ديشب آن روزنامه گرامي در صفحه اول، خبري تحت عنوان خودمختاري نه تجزيه طلبي ايران چاپ كرده بود و ضمن آن تصور شده بود ايل جاف به كمك مصطفي بارزاني ميخواهند كردستان ايران را تجزيه كنند و ما صريحاً اعلام ميكنيم ضمن تكذيب ادعاي بالا، ياد آوري ميكنيم كه ايلات جاف نير مانند ساير مردم ايران، رهبري امام خميني را با خوشوقتي كامل پذيرفته و در خدمت اين انقلاب بوده و اين مطالب در محضر ايشان اعلام شده است. محمد سعيد جاف مصطفي كريم بيگ جاف.(اطلاعات3/12/1357)       
درخواست مجازات عاملان حوادث سنندج
سنندج-كانون كانون معلمان شهرستان سنندج با ارسال تلگرامي به كاخ نخست وزيري خواستار مجازات فوري عاملان حوادث اخير اين شهر شدند. در اين تلگرام آمده است حمله عوامل نظامي به جان و مال و ناموس مردم ياد شورش سپاه چنگيز را به خاطر ميآورد و اين ترديد را ايجاد ميكند كه دولت بختيار كنترل بر نيروهاي نظامي ندارد. براي رفع هر گونه شبهه در اين زمينه فرهنگيان سنندج خواستار مجازات فوري اين حادثه هستند.(كيهان13/12/1357)
جلال طالباني در مريوان
مريوان- براساس گزارش تاييد نشده از شهرستان مريوان، جلال طالباني رهبر كردهاي عراق بهمراه 60 تن از چريكهاي خود وارد اين شهر شد و در يكي از دبيرستانهاي مريوان اقامت گزيد. (اطلاعات3/12/1357)
جلال طالباني ايجاد ناراحتي نكرده است.
مهاباد- از سوي كميته نظامي اتحاديه ميهني كردستان عراق، تلگرافي براي رهبر بزرگ انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مخابره شد. متن تلگراف بدين شرح است: «رهبر بزرگ انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خميني! با نهايت تأسف در اخبار دو شنبه شب مورخ 30/11/1357 راديو و تلويزيون انقلاب اسلامي ايران، خبري مبني بر توليد ناراحتي از جانب طرفداران جلال طالباني وابسته به اتحاديه ميهني كردستان عراق در مرزهاي ايران پخش شد. بدينوسيله صحت اين موضوع را به شدت تكذيب مينمايم همچنين بارها اعلام داشتهايم ما افرادي شرافتمند به آزادي همه ملتها هستيم و ضمن اعلام عدم دخالت و نيز ناراحتي در امور داخلي ايران، پشتيبان واقعي نهضت بزرگ ملت ايران، به رهبري آن زعيم عاليقدر ميباشيم. بنابراين همواره همبستگي خود را با آرمانهاي آزاديخواهانه ملت مبارز ايران، حفظ خواهيم نمود و در هر زمان كليه اخبار و شايعاتي از اين قبيل كه ناشي از دسايس امپرياليزم و وابستگانش ميباشد را رد خواهيم نمود.       
                        كميته نظامي اتحاديه ميهني كردستان.(اطلاعات3/12/1357)
مداخله «جلال طالباني» در مناقشات كردستان تكذيب شد.
مهاباد-خبرنگار كيهان:كميته نظامي اتحاديه ميهني كردستان با مخابره تلگرامي به حضرت آيت الله العضمي خميني،شايعات مربوط به دخالت جلال طالباني را در مناقشات كردستان ايران شديداً تكذيب كردمتن پيام كميته نظامي چنين است:«با نهايت تاسف در اخبار دوشنبه شب مورخ30/11/57 راديو تلويزيون خبري مبني بر توليد ناراحتي از جانب طرفداران جلال طالباني وابسته به اتحاديه ميهني كردستان عراق در مرزهاي ايران پخش شد بدين وسيله صحت اين موضوع را بشدت تكذيب مينماييمو همچنين بارها اعلام داشته ايم ما افرادي شرافتمند و معتقد به آزادي همه ملتها هستيم و ضمن عدم دخالت و توليد ناراحتي در امورات داخلي ايران پشتيبان واقعي نهضت بزرگ ملت ايران برهبري ان زعيم عاليقدر ميباشيم. بنابراين همواره همبستگي خود را با آرمانهاي آزاديخواهانه ملت مبارز ايران حفظ خواهيم نمود و در هر زمان كليه اخبار و شايعات از اين قبيل را كه ناشي از دسايس امپرياليزم و وابستگان است رد خواهيم كرد.(كيهان3/12/1357)
حقوق مردم كردستان را اعاده ميكنيم.
اعضاي هيأت اعزامي از سوي دولت انقلابي به كردستان، متشكل از آقايان فروهر، دكتر اردلان،دكتر يونسي،و آيت الله نوري ساعت 4 بعدازظهر ديروز يا يك هواپيماي اختصاصي، در ميان استقبال كم نظير و بي سابقه مردم مرزنشين پيرانشهر وارد اين شهر شدند. زنان و مردان منطقه پيرانشهر در حالي كه شعار ميدادند: «درود بر خميني»، «درود بر شهيدان كردستان ايران»، هيأت اعزامي را تا مسجد صاحب الزمان همراهي كردند. در محل مسجد هزاران نفر از مردم پيرانشهر بصورت نشسته و ايستاده اجتماع كرده بودند و مرتباً با صداي بلند شعار ميدادند: «كردها تجزيه طلبي را محكوم ميكنند»، «دموكراسي براي ايران، خودمختاري براي كردها روي نقشه ايران»، «قادر عبدي» يكي از روشنفكران كرد ضمن محكوم ساختن هرگونه تفرقه و دسيسههاي استعماري عليه انقلاب ملت ايران، مقدم ميهمانان را به منطقه مرزي پيرانشهر گرامي داشت و افزود: آقاي فروهر! مردمان آزاد دل اين منطقه نخستين ماشيني كه كه ديدهاند، تانك و زرهپوش نظامي بوده و نخستين صدا و آوايي كه به گوششان رسيده است، صداي گلوله بوده است. آيت الله نوري سخنران بعدي بود كه در ميان شعارهاي درود بر خميني، مرزنشينان را به اتحاد همبستگي وحدت و همدلي دعوت كرد و محاسن حكومت جمهوري اسلامي را در مقايسه با حكومت خودكامگي ضد اسلاميشاهنشاه برشمرد. وي سپس پيام مهم امام خميني را براي اهالي پيرانشهر و ساكنان مرزي قرائت كرد. در اين پيام، امام خميني درود و سلام گرم به اهالي كردستان، آنان را به همبستگي،هوشياري، بيدار دلي، وحدت و يگانگي در زير درفش جمهوري اسلامي دعوت نمود و از مردم كردستان خواسته بود نيازهاو خواستههايشان را به هيأت اعلام دارند. پس از آن داريوش فروهر مسائل مملكتي و پيروزي انقلاب را تشريح كرد و در پاسخ يكي از سخنرانان كُرد گفت: «اميدواريم با همت شما مردان و زنان آگاه ايراني ماشين نظامي را كه شما براي نخستين بار ديدهايد به تراكتور ساخت خودمان تبديل كنيم. ما با تمام قدرت سعي خواهيم نمود در مركز به خواستهاي شما مردم كردستان رسيدگي، براي احقاق حق و آزادي شما و ديگر ايرانيان پافشاري شود.(اطلاعات3/12/1357)
از نمايندگان 8مادهاي شوراهاي انقلابي كردستان:
تمام پادگانهاي كردستان بايد زير نظر شوراهاي انقلابي باشد.
مهاباد-نمايندگان شوراهاي انقلابي اعزامي از شهرهاي كردستان در گردهمائي روز دوشنبه سي ام بهمن ماه خود در شهر مهاباد،قطعنامه اي در 8 ماده به نمايندگان حكومت موقت انقلاب اسلامي ايرانمركب از داريوش فروهر،ابراهيم يونسي بانه اي، دكتر اسماعيل اردلان، دكتر محمد مكري، آيت الله نوري و احمد علي بابائي تسليم داشتند. نمايندگان مذكور موارد 8 گانه اين قطعنامه را خواست تمامي مردم كرد و بدون وابستگي به هر گروه دسته يا حزب بخصوصي توصيف كردهاند. مواد 8گانه قطعنامه از اينقرار است.
1-خلق كرد همراه و همگام با ساير خلقهاي ايران انقلاب ايران را تاييد مينمايند و تصميم دارد با تحكيم پيوند مبارزاتي با ساير خلقهاي ايران در ايجاد جامعه آزاد و آباد آينده نقش اساسي ايفا كند.
2-خلق كرد مانند ساير خلقهاي ايران، خواهان رفع ستم ملي و تأمين حق تعيين سرنوشت خود بصورت فدراتيو در چهارچوب كشور ايران ميباشد و هرگونه اتهام تجزيه طلبي را رد ميكند و از دولت موقت آقاي مهندس بازرگان ميخواهد كه وضع خود را در قبال اين خواست رسماً اعلام دارد.
3- ما برآنيم كه زحمتكشان ايران، سهم اساسي را در انقلاب ايران ادا كردهاند و بهمين جهت حق مسلم زحمتكشان و كارگران و دهقانان است كه در دولت انقلابي شركت داشته باشند.
4-كردستان ايران ضمن دارا بودن منابع دست نخورده فراوان يكي از عقب افتاده ترين مناطق ايران است،بنابراين رفع ستم اقتصادي يكي از خواستهاي اساسي است.
5-همه پادگانها در كردستان بايد تحت نظر شوراي انقلابي اداره شود و بدين منظور بايد يك كميته مشترك نظامي از افسران ميهن پرست و نمايندگان شوراي انقلابي تشكيل گردد.
6-افسران جنايتكار كه دستور تيراندازي داده و موجب شهادت فرزندان خلق شدهاند، بايد تحويل دادگاه انقلابي خلق گردند و بمنظور تبديل ارتش ارتجاعي به ارتش خلقي بايد ارتش از عناصر ضد انقلابي تصفيه گردد.
7-همه نمايندگان حاضر كه نماينده شهرستانهاي كردنشين هستند، اعلام ميدارند كه حضرت آيت الله سيد عزالدين حسيني، صلاحيت دارند در رأس هر هياتي قرار بگيرند و از طرف خلق كرد با دولت مركزي مذاكره نمايند و دستگاه رهبري انقلاب و دولت موقت را از مذاكره و تماس با عناصر ارتجاعي كرد برحذر دارند.
8-از آنجا كه ملامصطفي بارزاني و گروه معروف به «قياده موقت» عمال سازمان سياي آمريكا و ساواك ايران و «ميت» تركيه بودهاند و ميباشند و مورد نفرت تمام خلق كرد هستند. لذا از دولت انقلابي ميخواهيم هر نوع ارتباط و تماس با اين دارو دسته قطع گردد و رهبران خائن آنها از ايران اخراج شوند،بدون آنكه اين سياست به وضعيت خانوادههاي پناهنده بي بضاعت لطمه اي وارد آورد.(كيهان4/12/1357) 	
8 قبيله بزرگ كرد اعلام كردند: به نهضت امام پيوستهايم.
پادگانهاي «پيرانشهر» و «پسوه» بدست زرمندگان انقلاب افتاد و كردها حاضر شدند  پادگان مهاباد را نيز به انقلاب تسليم كنند. 
   ما ميخواهيم به زبان كردي بنويسيم و بخوانيم.
مهاباد - خبرنگار اعزامي اطلاعات: با تشكيل كميته مشترك «سربازان انقلاب» و رزمندگان كرد، ادارة امور پادگانهاي «پيرانشهر» و «پسوه» در نزديكي مهاباد عملاً به دست افراد مسلح كه خواهان خودمختاري هستند افتاد. اين كميته پس از چند روز محاصره پادگانهاي پيرانشهر و پسوه،توسط رزمندگان كرد و بدنبال ملاقات نمايندگان نيروهاي نظامي اين پادگانها با شوراي انقلاب مهاباد تشكيل شد و اين در حالي است كه پادگان مهاباد نيز پيش از اين بدنبال انتخاب يك افسر كرد به فرماندهي آن زير نظر شوراي انقلاب شهر اداره ميشود. همزمان يك يا دو هواپيماي نظامي ناشناس كه گفته ميشود از نوع شكاري يا فانتوم هستند، هر روز پروازهاي مشكوكي را به شكل مانور در آسمان مهاباد و نواحي اطراف و نوار مرزي ايران و عراق انجام ميدهند. آيت الله شيخ عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد كه از سوي نمايندگان منتخب كردها بعنوان تنها مرجع مذاكره پيرامون خودمختاري كردها برگزيده شده است اعلام كرد كه پيشنهادهاي دولت بازرگان پيرامون مسأله كردستان، اگر متضمن خودمختاري براي اين منطقه نباشد قابل پذيرش نخواهد بود زيرا كردها تجزيه طلب نيستند. كردها خواهان خودمختاري منطقهاي در غرب و شمال غربي ايران، شمال استانهاي آذربايجان غربي، كردستان،كرمانشاهان و ايلام كه از ديدگاه آنان «سرزمين كردستان» است در چارچوب ايران آزاد هستند.
«دكتر عبدالرحمن قاسملو» دبير كل حزب دموكرات كردستان نيز كه از سوي شاه سابق بخاطر فعاليت در اين حزب، غياباً به اعدام محكوم شده بود، پس از 25 سال فعاليت مخفيانه به مهاباد بازگشته است تا براي خودمختاري كردستان، فعاليت كند. از سوي ديگر چريكهاي فدايي خلق بسرعت خود را به مهاباد رسانده و 24ساعت پس از ورود به اين شهر، چهار هزار نفر جوان كرد را در يك اجتماع گرد آوردند. در همين حال «آيت الله شيخ عزالدين حسيني» كه از او بايد بعنوان رهبر جنبش خودمختاري كردستان ياد كرد، نقش چريكهاي فدايي خلق در انقلاب ايران را سازنده توصيف كرد و افزود: «در انقلاب ايران لزوماً روي عقايد مذهبي نبايد تكيه شود». از سوي ديگر راديو لندن ديشب در بخش فارسي خود در تفسيري پيرامون بحران اخير در كردستان گفت: «بحران كردها در مرز ايران و عراق مهمترين مشكلي است كه دولت جديد ايران با آن روبرو است. دولت ايران از مرزبانان خود خواسته است بمحض آنكه تجاوزي از سوي كردهاي مقيم عراق مشاهده كردند آن را سركوب كنند». از سوي ديگر انقلاب، گناه تشويق مردم را به اعتصاب و تظاهرات، بگردن ضد انقلاب گذاشته است. به گفته راديو 3 ميليون كرد ايران يكبار در اوائل سلطنت شاه، كردستان را از ايران جدا كردند ولي در زمان جنگهاي عراق با كردها چون ايران موضعي مبتني بر حمايت از كردهاي عراق داشت، كردهاي ايران ساكت شدند و حتي سخت از دولت مركزي پشتيباني كردند. در ماههاي اخير و بعد از آنكه قدرت شاه ضعيف شد، كردها توانستند اسلحه زيادي در حمله به پاسگاههاي ايران بدست آورند. منابع ديپلماتيك در تهران گفتهاند: «جلال طالباني به احتمال زياد در ايران به سر ميبرد و سرگرم سازمان دادن به تشكيلاتي براي مقابله با دولت ايران است». از سوي ديگر رؤساي پنج قبيله بزرگ كرد، ديروز در مصاحبهاي با خبرنگاران خارجي اظهار داشتند آنها بشدت با تجزيه طلبان مبارزه خواهند كرد اين رهبران كه بعضيشان ازسرشناسان نهضت مبارزه كرد در سالهاي پيش بودهاند گفتند: «ما ايراني هستيم و ايراني خواهيم ماند». آنها اتهام داشتن ارتباط با طالباني را تكذيب كردند. آقاي «غني بلوريان» معاون شوراي انقلاب مهاباد و عضو حزب دموكرات كردستان گفت: «خبرهاي رسيده حاكي است كه ملا مصطفي بارزاني كه اينك در آمريكا بسر ميبرد بوسيله عوامل خود با پارهاي از رؤساي عشاير كرد ايران در مرز تركيه تماس گرفته و اظهار داشته است آمريكا از رهبري او بركردها براي دست يافتن به خواستهايشان حمايت ميكند اما رؤساي عشاير كرد از قبول پيشنهاد ملا مصطفي بازراني خودداري كرده و گفتهاند آنها بهيچ وجه تجزيه طلب نيستند». رهبران كرد ضمن انكه پنهان نميكنند كه جلال طالباني از ايجاد يك كردستان خود مختار در ايران خشنود خواهد شد، اما قوياً هرگونه دخالت او را در اين موضوع انكار ميكنند و معتقدند كه طالباني، هيچگونه ناراحتي در مرز ايران و عراق بوجود نياورده است.(اطلاعات5/12/1357)
گروه طالباني اعلام كرد در حوادث اخير كردستان نقشي ندارد.
بيروت- خبرگزاري فرانسه- اتحاديه ملت كرد(عراق) بر رهبري جلال طالباني اعلام كرد كه در حوادثي كه اخيراً در كردستان ايران روي داده هيچ نقشي ندارد. سخنگوي اين اتحاديه در بيروت اعلام داشت كه در ايران هم ژيك جنبش مشابه به همين نام وجود دارد اين سخنگو افزود كه چندي بيش در پاريس ديداري ميان يكي از نمايندگان اتحاديه ملي كرد و امام خميني انجام گرفته و امام در آن هنگام رفتار مناسبي نسبت به آرمان كردهاي ايران داشته است. اين سخنگو در پايان خواست كه دولت تازة ايران، حقوق ملي كردهاي ايران را در چارچوب جمهوري اسلامي بپذيرد.
نماينده اتحاديه ميهني كردستان عراق: ملا مصطفي بارزاني نقشههاي «سيا» را در كردستان اجرا ميكند.
«حاجي صفرمصطفي چاورش» نماينده «اتحاديه ميهني كردستان عراق» با مخابره تلگرامي به مقر امام خميني ملا مصطفي بارزاني رهبر كردهاي عراقي رانده شده را متهم كرد كه با پخش شايعات بي اساس و دست زدن به عمليات تحريك آميز و خرابكارانه و انتساب اين عمل به جلال طالباني در كردستان جنگ اعصاب به راهانداخته است. وي در تلگرام خود اعلام كرده است «دارو دسته ملامصطفي بارزاني مزدور شاه و ساواك با انتشار سازمان سيا دست به اقداماتي زدهاند كه به خيال خود در كردستان ناامني و بحران ايجاد كنند و از اين طريق به انقلاب اسلامي ايران لطمه بزنند.»نماينده اتحاديه همچنين گفت: ملا مصطفي و دارودسته او به فرمان «سيا» اعمال جنايتكارانه اي را كه خود زير نام«قياده موقت» مرتكب ميشوند به جلال طالباني و اطرافيان او نسبت ميدهند تا در همبستگي خلق كرد با انقلاب ايران برهبري امام خميني شكاف بياندازند.در همين تلگرام گفته شده است: «شب30/11/57 از فرستنده راديو تلويزيوني انقلاب اسلامي ايران خبري به اين مظنون پخش گرديد كه از قرار اطلاع گروهي از افراد جلال طالباني به پاسگاهاي مرزي حمله كردهاند اين خبر در زماني پخش شد كه كه ما با نيرو تمام پشتيباني خود را بارها با صدور اعلاميه نسبت به جنبش اسلامي ايران و برچيدن نظام فاسد شاهنشاهي در ايران اعلام داشته بوديم.» در پايان اين تلگرام از امام خميني درخواست شده است كه بمنظور روشن كردن وحدت و يكپارچگي اتحاديه ميهني كردستان عراق با با انقلاب ايران، نمايندگاني به مناطق مرزي اعزام شوند.(كيهان5/12/1357)
دخالت دربحران كردستان تكذيب شد.
 بيروت- خبرگزاري فرانسه: سخنگوي جنبش كردهاي عراق در «بيروت» اظهار داشت كه سازمان «اتحاديه ملي كردهاي طالباني» در حوادث اخير كردستان ايران هيچگونه مداخلهاي ندارد. سخنگوي اتحاد ملي كردهاي عراق پس از اشاره به اين مطلب كه در ايران نيز اتحاديهاي به همين نام وجود دارد گفت كه هنگام اقامت حضرت آيت الله خميني در پاريس ديداري ميان ايشان و يك نماينده اتحاد ملي كردهاي عراق روي داد و امام خميني روش مساعدشان را نسبت به آرمان كردهاي عراق ابراز داشتند. سخنگوي اتحاد ملي كردهاي عراق از دولت تازه ايران درخواست كرد كه حقوق ملي كردهاي ايران را در چارچوب جمهوري به رسميت بشناسد.(اطلاعات5/12/1357)
روزنامه كردي زبان «هيرش»منتشر شد.
سقز- روزنامه كردي زبان «هيرش» پس از مدتها تعطيلي يكبار ديگر در سقز منتشر شد. «هيرش» در كاغذ معمولي و با قطع 30در20 سانتي متر و به بهاي 10 ريال انتشار يافت.اين روزنامه 5 صفحه دارد و حاوي اخبار ايران و جهان و همچنين خبرهاي محلي بزبانهاي كردي و فارسي ميباشد. هيرش(بمعناي حمله)به سردبير[ي] رئوف احمد پناه در سقز، بوكان و بانه توزيع شده است و 4 صفحه آن به اخبار كردي و صفحه پنجم به خبرهاي فارسي اختصاص دارد.(اطلاعات6/12/1357)
حمله افراد مسلح به پاوه
گزارش فرستاده ويژه كيهان از اروميه: پرواز فانتومها در آسمان كردستان قطع شد.
كنترل سه پادگان مهم آذربايجان غربي در دست چريكهاي مسلح كرد و نظاميان انقلابي است.
اروميه – خبرنگار اعزامي كيهان: پرواز هواپيماهاي جنگنده فانتوم بر فراز شهرهاي كردستان كه در هفته گذشته مرتب صورت ميگرفت از ديروز متوقف شده و كنترل سه پادگان مهم در آذربايجان غربي به دست چريكهاي مسلح كرد و نظاميان انقلابي افتاده است. شايعه بمباران بعضي نواحي كردنشين مانند نقده و پيرانشهر ديروز قوت گرفت و به گفته يك منبع نزديك به حزب دمكرات كردستان ايران كه بعد از 20 سال حبس در زندانهاي سياسي آزاد شده در مهاباد و اطراف نقده چند عدد گلوله منفجر نشده پيدا شده است.پيدا شدن گلولهها و شايعه بمباران شهرهاي كردنشين وحشت عمومي را دامن زده و طي چهار روز گذشته دهها خانواده آذربايجاني كه كه در شهرهاي مهاباد،پيرانشهر و نقده مقيم بودهاند از نواحي كردنشين كوچ كردهاند. از سوي ديگر پرواز هواپيماهاي فانتوم از ارتفاع بسيار كم كه با شكستن ديوار صوتي همراه بود موجب اعتراض اهالي شده و تاكنون چند كانون فرهنگي و اجتماعي كردستان به اين مسئله اعتراض كردهاند. كوششهاي مردم نواحي كردنشين براي منصرف كردن آذريها از از ترك شهرهاي كردستان تاكنون به نتيجه اي نرسيده است. در يك اعلاميه كه در بعضي از شهرهاي آذربايجان غربي منتشر شده از آذريها درخواست شده فريب عناصر مشكوكي كه سعي ميكنند كردها را تجزيه طلب معرفي كنند نخورند، زيرا كردها نه تجزيه طلب هستند و نه با دولت مركزي در حال جنگ ميباشند به همين جهت دليلي وجود ندارد كه مناطق كردنشين بمباران شود. از سوي ديگر حمايت دو سازمان چريكي مجاهدين خلق و فدائيان خلق از از دمكراتيك در بين كردهاي رضائيه و شاهپور با استقبال روبرو شده و ديروز جمعي از دانشجويان كرد در رضائيه از مسعود رجوي بخاطر سخنان روشنفكرش در اجتماع دانشگاه ستايش كردند. هم اكنون كنترل سه پادگان عمده آذربايجان غربي در شهرهاي مهاباد، پسوه و پيرانشهر در دست افراد مسلح كرد و نظاميان انقلابي ميباشد. افراد مسلح كرد با ياري نظاميان طرفدار مردم اين سه پادگان را از نظاميان وابسته به ركن 2، ساواك و ضد اختلافات پاك كرده و خود اداره پادگان را به عهده گرفتهاند،پادگانها وسيله شوراي مشترك نظاميان انقلاب و چريكهاي كرد اداره ميشود، هم نظاميان انقلابي و هم كردها وفاداري خود را به دولت مركزي اعلام كردهاند. ستاد مشترك نظاميان و چريكهاي كرد در اطلاعيههايي كه منتشر كردهاند. خاطر نشان ساختهاند كه هدف ما فقط حفظ پادگانها ميباشد.افسران ضد انقلابي در اين سه پادگان دستگير و به شوراي انقلاب اروميه اعزام شدهاند. از سويي ديگر گروهي از روستائيان «سومار» و برادوست ديروز در اروميه به خبرنگار اعزامي كيهان گفتند: اربابان روستاها دهقانان را تهديد به بازپس گرفتن زمينهايشان كردهاند و به همين جهت روستائيان مسلح شده و با تشكيل گروههاي مسلح از خود دفاع ميكنند.
تجزيه طلبي محكوم است
محمد ملا عبدالله يكي از روستاييان ناحيه سومار ميگويد: ما هر حمله اربابان را كه نغمه شوم تجزيه طلبي را هم آنان ساز كردهاند. با شدت هرچه تمامتر جواب داده و از امام خميني و دولت منتخب ايشان مسلحانه دفاع ميكنيم. از سوي ديگر ديروز يك سخنگوي شوراي انقلاب اروميه اين شايعه را كه از پادگان رضائيه و افراد مسلح نيروهاي كمكي براي تصرف مجدد پادگانها با چندين تانك و توپ و زره پوش اعزام شده تكذيب كردند. ديگر جمعيت كردهاي رضائيه در قطعنامه اي كه چند روز پيش صادر كرد اعلام داشت: ما كردهاي مقيم رضائيه هر نوع تجزيه طلبي در خاك ايران را محكوك ميكنيم. در كردستان هيچ نيروي تجزيه طلبي وجود ندارد اما كردها معتقدند خلق كرد بايد در چارچوب ايران آزاد و دمكراتيك و مستقل مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر حقوق خود را به دست آورد. شعار كردها در تمام نقاط كشور واحد و آن «دمكراسي براي ايران و خودمختاري در چهارچوبايران براي كردستان» است. كردهاي رضائيه خواهان مشاركت در شوراي انقلاب شهر اروميه شدند و يادآوري كردند، «شركت ما به نسبت جمعيت در شوراي انقلاب حق طبيعي ماست.» در همين حال شوراي انقلاب شهر مهاباد كه قرار است به صورت انتخابي از از نو تشكيل شود از آذربايجان مقيم مهاباد خواست كه براي شركت در شوراي انقلاب شهر به نسبت جمعيت نمايندهاي معرفي كنند. امام جماعت حسينية مهاباد از آغاز جنبش حق طلبانه ايران با ملا شيخ عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد همكاري ميكند. ديروز دفتر حزب دمكرات كردستان در مهاباد اعلام كرد: به دنبال اعلام سياست دولت و اعلام نظر داريوش فروهر وزير كار كابينه مهندس بازرگان در مورد آزادي همه احزاب و گروههاي سياسي حزب دمكرات كردستان بعد از 32سال فعاليت مخفي از روز جمعه رسماً علني ميشود. اين حزب به عنوان نقطه آغاز مبارزات علني خود ميتينگي در مهاباد با شركت نمايندگان حزب از همه شهرهاي كردستان به راه مياندازد. احتمال ميرود در اين متينگ مسايل مهمي در رابطه با مسئله خودمختاري كردستان مطرح شود. غني بلوريان يكي از اعضاي برجسته حزب گفت: پيش بيني ميشود محتواي برنامه حزب در اين مرحله در چارچوب همان 8 مادهاي باشد كه قبلاً اعلام شده است. در اين 8 ماده درخواست شده كه كردها حق تعيين سرنوشت خود را در چهارچوب ايران آزاد به دست آورند. اهالي تمام شهرهاي كردنشين از جمله اهالي كرد رضائيه بر رهبري شيخ عزالدين در مذاكرات با دولت مركزي تكيه كردهاند و از وي بعنوان رهبر جنبش خودمختاري كردستان نامبرده ميشود.آيت الله عزالدين معتقد است خواستهاي خلق كرد تنها با رسميشدن تدريس زبان كردي در مدارس علمي نميشود. رشيد بيگ جهانگيري رئيس طايفه هركي مندان،تلي بيگ عباس نژاد و محمد اميني حاتمي روساي ايلهاي بيگزاده و هركي سيدان پشتيباني خود را از دولت مركزي و خودمختاري كردستان اعلام داشتند. محمد اميني حاتميگفت: رؤساي طوايف فوقو ايلهاي هركي سرهاتي،سادات،رززا، دري،عبدولي شكاك، هناره،نيساني،دلان،كاردار و جامدي، نيز پشتيباني خود را از رهبري امام خميني اعلام ميكنند و به زودي براي بحث پيرامون مسئله خودمختاري كردستان به تهران ميروند. امروز آيت الله محمد فوزي رئيس شوراي انقلاب اروميه اعلام كرد منطقه رضائيه در شوراي انقلاب سهيم شده و امور منطقه كردنشين و كردها را به آنها سپردهايم آنها در شوراي انقلاب به نسبت جمعيت سهيم اند. وي گفت پرواز هواپيماهاي فانتوم به خاطر هشدار دادن به آنهاي است كه قصد حمله به پادگانها را دارند ما با كردها هيچگونه اختلافي نداريم و با هم در مبارزات ملي – اسلاميشريك بودهايم.(كيهان6/12/1357)
آذربايجانيها مناطق كردنشين را ترك كردند. 
پيرانشهر:(فرستاده ويژه اطلاعات)-در حالي كه جنبش خود مختاري كردستان هر روز وسعت تازهاي پيدا ميكند، تركهاي مقيم مناطق كردنشين بسرعت اين مناطق را تخليه كرده و بسوي تبريز و يا رضاييه ميگريزند. پرواز مداوم جتهاي شكاري بر فراز مهاباد، شهرهاي اطراف و نوار مرزي ايران و عراق، اين شايعه را قوت بخشيده است كه چنانكه رزمندگان كرد روي خواسته خود مبني بر خودمختاري پافشاري كنند، دولت مركزي دست به عمليات نظامي در منطقه خواهد زد. جتهاي شكاري در شهرهاي جنوبي آذربايجان غربي كه مناطق كردنشين است در ارتفاع كم و باصداي گوشخراشي پرواز ميكنند بگونهاي كه باعث وحشت عمومي در اين مناطق شدهاند. در جادهاي كه پيرانشهر (مرز ايران و عراق)و نقده را به رضائيه پيوند ميدهد، كاميونها و وانتهاي متعدد ديده ميشود كه خانوادههاي ترك و اثاثيه آنها را به سرعت از مناطق كردنشين دور ميكند. اين در حالي است كه جتهاي شكاري همچنان به مانور خود در منطقه ادامه ميدهند. رزمندگان كرد كه جادهها، شهرها و مناطق حساس را زير نظر و كنترل دارند از ترك زبانان ميخواهند كه در اين مناطق باقي بمانند. در اعلاميهاي كه به همين مناسبت در پيرانشهر منتشر شده چنين آمده است: «برادران آذري و كرد بيش از يكسال است كه در كمال اتحاد و همبستگي جهت چيرگي بر رژيم منحوس و منفور پهلوي در يك سنگر مبارزه كردند. هم اكنون احتياج به وحدت هرچه بيشتر بين تمام قشرهاي اجتماع احساس ميشود. نيروهاي ضد خلقي از پيروزي انقلاب به وحشت افتاده و شهر را ترك نمودند.تعدادي از همشهريان آذري زبان به عناوين مخحتلف به دنبال آنان شهر را ترك ميكنند و باعث تضعيف روحيه انقلابي همشهريان كرد زبان و ساير مبارزين انقلابي ميشوند. از آنجايي كه ساليان دراز در اين شهر در كنار هم زندگي نمودهايم لازم است در اين دوران بر مخاطره نيز در كنار هم باشيم».
كانون معلمان
كانون معلمان مهاباد نيز باصدور اعلاميهاي ضمن اشاره به مسأله خودمختاري كردستان اعلام كردند: «ما معلمان مهاباد، مانور نظامي هواپيماهاي جت فانتوم را در منطقه مهاباد و ايجاد صداهاي رعبآور كه موجب شايعه فعلاً تاييد نشده بمب اندازي در روستاهاي مهاباد گرديد محكوم ميكنيم».
شاعرانقلابي
ديروز همچنين در ميان استقبال پرشكوه مردم مهاباد «هيمن» شاعر انقلابي كرد پس از سالها تبعيد در آنسوي مرز، به كردستان بازگشت.(اطلاعات6/12/1357)
راهپيمايي 25 هزار نفري 
بانه ـ خبرنگار اطلاعات:مردم بانه در يك اجتماع 25 هزار نفري، ضمن تأييد رهبري «آيت الله شيخ عزالدين حسيني» امام جمعه مهاباد از خواستهاي هشت گانه نمايندگان كردستان پشتيباني كردند. مردم بانه در اين اجتماع، توجه دولت را به حقوق كردها در چارچوب جمهوري اسلامي ايران جلب كردند و هر نوع اتهام تجزيه طلبي را دسيسه ايادي استعمار خواندند. (اطلاعات7/12/1357)
درخواست تشكيل شوراي انقلابي در پادگان سنندج
سنندج- گروهي از نظاميان لشكر 28 سنندج كه از روز دوشنبه هفته جاري در مسجد جامع سنندج متحصن شدهاند. همچنان به تحصن ادامه ميدهند. اين عده كه بين صد تا دويست نفر متغير هستند ضمن پشتيباني از رهبر انقلاب و دولت بازرگان خواستهاي خود را در يك قطعنامه 8 مادهاي به فرمانده لشكر 28 كردستان اعلام نمودهاند.ديشب معاون لشكر با متحصنين وارد مذاكره شد. اما آنها پيشنهاد معاون لشكر را در مورد يكي از خواستهاي مهم خود مبني بر نقش شوراي انقلاب نظامي بصورت يك كانون مشورتي رد كردند.تحصن اين افراد با مخالفت گروهي از افراد جمعي گردان 417 مهندسي لشكر روبه رو شده است، اما تاكنون 38 جمعيت و كانون و شوراي محله و شوراي محلات سنندج پشتيباني خود را از نظاميان متحصن اعلام داشتهاند و گروه كثيري از مردم نظاميان متحصن پيوستهاند امروز گروههاي كوچكي به پشتيباني از نظاميان در خيابانها دست به راهپيمائي زدند. مواد قطعنامه نظاميان متحصن به شرح زير است:
1-تشكيل شوراي انقلابي جهت اداره پادگان، مركب از نمايندگان گردانها كه قدرت تصميم گيري و كنترل بر كار فرماندهان را داشته باشد.
2-تصفيه هر چه زودتر عناصر ضد اطلاعاتي و عواملي كه عليه مردم اقدام كردهاند، بانظر شورا.
3-از بين بردن حالت فوق العاده در پادگان سنندج و اين تصور كه هنوز آنها رودرروي مردم قرار دارند.
4-انحلال دادگاههاي نظامي و محاكمه نظاميان در دادگاههاي عادي 
5-آزادي بيان و عقيده در پادگان و جلوگيري از توهين به روشنفكران،تحت هر عنوان و برچسبي و آزادي شركت در انتخابات.
6-كمك لشكر به همه سازمانهاي مردمي و اسلامي در شهر و روستا در زمينههاي تأميني و اعزام افراد داوطلب به اين منظور، در مورد ديگر قطعنامه نظاميان از همبستگي با گروهها و سازمانها خود را مبرا دانسته و گردهمائي نظاميان تهران را در دانشگاه صنعتي تائيدكردهاند.(كيهان7/12/1357) 
عناصرضدانقلابي باتوبه كردن وارد صفوف مردم شدند. 
0000 تقوايي در مورد رويدادهاي كردستان گفت: «مسأله كردستان براي ما يك مسأله درون خلقي است كه راه حل مشخصي دارد و بزرگ جلوه دادن آن زير عنوان «تجزيه» براي تقويت ارتش است، آنهم ارتشي كه هنوز پايگاه امپرياليسم است. در عين حال ]مردم[ كردستان خود مختاري فرهنگي ميخواهند كه اين مسأله در شرق و غرب هم اتفاق افتاده وقابل حل بوده است. تضادهاي درون خلقي نبايدطوري حل شود كه امپرياليسم بتواند اعمال نفوذ و استفاده كند.عدم دخالت ارتش در سياست نيز يكي از تعليمات غلط رژيم ديكتاتوري گذشته بوده است …» (اطلاعات7/12/1357)
حمله هوايي عراق به دهكده مرزي ايران
بدنبال حمله هلي كوپترها و هواپيماهاي عراقي به يك منطقه مرزي در كردستان، گفته ميشود 15 نفر در جريان حمله كشته شدهاند. گزارش رسيده حاكي ازآن بود كه هلي كوپترهاي مسلح و هواپيماهاي عراقي منطقه مرزي «سيرين» را كه بين شهر مرزي بانه در ايران و آبادي «شورطه» واقع شده است بمباران كردهاند. سيرين يك منطقه دادوستد براي كردهاي هردو سوي مرز است كه دقيقاً در پنج كيلومتري پاسگاه ژاندارمري «آبخينه» قرار دارد. «رشيد احمدي» يكي از اعضاي كميته انقلاب «بانه» گفت: در حدود 15 نفر كشته شدهاند كه در مزارع اطراف دفن شدهاند». از آنجاييكه هيچيك از مقامات وزرات دفاع ملي در دسترس نبودند، گرفتن تأييد رسمي اين گزارش ممكن نشد ولي ناظران گفتند احتمال زيادي وجود دارد كه حمله عراقيها به اين منطقه غير مسكوني ناشي ازدستپاچگي شديد آنها درا ثروجود اضطراب درمنطقه كرد نشين خودشان باشد. عراق پيش از اين نيز در يك جنگ طولاني با كردهاي خود درگير بوده تا اينكه چهار سال پيش در نتيجه پشت كردن شاه به كردها اين جنگ خاتمه يافت و كردها مجبور به تسليم گرديدند. معمولاً حركات و وقايع استقلال طلبانه در يك سوي مرز، باعث بروز اضطراب در سوي ديگر بوده است. در همين اثناء گزارش ديگري از سنندج مركز استان كردستان حاكي از آن بود كه گروهي از سربازان لشكر 28 كردستان كه در ناحيه مرزي مستقر هستند، در مسجدي متحصن شدهاند و تقاضا دارند در كليه يگانهاي لشكر، كميتههاي انقلابي برپا شود.
يك گزارش حكايت از آن داشت كه فرمانده پيشين لشكر با اين تقاضا موافقت كرده بود اما فرمانده جديد، آن را ملغي ساخته است. رئيس ستاد ارتش ملي تا كنون با برپايي چنين كميتههايي در ارتش موافقت ننموده است. راديو صداي انقلاب، گروهي تجزيه طلب را عامل اصلي ناآراميهاي مستمر خواند و گفت اين گروه با منافع ملت ايران و برادران كرد ضديت دارند و سعي دارند با ناآرام ساختن اوضاع كردستان به منافع امپرياليسم بين المللي در منطقه ياري برسانند. اين راديو ضمن اعلام اين خبر كه تجزيه طلبان درصدد براهانداختن يك راهپيمايي در سنندج هستند به ساكنين محلي هشدار داد كه از آنان احتراز نمايند زيرا مردم مسلمان و وطن پرست سنندج همانطور كه بارها در گذشته وفاداري خود را به اسلام و ايران نشان دادهاند، وظيفه دارند از شركت در چنين تظاهرات خائنانهاي كه منجر به فروش كشور به اجانب ميگردد، خودداري كنند. گفته ميشود براي اعطاي خودمختاري به كردها موافقت نامهاي ازسوي هيات اعزامي دولت كه به منظور بررسي مشكلات آنان به كردستان رفته بود طرح ريزي شده است. از سوي ديگر در تهران، رهبران كرد، ملاقاتهايي با دولت و شوراي انقلاب داشتهاند. پيش از اين حجت الاسلام «مفتي زاده» در ديداري با رهبر انقلاب، همبستگي خود و مردم كردستان را با انقلاب اسلامي اعلام كرد. در اين ميان، بدنبال گزارش ديروز اطلاعات كه توسط كليه خبرگزاريها مخابره شد، يكي ازرهبران نهضت كرد به خبرنگاران سياسي اطلاعات گفت: «علاوه بر رسمي شدن زبان كردي»، بايد منطقهاي كه قرنها بعنوان كردستان در چارچوب كشور ايران شناخته ميشد، احياء شود«. اين مقام گفت: «به اعتقاد اكثريت كردها مناطقي از استانهاي مجاور كه از پيكر كردستان جدا شدهاند بايد به استان كردستان متصل شوند. اين مناطق شامل بخشهايي از استانهاي آذربايجانغربي، ايلام و كرمانشاهان است». (اطلاعات8/12/1357)
اعتراض كردها 
گروهي از كردها ي مقيم تهران به روزنامه اطلاعات آمدند و به سخنان قطب زاده در يك مصاحبه تلويزيوني كه گفته بود بسياري از افراد نقشبنديها بستگان «سالارجاف» هستند كه در وقايع پاوه و خونريزيهاي سنندج و مريوان دخالت داشتند، اعتراض كردند. اين گروه عقيده داشتند كه بهتر بود آقاي قطب زاده قبل از چنين اظهاراتي با جامعه كردهاي مقيم تهران تماس ميگرفت و واقعيت حوادث را از زبان آنها ميشنيد. هم اكنون هزارن نفر از كردهاي كردستان در تهران، جامعهاي تشكيل دادهاند و روز پنج شنبه در دانشگاه صنعتي تهران، اولين گردهمايي آنان انجام خواهد گرفت.(اطلاعات8/12/1357) 
خلق كرد،تجزيه طلب نيست.
 در مبارزات قهرمانانه خلقهاي ايران به رهبري آيت الله خميني در راه آزادي ودر هم كوبيدن دژ امپرياليسم جهانخوار و استبدادرنگين دست در ايران و برچيدن بساط شاهنشاهي، خلق كرد نيز بسان ديگر خلقهاي زير ستم ملي، با دليري بسيار و نثار خون صدها تن از جوانانش در اين ستيز مقدس شركت جسته و گام نهاد. از سرزمين لرستان تا كرانههاي ارس و دامنههاي آرارات، هر آنجا كردي بود بفرمان رهبر انقلاب ايران و راهنمايي و ارشاد آيت الله شيخ عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد و رهبري سياسي و مذهبي كرد، به مبارزه عليه استبداد برخاسته و در اين راه مقدس، از هيچ گونه جانبازي و فداكاري دريغ نورزيده تا سرانجام همه با هم دژها و كاخهاي اهريمن استبدادرا درهم كوبيده تا نظم نويني براساس عدالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي جايگزين نظامات فاسد ديرين نهاده شود. خلق كرد كه ساليان بسياري است تحت شديدترين ظلم و ستمهاي ملي قرار داشته در اين برهه خطير و سرنوشت ساز از تاريخ مبارزات خلقهاي ايران، شجاعانه كوشيده و پيكار كرده و با ايثار خون شهيدان، درخت آزادي سرتاسري ايران را بارورتر ساخته است، بدين اميد كه از وي رفع ستم ملي ميشود و حق خودمختاري را در چارچوب جمهوري اسلامي ايران داشته باشد. اين خلق ستم كشيده در اين راه، ساليان بسيار بطول تاريخ، قرباني داده و اكنون از هيچ تلاش و كوشش براي رسيدن به چنين خواستي هم دريغ نخواهد ورزيد. 
راديو بي بي سي سخنگوي كارتلهاي نفتي و كاخ نشينان كرانههاي تايمز، در اين اواخر، نيش گفتار و قلم را متوجه مسائل سياسي كردستان گردانيده و بجاي گفتن حقايق، به دروغ پراكني پرداخته و كردها را «جدايي طلب» و «شورشي» ميداند و نفوس كرد را كمتر از آنچه هست اعلام ميدارد چنانچه در برنامه شامگاهي سوم اسفند ماه ضمن خبر و تفسيرهاي سياسي، كردهاي ايران را تجزيه طلب و جدايي خواه و شورشي خواند و آمار و ارقام غير واقعي نيز در باره نفوس و جمعيت كردها انتشار داد.
ما هرگز خواهان جدايي از ايران نيستيم و از حق مسلم خود، يعني رفع ستم ملي و تعيين سرنوشت خود در چارچوب ايران نيز نخواهيم گذشت. مارك تجزيه طلبي و جدايي خواهي را نيز عناصر غير مسؤول در دولتهاي سابق به كردها زدهاند. از ارتش ملي ايران و دولت بازرگان بعيد است چنين ترهاتي را باور دارند ودرهمين رهگذر حتي «حزب دمكرات كردستان» كه در مناطق كردنشين ايران فعاليت دارد، موضع خود را صريحاً در مرامنامه خويش روشن كرده و ماده چهارم از اهداف عمومي حزب ميگويد: 
«شعار استراتژيكي حزب دمكرات كردستان، ايجاد خود مختاري كردستان در چهارچوب ايران دمكرات ميباشد».
راديو بي بي سي از طرف ديگر ضمن اشاره به جمعيت و نفوس كل كردها در دنيا دچار اشتباه فحاشي «شايد اشتباه عمدي» شده و كردها را كلاً ده ميليون نفر برميشمارد در حاليكه طبق آمار و اسناد 20 سال قبل كه ذيلاً اشاره ميورزيم، جمعيت كردها ـ 20سال پيش ـ بيش از 16 ميليون نفر بوده و براساس آمار و ارقام، دولي كه سهمي از سرزمين كردستان به آنها رسيده جمعيت كردها حدود 20 سال قبل به شرح زير است: 
(1) بنا به نوشته كتاب «تركيه امروز» چاپ مسكو سال 1959 كردهاي تركيه 4600000  نفر هستند. 
(2) كتاب «ايران امروز» چاپ مسكو سال 1957 كردهاي ايران را 3000000 نفر ميداند. 
(3) كتاب «المجموعه الاحصاييه» چاپ بغداد سال 1958 كردهاي عراق را 1400000 نفر رقم زده است.
(4) كتاب «كردستان و كرد» نوشته دكتر عبدالرحمن قاسملو سال 1962 كردها ي سوريه را 400000 نفر نوشته است.
(5) بنا به نوشته كتاب «روضه الصفا» سال 1976 بيش از 50 هزار خانوار كرد در خراسان سكونت داشتهاند. 
( 6 ) كتاب «افغانستان امروز» چاپ مسكو سال 1960 مينويسد بيش از 200000 هزار نفر كرد در ناحيه «گوريان» و «هرات» زندگي مينمايند. 
(7) كتاب «بلوچها» چاپ مسكو سال 1959 از تعداد زيادي عشاير و قبايل كرد در سرحدات بلوچستان ياد ميكند.
(8) كتاب «دايره المعارف بزرگ شوروي» چاپ سال 1960 كردهاي شوروي را 950000 هزار نفر ميداند، در حاليكه نفوس كردها در شوروي خيلي بيش از اين است. ضمناً در مناطق گيلان، مازندران، خوزستان، قزوين، سراب، خلخال، و دماوند در ايران، جزيره كرت، قبرس يونان، يوگسلاوي، هندوستان، مصر، لبنان و حتي اسرائيل عناصر كرد، كم و بيش زندگي مينمايند كه هرگز تعداد آنها بر جمعيت كل كردها افزوده نميشود. طبق آمار و برآوردها و تحقيقات محقق و سياستمدار كرد، دكتر عبدالرحمان قاسملو جمعيت كردها در سال 1962 بدين شرح است: 
(1) ـ كردستان در تركيه 6401340 نفر
(2) ـ كردستان در ايران 4521280 نفر
(3) ـ كردستان در عراق 2131800 نفر
(4) ـ كردستان در سوريه 618200 نفر
كه جمعيت كل آن به 13672620 ميرسد. اگر اين آمار با 950000 نفر كردهاي ساكن شوروي و بيش از يك ميليون كرد كه درساير نقاط عالم بسر ميبرند را جمع بندي كنيم رقمي نزديك به 16 ميليون نفر بدست ميآيد. 
بنام يك كرد ايراني اعلام ميدارد كه چنانكه بارها رهبران سياسي ومذهبي كرد اعلام نمودهاند كردها تجزيه طلب و جدايي خواه نيستند و از حق رفع ستم ملي و خود مختاري در چهارچوب ايراني آزاد و دمكرات نيز نخواهند گذشت. 
احمد شريفي (اطلاعات8/12/1357) 
35 نفر از عمال ساواك و افراد ضد انقلابي در سنندج دستگير شدند.
سنندج- بدنبال دستگيري و بازداشت عوامل رژيم سابق طي هفته جاري از طرف مبارزين انقلابي 35 نفر ديگر از عمال ساواك مأمورين شهرباني، افراد ضد انقلابي و سارقين دستگير شدند.
9نفر از دراويش شيخهاديهاشمي به اتهام شركت در توطئه ضد انقلابي و كشتار مردم قروه و 9 نفر افسر و افراد شهرباني كه در عمليات قتل و غارت و تخريب، جمعه سياه سنندج شركت داشتند و 10 نفر مأمور ساواك جزو متهمان هستند.همچنين سرهنگ حاج رسولي رئيس ضد اطلاعات لشكر 28، جزو متهمان است.(كيهان8/12/1357)
كردها، شورش را تكذيب ميكنند.
سكوت دولت عراق و ارتش ملي اسلامي ايران در مورد بمباران دهكده مرزي «سيرين» وارد سومين روز خود شده. با آنكه در اين مورد گزارشات محلي و خبرها ي رسيده به تهران حاكي است كه شدت بمباران تا بدان حد بوده كه دهكده را با خاك يكسان كرده ولي مقامات رسمي محلي هيچ گزارشي به تهران نفرستادهاند. از سوي ديگر گروهي از نظاميان لشكر 28 سنندج با اجتماع در مسجد جامع، تحصن اختيار كردهاند. اين گروه كه خواستهاي خود را بصورت قطعنامهاي به كميته امام خميني در سنندج دادهاند، به انتصابات ارتش اعتراض كردهاند. در ميان متحصنين، اكثريت با سربازان، درجه داران و افسران جزء است. آنها از دولت موقت انقلاب خواستهاند با تشكيل شوراهاي موقت موافقت كنند و گزينش فرماندهان را به اين شوراها واگذارد. نظاميان اعتصابي ميگويند: «هيچ نوع انتصاب را از بالا نميپذيرند». آنها ضمن اعلام اين نكته كه علاقمند به دخالت در سياست نيستند به خبرگاران گفتند: «فرماندهان ارتش در زمان حكومت شاه بزرگترين جنايات را نسبت به ارتش مرتكب شدهاند و امروز بارديگرآنها به فرماندهاني نيروهاي مسلح انتخاب ميشوند. نماينده كميته امام خميني كه زير نظر آيت الله مفتي زاده انجام وظيفه ميكند در محل تحصن نظاميان معترض حاضر شد و با آنها به گفتگو پرداخت.
ازسوي ديگر آيت الله مفتي زاده ديروز گزارش مشروحي از حوادث كردستان را براي رهبري انقلاب و دولت فرستاد. آيت الله مفتي زاده كه بدفعات تجزيه طلبي و جدايي از ايران را محكوم كرده است در گزارش خود فشردهاي از خواستهاي واقعي اهالي كردستان را بازگو كرده است .
ديروز گروه كثيري از اكراد مقيم مركز كه بتازگي جمعيتي درست كردهاند، ضمن ارسال تلگرامي براي كميته امام خميني در كردستان، مطالب مغرضانهاي را كه پيرامون شورش كردها براي بدست آوردن استقلال منتشر شده محكوم كردند. سخنگوي اين گروه در تهران به خبرنگار سياسي اطلاعات گفت: «ما هرگز از ايران جدا نبودهايم، حتي ساير برادران كرد ما در آن سوي مرزهاي ايران بارها ايراني بودن خود را به اثبات رساندهاند». سخنگوي مذكور ضمن اعتراض به برنامهاي كه درتلويزيون بعنوان ديدار با نمايندگان اكراد پخش شد گفت: «اين روزها همه خود را سخنگوي خلق كرد ميدانند. اين گروهها بايد بدانند مردم كردستان در بطن انقلابي ايران برهبري امام خميني هميشه حضور داشتهاند ولي ظلمهايي كه به ما مردم غرب ايران در طول سلطنت شاه و پدرش شده آنقدر زياد است كه امروز اگر واكنشهاي انفرادي نامطلوبي ظهور ميكند، چندان نبايد براين افراد خرده گرفت».
در ژنو يكي از سخنگويان رزمندگان بارزاني، خبر دخالت نيروهاي بارزاني را در حركت تجزيه طلبي كردستان بي اساس دانست و گفت: طما خود را از انقلاب ايران جدا نميدانيم و همانطور كه رهبر ما در تلگرام به امام خميني متذكر شده همواره در خدمت انقلاب مردم ايران خواهيم بود». شبيه به اين گفته بنقل از سخنگوي حزب دموكرات پارت كه رهبر آن جلال طالباني است ديروز در جرايد بيروت بچاپ رسيده بود. سخنگوي طالباني گفته بود ما هرگز به ايران كه تحت اداره يك رژيم انقلابي اسلامي است حمله نميكنيم و مطابق خواست برادران كردمان در ايران، از اين انقلاب دفاع ميكنيم». 
در حال حاضر بنظر ميرسد كه خواستهاي مردم كردستان كاملاً طبقه بندي شده و بشكل خود مختاري در امور داخلي، گزينش رهبران كردستان توسط انجمنهاي ايالتي و ولايتي، انتخاب فرماندهان ارتش از ميان افسران محلي و ضميمه كردن بعضي از مناطق در حوزه استانهاي مجاور است كه در طول سلطنت رضا شاه و شاه، از استان كردستان جدا شده است.
خود مختاري نميخواهند
ايلام ـ خبرنگاران اطلاعات ـ مردم كرد ايلام و پشتكوه كه در حساس ترين مناطق مرزي غرب كشور زندگي ميكنند هيچگاه خود را از ملت ايران جدا ندانستهاند و نه تنها تجزيه طلب نبوده و نخواهند بود بلكه بحث در مورد خود مختاري ]را[ نيز بي مورد ميدانند.
اين مطلب توسط آيت الله «حيدري» يكي ازروحانيون برجسته ايلام و پشتكوه در گفتگو با خبرنگاران جرايد ودر جريان بازديد از پاسگاههاي مرزي اعلام شد. آيت الله حيدري كه همراه گروهي از جوانان رزمنده انقلابي و فرمانده هنگ ژاندارمري استان از پاسگاههاي مرزي ديدن ميكرد گفت: «با توجه به نوشته جرايد در مورد خود مختاري كردستان آزادكه ايلام و پشتكوه را جزو آن قلمداد كرده بودند ياد آور ميشويم حتي يك نفر از مردم اين منطقه حساس مرزي بعنوان يك كرد ايراني، تجزيه طلب نيست و همچنان كه بارها اعلام شده است، همه مردم ايران بار ديگر اعلام ميكنيم تا آخرين نفس از انقلاب ايران پشتيباني ميكنيم و هيچگاه خود را از ملت ايران جدا نميدانيم.(كيهان9/12/1357)
شيخ عبدالرحمن دستگير شد. 
شاخه كردستان «سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران» طي اعلاميهاي اطلاع داده است كه روز 1/12/57 «عبدالرحيم شمس الديني» معروف به «شيخ عبدالرحمان»، مزدور رژيم پيشين، توسط چريكهاي دلير كرد با همكاري چريكهاي فدايي خلق ايران دستگير و روز 2/12/57 تحويل شوراي انقلابي مهاباد شده است. در اين اعلاميه آمده است كه شيخ عبدالرحمن، در سركوب جنبش حق طلبانه خلق كرد در سالهاي 1348 ـ 1345 نقش بسيار زيادي داشته است.(اطلاعات9/12/1357) 
تبريك حزب دموكرات كردستان عراق 
كميته تداركات حزب دموكرات كردستان عراق، در تلگرامي بعنوان كميته انقلاب اسلامي امام خميني، پيروزي انقلاب ملت مبارز ايران را برديكتاتوري تبريك گفت. اين تلگرام كه به امضاي «محمود علي عثمان» رسيده رونوشت آن به روزنامه اطلاعات فرستاده شده است.
سنندج ـ تحصن سربازان، درجه داران و افسران منطقه سنندج كه خواستار تشكيل شوراي انقلاب نظامي هستند، در مسجد جامع سنندج ادامه دارد.
پاوه ـ خبرنگاراطلاعات: عصر ديروز اعلاميهاي در 4 ماده توسط هلي كوپتر كميته نظامي اسلامي «قهرمانشهر» در منطقه «اورامانات» پخش شد و نارضايتي مردم اين منطقه را برانگيخت. در اين اعلاميه آمده است: مردم اورامانات! هر نوع زمزمه تجزيه طلبي، توسط ارتش ملي ايران با كمال قدرت سركوب خواهد شد.
پخش اين اعلاميه خشم مردم اورامانات را برانگيخت و عدهاي گفتند: «اين عمل ما را به ياد عمل مشابه رژيم سابق در سال 32 مياندازد». لازم به ياد آوري است كه در آن سال، رژيم به بهانه تجزيه طلبي ضمن حمله هوايي به اورامانات و جوانرود، 40 نفر را در مسجد حضرت عبدالله واقع در «زردويي» شهيد نمود و با پخش اعلاميه از طريق هليكوپتر، مردم منطقه را تشويق به تسليم كرد. كميته انقلاب اسلامي پاوه نيز خبر روزنامهها مبني برزدوخورد در پاوه را تكذيب كرد و متذكر شد كه مردم پاوه از 6 ماه پيش با انقلاب ايران به رهبري امام خميني، اعلام همبستگي كردهاند.(اطلاعات9/12/1357)
دعوت براي راهپيمايي 
قهرمانشهر ـ خبرنگار اطلاعات: مردم قهرمانشهر (كرمانشاه سابق) روز جمعه آينده براي پشتيباني از خود مختاري كردستان، به راهپيمايي ميپردازند. طرفداران خودمختاري كردستان، اعلاميهاي در اين زمينه صادر كردهاند.
ازسوي ستاد عملياتي كميته اسلامي قهرمانشهر، 2 گروه ضربت از مجاهدين و نيروي كمكي شوراي نظامي اين شهر با يك فروند هلي كوپتر هوانيروز عازم «قلعه لان» واقع در منطقه «بيلهوار» از توابع قهرمانشهر شدند و به مقابله با عدهاي كه قصد اغتشاش در اين محل را داشتند برخاستند. سه گروه پاسدار كميته انقلاب اسلامي قهرمانشهر نيز در پاسگاههاي پليس راه «بيستون»، «ماهيدشت» و «قزانچي» مستقر شدند و كنترل وسايط نقليه را بعهده گرفتند. جامعه كردهاي قهرمانشهر برهبري «محمد ربيعي» (روحاني اين منطقه) نامه اعتراض آميزي به شرح زير به روزنامه اطلاعات ارسال داشته است: 
بــسمه تــعالي
هشدار انقلابيون غيور و مسلمانان مجاهد
ديشب جمعي مزدور نوكر ساواك و جنايتكار در لباس مردمي و در سلك روحانيت در تلويزيون ملي اسلامي ايران گرد آمده و با سيماي هزار چهره و دو زبان، سخنگوي ملت كرد شده بودند. بايد دانست كه گناه خيانت اين مردم نماها كمتر از گناه نصيريها و تيمور بختيارها و سالارجافها و پاليزبانها نيست. بعلاوه اينكه منفور جامعه و مطرود از ملت كرد هستند، خود بايد در دادگاه خلق محاكمه شوند و از مقامات صلاحيت دار تقاضاي تعقيب آنها را داريم. 
از طرف جامعه كردهاي قهرمانشهر ـ ملا محمد ربيعي (طلاعات9/12/1357)
مواد هشتگانه خواستهاي مردم كرد نارساست.
علامه «مفتي زاده» رهبر مذهبي كردستان در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اطلاعات، در مورد اعلاميه 8 مادهاي كردها اعلام داشت كه در اصل، با مفاد اعلاميه اختلاف نظري با آيت الله «عزالدين حسيني» ندارد ولي در ارائه مطالب، نارسايهايي وجود دارد كه بايد به آن توجه لازم داشت، زيرا در اين 8 ماده كمترين رنگ اسلامي بچشم نميخورد. 
وي گفت: «اين هشت ماده جزئي كوچك از حقوق ملت كرد است و نميتواند همه خواستههاي مردم كرد را تأمين كند در حاليكه موادي كه با امام خميني در آن به توافق رسيدهايم رساتر از مفاد اين هشت ماده است».
علامه مفتي زاده در مورد توسل به زور براي خود مختاري كردها گفت: «جامعههاي گوناگون در يك حكومت اسلاميداراي حق خود مختاري هستند و هر ملتي مكلف است به هر ترتيبي كه مقدور و معقول باشد حق خود را بگيرد، بنابراين بدون ترديد هرگز از آنچه حق اسلامي ملت است صرف نظر نخواهيم كرد منتها طريق راه حل سياسي، هم براي ملت وهم در شرايط فعلي انقلاب پسنديده تر است و چنانچه، اين راه حل به نتيجه برسد از آن هنگام، اقدامات ما ديگر مرتجعانه و ضد انقلابي نخواهد بود».
رهبر مذهبي كردستان در پاسخ اين سوال كه آيا در مورد خودمختاري كردها بين شما و آقاي شيخ عزالدين حسيني اختلاف عقيده وجود دارد پاسخ داد: «در مورد چگونگي پياده شدن خود مختاري و نيز قالبها و مقياسها بطور طبيعي احتمال دارد اختلاف سليقه وعقيده وجود داشته باشد، اما در اصل موضوع تا آنجا كه با هم بحث داشتيم، اختلافي وجود ندارد. (طلاعات9/12/1357)
انتخابات در سقز 
در سقز: سقز ـ در سقز طي جلسه اي با حضور طبقات مردم كه در منزل «سيدي» رئيس دادگستري اين شهر تشكيل شد،اعضاي شوراانتخاب شدند. ضمنا در خبر مربوط به انتخاب اعضاي شوراي انتظامي سقز اين شورا، اشتباها شوراي انقلابي چاپ شده بود كه بدين وسيله تصحيح ميشود. گروههاي كثيري از مردم شهرستان سقز، ضمن اعلام پشتيباني از انقلاب ايران، با شركت در يك راهپيمايي بزرگ، از قطعنامه 8 مادهاي مردم مهاباد حمايت كردند.
-چند تن از پاسداران انقلاب در ابتداي پل سقز بسوي وانت باري كه بفرمان ايست آنها توجهي نكرده بود تيراندازي كردند در اين حادثه يكي از سرنشينان وانت كشته شد و يكي از تيراندازان نيز براي بررسي واقعه بازداشت گرديد.
-سرپاسبان علي اكبر زارعي مأمور شهرباني سنندج، ديروز در شركت مخابرات تهران وسيله يك سنندجي شناسايي شد و پاسداران جوان، او را دستگير كردند. گفته شد او در جريان تظاهرات و مبارزات آزاديخواهان سنندج، دو نفر را كشته است.(اطلاعات10/12/1357)
تجزيه طلبي هم برچسب است هم افترا...
حبيب الله تيموري
حركت انقلابي خلق دلير كرد بخشي جدايي ناپذير از انقلاب ميهني سراسر ايران است. خوشبختانه رزمندگان كرد تاكنون پيوستگي خود را با انقلاب سراسري ايران و بيزاري خويش را از تهمت تجزيه طلبي بارها اعلام داشتهاند با اينحال باقيمانده ارتجاع جو در داخل مرزهاي خارج و داخل ايران ميكوشد تا با سوءاستفاده از وحدت طلبي حقاني ايرانيان خواستههاي برحق هموطنان كرد و آذربايجاني ما را برچسب اجزيه طلبي لوث و به لولوخورخورههاي براي رماندن گروهايي از ايرانيان ازجريان انقلاب مهني ما تبديل كند. اگر اين توطئه شوم در نطفه خفه نشود امكان اين هست كه جبهه متحد ارتجاع باقيمانده و امپرياليسم بار ديگر بتواند با شايعه پراكني و بر پا داشتن هياهوي تجزيه طلبي در صحنه جهاني و داخلي افكار عمومي را به بيراهه افكند. و زمينه را براي تاختن بر انقلاب در مكان و زمان مناسب آماده گرداند. بايد توجه داشت كه ارتجاع داخلي و بين المللي در اين كار از پرونده «تجزيه طلبي» كه براي قيام آذربايجان و كردستان در سالهاي 25-1324 ساخته است اميد بهره برداري دارد. خلاصه اين پرونده و حكم يك طرفه اي كه تاكنون هرگز در سطح وسيع مورد بررسي قرار نگرفته بدين قرار است: «روسها ميخواستند كردستان را از ايران جدا كنند. و به اين منظور حكومت خودمختار آذربايجان و جمهوري كردستان را بدست «عدهاي مزدور» بوجود آورند...». بررسيهايي كه در تاريخ نهضت ميهني و دموكراتيك ايران طي سالهاي 32-1320 شده است نشان ميدهد كه اولاً نهضت تجزيه طلبي بر قيام آذربايجان و كردستان بويژه قيام آذربايجان عمدتاً دروغ و افترايي بيش نبوده است. ثانياً يورش جبهه متحد ارتجاع و امپرياليسم بر آذربايجان و كردستان در ماه آذر1325 كه بعنوان «نجات آذربايجان عزيز» به مردم ايران جا زده شد در واقع يورشي بود بر سنگر پيشتاز انقلاب ميهني ايران و تسخير آن دو ايالت مقدمه شكست جبران ناپذير نهضت سراسري ايران بود. ثالثاً ارتجاع داخلي و خارجي به مباشرت قوام السلطنه از عوامل نامساعد زير بهرهبرداري كرد. زمينه را براي وارد آوردن ضربه نهايي فراهم ساخت.
1-نبودن صداقت، قاطعيت و تدبير انقلابي در رهبري مترقي ترين جناح نهضت سراسري ايران بويژه ترس و محافظه كاري آن در قبال جوشش انقلابي آذربايجان دلير و فداكار.
2-توجه نكردن اين رهبري به واقعيت جور و ستم ملي كه ارمغان شوم ديكتاتوري رضاشاه بود(و تا به امروز ادامه يافته است.). وبي اعتنايي آن به اين حقيقت كه مثلاً آذربايجان با داشتن دو زبان طي هزار سال نه فقط عميقاً ايراني، بلكه خود ايران ساز بوده است (بياد بياوريم سخن شيخ محمد را كه گفت:«آذربايجان جزءلاينفك ايران و ايران جزءلاينفك آذربايجان است».
3-بروز گرايش كوته بينانه خرده بورژوازي در نهضت كردستان و آذربايجان به اين صورت كه تفاوتهاي اين دو ديار را با ساير مناطق ايران بزرگ نموده هماننديها و پيوندهاي عميق و ناگسستني و هزاران ساله آنها را خرد پنداشتند.
4-فرصت طلبي سران قيام آذربايجان و كردستان بصورت اميدواري و اتكاء مفرط به ياري «متفقين دمكرات» بويژه شوروي. آنها به جاي اينكه حقانيت و نيروي قيام را در توده ستمزده و بپاخواسته آذربايجان و كردستان ببينند. به آن نيرو تكيه كنند و از آن الهام بگيرند. مانند همجنسان طبقاتي خود در تمامي كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره «عاقلانه» چنين ميديدند كه دم را غنيمت شمرده به «قدرت بزرگ» تكيه زنند. و وقتي كه اين قدرت بزرگ به شايستگي كار ايرانيان را به خود آنان واگذاشت. آقايان رهبر ما «خيانت زده» شده دست و پايشان را گم كردند. 
5-فرصت طلبي همين رهبران بصورت فريفته شدن به وعدهها و قرار و مدار خدعه گرانه قوام السلطنه (كه پس از شكست توطئههاي فاشيستي سرلشكر و صدرالاشرف به سمت طراح «دمكرات منش» ضد انقلاب منصوب شده بود.) آنها به جاي اينكه خلقهاي ستمزده و قشرهاي آزاديخواه و عدالت پرست ايران را طرف خاطب و مراودت خود ساخته با آنها متحد شوند،به اميد اين قرار و مدارها و پيروزي پارلماني در انتخابات آزادي كه هرگز صورت نگرفت-به پيروزي مفت و مجاني- دل بسته به ارتجاع فرصت دادند تا آذربايجان و كردستان را د رمحاصره نظامي، سياسي و معنوي درآورده به تجزيه اي از نوع ديگر واقعيت بخشند.
6-اين عوامل به كمك هياهوي تجزيه طلبي كه خبرگزاريهاي خارجي با همدستي مزدوران داخلي به اقتضاي جنگ سرد( يعني تهاجم تبليغاتي امپرياليسم و ارتجاع جهاني به نهضتهاي دموكراتيك و رهايي بخش سراسر جهان) تدارك ديده بودند اثر ديگري هم داشت و آن ترساندن و رماندن طبقات مرفه مياني ايران، بويژه آنها كه فارس ناميده ميشوند از نهضت آذربايجان و كردستان و پيوستن آنها به جانب ارتجاع بود.
7-بر پا داشتن نهضت قلابي جنوب كه در واقع نهضت مرتجع ترين عناصر ايران، منجمله دربار شاهنشاهي، به سرپرستي جاسوسان انگليسي و ايراني بود. و توطئه «كميسيون سه جانبه» بابتكار همين دو استعمارگر، ترس و خوف بورژوازي متوسط و خرده بورژوازي ملي گراي متعصب را به اوج خود رساند و زمينه را براي «پيروزي درخشان» تهاجم ارتجاع داخلي و بين المللي به نهضت دمكراتيك ملي ايران كاملاً آماده ساخت و «رفت آنچه رفت».
اكنون كه با حركت جديد خلقهاي كردستان و آذربايجان در جهت تحقق خواستهاي برحق آنان بار ديگر نداي واتماميتا شنيده ميشود اولاً وظيفه همه ايرانيان پيشرو، آزاديخواه و ميهن پرست است كه حقيقت عيني جامعه ما را تشخيص داده بدانند كه وحدت پايدار خاندان بزرگ ايراني در شناسايي كثرت و تنوع خلقهائيست كه اين ملت غني و بزرگ و جاويدان را طي هزاران سال آميزش تحول يابند، پديد آوردهاند نه در انگار ويژگيهاي قومي، زباني و محلي آنها، و نه در ممنوع داشتن آنها از اينكه امور مختصاً داخلي شان را خودشان برحسب آن ويژگيها حل كنند. در اين باره بايد توجه داشت كه برخي از عوامل مُخل و نامساعدي كه موجب تحريف و انحراف قيام شكوهمند آذربايجان و نهضت دموكراتيك خلق كرد از مسير طبيعي خود و سرانجام شكست نهضت ژتنسراسري ايران گرديد اكنون خوشبختانه يا وجود ندارد و يا ضعيف تر از سابق هستند از سوي ديگر هم ايرانيان مترقي درس گيريهاي مثبتي در دسترس دارند كه اين روزها در برنامهها و شعارهاي مترقي ترين ستونهاي انقلاب ايران ديده ميشوند. ثانياً پيشگامان كردستان و آذربايجان بايد با تمام قوا و بدون اتكاء محض به رسانههاي سانسور شده و انتفاعي براي رساندن پيام و صداي خود به همه ايرانيان از طريق بر پاداشتن سازمانهاسازمانها و نشريههاي شايسته به اقدام برخيزند تا هو جنجال تهمت زنان «تجزيه طلبي» را بي اثر سازند.كوتاه سخن آنكه بايد بالاترين كوشش را بكار برند تا مسأله تنوع خلقهاي ايران و حقوق ويژه آنها در خاندان متحد ايراني از طرف خلقهاي ستم زده با بقيه ايرانيان آنچه خود خواهند بگويند.(كيهان10/12/1357)
قطعنامه تظاهرات بزرگ بانه كردستان: دولت نبايد از افراد بارزاني حمايت كند
بانه كردستان- خبرنگار كيهان: هزاران نفر از طبقات مختلف مردم بانه روز گذشته تظاهرات وسيعي براهانداختند. در پايان اين تظاهرات قطعنامه اي در 10 ماده به زبانهاي فارسي و كردي صادر شد و به تصويب نظاهركنندگان رسيد. متن قطعنامه به اين شرح است:
 1-تائيد و پشتيباني از حجت الاسلام سيد عزالدين حسيني بعنوان تنها نماينده خلق كرد با اين اعتقاد كه با هر نوع سازشكاري مخالف است و شخصيتي قاطع ميباشد.
2-پشتيباني از قطعنامه8 مادهاي كه بوسيله نمايندگان كردها به وزير كار داده شده است.
3-پشتيباني از چريكهاي فدايي و مجاهديني كه در دوره اختناق دليرانه جنگيده و امروز نيز موضوع آنان پشتيباني از خلق كرد ميباشد.
4-تائيد اعتصاب كارمندان راديو تلويزيون بر ضد سانسور.
5-قوياً خواستار لغو سانسور از رسانههاي گروهي ميشويم 
6-قوياً اخبار مربوط به حمله افراد جلال طالباني به پاسگاههاي مرزي ايران را تكذيب ميكنيم.
7-از حكومت موقت ايران ميخواهيم كه پشتيباني و كمك خود را فوراً از دارودسته «قياده موقت» وابسته به مصطفي بارزاني قطع و آنها را از ايران اخراج نمايند.
8-ما با تمام قدرت از كارگران مبارز بويژه برادران كارگر در صنعت نفت حمايت مينمائيم.
9-موضع گيري يك طرفه راديو، تلويزيون در مورد اعلام رهبري احمد مفتي زاده را شديداً محكوم ميكنيم. 
10-قاطعانه به تمام خلقهاي ايران اعلام ميداريم كه تجزيه طلب نيستيم و تقاضاي تصفيه ارتش از عناصر ضد انقلابي را داريم. (كيهان10/12/1357)
راهپيمايي در «قهرمانشهر» منتفي شد.
قهرمانشهر «خبرنگار اطلاعات»: طرفداران حقوق ملي كرد با انتشار اطلاعيهاي اعلام كردند راهپيمايي اين گروه كه قرار بود جمعه 11 / 12/ 1357 در قهرمانشهر انجام شود در اين روز انجام نخواهد شد و تاريخ راهپيمايي مجددا اعلام ميگردد، متن اطلاعيه بشرح زير است: «به اطلاع اهالي محترم قهرمانشهر «كرمانشاهان سابق» ميرساند چون گروههاي بزرگ و اقشار خلق كرد، روز جمعه در مهاباد گرد ميآيند و عده كثيري از رزمندگان و طرفداران حقوق ملي كرد علاقمندند در اين گرد همايي بزرگ و تاريخي شركت كنند، راهپيمايي جمعه انجام نخواهد شد و تاريخ راهپيمايي مجددا در آينده نزديك به اطلاع مردم مبارز كرمانشاه خواهد رسيد. ازسوي ديگر دانشسراي راهنمايي تحصيلي، از خود مختاري كردستان در چارچوب ايران دموكراتيك پشتيباني كرد.(اطلاعات10/12/1357)
برف و سرما آذربايجان را فرا گرفت. 
مهاباد ـ در مهاباد و نواحي تابعه نيز از ساعت 6 بعدازظهر پريروز ريزش برف، همراه با كولاك آغاز شد و تا صبح ديروز حدود 20 سانتي متر برف به زمين نشست. بعداز ظهر ديروز ريزش برف، مجددا آغاز شد و هواي اين مناطق را بشدت سرد كرد.(اطلاعات10/12/1357) 
كميتهها و افراطيها خطر عظيم براي انقلاب 
مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت، ديشب در يك پيام به مردم ايران از يك اقليت تندرو و افراطي و كميتههايي كه نام امام دارند گله كرد و آنهارامزاحم كار دولت دانست 000
اوگفت:"اگر امپرياليسم سوء نيت و نظري در مملكت داشته باشد، فقط از راه افراط است و نه از راه ارتش، ارتشي كه مثل قسمتهاي ديگر بايد پاكسازي شود و پاكسازي هم ميشود، كه اين كار خيلي مشكلي نيست. آن وقت مي بينيم كه روي همين طرز فكرها و افكار است كه مثلاً كميتهاي بنام امام درمهاباد، پادگان مهاباد را كه يك تيپ است خلع سلاح ميكند و ميداني و وسيلهاي ميشود براي افكار و تحريكات تجزيه طلبي و جدايي خواهي و رخنه خارجي. همان رفتارهاي نا هنجار ي كه با سفارتخانهها و اتباع بيگانه باعث شد كه بهانه بسيار خوبي، بهانهاي كه ما هيچ جوابي براي آن نداشتيم، بدست آنها بدهيم..." (اطلاعات10/12/1357) 
تظاهرات مريوان
بنا به گزارشهاي رسيده از مريوان، ديروز تظاهراتي در اين شهر به پشتيباني از خواستهاي مردم كردستان كه مهمترينش خودمختاري است برپا شد. اين تظاهرات كه در آغاز آرام بود به سبب رخنه بعضي از افـراطيون كــه فــريـاد ميزدند «جمهوري دمكراتيك كردستان وطن ماست، خميني حق ما را فراموش نكن» به خشونت گراييد. كميته انقلاب مهاباد كه برپا كنندهاين تظاهرات بود بدون اطلاع مقامات محلي، تظاهرات خود را آغاز كرد. در اين ميان، جمعي كه شعار «مرگ بر كمونيسم» و «درود بر انقلاب اسلامي» ميداند روياروي تظاهر كنندگان حركت كردند. وقتي شعارها بالا گرفت، تظاهر كنندگان با يكديگر درگير شدند و بنا به گزارشهاي رسيده عدهاي در اين ميان مجروح شدند. 
به توصيه شوراي انقلاب مريوان، وقتي تظاهر كنندگان خواستند به ستاد حمله كنند، مسلمان جلوي آنها را گرفتند ولي تيراندازي نكردند. گفته ميشود در اين حوادث، گروهي از عوامل «ملامصطفي بارزاني» دست داشتند.(اطلاعات11/12/1357) 
آقاي طالباني! كسي كه خانه اش از شيشه باشد نبايد به سوي خانه ديگران سنگ پرتاب كند. 
بر خلاف اصول اخلاقي، اين روزها ديده ميشود جلال طالباني كه هميشه ميان دستههاي راست و چپ انتقال يافته است، در روزنامهها دست به مطرح نمودن مسائل تحريك آميز و عاري از حقيقت ميزند يا اينكه ديگران را به آن وادار ميكند. هر چند اكنون ملت مبارز و آزاديخواه ايران برهبري امام خميني از لحاظ فكري به سطحي رسيده است كه خيلي زود حقيقت را از باطل تشخيص ميدهد ليكن مبادا كه دروغ مثل مه صبحگاه براي مدت كوتاهي حقيقت را بپوشاند. لذا ناچار هستم برخي حقايق تاريخي راجع به آقاي بارزاني و طالباني را مطرح كنم تا ملت جانباز ايران قضاوت كند كدامش فرصت طلب و خيانتكار است. 
1 – ميان سالهاي ( 1935-1930 ) بارزاني در كردستان عراق چند قيام عليه رژيم وقت بر پا كرد و بعلت ضعف زمينههاي مادي و معنوي، آن قيامها به ثمر نرسيد و در نتيجه بارزاني به جنوب عراق بعد، به استان «سليمانيه» تبعيد شد. 
2 – در سال 1943 بارزاني از تبعيد گاه خود ( سليمانيه ) به منطقه سردشت، سپس منطقه بارزان برگشت و در همان سال دست به قيام ديگري عليه رژيم پادشاهي عراق زد. 
3 – در اوايل سال 1945 بارزاني «حزب آزاديخواه كرد» را تشكيل داد و در آن روزها قيام ديگري به رهبري ايشان عليه رژيم موقت عراق بر پا گرديد. در نتيجه در اواخر سال 1945 بارزاني ناچار گرديد به منطقه مهاباد منتقل شود و در اوايل سال 1946 بعلت فداكاري و جانبازي، به درجه ژنرال افتخاري نايل آيد. 
4 – در بهار 1946 بدستور بارزاني، در كردستان عراق، «حزب دموكرات كرد» كه بعدها به «حزب دمكراتيك كردستان» تغيير نام يافت تأسيس و در اولين كنگره كرد، بازراني را برهبري حزب انتخاب كرد. 
5 – طول نكشيد كه در اثر جريانات آذربايجان، بارزاني بهمراهي 500 نفر اكراد عراق دست به يك راهپيماي تاريخي و طولاني و خطرناك بطرف شوروي زد كه 52 روز طول كشيد. 
6 – پس از تغيير رژيم عراق در سال 1958 و دوازده سال اقامت در شوروي، بارزاني به خاك وطن برگشت و ملت عراق چه عرب و چه كرد از ايشان بعنوان يك رهبر ملي استقبال نمود. 
7 – در ماه سپتامبر 1961 بارزاني قيام عظيم ملت كرد را عليه رژيم ديكتاتوريت رهبري كرد و شعار آن قيام خودمختاري براي كردستان عراق و دمكراسي براي عموم ملت عراق بود. 
8 – در سال 1963 رژيم عراق، دستور ريشه كن كردن نيروهاي مترقي را داد و افراد آن نيروها از ترس جان، ناچار پايتخت و شهرهاي مختلف عراق را ترك كردند. برخي كه اشتباهاً بدست هواداران جلال طالباني افتادند با سر نيزههاي آنان روبرو شدند اما آنهايي كه بمناطق آزاد شده بارزاني پناه آوردند نه فقط از سامان و وسايل زندگي بهره مند شدند بلكه از همه وسايل دفاع از جان، برخودار گرديدند. 
9 – در سال 1964 پس از اختلاف طالباني با قيام ملت كرد، وي و طرفدارانش به ايران پناه آوردند و در يك پايگاه مخصوص در استان همدان اقامت نمودند و ساواك، همه وسايل زندگي در اختيار آنها گذاشت. 
10 پس از يك سال اقامت در ايران، طالباني و هوادارانش به كردستان عراق بازگشتند و اظهار ندامت كردند. بدستور بارزاني برخي از آنها در مقامهاي حساس انتصاب شدند. «كمال مفتي فرمانده تيپ قره داغ و محمد امين فرج فرمانده تيپ كاوه»
11 – طولي نكشيد كه طالباني بعلت عدم استقامت از داخل شورش و بطور محرمانه با كاربدستان بغداد تماس گرفت و در سال 1966 خود و هوادارانش به رژيم عراق پيوستند و پس از مسلح شدن، پيشاپيش ارتش عراق، آباديهاي كرد نشين را به آتش كشيدند. بهمين علت به جاش 66 ناميده شدند. 
12 – پس از موافقت نامه مارس 1970 ميان رهبري بارزاني و دولت عراق، كار طالباني به پايان رسيد و مقامهاي عراقي آنها را خلع سلاح نمودند لذا مجدداً ناچار شدند در يك كنفرانس مخصوص، اظهار ندامت كنند و بار ديگر به شورش كرد پناه آوردند بدستور بارزاني و با در نظر گرفتن منافع ملي آز آنها مجدداً استقبال شد. 
13 – در سال 1971 طالباني با اجازه گرفتن از بارزاني، براي ادامه تحصيل راهي اروپا شد. 
14 – در سال 1974 بعلت اينكه حكومت عراق به موافقتنامه مارس وفادار نبود مجدداً جنگ ملت كرد برهبري بارزاني با حكومت بغداد شروع شد. در اين جنگ مقامهاي عراقي علاوه بر استفاده از كمكهاي خارجي، از مدرن ترين سلاحها براي قتل عام ملت كرد استفاده كرد. لذا هزاران زن و بچه و پيرمرد از ترس جان به ايران پناه آوردند تا اينكه تعداد آنها به سيصد هزار نفر رسيد. 
15 – پس از موافقتنامه الجزاير ميان شاه خائن و رژيم بغداد و زدن خنجر به پشت ملت كرد، در آن هنگام سوريه فرصت را مغتنم شمرد، بعلت تيره شدن روابط وي با عراق و از طالباني درخواست نمود كه از اروپا به سوريه منتقل گردد. طولي نكشيد كه ايشان بدستور سازمان امنيت سوريه، حزبي بنام «اتحاد ميهني كردستان» تشكيل داد و پس از مسلح شدن و گرفتن بيست هزار دينار عراقي بعنوان حقوق ماهانه، در سال 1977 با همراهي چند نفر از سازمان امنيت سوريه از مرز تركيه و با كمك عمال سازمان امنيت آن كشور به خاك كردستان عراق وارد شد. به محض ورود پشت به سوريها كرد و يك نماينده از طرف خود بنام «علي عسكري» بطور محرمانه براي مذاكرات به بغداد فرستاد ليكن حكومت عراق اهميتي براي او قائل نشد و طالباني ناچار شد به كمك عمال ساواك از آبادي «زيوه» كه جزو استان رضاييه است به خاك ايران وارد شود و با كاميونهايي كه قبلاً بوسيله ساواك تهيه شده بود، مهمات و طرفداران خود را به منطقه سردشت انتقال داده و در يك آبادي بنام «نوكان» اقامت گزيد. 
16 – سال پيش دكتر «محمود عثمان» كه يكي از همراهان معروف طالباني ميباشد نامهاي براي «شمس الدين» معروف به «امير قاسمي»كه اكنون در اروپا ميباشد فرستاد. در اين نامه وي از طالباني انتقاد كرده و اظهار تاسف كرده كه طالباني هنوز اصرار دارد به ترانههاي «فريد الاطرش» گوش كند. منظورش اين است كه طالباني هنوز اصرار دارد با ساواك همكاري كند. 
17 – طالباني در روزنامه اطلاعات شماره (15770) روز يكشنبه هشتم بهمن ماه 1357 نوشته است كه وي همه حقايق را براي شريف امامي نخست وزير اسبق و مجلسين توضيح داده و آيا اين به آن معنا نيست كه طالباني همه چيز را براي آنكه قبل از شريف امامي بوده و آنكه بعد از شريف امامي آمده نوشته باشد؟ و پرسش ديگري كه خود بخود مطرح ميشود آن است كه آيا كوششهاي جديد طالباني به آن معنا نيست كه ايشان پس از توافق سوريه و عراق سعي ميكند منبع ديگري دست و پا كند؟ 
پاسخ به اين پرسشها را فقط و فقط آينده خواهد داد اما اينكه من بتوانم بگويم كه امكان دارد برخي از افراد بخواهند بازرگاني باشند ولي آيا ممكن است از اصل تقليد نمود؟ و براي طالباني هنوز زود است عمق رهبري بارزاني را درك نمايد.                    8 اسفند 1357هوشيار كردستاني (اطلاعات12/12/1357)
ملا مصطفي بارزاني درگذشت.
سخنگوي حزب دمكراتيك ايران: بارزاني خود را به شاه و سيا فروخته بود.
لندن –خبرگزاري فرانسه : ملامصطفي بارزاني، رهبر پيشين جنبش كردستان عراق عصر پنجشنبه در يكي از بيمارستانهاي واشنگتن به حمله قلبي درگذشت.ملا مصطفي كه از سه سال پيش به سرطان ريه مبتلا بود، در اين بيمارستان بستري شده بود. خبر درگذشت ملامصطفي را دفتر نمايندگي حزب او در لندن اعلام كردو گفت قرار است يك هواپيما براي انتقال جنازه او به واشنگتن برود.زيرا قرار است كه جنازه اش در «اشنويه»در غرب آذربايجان به خاك سپرده شود. 
ملا مصطفي چند روز پس از امضاي قراردادآشتي ايران و عراق در 15 اسفند 1354، كه به نبرد او براي كسب استقلال كردستان عراق پايان ميداد. عراق را ترك كرده و بايران آمد.ملامصطفي در اوايل قرن كنوني در بارزان، شمال عراق بدنيا آمد،او از 1931در جنبش ملي كردستان در شركت كرد و در1943 كوشيد تا يك دولت خودمختار كرد در عراق پديد آورد. اما زير فشار نيروهاي انگليسي و عراقي ناگزير شد به ايران بگريزد.و به جنبش كردستان ايران بپيوندد. اما از ايران هم به شوروي گريخت و 12 سال در آنجا به سر برد. او در سفر به شوروي 500 تن از افراد قبيله اش را با خود برد. پس از انقلاب عراق و روي كار آمدن عبدالكريم قاسم، ملامصطفي به عراق بازگشت و نبرد را در شمال عراق از سر گرفت تا اينكه در 11 مارس 1970 (20 اسفند1349) قرادردادي با حزب بعث حاكم امضا كرد كه به موجب آن به كردها در چهارچوب جمهوري عراق خودمختاري داده ميشد. اما عمر اين قرار دادكوتاه بود زيرا عراق به وعده خود عمل نكرد و اختلاف دوباره بالا گرفت و در 7 مهر 1350 بارزاني از سوءقصدي كه عليه او تركيب يافته بود جان به در برد.بارزاني در آنجا حزب دمكراتيك كردستان عراق را ايجاد كرد و خود رئيس آن شد. در 20 اسفن 1353 دولت مركزي عراق يكطرفي قانون خودمختاري شمال را اعلام كرد كه چون در مورد قبول كردها نبود بحران شدت يافت و بارزاني كه حالا ديگر از طرف شوروي هم محكوم ميشد هيچ كمكي دريافت نميكرد مگر ايران كه ايران هم با امضاي قرار داد 15 اسفند 1354 دست از كمك به او برداشت. لذا ملا مصطفي از عراق به تهران آمد و پس از مدتي به آمريكا رفت و عملاً صحنه سياست را ترك گفت. مرگ ملامصطفي كه گفته ميشود قصد داشته به زودي به ايران بيايد، در محافل كرد ايران همچون يك «خبر خوب» تلقي شده است. يك سخنگوي خزب دمكرات ايران گفت، خلقهاي كرد از خبر مرگ كسي كه در سالهاي اخير جنبش كرد عراق را به شاه و سيا فروخته بود، احساس راحتي خواهد كرد.» اين سخنگو افزود كه بارزاني در بسياري از مناطق كردستان ايران و عراق بعنوان يك خائن و خودپرست كه نيروهاي پيش مرگه را در راه جاه طلبيهاي خود نابود كرد، معروف است. (كيهان12/12/1357)
طرح خودمختاري كردستان 
مهاباد- خبرنگار اعزامي اطلاعات: طرحي كه چگونگي خودمختاري كردستان ايران در آن پيش بيني شده است فاش شد. 
بموجب اين طرح، امور مربوط به سياست خارجي، دفاع، وزارت دارايي، بانك مركزي و نشر اسكناس بعهده دولت مركزي است و در ساير زمينهها صلاحيت اداره سازمانهاي دولتي در كردستان، در اختيار حكومت خودمختار كردستان خواهد بود. متن اين طرح چنين است:
1 – حكومت ملي خودمختار كردستان همه سرزمين كردستان ايران را شامل ميگردد. مرزهاي كردستان ايران به ترتيبي تعيين ميشود كه با شرايط تاريخي و جغرافيايي و اقتصادي و خواست اكثريت ساكنان اين منطقه مطابقت، كند. 
امور دولتي
2 – امور مربوط به سياست خارجي، دفاع و طرح ريزي برنامههاي اقتصادي دراز مدت براي سراسر ايران و وزارت دارايي و بانك مركزي و نشر اسكناس در صلاحيت حكومت دموكراتيك ايران ميباشد، جز در موارد مذكور صلاحيت اداره سازمانهاي دولتي در كردستان، در اختيار حكومت خودمختار كردستان است. نمايندگان حكومت ملي خودمختار كردستان در اداره امور حكومت مركزي شركت خواهندداشت. 
3 – در حكومت ملي خودمختار كردستان تمام قدرت در دست مردم متمركز است كه بوسيله نمايندگان خود در مجلس ملي كردستان، آن را اعمال ميكنند. 
4 – مجلس ملي كردستان، عالي ترين ارگان قانونگذاري در حكومت ملي خودمختار كردستان بشمار ميرود. نمايندگان مجلس از طرف مردم انتخاب ميشوند. همه كساني كه سن آنها به 18 سال برسد حق انتخاب كردن و آنهايي كه سنشان به 21 سال برسد، حق انتخاب شدن دارند و انتخابات عمومي متساوي، مستقيم و مخفي خواهد بود. زن و مرد در انتخاب كردن و انتخاب شدن برابرند. 
5 – سازمانهاي دولتي در كردستان از بالا به پائين، در دست ارگانهاي حكومت ملي خودمختار كردستان است. اداره امور دولتي كه بر اساس فرستادن مامور از مركز قرار دارد، ملغي ميگردد. 
6 – پليس و ژاندارمري منحل ميگردد و جاي خود را به نيروهاي ملي (پيشمرگ) ميدهند. بجاي ارتش ارتجاعي شاهنشاهي سابق، ارتش خلقي براي دفاع از ميهن و دستاوردهاي خلق، تاسيس ميشود.
7 – زبان كردي،زبان رسمي حكومت ملي خودمختار در كردستان است. در همه مراحل، آموزش وتدريس به زبان كردي است و در ادارات دولتي هم اين زبان بعنوان زبان رسمي بكار برده ميشود. زبان فارسي مانند مناطق ديگر ايران در حكومت ملي خودمختار كردستان نيز زبان رسمي دولتي بشمار ميرود و در مدارس بعد از كلاس چهارم ابتدائي، كودكان كردستان بغير از زبان كردي، زبان فارسي را نيز تحصيل ميكنند. 
8 – اقليتهاي ملي ساكن كردستان با كردها حقوق مساوي دارند. حقوق فرهنگي آنها تأمين خواهد شد و كودكانشان در مدارس ابتدايي حق تحصيل به زبان مادري خواهند داشت. اقليتها حق دارند روزنامه و كتاب بزبان خود منتشر نمايند.
9 – حكومت خودمختار كردستان، آزاديهاي دمكراتيك آزادي بيان و مطبوعات، آزادي تشكيل سازمان و سنديكا را براي همه طبقات دمكراتيك و قشرهاي خلق تأمين ميكنند. ساكنان كردستان در انتخاب شغل ومحل اقامت خود آزادند و آزادي مسافرت دارند.
10 – دولت از مذهب تفكيك ميگردد و عقيده مذ هبي آزاد است و پيروان همه مذاهب در مقابل قانون يكسانند. قانون، تبعيض نژادي-مذهبي را محكوم ميكند. 
صنعت وكشاورزي
11 – زن و مرد در خانواده و جامعه حقوق متساوي دارند و در مقابل كار مساوي، مزد مساوي دريافت ميدارند. 
12 – راه اصلي پيشرفت اقتصادي سراسر ايران و همچنين كردستان، صنعتي كردن كشور طبق اصول جديد و مطابق با دستاوردهاي علمي و تكنيكي در جهان است. ايجاد نهادهاي اقتصادي و اجتماعي كه براي صنعتي كردن كشور ضروري است يكي از اساسي ترين وظايف حكومت دمكراتيك ايران و حكومت ملي خودمختار كردستان است.
13 – حكومت ملي خودمختار كردستان بوسيله بخش عمومي اقتصادي كه بخش اساسي براي پيشرفت اقتصادي محسوب ميگردد، صنايع پيشرفته را در كردستان تاسيس ميكند و از منابع ملي و محلي حمايت مينمايد. در كنار بخش عمومي اقتصادي بخش تعاوني و خصوصي نيز در صنعتي كردن كشور سهيم خواهند بود. 
14 – منابع زيرزميني و همچنين آبها و جنگلها و مراتع كه ثروت همه مردم كردستان بشمار ميرود ملي ميگردد و حكومت خودمختار كردستان بنفع تودههاي مردم از آنها بهره برداري خواهد نمود. 
15 – افزايش توليدات كشاورزي از راه مكانيزه كردن و بكار بردن شيوههاي علمي در كشاورزي و طرح ريزي نقشههاي آبياري و ساختمان سدها سهم مهمي از سياست اقتصادي حكومت ملي خودمختار كردستان را تشكيل ميدهند. 
16 – حكومت ملي خودمختار كردستان براي توسعه بازرگاني داخلي و خارجي و رونق كسب و پيشه وري در كردستان خواهد كوشيد. طرحهاي اقتصادي كه انجام آنها بوسيله بخش عمومي به نفع تكامل اقتصادي نيست به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. منظور از اين امر، استفاده از همه منابع اقتصادي براي پيشرفت كردستان است. 
17 – بالا بردن سطح زندگي خلق مخصوصاً زحمتكشان كردستان، محتواي اصلي سياست اقتصادي حكومت ملي خودمختار كردستان خواهد بود. اين حكومت از همه نيروها و امكانات خود براي نجات اكثريت ساكنان كردستان از فقر و محروميت استفاده خواهد نمود و زندگياي براي آنها تأمين خواهد كرد كه شايسته انسان قرن حاضر باشد.
18 – اصل هشت ساعت كار روزانه در همه جا عملي ميگردد. حداقل دستمزد كارگران تعيين ميشود و با توجه به هزينه زندگي افزايش مييابد. كارگراني كه به كارهاي سخت مشغولند نبايد بيش از شش ساعت در روز كار كنند. كارگران در مقابل حوادث كار و بيماري و پيري بيمه ميشوند. به كار گماردن كودكاني كه سنشان كمتر از چهارده سال ميباشد ممنوع است. 
19 – زمين به كسي متعلق است كه روي آن كار ميكند. همه زمينهايي دشمنان خلق، در بين دهقانان فاقد زمين تقسيم ميشود. قسط زمينهايي كه بين دهقانان تقسيم شد، قابل پرداخت نخواهد بود. 
20 – حكومت ملي خودمختاري كردستان بايد به دهقانان كمك كند تا بتوانند وسايل كشاورزي براي خود تهيه نمايند. فرآوردههاي كشاورزي را از آنها به بهاي مناسب بخرد و وامهاي درازمدت با سود كم در اختيارشان بگذارد. وام دهقانان به رباخواران شهر و ده و دشمنان خلق پس داده نميشود. بيگاري در سراسر كردستان ممنوع است وهيچگونه عوارضي از دهقانان گرفته نخواهد شد.
21 – حكومت ملي خودمختار كردستان، توجه ويژهاي به دامداران مبذول خواهد داشت. چراگاهها با شرايط مساعد به دامپروران واگذار خواهد شد و راههاي علمي و صحيح دامپروري به آنها اموخته خواهد شد. 
سياست فرهنگي و بهداشتي
22 – همه كودكان كردستان، دختر و پسر بايد تا 15 سالگي اجباراً تحصيل كنند. حكومت ملي خودمختار كردستان براي از بين بردن بيسوادي بسرعت اقدام خواهد نمود. در حكومت خودمختار كردستان، تأمين هزينه تحصيلي ابتدايي به عهده سازمان دولتي است ودر بقيه مراحل آموزشي، مجاني است.كمكهاي دولت در اين زمينه شامل مدارس ديني نيز خواهد شد. 
23 – حكومت ملي خودمختار كردستان براي بالا بردن سطح فرهنگي خلق و تأمين مراكز فرهنگي و علمي مانند تئاتر ملي و سينما و آموزشگاههاي عالي ودانشگاه اقدام خواهد كرد. 
24 – توجه به پيشرفت ادبيات و زبان فارسي و پشتيباني از نويسندگان و دانشمندان كرد، خط مشي دائمي سياست فرهنگي حكومت ملي خودمختار كردستان خواهد بود. 
25 – به روشنفكران بايد بر حسب استعداد شان كار واگذار كرد. حكومت ملي خودمختار كردستان سياستي نسبت به روشنفكران پيش خواهد گرفت كه موجب شود آنان از مهاجرت منصرف شوند و به ميهن خود خدمت نمايند. 
26 – حكومت ملي خودمختار كردستان براي بالابردن سطح بهداشتي همه خلق خواهد كوشيد و براي ريشه كن كردن بيماريهايي كه در كردستان شيوع دارند، شديداً مبارزه خواهد كرد و شرايطي بوجود خواهد آورد كه همه خلق كردستان بتوانند ازكمكهاي مجاني پزشكي برخوردار گردند. 
سياست خارجي
27- حكومت دموكراتيك ايران، سياست خارجي بيطرف و مستقل پيش خواهد گرفت و با همه كشورها بر اساس احترام متقابل و شناسايي حاكميت ملي و عدم دخالت در امور يكديگر رابطه برقرار خواهد ساخت و با كشورهاي سوسياليستي وكشورهايي كه سياست دموكراتيك ضد امپرياليستي دارند رابطه دوستانهايجاد خواهد كرد. 
28 – حكومت دموكراتيك ايران از مبارزه رهايي بخش و ضد امپرياليستي خلقها و حق سرنوشت ملتها بدست خود پشتيباني خواهد كرد. 
29 – حكومت دموكراتيك ايران در داخل سازمان ملل متحد و خارج از اين سازمان، از صلح جهاني و همزيستي مسالمت آميز در بين خلقها دفاع ميكند و طرفدار حل مسائل بين المللي از طريق مذاكره و بدون بكار بردن زور است. 
30 – حكومت دموكراتيك ايران بايد تبديل به پايگاهي براي كمك به مبارزه آزاديخواهانه خلقهاي ستمديده جهان و مخصوصاً خاورميانه گردد و پناهندگي سياسي به همه انسانهاي ميهن پرست و آزاده خواهد داد. همچنين حكومت ملي خودمختار كردستان از همه امكانات خود براي كمك به برادران كرد در بخشهاي ديگر كردستان استفاده خواهد كرد و پناهندگي سياسي به همه كردهاي ميهن پرست خواهد داد.(اطلاعات12/12/1357) 
خواستهاي طبقه زحمتكش بانه در راهپيمايي روز پنجشنبه اعلام شد.
بانه – گروههاي كثيري از كارگران و زحمتكشان شهرستان بانه در پي يك راهپيمايي بزرگ قطعنامهاي صادر كردند. در اين قطعنامه آمده است: «در محيطي كه طبقات با هم در اوج تضادند يعني استثمار كننده و استثمار شونده وجود دارد طيقه كارگر يكي از محرومترين طبقات آن جامعه ميباشد. كارگران كشور ما همراه تحمل خفقان و استبداد، شديداً استثمار شده و زندگي را با مشقت و مرگ ومير ناشي از فقر و حوادث كار گذراندهاند. نگاهي به اعتصابها وجنبش كارگران كشور ما در يكي دو سال گذشته، نشانگر آن است كه جنبش طبقه محروم كارگر يكي از مهمترين و پرحركت ترين جنبش خلقهاي ما ميباشد. 
-ما كارگران شهرستان بانه پشتيباني خود را از مواد هشتگانه در مورد احقاق حقوق ملي خلق كرد كه از سوي نمايندگان خلق كرد در مهاباد به نمايندگان دولت انقلابي تسليم شده ابراز ميداريم. 
-خواستار شركت نمايندگان واقعي كارگران در دولت انقلابي براي دفاع از منافع طبقه كارگر هستيم. 
-ايجاد كار براي كارگران بيكار در سطح كشور و بخصوص اين شهرستان».(اطلاعات12/12/1357)
درخواست بركناري قره ني
مهاباد: ازسوي سربازان، درجه داران، افسران وكارمندان انقلابي ارتش ملي مستقر در پادگان مهاباد، قطعنامهاي انتشار يافت و در آن، انحلال ضد اطلاعات وتعويض سرلشكر قرني خواسته شد.(اطلاعات12/12/1357)
ملا مصطفي بارزاني در گذشت. 
مهاباد – فرستاده ويژه اطلاعات: گزارهاي رسيده از مهاباد حاكي است كه ملا مصطفي بارزاني در آمريكا درگذشته است. وي كه حدود 75 سال داشت از سالها پيش از سرطان رنج ميبرد و پس از پاشيده شدن انقلاب كردهاي شمال عراق به رهبري او مدتي در كرج بود و پس از آن به امريكا رفت. گفته ميشود ملامصطفي بارزاني وصيت كرده است، جنازه او در «اشنويه» واقع در منطقه كردنشين ايران دفن شود. وي در زمان اعلام جمهوري كردستان به رهبري قاضي محمد در ايران، از ياران او بود و از سوي او به درجه ژنرالي رسيد.
او پس از تسليم قاضي محمد مدتها با دولت مركزي ايران ميجنگيد و بعد از آن به روسيه رفت. بارزاني در زمان «عبدالكريم قاسم» به كردستان عراق رفت و در سال 1961 جنگ با دولت عراق براي خود مختاري كردستان عراق را آزاد كرد. بارزاني در نامهاي كه در 9 فوريه 1977 به «جيمي كارتر» رئيس جمهوري آمريكا نوشت از قطع كمكهاي آمريكا و ايران كه ياران او در اين نبرد بودند، سخت گله كرد و تقاضاي كمك نمود.(اطلاعات12/12/1357)
كردهاي مقيم مركز:تجزيه طلبي توطئه ضد انقلاب است.
جمعيت كردهاي مقيم مركز در پنجمين گردهم آئي اين گروه كه در دانشگاه صنعتي برگزار شد ضمن تاييد قطعنامه 8 مادهاي كه توسط نمايندگان مردم كردستان به هيات اعزامي از تهران تشكيل شده بود، شايعه تجزيه طلبي كردها را به شدت محكوم كردند. در اين جلسه كه با شركت بيش از سه هزار تن از كردهاي مقيم مركز تشكيل شده بود يكي از حاضرين گفت: كردستان ايران يكي از فعالترين كانونهاي انقلاب كنوني ايران بوده است و ميدانيم كه خلق مرد علاوه رنج كشيدن از ظلم و بيدادي كه بر سراسر كشور حكمفرما بود مورد ظلم خاص ديگري كه ستم ملي است قرار گرفته است. مبارزات خلق كرد در جريان انقلاب متوجه رفع هر دو نوع ظلم و استبداد ميباشد. از طرف ديگر مطابق اصول دموكراسي و منشور ملل متحد و اعلاميه حقوق بشر هر ملتي خود بايد سرنوشت خويش را تعيين كند و اين امر خلاف اسلام هم نيست. پس از آن جمعيت حاضر نسبت به قطعنامه اي كه در آن رهبري آيت الله شيخ عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد به عنوان نماينده رسمي خلق كرد و انتخاب صادم الدين صادق وزيري به عنوان نماينده جمعيت كردهاي مقيم مركز مطرح شده بود راي موافق دادند.در اين جلسه نماينده گروهي از دانشجويان و محصلين مقيم مركز اظهار داشت از آنجائيكه بزرگترين سهم را در اين انقلاب جوانان برعهده داشتهاند و از آنجائي كه اعتقاد داريم جمعيتي ميتواند انقلابي باشد كه دانشجويان، محصلين و كلاً جوانان مستقل در آن فعاليت داشته باشند پيشنهاد ميكنم كه در شورا و هيات اجرائي جمعيت كردهاي مقيم مركز بايد از هر شهرستان حداقل يك نماينده از بين دانشجويان انتخاب شود. ضمناً جمعيت حاضر از مهندس بازرگان خواستند تا موقعيت و پايگاه خود را در قبال خواستهاي خلق كرد رسماً از راديو و تلويزيون اعلام كند.(كيهان13/12/1357)
ما پشتيباني نكردهايم.
قهرمانشهر ـ كاركنان و دانشجويان دانشسراي راهنمايي تحصيلي قهرمانشهر، در نامهاي كه به روزنامه اطلاعات فرستادهاند نوشتهاند آنها پشتيباني خود را از خواستهاي كردها درباره خودمختاري كردستان اعلام نكردهاند.(اطلاعات13/12/1357)
3 روز عزا
اشنويه ـ بمناسبت در گذشت ملا مصطفي بارزاني، شوراي انقلاب «اشنويه» بمدت 3 روز در اين منطقه اعلام عزاداري كرده و بدنبال آن كليه ادارات، مدارس و مغازههاي بازار و شهر تعطيل شد.(اطلاعات13/12/1357)
7 تن از عاملين كشتار مردم تير باران شدند. 
سالار جاف: فريب خوردم.
سالارجاف، نماينده انتصابي و نه انتخابي پاوه و اورامانات، به جرم حمله مسلحانه و كشتار مردم بيدفاع پاوه، تير باران شد. خانواده جاف، اصلا عراقي هستند و در جريان انقلاب 1968 عراق برهبري حسن البكر به ايران فرار كردند و خود را به رژيم نزديك كردند. در جريان انقلاب پيروزمندانه ايران، سالارجاف به اتهام كشتار مردم پاوه سلب مصونيت شد وبه دستور رئيس وقت مجلس، در محوطه مجلس بازداشت شد. سالارجاف پس از حمله رزمندگان به مجلس، در روز بيست و سوم بهمن ماه گذشته دستگير و تحويل كميته امام خميني شد.(اطلاعات13/12/1357) 
سپاهيان ايلام و پشتكوه: سپاه ترويج و آباداني را منحل كنيد.
سپاهيان ترويج و آباداني مامور خدمت در ايران و پشتكوه در جلسه اي كه روز 8 اسفند ماه تشكيل دادهاند و ضمن مخابره تلگرامي به روزنامه كيهان خواستار انحلال سياههاي انقلاب سفيد در سابق شدند.
سپاهان ترويج و آباداني ايلام و پشتكوه در تلگرام خود اعلام كردهاند كه هدف از ايجاد سپاهها و بويژه ترويج و آبادانيبردن ارتش ضد خلقي به روستاها و تأمين منافع امپرياليسم بوده است. سپاهيان ايلام و پشتكوه خواستهاي خود را به اين شرح اعلام كردهاند.انحلال سپاه ترويج و آباداني و ارتش ضد خلقي و تشكيل ارتش خلقي با شركت افسران و درجه داران و سربازان ميهن پرست. محاكمه كسانيكه در اين سازمان به ملت خيانت كردهاند و در نابودي كشاورزي ايران سهم مهمي دارند.تشكيل شوراهاي و در صورت موافقت با مواد بالا ما سپاهيان نيز حاضر به همكاري هستيم.(كيهان13/12/1357)
استاندار جديد قهرمانشهر: جنايتكاران در دادگاه اسلامي محاكمه ميشوند
قهرمانشهر – "عبدالحميد ايران نژاد" استاندار جديد قهرمانشهر ديروز هنگام ورود به اين شهر گفت: تمام جنايتكاراني كه در گذشته دست به كشتار و چپاول بيرحمانه مردم زدند. در دادگاه عدل اسلامي محاكمه خواهند شد. وي كه در اجتماع كثيري از مردم، خانواده شهدا و گروهي از روساي ادارات در گورستان عموميشهر سخن ميگفت، افزود: حتي اگر برادر خود من هم جنايتي مرتكب شده باشد، دست از سرش بر نخواهم داشت. استاندار جديد سپس به شايعه تجزيه طلبي اشاره كرد و گفت: تا آنجا كه من خبر دارم اين شايعات را بر عناصر معلوم الحال براي كردن اذهان عمومي پراكنده كردند.. وي سپس از مردم خواست كه از هرگونه انتقام جويي و يا مجازاتي فردي پرهيز كنند. (كيهان14/12/1357)
در خواست حزب دموكرات ايران از امام خميني
 كميته مركزي حزب دموكرات كردستان ايران، طي ارسال نامه سرگشادهاي از امام خميني درخواست كرد كه از منافع مردم كرد پشتيباني كنند. متن اين نامه به اين شرح است: حضرت آيت اله العظمي دامت بركاته پس از تقديم سلامهاي مخلصانه بدينوسيله پيروزي عظيم نيروهاي انقلابي را صميمانه به جنابعالي و مردم مبارز ايران تهنيت ميگوئيم. حزب دموكرات كردستان ايران و همه مردم كردستان به مبارزات پيگير و صلابت و شهامت آن جناب ارجع فراوان مينهند. در پيگار آتشي ناپذير سالهاي اخير نقش موثر جنابعالي در رهبري تودههاي خلق از عوامل اصلي پيروزي خلقهاي ايران بشماره ميرود. درست به همين جهت است كه مراجعت آن روحاني بزرگوار به وطن تجلي پيروزي بزرگ مردم ايران بر رژيم منفور شاهنشاهي و امپرياليزم امريكا محسوب ميگردد. اما آروز داريم حضرت عالي همچنانكه در يك سال اخير در ايجاد وحدت كلمه در ميان تودههاي خلق و بيسج آنان بسوي مبارزه توام با قرابانيها و فداكاريها نقش بسيار مهمي بعهده داشتيد در آينده نيز از نفوذ و محبوبيت خود براي حفظ اتحاد و همبستگي همه نيروهاي دموكراتيك و ملي استفاده كنيد. مبارزه ملي ايران به پيروزيهاي چشمگيري نائل آمده ليكن هنوز موانع و مشكلات فراواني در پيش دارد. امپرياليزم آمريكا در كمين است و به كمك مزدوران خود دست از توطئه برنداشته و از همه مهمتر هر چند جنبش خلق پايههاي رژيم شاهنشاهي را در هم كوبيده اما هنوز آنرا كاملاً نابود نساخته است، همچنانكه خود آنحضرت در هنگام بازگشت به وطن تأكيد فرموديد حفظ اتحاد و وحدت عمل نيروهاي ملي و ضد امپرياليستي در شرايط كنوني اهميت حياتي دارد. ما آرزو داريم كه جنابعالي بويژه اجازه ندهيد در صفوف مبارزان راه آزادي، مبارزاني كه خونشان در نيروهاي مشترك در هم آميخته نفاق و تفرقه رخنه كند. جنبش عظيم خلقهاي ايرن در مالكيت و انحصار هيچ گروه معيني نميتواند قرا گيرد. همه مردم ايران با ايدئولوژيهاي مختلف در اين راه زحمت كشيده و فداكاري نمودهاند و براي سازندگي ايراني نوين و دموكراتيك ادامه مبارزه مشترك و همبستگي بسيار ضروري است. بايد توجه داشته باشيد كه دستاوردهاي انقلاب را نميتوان در اختيار گروهي گذاشت و گروههاي ديگر را به بهانههاي محتلف از آن محرم ساخت. تجربه بسياري از كشورها و همچنين كشور ما نشان داده كه هرگونه محدوديتي در زمينه آزادي فعاليت نيروها در مسير انقلاب زير هر عنواني كه باشد دير يا زود به ديكتاتوري منجر ميگردد. تضمين بدون قيد و شرط دموكراسي براي همه جزبها و گروههاي سياسي شرط اساسي يك محيط سالم و دموكراتيك است كه ميتواند نويد دهندهايندههاي بهتر براي مردم ايرن بويژه زحمتكشان مردم كشور باشد. همچنين اميد واريم كه به يك مسئله اساسي انقلاب ايران نيز توجه كافي مبذول داريد. ما ايمان داريم كه هيچ رژيمي در ايران واقعاً مردمي، عادلانه و دموكراتيك نخواهدبود اگر قادر به مسئله ملي كه مشكلات اساسي كشور ماست نباشد. واقعيت اين است كه در ايران خلقهاي ستمديده بيش از نصف جمعيت كشور را تشكيل ميدهند. آموزش به زبان مادري، پاسداري و توسعه فرهنگ ملي، رفع تبعيضهاي اقتصادي و سياسي و از همه مهتمر تعيين سرنوشت به دست خود از حقوق مسلم اين خلقها است، رفع ستم ملي از خلقها بر خلاف آنچه عدهاي از دشمنان مردم دعا ميكنند تجزيه طلبي نيست، بر عكس تأمين اتحاد واقعي اين خلقها در چارچوب ايران دموكراتيك ضامن حفظ وحدت و استقلال كشور است. مسئله ملي در ايران وجود دارد و هيچگونه تجاملي از اهميت آن نميكاهد، برعكس راه را براي سوء استفاده دشمنان استقلال و آزادي ايران هموار ميكند. جضرت آيت اله جنابعالي در طي يكسال اخير نشان دادهايد قادر هستيد با جرائت و شهامت بي نظير با مسائل روبرو شويد. بيائيد اين بت را نيز كه اتهام تجزيه طلبي نام دارد و از بقاياي شوم رژيم پهلوي است بشكنيد و به نام انسانيت و عدالت از حقوق خلقهاي ستم ديده ايران دفاعع كنيد مطمئن باشيد تاريخ هرگز يك چنين خدمت درخشاني را فراموش نخواهد كرد. اميد واريم كه جنابعالي در اين مورد رهنمودهاي لازم را به دولت مهندس مهدي بازرگان بدهيد تا ايشان مسئله تأمين حقوق ملي خلقهاي ستمديدهايران را در برنامه خود بگنجانند. و بدين ترتيب مورد پشتيباني همه مردم قرار گيرند. بارديگر درودهاي مخلصانه و احترامات خود را به آن حضرت تقديم ميداريم و اميد واريم كه رهبر گراميگامهاي مهمي در حفظ وحدت صفوف انقلاب ايران بردارد. كميته مركزي حزب دموكرات كردستان ايران.(كيهان14/12/1357)
بدنبال حمله هوائي نيروهاي عراقي به منطقه سيرين 9ايراني توسط نيروهاي عراقي دستگير شدهاند.
بانه كردستان – بدنبال حمله هوايي نيروهاي عراقي به منطقه سيرين در مرز ايران و عراق كشته شدن 15 نفر امروز كسب اطلاع شد كه دستگير شدگان ايراني بوسيله نيروهاي عراقي 9نفر هستند. عدهاي از روستا نشينان اطراف بانه(نقاط مرزي) به كميته انقلاب بانه مراجعه كردند و خواستند كه از طريق وزارت امور خارجه در بازگرداندن اين افراد اقدام شود. (كيهان14/12/1357)
امام جمعه مهاباد به تهران و قم سفر ميكند.
بانه-قطعنامه 7 مادهاي كارگران بانه بدنبال تظاهرات خياباني ديروز در اين شهر صادر شد در اين تظاهرات حدود 7هزار نفر شركت داشتند.
مواد قطعنامه به اين شرح است:
1-پشتيباني از قطعنامه 8 مادهاي كه بوسيله نمايندگان اكراد به وزير كار در مهاباد داده شد.
2-شركت نمايندگان كارگردان در دولت انقلابي.
3-ايجاد كار براي كارگران ايران،بويژه كارگران بانه.
4-برسميت شناختن سنديكاهاي كارگران
5-پرداخت و حقوق و مزاياي عقب افتاده كارگران از طرف كارفرمايان دولتي يا خصوصي.
6-ايجاد خانههاي مسكوني براي كارگران.
7-مبارزه با تورم و گراني ارزاق. (كيهان14/12/1357)
امام جمعه مهاباد در راس هياتي به تهران ميآيد.
مهاباد – خبرنگار اعزامي: يك منبع موثق در گفتگويي با خبرنگار كيهان ديشب فاش كرد كه تماسهاي بين نمايندگان كرد و داريوش فروهر رئيس هيات اعزامي دولت به مهاباد برقرار است. قرار است طي هفته آينده، هياتي گفته ميشود، امام جمعه مهباد در راس آن قرار داده عازم مركز و احتمالاً قم ميشود.(كيهان15/12/1357)
مردم كرمانشاه و بوكان: به بهانه تجزيه طلبي مردم را قتل عام مي كنند.
بوكان-مردم بوكان در قطعنامه اي كه بعد از راهپيمايي بزرگ روز دوم بهمن صادر كردند «تبليغات مسموم»دولت بختيار را در مورد تجزيه طلبي كردهاي ايران محكوم كردند. اهالي بوكان دوم بهمن ماه را به عنوان روز«همبستگي خلق كرد با ديگر خلقهاي ايران» اعلام كردند و از همه مردم ايران خواستند دارودسته راهزن ملامصطفي بارزاني را كه با همكاري سيا و سازمان امنيت در عظيمية كرج مشغول توطئه عليه ايران ميباشد از ايران كوتاه كنند. اهالي بوكان و روستاها ضمن اعلام همبستگي خلق كرد با مبارزات دمكراتيك مردم ايران خواستار محو هرگونه ستم ازجمله ستم ملي شدند. اهالي بوكان در قطعنامة ديگري كه صادر كردند روش دولت دكتر بختيار و فرمانده لشكر سنندج را در كشتار مردم سنندج به شدت محكوم كرده و محتوي اعلاميه فرمانده لشكر كردستان را كردند،شوراي كارمندان بوكان هم كشتار سنندج و رضائيه و ديگر شهرها را محكوم كرد.
قهرمان شهر (كرمانشاه)-جامعه كردهاي قهرمان شهر(كرمانشاه)همصدا با ساير نواحي كردنشين وجود هر نوع فكر تجزيه طلبي را در كردستان رد كرده و اعلام داشتند كساني كه با براهانداختن اين شايعه دست به كشتار و قتل عام مردم ميزنند بايد شديداً مجازات و محكوم شوند، جامعه كردهاي قهرمان شهر اعلام كرده است: ما رزمندگان كرد همراه با ساير هموطنان مبارزه خود را به رهبري امام خميني تا پيروزي نهايي ادامه داده و در راه انقلاب «پيشمرگ» هستيم و چنانكه دولت غير قانوني دكتر بختيار يكبار ديگر به اين بهانهها دست به كشتار مردم بي گناه بزند مسئوول عواقب آن خواهد بود.
گارگران و كارمندان كارخانه سيمان غرب طي اعلاميه اي همبستگي خود را با جنبش ملي ايران اعلام كرده و رهبري امام خميني را پذيرا شدند. (كيهان15/12/1357)
در بعضي مناطق كردنيشن رضائيه. مالكان و فئودالها خواستار بهره مالكانه شدند. 
رضائيه، خبرنگار اعزامي: گروهي از فئودالهاي منطقه سوماي و بردوست اروميه با تهديد و ارعاب روستائيان از آنها خواستهاند كه بهره مالكانه عقب افتاده 12 سال گذشته را مجدداً پرداخت كنند. در جلسه عمومي جمعيت كردهاي رضائيه كه در مسجد شافعيها برگزار شد اعلام شد. فئودالهاي بعضي مناطق كردنيشن با تشكيل گروههاي مسلح، روستائيان را تهديد به بازپس گرفتن زمينهايي ميكنند كه در دزمان اصلاحات اراضي به آنان داده شده است. در اين قرار شد براي متشكل كردن روستا ئيان هيئتهايي به روستاها فرستاده شود و نمايندگان روستاها تشكيل شوند. در اين جلسه اعضاي هيئت موسس انجمن كردهاي رضائيه به انتخاب نمايندگان كردها از ميان فئودالها و عشاير اعتراضي كردند و خواستار آن شدند كه نمايندگان 230فزار روستائي و شهري اروميه وسيله خود اين فراد انتخاب شدند.(كيهان15/12/1357)
بوسيله علي همام قاضي محمد در بن: شوراي خود مختاري كرد تشكيل شد.
 بن- خبرگزاري پارس: امروز علي همام قاضي پسر محمد قاضي در شهر بن پايتخت آلمان فدرال طي صدور يك بيانيه مطبوعاتي تشكيل خود مختاري كرد را اعلام كرد. علي قاضي كه در نخستين نشست اين شورا به عنوان سختگوي آن انتخاب شد، ضمن تأكيد اين موضوع كه اين شورا قصد جايگزين شدن به جاي يك حزب سياسي را ندارد، هدفهاي شوراي مذبور را تشرح كرد و گفت: شوراي خود مختاري كرد گردهمايي كردهايي است كه در مناطق مختلف تقسيم شده كردستان و همچنين در خارج زندگي ميكنند. وي افزود: وظيفه شورا اين است كه اطلاهات لازم را در مورد تمايلات ملي كردها منتشر كرده و به مفاليتهاي سياسي آزاديخواهانه در كردستان كمك كند. بنا به اظهارات ملي قاضي اين شورا همچنين در نظر دارد انجمن دوستي آلمان و كرد را كه در آن مقامات سياسي و اقتصادي عضويت خواند داشت تشكيل دهد. شوراي خود مختاري كرد در بيانيه مطبوعاتي خود از آمادگي دولت جديد ايران مبني بر رعايت تمايلات خود مختاري كردها استقبال كرد و افزود كه پس از موفقيت انقلاب اسلامي ايران تحت رهبري آيت اله خميني اين گام يكي از اولين گامهاي عادلانه بشمار ميرود. علي همام قاضي سخنگوي شوراي خود مختاري كرد در آلمان فدرال همچنين ضمن ارسال نامه اي به امام خميني از اقدامات دولت جديد ايران در راه تحقق بخشيدن به خواستههاي آزاديخواهي و برابري ملت ايران پشتيباني كرد و رهبري آيت اله خميني و شوراي انقلاب را حافظ اهميت ويژه اي دانست.(كيهان15/12/1357)
تيراندازي به سوي پاسداران 
مهاباد ـ سرنشينان يك وانت به سوي پاسداران شب، آتش گشودند. حادثه، نيمه شب در خيابان «معيني» روي داد. پاسداران شب كه به سرنشينان اين وانت مشكوك شده بودند به آن ايست دادند اما ناگهان سرنشينان وانت به سوي پاسداران شب آتش گشودند. پاسداران نيز دست به تيراندازي متقابل زدند و در نتيجه دو نفر سرنشينان وانت به نامهاي «هوشيار جلال» و «درويش علي» مجروح شدند. جريان از سوي آيت الله شيخ عزالدين حسيني امام جمعه و رئيس شوراي انقلاب مهاباد و همچنين حزب دمكرات كردستان ايران تحت رسيدگي است.
سنندج ـ ديروز گروهي از دانش آموزان مسلمان مدارس و دانشسراهاي سنندج در محيط آموزشگاههاي خود تحصن اختياركردند و سپس با دادن شعارهايي به نفع امام خميني و علامه مفتي زاده به راهپيمايي پرداختند.گفته ميشود انگيزه اعتراض اين دانش آموزان، اهانتي بود كه يكي از دبيران، به شعارهاي اسلامي آنان كرده بود. شهر سنندج هنوز آرامش خود را باز نيافته است. شبها در نقاط مختلف شهر تيراندازيهايي انجام ميشود.
ديروز گروهي ازاولياي دانش آموزان با مراجعه به نمايندگي روزنامه اطلاعات در سنندج، خواستار سامان دادن به اوضاع آشفته منطقه شدند 
تأييد قطب زاده
از سوي انجمن اسلامي دانش آموزان و جوانان سنندج، اعلاميهاي در رد تلگراف دانش آموزان اين شهر كه خطاب به صادق قطب زاده سرپرست راديو تلويزيون كشور در جهت رفع سانسور در اين نهاد ارتباطي مخابره شده بود صادر شد. در اين اعلاميه، مخابره تلگرام فوق، عملي خائنانه توصيف شده وقيد گرديده است كه دانش آموزان مذهبي، بهيچ وجه اجازه تكرار تاريخ را نخواهند داد و «صادق قطب زاده» مورد تأييد آنهاست. (اطلاعات16/12/1357)
نامه شوراي خود مختاري كرد در آلمان به امام خميني 
خبرگزاري پارس - «علي همام قاضي»، سخنگوي شوراي خودمختاري كرد در آلمان فدرال، ضمن نامهاي به حضور آيت الله خميني، از اقدامات دولت جديد ايران در راه تحقق بخشيدن به خواستههاي آزاديخواهي و برابري ملت ايران، پشتيباني كرد و رهبري حضرت آيت الله خميني و شوراهاي انقلاب را حائز اهميت ويژهاي دانست. علي قاضي در نامه خود افزود: «تمام كردها اميدوارند كه در اين لحظه حساس سياسي بتوانند به آزادي خود مبني بر خودمختاري در چارچوب جمهوري اسلامي ايران نايل شوند». در اين نامه همچنين آمده است:  «خواستههاي كردها مبني بر خودمختاري هرگز از بين نرفته بلكه در گذشته بارها از طريق خشنونت آميز سركوب شده ولي اكنون تمام نگاهها بسوي آيت الله خميني بعنوان يك رهبر آزادي دوخته شده است». علي قاضي سخنگوي شوراي خود مختاري كرد در پايان نامه خود به آيت الله خميني ضمن اعلام وفاداري كردها به نوسازي سياسي و معنوي ايران، ابراز اميدواري كرده است كه آنها بتوانند در چارچوب جمهوري اسلامي ايران به آرزوي ديرينه خود دست يابند.
ديروز «علي همام قاضي» پسر «قاضي محمد» رئيس جمهور كردستان كه در سالهاي 1324 و 1325 پس از شكست نهضت كردستان از طرف رژيم سابق اعدام شد. در شهر بن پايتخت آلمان فدرال، طي صدور يك بيانيه مطبوعاتي، تشكيل خودمختاري كرد را اعلام كرد. علي قاضي كه در نخستين نشست اين شورا بعنوان سخنگوي آن انتخاب شد ضمن تأكيد اين موضوع كه اين شورا قصد جايگزين شدن يك حزب سياسي را ندارد، هدفهاي شوراي مزبور را تشريح كرد و گفت: «شوراي خود مختاري كرد، گردهمايي كردهايي است كه در مناطق مختلف تقسيم شده كردستان و همچنين در خارج زندگي ميكنند».(اطلاعات16/12/1357)
جسد بارزاني به خاك سپرده شد. 
اشنويه ـ (خبرنگار اطلاعات): دوشنبه گذشته جسد «ملا مصطفي بارزاني» رهبر فقيد كردهاي شورشي عراق با هليكوپتر نيروي هوايي ملي ايران به «اشنويه» انتقال يافت و در ميان تاثر بيش از 200 هزار نفر از كردهاي ايراني به خاك سپرده شد. در مراسم تدفين جسد ملا مصطفي بارزاني، سرود ملي كردستان خوانده شد و جمعيت فرياد زدند: «درود بر امام خميني مبارز قهرمان آزادي بخش ايران ـ درود بر بارزاني فقيد مبارز از جان گذشته ملت كرد».
ميتينگ 300 هزار نفري
جسد ملا مصطفي بارزاني در گورستان اختصاصي 13 هكتاري «اشنويه» كه براي دفن پناهندگان كرد به ايران از چندي پيش تدارك ديده شده بود، دفن گرديد. ديروز نيز 300 هزار نفر كرد از سراسر كشور در ميتينگ عظيم «اشنويه» شركت كردند. در اين ميتينگ كه خبرنگاران داخلي و خارجي نيز حضور داشتند آقاي محمودزاده نماينده شوراي انقلاب اشنويه بخاطر فوت ملا مصطفي بارزاني، 3 روز ديگر در اين شهر اعلام عزاداري نمود. سپس ملا كريم شهركندي نماينده كردهاي مهاباد طي سخناني اعلام داشت كه ماده 8 از خواستهاي كردها در مورد ملا مصطفي بارزاني حذف خواهد شد.«ملا صالح رحيمي» نماينده مردم نقده نيز در اين زمينه صحبت كرد. در اين مراسم استاد «هژار» اشعاري قرائت كرد كه حاضرين را بشدت تحت تأثير قرار داد.
امام رهبر بزرگ
در ميتينگ كردها در اشنويه مسعود بارزاني پسر ملا مصطفي، در سخنان خود، امام خميني را رهبر بزرگ اسلاميخواند و افزود: «امام خميني فرمودند كه كردهاي ايران را به حقوق حقه خود خواهند رساند و بدانيد كه شما كردها هيچ وقت تجزيه طلب نبوده و حاضر نخواهيد بود كاري كنيد كه بر مشكلات دولت اسلامي بيافزاييد. به شما وعده ميدهم كه اين رهبر بزرگ زير پرچم اسلامي ايران و چارچوب تشكيلات جمهوري اسلامي، به شما خودمختاري خواهند داد». مسعود بارزاني در مصاحبه با خبرنگاران داخلي و خارجي اعلام كرد: «ما نه تنها در اشنويه بلكه در هيچ كجاي ايران پايگاه موقت نداريم و تنها پايگاه موقت ما در خاك عراق است».
وي گفت: «شاه سابق بما خيانت كرد و با نابود كردن شورش ما در عراق، 20 هزاركرد را به كشتن داد و از پشت به ما خنجر زد» طبق اطلاع، قريب به يكصد هزار نفر از كردهاي عراق و تركيه براي شركت در مراسم تدفين ملا مصطفي بارزاني. قصد آمدن به اشنويه را داشتند كه با ورود آنان به خاك ايران مخالفت شد.(اطلاعات16/12/1357)
سه چريك فدايي خلق كشته شدند.
سنندج ـ خبرنگار اطلاعات: از سوي چريكهاي فدايي خلق سنندج اطلاعيهاي به شرح زير انتشار يافت: «شب گذشته آقايان هادي، علي خليقي، و جليل حواري نسب در جريان يك مأموريت در جاده سنندج ـ كرمانشاه شربت شهادت نوشيدند».(اطلاعات17/12/1357)
تجليل از ملا مصطفي
مهاباد ـ ديروز ازطرف علماي مهاباد، مراسمي به مناسبت در گذشت ملامصطفي بارزاني برپاشد. در اين مراسم كه در مسجد جامع مهاباد برپا گرديد عدهاي از خبرنگاران خارجي نيز حضور داشتند و حجت الاسلام «ملا مصطفي شهريكندي» و «حجت الاسلام ملا رشيد قرني» نيز ضمن سخنراني از مقام بزرگ و ارزنده و مبارزات دليرانه ملا مصطفي تجليل كردند. در اين مراسم از روانشاد دكتر «محمد مصدق» نيز تجليل بعمل آمد و جمعيت حاضر در جلسه بار ديگر ضمن تأييد امام خميني و رهبري بحق معظم له، تاكيد كردند كه ملت كرد، ايراني است و تجزيه طلب نيست.(اطلاعات17/12/1357)
نماينده امام در پيرانشهر
پيرانشهر ـ آيت الله «حميدزاده» نماينده اعزامي از جانب امام خميني وارد پيرانشهر شد. شيخ «سيد طه كمالي زاده» در ديدار با نماينده امام و هيأت همراه او موضوع تجزيه طلبي كردها را محكوم كرد و گفت: «كردها تنها خواستار خود مختاري بوده و در انتظار نظر قاطع امام دراين زمينه هستند».(اطلاعات17/12/1357)
بنا به اظهار يك عضو شوراي انقلاب سردشت:80 درصد افراد بالاي 18 سال در سردشت مسلح هستند. 
سردشت- خبرنگار اعضامي كيهان : فتح اله شفاقي فرماندار و 3 درجه دار يگر به اتهام دادن گزارش نادرست و شركت در كشتار مردم سردشت دستگير شدند. فرماندهر سردشت متهم است كه در واقعه 14 آذرماه گذشته كه منجر به كشته شدن 8 نفر و مجروح شدن بيش از 20 نفر گرديد، گزارش نادرست داده و كشتار شهر را نتيجه تيراندازي مردم بروي يكديگر عنوان كرده است. دستگيري فرماندار و 3 درجه دار ديگر زماني صورت گرفت كه قبل از آن صدها جوان سردشتي بعنوان اعتراض به عدم سرعت عمل و قاطعيت شورا در دستگيري و مجازات اعمال رژيم تظاهراتي براهانداخته بودند، جوانان معتقدند كه انتخابات شورا در شرايطي قبل انقلاب صورت گرفته است. جوانان خواهان انتخاب مجدد و شركت نمايندگان گروههاي مختلف مردم در شورا شدند. معترضين به نحوه تقسيم سلاحها در بين افراد اعتراض كرده و ميگويند تصميمات در محيطي غير دموكراتيك گرفته ميشود و تصميمات با اطلاع اهالي نميرسد. غفور ابراهيمي يك عضو شوراي انقلاب اتهامات منتسبه را رد كرد و گفت كه علت اعتراض جوانان اين است كه به آنها سلاح داده نشده است. از سوي از سوي ديگر پادگان سردشت بوسيله 300 كرد مسلح محافظت ميشود و يك شوراي فرماندهي مركب از افسران و درجه داران اداره امور پادگان را به عهده گرفتهاند. و از طرف شوراي انقلاب هم يك فرمانده براي پادگان انتخاب شده است. به گفته حسين خرازي يكي از اعضاي شوراي انقلاب شوراي سردشت 80 درصد افراد بالاي 80 سال مسلح هستند و امور شهر سردشت اعلام كردند تاكنون هيچ حادثه اي در مرزهاي سردشت اتفاق نيفتاد است و افراد طالباني با حفاظت از چند پاسگاه ايران مانع غارت اين پاسگاهها شدهاند. ستوان طاهري افسر پايگاه اطلاعاتي سردشت گفت در زمان شاه سابق به دستور داده بودند كه ضمن دستگيري افراد طالباني با افراد پياده موقت كه طرفداران ملا مصطفي بارزاني ميباشند، همكاري كنيم.(كيهان19/12/1357)
گروهي از مردم در سنندج دست به تظاهرات زدند.
سنندج- گروههايي از دانش آموزان و گروههاي مختلف مردم سنندج كه معتقدند در راديو و تلويزيون سانسور هست بعدازظهر ديروز دست به تظاهرات و راهپيمايي زدند. تظاهركنندگان پس از اجتماع در سالن ورزشي تختي درحالي كه پلاكارتهايي حمل ميكردند به مركز راديو و تلويزيون سنندج رفتند در روي پلاكارتها شعارهاي مبني بر آزادي مسائل ارتباط جمعي نوشته شده بود در مركز راديو و تلويزيون تظاهركنندگان از كاركنان خواستند كه براي لغو سانسور به هر شكلي اقدام كنند. عدهاي از افراد مسلح كميته انقلاب كه براي تقويت نگهبانان راديو و تلويزيون اعزام شده بودند در اين هنگام در اطراف ساختمان مستقر شدند تا از ورود احتمالي تظاهركنندگان به داخل مركز جلوگيري كنند در پايان دانش آموزان با صدور يك قطعنامه 5 مادهاي كه به تاييد جمعيت رسيد خواستار لغو سانسور شدند در قطعنامه آمده است ما رهبري امام خميني را بارديگر، تاييد ميكنيم و خواستار تعيين شوراي كاركنان راديو و تلويزيون هستيم.(كيهان20/12/1357) 
بارزاني، عامل توطئه امپرياليستي ـ ارتجاعي خاورميانه
 ملامصطفي ميخواست يك شركت آمريكائي را بر كركوك مسلط سازد.
ده درصد نيازمنديهاي ملامصطفي را شاه تأمين ميكرد.
ايالات متحده امريكا با برخورداري از تجارب چندصد ساله استعمارگران اروپايي، بويژه امپرياليسم انگليس، به عرصه سياست خاورميانه قدم گذاشت. سياست (تفرقه بيانداز حكومت كن) فصل مهمي است در توطئه گريهاي استعماريفوت و فنهاي اين سياست را امپراتوري شكست خورده و تحت تكفل بريتانيا از جنگ دوم به بعد در اختيار امپرياليستهاي تازه نفس و آزمند آمريكايي گذاشت.بخش عقب مانده جوان، ازجمله خاورميانه مملو از ناهمگونيها، جداييها و اختلافات منطقه اي، قومي، زماني و اقتصادي بوده است. اينها نمودها و ويژگيهاي مناطق و جوامع فئودالي – قبيله اي در همه جاي دنياست. قاره اروپا نيز تا پيش از قرن شانزدهم چنين وضعي داشته است. تفاوت عمده در تحول اقتصادي – سياسي اروپا با ساير بخشهاي جهان در دو چيز بوده است نخست آنكه اين سير تحول به دلايلي كه در اين جا مجال ذكر آنها نيست سريعتر از جاهاي ديگر صورت گرفت، دوم آنكه به همين دليل تحول دروني قاره اروپا همراه با دگرساني منلاطق گوناگون آن بصورت(ملت)، (وحدت جغرافيايي، قومي، فرهنگي، اقتصادي و پديد آمدن تمايز در همين جهات ميان مناطق مختلف) بدون مداخلات مخل و برهم زننده، خارجي به انجام رسيد.
وحدت سياسي
از سوي ديگر، دربخشهاي عقب مانده جهان كه مستقيماً يا غير مستقيم به زير يوغ اين ملتهاي بالنده سرمايه داري كشيده شدهاند، اين يكپارچگي و انسجام ملي به دلائل اقتصادي يا نتوانسته بود بوجود آيد يا بصورتي ناقص در حال پديد شدن بود مثلاً به همين هندوستان اگر نظري بيافكنيم ميبينيم كه زمينه (بدون دخالت استعمارگران) براي دگرساني و پديد آمدن (ملتهاي) متعددي در آن فراهم بود ايران خودمان از زمان سقوط ساسانيان تا تشكيل دولت صفوي با وجود پيوندهاي عميقي كه مناطق مختلف آن با هم داشتهاند بي شباهت به شبه قاره هند نبود جز آنكه زمينه براي وحدت سياسي آن بسيار فراهم تر از هندوستان بود وهمين عوامل عيني بود كه بنيانگزاري ايران نوين را بدست صفويان ميسر ساخت. با اين حال ايران نوين به يك امپراطوري فئودالي قبيله اي شبيه تر بوده است تا به يك ملت همگن از نوع اروپايي. با ملتهايي چون ويتنام، كره، ژاپن و ارمنستان. بهره برداري از ناهمگونيهايي كه درون واحدهاي سياسي- فرهنگي چون ايران وجود داشته يكي از شيوههاي اساسي استعمارگران – در زماني كه مداخله صريح نطامي را به مصلحت خويش نميديدهاند- بوده است در اين زمينهانديشههاي يك آمريكايي بسيار سرشناس به نام ويليام – اوداگلاس قاضي ديوان كيفر آمريكا كه از ليبرالهاي ( زيبا چهره) آن ديار است خواندني است او در سالهاي 50-1949، يعني در تندناي جنگ سرد(حمله تبليغاتي محافل امپرياليستي آمريكا بر نهضتهاي دمكراتيك و صلح خواهانه جهان به منظور پس زدن شورويها و نيروهاي چپ و تسهيل سلطه ارتجاع و استعمار بر بزرگترين بخش ممكن جهان) دوبار به خاورميانه، از جمله ايران آمده و(سفرنامهاي) تحت عنوان (استرينج لندز،اندفرندلي پيپل)،(سرزمينهايي شگفت و مردماني مهربان) نگاشته است.
ملامصطفي و آمريكا
او در اين كتاب ايرانيان را نه چنان ميبيند كه هستند- مجموعهاي از مردمي كه با داشتن خصوصيات گوناگون خانواده متحدي را تشكيل ميدهند او يك گروه حاكم فارسي ميبيند و گروههاي ديگر غير فارسي كه محكوم(فارسيان) هستند. اين( دمكرات) در ايران اختلاف ميبيند و نه وحدت. شخص نويسنده افتخار آشنايي با آمريكايياني را داشته است كه معتقد بودند آذربايجانيها ايراني نيستند و اينها سالها در آذربايجان به انجام (وظيفه انساني) مشغول بودهاند مگر نه اين است كه (پارسيان آريايي)هستند. و آذربايجانيها( ترك)؟ مگر نام آن مزدور بزگ(آريامهر)نبود؟ لقب به اين گندگي بيخودي نميشود. اكنون كه سخن از نقش بارزانيها، بويژه ملامصطفي در مطبوعات به ميان آمده – آنهم در زمينه حركت انقلابي و خواستهاي برحق هم ميهنان دلير كرد- به جاست يادي از ملامصطفي كرده شود و نگاهي كوتاه به رابطه او با آرمان ستمديدگان كرد از يك سو و توطئههاي استعماري- ارتجاعي عليه حاكميت و تماميت ملت و كشور برادر و هم سرنوشت ما عراق از سوي ديگر افكنده شود به سبب كمبود اطلاعات مشخص و معتبر( كه اميد است ديگران فراهم آورند)به نقل قولهايي بسنده ميشود: (جيم هوگلند كه از راههاي مخفي «احتمالاً از ايران» به مقر فرماندهي ملامصطفي رفته با وي مصاحبه كرده است. ملا مصطفي در اين مصاحبه از آمريكاكمكهاي«سياسي، انساني و نظامي» ميخواهد چه علني، چه مخفي»).
ترس از شوروي
توجه بشود كه دولت عراق در اين سال نفت خود را ملي كرده است. ملا مصطفي ميگويد كه اگر دولت عراق قبلاً با او مشورتي ميكرد، او با ملي كردن ناگهاني(!!) مناطق نفتخيز كركوك مخالفت ميكرد. بارزاني گفت: ما حاضريم تا آنجا كه بتوانيم با سياست آمريكا در اين منطقه موافقت كنيم به شرط اينكه آمريكاييها از ما در مقابل «گرگها» حفاظت كند.(اگر كمك آمريكا بهاندازه كافي باشد ما ميتوانيم مناطق كركوك را كنترل كنيم و بگذاريم كه يك شركت آمريكايي در آنجا فعاليت كند...). بارزاني گفت: ( ما عاملي مهم در خاورميانه هستيم)(كدام جهت؟) و اينكه (كردها) با گسترش نفوذ شوروي در عراق مخالفند. اين شد منطق. مرتجعي هميشه از هر تكاني كه زنجيرهاي نفوذ استعمار را سست گرداند بختك نفوذ شوروي را بر ميانگيزند و ميخواهند تا اين شبه وحشتناك نزديكتر نشده است آن تكان را سركوب كند اصولاً سست شدن نفوذ استعمارگران خودش به منزله درآمدن نفوذ شوروي به جاي آن است، و اين هيچ دليل نميخواهد.هوگلند يادشده بنا به گزارشهايي كه شنيده از ملا مصطفي ميپرسد:
 آيا اين درست است كه او از اسرائيل كمكهاي مالي و نظامي ميگيرد؟
جواب: "چيزهايي است كه اگر حقيقت هم داشته باشد بهتر است دربارة آنها حرفي زده نشود." بارزاني در اين مصاحبه از كمكهاي شاه سابق تسكر ميكند ولي ميگويد اين كمكها فقط به ده درصد نيازكنديهايش ميرسد او به وضوح گفت كه حاضر است از طريق اسرائيل و كشورهاي ديگر كمكهايي از آمريكا دريافت كند. اما اضافه كرد كه ترجيح ميدهد كه آمريكايي بي واسطه به او كمك كند.(نه به توسط ايران)6/1/1353 از جوزف-فچت، در ابزرور.ازجمله از قول ملامصطفي چنين مي نويسد ( از سال 1971 كه دولت فعلي(عراق) قرارداد دوستي با شوروي را امضا كرد عراق بصورت مركز اصللي نفوذ شوروي در دنياي عرب در منطقه خليج فارس درآمده است)(اوبدون رودرواستي تقاضاي حمايت از ناحيه آمريكا را دارد و در برابر آن امتيازاتي را براي اكتشاف و بهره برداري منابع نفت (كركوك) و ديگر معادن كردستان پيشنهاد ميكند«او مدعي است كه دولت بغداد اين معادن غني را بي جهت از ياد برده است» و ملا مصطفي بارزاني آماده است كه اين منابع را در اختيار كشورهاي بگذارد كه آشكارا يا پنهاني از (كردها) حمايت كنند).
نفت و مساله كرد
8/7/1353 هنگامي كه جنگ ارتش عراق با نيروهاي بارزاني شدت گرفته بود مفسر معلوم الحال اسوت آشيتد پرس ملا مصطفي را چنين مي ستايد(.... اين جنگجي خاكستري مو با شديدترين و خونينترين جنگ زندگي خود رودرروست، كه مقداري از آن به تصاعد قيمتهاي نفت مربوط ميشود و موضوع مورد دعوا را مهمتر از پيش ميكند...)
4/1/1354 بيروت- يونايتد پرس به خبرگزاري فرانسه: بارزاني در مصاحبه خود سياست آمريكا را نكوهش كرده ميگويد: "درگذشته مذاكراتي سري با مقامات آمريكايي انجام داده بود و مقامات امريكايي حمايت غيراصلي خود را از پيش مرگان اعلام كرده بودند او گفت آمريكا ما را تشويق ميكرد و هرچند تعهدي صريح و كتبي به ما ندادند اما هميشه از مذاكرات خود باآنها چنين مي فهميديم كه آنها به هنگام نياز ما را تنها نخواهند گذاشت".(كيهان20/12/1357)
تضعيف دولت موجب درگيري مردم ميشود. 
          ...حمايت از خلق كرد
در پايان اين مصاحبه سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي خلق، ضمن اعلام حمايت از خواستهاي بر حق كرد گفت: بايد در مقابل توطئههاي امپرياليسم هشيار بود چرا كه آمريكا به توسط بقاياي ايل بازراني در كردستان، قصد ايجاد جنگ داخلي دارد و اگر بتواند با ايجاد اين توطئهها تحت عنوان تجزيه طلبي، دولت را بر عليه خلق كرد تجهيز كند، مسلماً به هدف خود يعني حفظ و بازسازي ارتش با فرمولهاي قديميخواهد رسيد. (اطلاعات21/12/1357) 
هيات كرد در بيروت 
بيرون- خبرگزاري فرانسه : يك هيات نمايندگي از حزب دمكراتيك كرد (ايران) به سرپرستي «كريم حسامي» دبير كل اين سازمان، ديشب وارد بيروت شد. اعضاي اين هيات قرار است درباره آينده روابط، بين منطقه كرد نشين ايران و دولت مركزي تهران با رهبران سازمان مقاومت فلسطين، گفتگو و تبادل نظر كنند.(اطلاعات21/12/1357) 
برنامههاي كردي از راديو قطع شد. 
كرمانشاه ( خبرنگار اطلاعات ): به دستور قطب زاده سرپرست موقت صدا و سيماي انقلاب اسلامي ايران، برنامههاي كردي دو فرستنده 100 و 800 كيلو وات كرمانشاه و قصر شيرين قطع شد. اين دو فرستنده راديويي، يكسال پيش جهت پخش برنامه براي كردهاي ايران و خاورميانه تاسيس شد و روزانه 9 ساعت برنامه بزبان كردي پخش ميكرد.(اطلاعات22/12/1357) 
نماينده امام در سقز
سقز – حضرت آيت الله «كاظم هرندي» نماينده امام خميني به اتفاق همراهان وارد سقز شد تا نحوه عمل كميتههاي انقلاب اسلامي اين شهر را بررسي كند. ايشان در سخنراني مسجد جامع سقز در جمع هزاران نفر گفت: «چنانچه خودمختاري كردستان با تبعيت از دولت مركزي و اطاعت از آن توام باشد، اشكالي ندارد ولي در غير اينصورت، خودمختاري قابل تحمل نيست».(اطلاعات23/12/1357)
يكي از افراد قياده موقت: ارتش تركيه مخالفان طالباني را آموزش ميدهد.
 شورشيان كرد يك افسر عراقي را دستگير كردند.
مقر جلال طالباني: شورشيان كرد عراق اعلام كردند يك افسر عراقي را درناحيه هولير در حين درگيري نظاميبا ارتش عراق دستگير كردهاند اين افسر به همراه چند سرباز عراقي دستگير شده كه سربازان پس از بازجويي كوتاهي آزاد شدند. افسر اسير شدة عراقي در گفتگويي با خبرنگار اعزامي كيهان خود را سروان حاسم محمد محمود اهل بصره و از تيپ 8 پياده عراق معرفي كرد وي گفت شورشيان دست چپي كرد با او به نيكي رفتار كردهاند و قرار شده به مناسبت عيد نوروز (عيد ملي كردها) وي را آزاد كنند. افسر عراقي گفت در ارتش عراق غير از بعثيها كسي به درجه افسري نمي رسد و براي كسانيكه سعي كنند يك عراقي بعثي را به مرام ديگري تبديل كنند مجازات اعدام پيش بيني شده است. غير از افسر اسير شده كردهاي شورشي كه وابسته به اتحاديه ميهني كردستان ميباشد تاكنون دهها نفر از افراد قياده موقت را دستگير كردهاند. قياده موقت وسيله مسعود و ادريس بارزاني پسران ملامصطفي رهبري ميشوند و با كمك دولت سابق ايران، تركيه، اسرائيل و آمريكا عليه دولت عراق و شورشيان طرفدار جلال طالباني مي جنگند. كاكه رش احمد كردي يكي از طرفداران قياده موقت بوسيله اهالي روستاي( بيوران) سردشت دستگير و تح.يل افراد جلال طالباني شده درگفتگويي با خبرنگار اعزامي كيهان اعتراف كرد كه در يكي از پايگاههاي(قياده موقت) در تركيه به نام (گوسته ثمزينان)دوره ديده است. وي گفت افراد ارتش تركيه با قياده موقت ارتباط داشته و از لحاظ مالي آنها را تاميين ميكنند او كه پزشكيار است و دو سال بعنوان پناهنده در جهرم و بوشهر بوده خود را ماركسيست انقلابي ميداندو معتقد است كه افراد طالباني انقلابي نيستند! وي اعتراف كرد كه از ساواك ايران به آنها دستور ميدادند كه عليه اتحاديه ميهني كردستان عراق مبارزه كنند. كاكه رش اضافه كر: شخصي بنام دكتر كمال (محمد قادر) و مهندس محمد محمود عبدالرحمن معروف به سامي رهبري افراد قياده موقت را بر عهده دارند. به گفته اين شخص دكتر كمال رابط ادريس بارزاني و عظيمة كرج با پايگاههاي قياده موقت ميباشد در جنگ حكاري كه سال پيش اتفاق افتاده افراد بارزاني با همكاري نيروهاي تركيه، عراق ايران افراد طالباني را شكست داده و بيش از 40 ميليون ليره ترك اسلحه به دست دولت تركيه افتاد اين اسلحهها از يك كشور عربي از طريق تركيه به صورت قاچاق براي افراد طالباني فرستاده شده بود. كاكه رش در گفتگوي خود اعلام داشت عشاير كرد و رئيس بلديه (شهرداري) چوله ميرك تركيه با افراد قياده موقت همكاري ميكنند به گفته اين شخص هم اكنون 4 پايگاه قياده موقت با نزديك به 700 نفر از طرفداران بارزاني در مرز تركيه مستقر ميباشند. از سوي ديگر ستوان دوم طاهري افسر پايگاه اطلاعاتي سردشت در گفتگويي با كيهان تاييد كرد كه ارتش ايران در زمان شاه با قياده موقت همكاري ميكرده است وي گفت با وجود انكه طالباني هيچگاه به خاك ايران حمله نكرده است ولي به ما دستور داده ميشد كه پايگاههاي طالباني را در مرز عراق گلوله باران كنيم وي گفت هر كدام از اعضاي طالباني را كه ما دستگير ميكرديم تحويل عراق ميداديم ولي افرادقياده موقت مي توانستند آزادانه در خاك ايران عبور و مرور كنند وي تاييد كرد كه يك بار ارتش ايران 22 نفر از افراد طالباني را دستگير كردند و از طريق پيرانشهر تحويل عراق داده شدند. (كيهان23/12/1357)
اجتماع كردها 
كرمانشاه – گروهي از كردهاي مقيم كرمانشاه براي اعلام همبستگي با ساير كردهاي كشور در مسجد شافعيها(ي) اين شهر اجتماع كردند و به ترتيب، نمايندگان دانشجويان، فرهنگيان و ديگر قشرهاي مختلف مردم، پيرامون حق خودمختاري كردستان سخن گفتند. 
در اين اجتماع، حجت الاسلام «محمد ربيعي» امام جمعه اهل تسنن در كرمانشاه ضمن اشاره به مبارزات رهبر انقلاب اسلامي ايران، هر گونه تجزيه طلبي را محكوم كرد و خاطر نشان ساخت كه ما براي بدست آوردن حق خودمختاري مبازره ميكنيم و سپس طي صدور قطعنامهاي در اين اجتماع كه مدت 3 ساعت بطول انجاميد، حجت الاسلام محمد ربيعي بعنوان رهبر ملي و مذهبي كردهاي مقيم كرمانشاه و اورامانات انتخاب شد و در پايان با قطع برنامههاي كردي از راديو كرمانشاه و قصر شيرين، مخالفتهايي بعمل آمد.(اطلاعات23/12/1357) 
راهپيمايي در مهاباد
مهاباد – دانش آموزان مدارس مهاباد ضمن راهپيمايي، بار ديگر پشتيباني خود را از موارد 8 گانه پيشنهادي كردها به دولت مهندس بازرگان اعلام كردند.(اطلاعات24/12/1357)
جمهوري اسلامي 
پيرانشهر – علماي شهرهاي كردنشين خواهان انتشار برنامه و محتواي جمهوري اسلامي پيش از رفراندوم شدند. آنان كه از شهرهاي مهاباد، اشنويه، نقده، پيرانشهر و سردشت، در پيرانشهر گرد آمده بودند، ضمن تائيد رهبري حضرت آيت العظمي خميني خواهان خودمختاري كردستان، محترم شمردن حقوق اقليتهاي مذهبي، تبديل پادگانها به پادگانهاي مردم تاييد حضرت آيت الله عزالدين حسيني بعنوان رئيس هر هياتي كه مسئول مذاكره با دولت است. تشكيل گارد ملي وتحكيم مباني برادري خلقهاي كرد و آذربايجان شدند.(اطلاعات24/12/1357)
دانشكده بجاي ساواك 
سنندج – «سيد محمود ظهير واعظي» مدير كل جديد آموزش و پرورش كردستان وارد سنندج شد. 
ساختمان بزرگ و مدرن ساواك سنندج تحويل دانشگاه رازي شد و تابلو دانشكده تربيت دبيرسنندج بر سر در آن نصب گرديد.(اطلاعات24/12/1357)
اعتراض مردم لرستان به وزير كار: 
لرها كرد نيستند.
مردم لرستان به وزير كار و امور اجتماعي پيرامون آنكه «لرها» را جزو كردها به حساب آورده است اعتراض كردند و از اوخواستند كه هر چه زودتر سخنان خود در اين باره را تصحيح كند. آنان در تلگرامي كه به مهندس مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت انقلاب اسلامي مخابره كردهاند و رونوشت آن را به «اطلاعات» ارسال داشتهاند، نوشتهاند آقاي وزير كار در موضوع خودمختاري كردها در پاسخ به اين پرسش كه جمعيت كردهاي ايراني چقدر است جواب ميدهد 4 ميليون و اگر لرها و بختياريها را جزو كردها حساب كنيم جمعيت كردها بيش از 6 ميليون خواهد بود. ما مردم لرستان ضمن اظهار تأسف از اينگونه كم لطفي آقاي وزير كار، به اطلاع ملت ايران ميرسانيم كه لرها و بختياريها كه به لر كوچك ولر بزرگ معروفند كرد نيستند و نميتوان آنها را جزو جمعيت كرد ايران به حساب آورد. در اين تلگرام ضمن تأكيد رهبري امام خميني و انقلاب اسلاميگفته شده است كه لرها به كسي اجازه نميدهند به جاي آنها تصميم بگيرد و از وزير كار خواسته شد كه در مورد گفتههاي خود توضيح داده و آن را تقبيح نمايد.(اطلاعات24/12/1357) 
منظور،قطع برنامه كردي نبوده 
000" از آنجايي كه هنوز در حال مطالعه و بررسي وضع سرپرستان و كاركنان سازمان راديو و تلويزيون ملي اسلامي هستيم، مقرر شد كه مراكز شهرستانها تا تعيين سرپرست مورد اعتماد، فقط برنامههاي راديو و تلويزيون مركز تهران را رله كرده و از توليد و پخش داخلي محلي تا تعيين سرپرست مورد اعتماد خودداري نمايند و اين تصميم كلي بوده و شامل همه مراكز راديو و تلويزيون كشور است و منطقه خاصي مورد نظر نبوده است وچون عناصر راديو و تلويزيوني موجود در كرمانشاه مانند ساير مناطق، هنوز ارزيابي نشدهاند از آنها خواسته شده است كه فعلاً برنامههاي مركز را رله كنند. متاسفانه خبر مندرج در صفحه 3 روز سه شنبه 22 اسفند روزنامه در باره قطع برنامه كردي، نه تنها به آن صورت، كذب محض بوده و قوياً تكذيب ميگردد بلكه نمايانگر همان تحريكات ضد انقلابي بود كه ملت ايران را هشيارتر خواهد نمود. سازمان راديوو تلويزيون ملي ايران               (اطلاعات24/12/1357)
قطع برنامههاي كردي از فرستندههاي كرمانشاه با اعتراض روبروشد.
 كرمانشاه- بعنوان اعتراض به دستور صادق قطب زاده سرپرست موقت صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران درمورد قطع برنامههاي كردي از دو فرستنده 100 و 800 كيلو واتي كرمانشاه و قصر شيرين، گروه كثيري از طبقات مختلف مردم كرمانشاهع تشكيل جلسه دادند. حجت الاسلام محمد ربيعي امام جماعت اهل تسنن كرمانشاه در اين اجتماع كه با شركت قضات،دانش آموزان، اصناف و بازاريان كرد كرمانشاه تشكيل شده بود ضمن اعلام طرفداري از جمهوري اسلامي قطعنامه جامعه كردهاي كرمانشاه در 6 ماده اعلام كرد: 1-پشتيباني از حقوق حقه ملت كرد بعنوان خودمختاري در چارچوب جمهوري اسلامي ايران 2- تاييد حزب دمكرات كردستان و همچنين حزب مساوات اسلامي كه در شرف پاگرفتن است.3- اعتراض نسبت به تعطيل برنامههاي كردي راديو كرمانشاه و قصر شيرين و ساير برنامههاي كردي در شهرهاي مختلف و خواستار ايجاد برنامههاي كردي در شهرهاي مختلف و خواستار ايجاد برنامههاي كردي در تلويزيون در مناطق كردنشين4-تعيين آقاي محمد ربيعي بعنوان نماينده ملي و روحاني اكراد در استان پنجم5- درخواست عدم جلوگيري از پوشيدن لباس كردي در مدارس و ادارات از تاريخ صدور اين قطعنامه 6- همبستگي تمام قشرهاي مختلف كرد براي تحقق ارمان ديرينه اين كلت كه همانا خودمختاري در چارچوب جمهوري اسلامي ايران است. (كيهان24/12/1357)
پنجاه سال مبارزهي كردها براي آزادي ملي
براي 5/3 ميليون نفر جمعيت كردستان تنها 395 ميليون تومان سرمايهگذاري صنعتي شده است.
مسعود رجوي: كردها ستم مضاعف را تحمل مي كنند.
بيژن جزني: هيچ يك از مووسسات حزب دمكرات كمونيست نبود.
به علت بيعلاقگي جبهه ملي و اختلاف مذهبي خورده بورژوازي كردستان در جنبش دمكراتيك سالهاي30 و 42 شركت نكرد.
(قسمت اول: صالح نيكبخت)
پنچاه سال بعد از تأسيس نخستين حزب طرفدار خودمختاري خلق كرد، بار ديگر مساله خودمختاري كردها كه در نيم قرن گذشته از مسايل حاد خاورميانه بود به كيفيت مقتاوتي از گذشته مطرح شده است. امروز در شهرهاي كردستان بعد از شعار مرگ بر شاه شعار «ديمكراسي بو ئيران ـ سهر بهخويي بو كوردان» دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان بيش از هر مطلب ديگري ديوارها و اماكن عمومي را اشغال كرده و مساله حقوق ملي خلق كرد با وسعت و شدت تمام در نواحي كردنشين مطرح شده است. 
كردستان يعني ناحيه كردنشين، منطقهي وسيعي از ماكو و سلماس، تا قصر شيرين و ايلام را با وسعتي بيش از سيصد هزار كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر سه ميليون نفر در بر ميگيرد علاوه بر اين كردها در بعضي از مناطق ديگر مانند وچان و شيروان نيز ساكن هستند. 
فقر سياه كردستان
عليرغم استعداد و امكانات منطقه كردستان هنوز يكي از عقبماندهترين قسمتهاي كشور است. ميزان زمينهاي زير كشت از ميزان زمينهاي قابل كشت تمام ايران كمتر است.
درصدي بيسوادي در شهرها 65% در روستاها به 85%  ميرسد. مرگ و مير هم در اين منطقه به علت سوءتغذيه و نبودن امكاناتن بهداشتي بسيار بالاست. جز دو كارخانه توتون چپق هيچ كارخانه توليدي بزرگي در منطقه ديده نميشود. صنعت كردستان به چند كارخانه پشمشويي، آرد و توليد پوشاك محدود ميشود.
يك آمار دولت آريامهري نشان ميدهد كه د كردستان تنها 385 ميليون تومان سرمايهگذاري صنعتي شده و تنها 3% برق مصرفي كشور در يان منطقه مصرف ميشود. آمار ميزان مصرف كودشيميايي، رشد كشاورزي و دامداري مأيوس كننده است.
كشاورزي از بد هم بدتر است و سيل كشاورزان مهاجر به شهرها همچنان ادامه دارد. در همين حال كردها از نظر ملي شديداً تحت ستم بودهاند. ستم ملي خلق كرد و ممنوعيت از خواندن و نوشتن به زبان مادري، نبودن آزادي حتي در پوشيدن لباس بومي، اجراي آداب و رسوم و سنن فرهنگي، محروم بودن از اشتغال به بعضي مشاغل اجرايي و قضايي متبلور است. گاهي كردها را فقط به خاطر داشتن يك قطعه شعر به زبان كردي به چندين سال حبس محكوم ميكردند. كمترين ادارهاي بود كه بوسيله كردها اداره شود در خيلي از موارد بر خلاف شهرهاي ديگر كه لااقل نمايندگان مجلسهايي آنچناني و محلي بودند، نمايندگان شهرهاي كردنشين را از شهرهاي ديگر ميآوردند و به جز روز رأي گيري مردم آنها را نميديدند.
دستگاههاي خفقان و ترور مزدوران آنها مردم را به خاطر جدايي زبان و مذهبشان به تمسخر ميگرفتند و با زنده كردن موضوع شيعه و سني از هر گونه تفرقهاندازي در ميان كردها و خلقهاي ديگر كوتاهي نميكردند. به قول مسعود رجوي: «كردها ستم مضاعف را تحمل ميكردند و ميكنند» ستم ملي همواره عامل عمدهي تضاد خلق كرد تحت ستم و هيات حاكمه بوده است. از اين رو پنجاه سال پيش در شهر مهاباد كه امروز مركز ثقل سياست منطقه است و افكار عمومي را به خود جلب كرده است، نخستين حزب مدافع خودمختاري كردها وسيله عمومي قاضي محمد شهيد تأسيس شد. و در واقع تاريخچه مبارزات خلق كرد در پنجاه سال پيش از سرگذشت مهاباد كه كردها به آن شهر قهرمانان نام دادهاند جدا نيست.
مبارزات ملي خلق كرد كه بعد از جنگ جهاني اول در چهار كشور ايران، تركيه، عراق و سوريه قرار گرفتند در هر يك از اين كشورها بر مبارزه بخش ديگري از كردها تأثير گذاشته است. بعد از جنگ اول كردهاي تركيه به اميد خودمختاري موعود آتاتورك در بالكان رشيدانه جنگيدند ولي آتاتورك به وعده خود وفا نكرد و هزاران ناسيوناليست كرد را اعدام كرد. بعد از جنگ اول شيخ محمود رهبر ملي مذهبي كردهاي عراق چند بار كوشش كرد كردهاي عراق را در چارچوب منطقه خودمختاري گردآورند. انگليسيها مدتي او را تحمل نمودند ولي پس از مدتي او را به شدت سركوب كردند. او در آغاز به علت مبارزه با نفوذ روسهاي تزاري به داخل خاك عراق تبديل به قهرمان ملي عراق شد. انگليسيها او را كانديداي پادشاهي عراق كردند اما به درخواست شيخ محمود از لنين براي كمك به استقلال عراق و خودمختاري كردستان به جاي او فيصل اول شخصي حجازيالاصل را  كه مدتي حاكم سوريه بود به پادشاهي ايران برگزديند. ملك محود در سال 1919 سر به شورش بازداشت و خواهان حاكميت كشور جديداتأسيس شوروي از حقوق خلق كرد شد. اگر چه لنين جواب مساعدي به وي داده ولي به دليل شرايط آن دوران شوروي نتوانست به شيخ محمود كمك كند. شيخ محمود جنگ را عليه انگليسيها آغاز كرد ولي بر خلاف تصور انگليسيها كردستان عراق را به شدت بمباران كردند. در جنگ «دربند بازيان» بين سليمانيه و چمچال، شيخ محمود مجروح و دستگير شد و به هند برده شد. او در دادگاه نظامي انگليسيها به اعدام محكوم گرديد. اعدام محكوميت شيخ محمود موجي از خشونت و تظاهرات را در عراق برانگيخت و گروههاي «جان فدا» تشكيل شد كه افسران وكارمندان و عاليرتبه بريتانيا را ترور ميكردند. انگليس مجبور شد شيخ محمود را آزاد كند و او به عراق برگشت. شيخ محمود به محض ورود به خاك عراق حاكم انگليسي را به نام «ميجرسون» را اخراج و حكومت خودمختار ايران را اعلام كرد. شيخ محمود به رياست دولت خودمختار انتخاب شد و قرار شد يك مشاور انگليسي به نام «ميجرنيول» براي هماهنگي امور كردستان با بخش عربنشين با شيخ محمود همكاري كنند. اين مشاور در تمام امور مداخله ميكرد.
روزي شيخ محمود به او گفت: تو چكارهايي؟ او گفت: من مشاورم. شيخ محموداو گفت: من چكارهام؟
انگليسي پاسخ داد: معلوم است شما پيشواي ملت كرد هستيد. شيخ محمود گفت: نميشود تو به جاي من به كرسي رياست بنشيني و من به جاي تو مشاور باشم؟ اين دولت را انگليسيها تحمل نكرده و بزودي آن را سركوب كردند. ادارهي منطقه به شكل قبيلهاي و عشيرهاي اختلافات عشاير و محصور شدن شيخ محمود در ميان سه كشور ضد جنبش كرد آن زمان و عدم آمادگي از نظر عيني و ذهني براي ادارهي منطقه نيمهمستقل كردستان از علل اصلي شكست جنبش شيخ محمود بود، شيخ محمود چند بار كوشش كرد كه قدرت را به دست بگيرد ولي شكست خورد. در ايران ديكتاتوري بيست سالهي رضا خان و جنبش شيخ محمود بيداري و آگاهي ملي را سرعت بخشيد. در سال 1317 كومله ژ ـ ك احياي كردستان تأسيس شد كه به گفته غني بلوريان زنداني سياسي معروف كرد ژ ـ ك توانست جمعي از مليگرايان كرد را به دور خود جمع كند و بعد از شهريور 20 قاضي محمد رييس وقت ژ ـ ك تصميم گرفت كه كومله را به حزب دمكرات كردستان تبديل كند. به گفته غني بلوريان تغيير نام ژ ـ ك همراه با تغييرات خطي مشي آن بود كه غير كردها را هم در خود راه ميداد. به اين ترتيب مبارزات ملي خلق كرد كه در گذشته قيام فئودالها علاوه بر گردنكشيهاي خان خاني كه مظهر آن بود وارد دوران تازهاي شد گرچه مساله ستم ملي و سلطه شديد واقع شدند نيروي محرك بسياري از جنبشهاي كرد بود با اين حال جنبش كردها هيچگاه جنبهي صرفاً ملي نداشته و جنبههاي اجتماعي آن از برجستگي خاصي برخوردار بوده است.
قاضي محمد رهبر حزب دمكرات در دوم بهمن 1324 اعلام جمهوري مقامات كرد و بلافاصله به عنوان رييسجمهوري انتخاب شد.
دولت خودمختار كرد با مقاومت ارتجاع داخلي روبرو شد و عدم همكاري اكثريت عشاير با حكومت خودمختار، نفوذ فئودالها در رهبري و همچنين عنايت نكردن به مساله اصلاح ارضي و نكشيدن دهقان به داخل جنبش موجب شكست حكومت خودمختاري قاضي محمد شد. دلايل ديگري از قبيل نبودن وقت تحكيم قدرت و تشكيل نشدن يك نيروي مسلح تودهاي مسايل جهاني آن روز و توافقها و يا احياناً بند و بستهاي سياسي از علل اصلي شكست جنبش بود. نه قاضي محمد و نه هيچ يك از ياران وي كمونيست نبود ولي با اينحال رژيم شاه به اتهامات كمونيستي و... قاضي محمد و چند رهبر ديگر جمهوري را به دار آويخت. بيژن جزني معتقد است حزب دمكرات كردستان نيز مانند فرقهاي بيش از آنكه آمادگي لازم را در تودهها به وجود آورد دست به حركت زد.(كيهان24/12/1357)
در قروه افراد ضد انقلابي با 38 كشته شكست خوردند.
قروه-ديروز در حاليكه حدود 8هزار نفر از اهالي قروه به پشتيباني انقلاب و حمايت از نخست وزيري بازرگان در تظاهرات و راهپيمايي آرام شركت كرده بودند از طرف دراويش شيخهاديهاشمي مورد حمله واقع شدند. دراويش كه حدود 200 نفر بودند در پشت بام خانهها كه سنگر گرفته و با تفنگهاي برنوبه سوي مردم تير اندازي كردند در اين جريان 13 تن از مردم شهيد و 100 نفر مجروح شدند مردم بعد از تيراندازي متفرق شده و از شهرهاي همدان و سنندج استمداد كردند بدنبال اين جريان 8نفر چريك از همدان و 20 نفر از سنندج به ياري اهالي قروه رفتند ديروز بعدازظهر اين عده خانقاه را محاصره كردند و پس از چند ساعت زد و خورد سرانجام ساعت 8 شب اين محل به تصرف درآمد. چريكها موفق شدند 70 نفر از افراد شيخهادي را كه ده نفر آنها مسلح بودند دستگير كنند. در جريان زدوخورد چريكها و دراويش 38نفر ديگر از دراويش كشته شدند. شيخهادي و عدهاي ديگر از دارو دسته او در لحظاتي كه زدوخورد ادامه داشت متواري شدند دستگير شدگان هم اكنون وسيله چريكها در مسجد جامع قروه بازداشت شده و محافظت ميشوند. در جريان وقايع ديروز 5 مغازه بوسيله دارودسته شيخهادي به آتش كشيده شد و مردم نيز پس از تصرف خانقاه و انتقال اثاث به آن مسجد جامع،اين خانقاه را به آتش كشيدند.مقداري اوراق و اسناد كه حاكي از آن است كه شيخهادي با ساواك در ارتباط بوده در محل به دست آمد. همچنين قبضهايي به دست آمده كه نشان ميدهد شيخهادي براي ترتيب دادن تظاهرات به طرفداري قانون اساسي فعاليت ميكرد و افراد را اجير كرده است.
فرمانده لشكر متواري شد
سنندج- با اعلام همبستگي لشكر 28 كردستان به انقلاب سرتيپ شهرياري فرمانده لشكر كردستان متواري شد و هم اكنون چند گروه چريكي در تعقيب شهرياري و سرتيپ نيازمند كه يكي از جلادان معروف و رئيس شهرباني بود ميباشند.بمنظور حفظ نظم و انتظامات از جانب كميته انقلاب سرگرد محمد مهدي كتيبه اي به فرمانهي لشكر كردستان گمارده شده است. فرمانده جديد از همه افراد خواست كه به مراكز خود مراجعه كنند.(كيهان25/12/1357)
كانون كارمندان سنندج:تصميم گيري يك جانبه مردود است.
سنندج-كانون كارمندان سنندج طي اعلاميه اي هرگونه تصميم گيري يك جانبه در مورد انتخاب مديران كل و روساي ادارات را محكوم نمود. كانون كارمندان كردستان كه تمام كارمندان عضو آن هستنددر بيانيه خود خاطر نشان ساخته است كه نيروي لازم جهت تصميم گيري و اظهار نظر در امور ادارات در شوراي داخلي و در نمايندگان و هيئت اجرايي كانون كارمندان متشكل است و هرگونه تصميم گيريي در امور اداري بايد با نظر كانون انجام پذيرد. احمد مفتي زاده يكي از رهبران مذهبي و سرپرست شوراي انقلاب كردستان در تماسي با كيهان گفت كه شوراي انقلاب اسلامي قدرت اجرايي كانونهاي صنفي را در انتخابات مسئولان ادارات معتبر ميداند و اين كانونها از ازادي كامل برخوردارند و خود ميتوانند روسا و خط مشي خود را انتخاب كنند.
هنگام سپاسگزاري مردم از ژاندارمها برويشان آتش گشوده شد. 
11نفر در ژاندارمري نقده شهيد شدند.
نقده – مردم و روحانيون نقده هنگامي كه براي تشكر به ژاندارمري رفته بودند از گوشه ساختمان بروي آنها آتش گشوده شد و 11 نفر كشته و بيش از 20 نفر مجروح شدند. هزاران نفر از مردم نقده روز چهارشنبه درحالي كه روحانيون شهر همراه آنها بودند به شهرباني رفته و افراد اين سازمان را غرق در گل و نقل كردند و پس از آن براي تبريك و تشكر از اعلام همبستگي از افراد ژاندارمري راهي اين مركز شدند در ژاندارمري يكي از روحانيون به سخنراني پرداخت و چند جلدكلام اله مجيد به ژاندارمها اهدا كرد و درهمين لحظه تيراندازي از گوشه ساختمان بطرف مردم شروع شد. (كيهان25/12/1357)
اعلام موجوديت
سقز – حزب دمكرات كردستان ايران در سقز در ميتينگ سي هزار نفري كه از ساكنان شهرهاي بانه، مريوان، پاوه، مياندوآب، بوكان، سردشت و سنندج در اين شهر برگزار شده بود اعلام موجوديت كرد و دفتر خود را در خيابان قاضي – فرح سابق – داير نمود. در اين ميتينگ، نمايندگان شهرهاي كردستان لوايحي خواندند و در پايان، شركت كنندگان، با انتشار قطعنامهاي در يازده ماده، ضمن تجديد ميثاق با مبارزه سراسري خلقهاي ايران به رهبري امام خميني، اعطاي خودمختاري به خلقهاي ايران، تصفيه ارتش ضد خلقي، نبودن پليس و ژاندارمري به معناو مفهوم نظام پيشين، برخورداري زنان از آزادي و دمكراسي انساني و ريشه كن كردن سانسور بويژه در راديو و تلويزيون را خواستار شدند. همچنين پيش ازظهر ديروز، بيش از بيست هزار نفر در سقز راهپيمايي كردند. 
بوكان – ديروز ميتينگ حزب دمكرات كردستان ايران به منظور پشتيباني از اعلاميه 8 مادهاي نمايندگان كرد در مهاباد، با حضور 30 هزار نفر از اكراد، در استاديوم ورزشي بوكان برگزار شد.(اطلاعات26/12/1357) 
حمله به پادگان 
مهاباد – گروهي ازپيشمرگان كرد، پادگان «جلديان» را در محاصره گرفتند تا از حمله مجدد به اين پادگان جلوگيري كنند. رزمندگان كرد كه با موافقت نماينده امام و دولت موقت در اروميه از سوي حزب دموكرات كردستان تعيين شدهاند، علاوه بر پادگان جلديان، ديگر پادگانهاي كردستان را نيز محافظت ميكنند. شب چهارشنبه گذشته بدنبال حمله پانصد كرد مسلح از مهاباد و نقده به پادگان جلديان، ميان آنان و نظاميان داخل پادگان، تيراندازيهايي در گرفت كه يك كشته و 4 زخمي بر جاي گذاشت و اين تيراندازي از نخستين لحظات شب بمدت چند ساعت ادامه يافت. گفته ميشود حمله به پادگان، توسط گروهي افراد ناآگاه بمنظور بدست آوردن اسلحه صورت گرفته است. سه تن ازمهاجمان به پادگان جلديان كه دستگير شدهاند هم اكنون تحت بازجويي هستند تا چگونگي واقعه روشن شود.(اطلاعات26/12/1357) 
فرماندار مهاباد را كردها انتخاب ميكنند. 
مهاباد – دولت موافقت كرد كه فرماندار مهاباد از سوي كردهاي ايران برگزيده شود. اين نخستين «ژست» دولت مهندس بازرگان در مقابل خواستهاي هشتگانه كردهاي ايران براي خودمختاري كردستان است. آقاي «اسماعيل اردلان» نماينده دولت در منطقه غرب در ديدار با آيت الله «شيخ عزالدين حسيني» رهبر جنبش خودمختاري كردستان به وي اطلاع داد كه مهاباد يك نفر را براي احراز سمت فرمانداري اين شهرستان معرفي كند تا نسبت به صدور حكم ابلاغ براي او از سوي دولت اقدام شود. نماينده دولت همچنين پيرامون امكان تشكيل فرمانداري كل مهاباد در اين ديدار سخن گفته است. از سوي ديگر نمايندگان اعزامي از سوي امام خميني كه به مهاباد رفته بود، در ديدار با آيت الله شيخ عزالدين حسيني پيرامون مسايل خودمختاري كردستان صحبت كرد و نقطه نظرهاي كردهاي ايران را با خود به قم بردند. 
همزمان عدهاي از عشاير «منگور» مهاباد در ديدار با آيت الله «شيخ عزالدين حسيني» مسأله حمله به پادگان جلديان را به آنصورت كه انتشار يافته تكذيب كردند و گفتند اصولاً موضوع حمله عشاير به پادگان درست نيست و اين حرف از آنجا عنوان شده كه بهانهاي براي بردن اسلحههاي موجود در پادگان به اروميه داشته باشند.(اطلاعات26/12/1357) 
انفجار مين 
اشنويه – انفجار مين در حوالي پاسگاه ژاندارمري بين مرز ايران و عراق، سه جوان روستايي را كشت. اين عده سيد محمود 17 ساله،حسين مهاجر 25 ساله و عزيز 18 ساله بودند و از يكي از روستاهاي اشنويه، براي چيدن كنگر، به ارتفاعات رفته بودند كه بعلت ناآشنايي، در حال بيرون كشيدن مين از زمين، انفجاري رخ داد و هر سه نفر كشته شدند. كميته شوراي انقلاب اسلامي اشنويه از كارشناسان ارتش انقلابي ايران خواست براي از كارانداختن مينهاي اطراف پاسگاههاي مرزي اين منطقه اقدام كنند. گفته ميشود اطراف پاسگاههاي مرزي «رزتا»، «هگ آباد»، «آق قلعه» و «كپر آباد»، مين گذاري شده است. اين پاسگاهها قبلاً تخليه شده بود. 
پاوه - حدود 10 هزار نفر به حمايت از جمهوري اسلامي وخودمختاري كردها درپاوه راهپيمايي كردند و قطعنامهاي در 6 ماده صادر نمودند. در اين قطعنامه به ذكر  «اسلام» بعنوان مذهب رسمي كشور و لزوم پخش مجدد برنامههاي كردي از راديوهاي كرمانشاه و قصر شيرين اشاره شده است. 
سنندج – دكتر اسماعيل اردلان نماينده فوق العاده دولت در استانهاي آذربايجان غربي، كرمانشاهان و كردستان در اجتماع مردم سنندج، به هنگامي كه قصد سخنراني داشت با اعتراض اعضاي جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر در اين شهر مواجه شد. علت اعتراض، فعاليت وي در حزب منحله رستاخيز ذكر شد. در اجتماع مردم سنندج حضرت آيت الله محلاتي نماينده امام خميني حجت الاسلام صفدري و سيد جلال حسيني رهبر مذهبي شهرستان بانه حضور داشتند و طي آن آيت الله محلاتي طي سخنراني متذكر شد كه براي بررسي خواستهاي مردم سنندج وارد اين شهر شده است. 
-سيد جلال الدين حسيني رهبر مذهبي شهرستان بانه در يك مصاحبه اظهار داشت: «ما خواهان خودمختاري هستيم ضمن اينكه ارتش، امور اقتصادي و سياست خارجي در سطح كشور بايد مشترك باشد». وي افزود: «بين رهبران كرد منطقه در اصول، تفاهم هست و اختلاف نظرها حزبي ميباشد» و آقاي حسيني گفت: «روحانيوني كه در انقلاب مردم كوشش نكردهاند و بيطرف بودند، خطا كار نيستند بلكه قصور كردهاند اعضاي شوراي دانش آموزان سنندج بعنوان اعتراض به سانسور در راديو و تلويزيون، سر كلاس درس حاضر نشدند. 
-سپاهيان ترويج و آباداني پسر منقضي خدمت در سنندج ضمن مراجعه به دفتر اطلاعات در اين شهر گفتند كه 6 سال تعهد خدمت اداره كشاورزي از آنان گرفته شده در حالي كه شش ماه است كه بيكار هستند.(اطلاعات26/12/1357) 
ملاقات با امام جمعه 
مهاباد – «مهدي عباسي» استاندار آذربايجان غربي وارد مهاباد شد و با آيت الله «سيد عزالدين حسيني» امام جمعه اين شهر ملاقات كرد در اين ملاقات نمايندگان جوانان مياندوآب كه به مهاباد گريخته و در منزل آيت الله و مساجد اين شهر متحصن شدهاند نيز حضور داشتند. در اين ملاقات همچنين آيت الله حسيني «اسعد ايران زاده» وكيل دادگستري را بعنوان فرماندار مهاباد به استاندار معرفي كرد. صدها زن ودختر با حجاب در حالي كه عكسهايي از امام خميني و آيت الله عزالدين حسيني در دست داشتند با دادن شعارهاي مذهبي به طرفداري از حجاب اسلامي در شهر مهاباد راهپيمايي كردند.(اطلاعات27/12/1357) 
نامه سرگشادة مدير دادگستري به نخست وزير: عضو مومن رستاخيز، نمي تواند مسائل مردم كردستان را درك كند.
يكي از وكلاي دادگستري تهران طي ارسال نامه سرگشادهاي براي نخست وزير از انتخاب عضو مومن حزب رستاخيز براي بررسي اوضاع كردستان اظهار تاسف كرد. ماجد وثوقي در نامة مشروح خود كه يك مقاله در رستاخيز و يك نامه به رئيس هيئت اجرايي حزب رستاخيز ضميمه آن است مي نويسد( من به نام يك نفر كرد مقيم مركز وظيف خود ميدانم كه حقايقي را عريان با شما درميان بگذارم. آقاي بازرگان شما مبعوث رهبر انقلاب ضد استبدادي و ضد امپرياليستي هستيد و به عنوان دئيس دولت موقت وظايفي را به عهده داريد كه عمدتاً متوجه تصفيه دستگاه اداري از عوامل فساد رژيم گذشته و پي ريزي بنياني نوين بر اساس مصالح و ابزاري است كه انقلاب پيروز و شكوهمند ملت دراختيارتان قرار داده است موضع گيري دولت شما در قبال مسائل و موضوعات مملكتي علي الاصول بايد در جهتي خلاف جهت نظام طاغوتي منحله باشد. يكي از مهمترين موضوعاتي كه همان آغاز حكومت شما براي من و امثال من مطرح گرديد موضع گيري حكومت موقت در قبال مسئله كردستان و مطالبات مشروع خلق كرد بوددر كنار اظهار نظرها و موضع گيريهاي مثبت و انقلابي آيت الله طالقاني داير بر تاييد ضمني حق مداخله در تعيين سرنوشت براي خلق كرد، اقدامات رسمي حكومت شما تاكنون مجموعاً عبارت بوده است از اعزام هياتي تحت رياست آقاي فروهر به كردستان تعيين استاندار براي آذربايجان غربي ترتيب مصاحبه رسمي تلويزيوني كذايي و سيله دكتر مكري و بالاخره ماموريت جديد به آقاي دكتر اسماعيل اردلان براي مذاكره با هموطنان كرد در استانها كرمانشاه و كردستان و آذربايجان غربي. ترتيبهيات همراه آقاي فروهر براي همه ساكنين كردستان شايان توجه بود زيرا بدون شك با بررسي سوابق افراد اين هيات جهت اصلي برخورد شما با مسئله كردستان مشخص ميگردد. غير از ابراهيم يونسي كه در گذشته او نقطه تاريكي ديده نميشود و به همين دليل گويا ديگر به بازي گرفته نشده است. سوابق دو نفر ديگر در پيش روي فرزندان خلق كرد اين زادههاي ستم و رنج قرون و اعصار قرار دارد. آقاي دكتر مكري بلافاصله پس از كودتاي 28 مرداد بار سفر بست و فارغ البال در پاريس حسب اظهار خودشان به كار تحقيق و تدريس پرداختند ايشان در طول اين 25 سال كمترين پيوندي نه با خلق كرد داشتهاند و نه با مسئله كردستان جز در عالم تحقيق دربارة اهل حق و مسائل مهجوري از اين قبيل هيچگاه با لفظ كرد و كردستان پيوندي نداشتهاند. آشكار است كه ايشان با چه ديدي به مسأله مي نگريستندو چه رهنمودي مي توانستندبه شما بدهند فرد شاخص اين هيئت كه به جهت تداوم حضور او در اقدامات رسمي و حكومت شما از هر جهت چشمگير ميباشد. آقاي دكتر اسماعيل اردلان است. براي اينكه آقاي مهندس بازرگان شما اين افراد مورد اعتماد خود را بهتر بشناسيد من عكس يك مقاله به امضاي ايشان منتشره در شمارة 618 روزنامه رستاخيز ارگان حزب رستاخيز مورخ 29/2/56 صفحه 19 و عكس و نامه مورخ 11/7/1357 ايشان با خط و امضايشان از نظر شما ميگذرانم و اشاره مي نمايم. مقاله آقاي دكتر اردلان عكس العمل ايشان درقبال نامه سرگشاده ابراهيم خواجه نوري خطاب به جمشيد آموزگار است.آقاي مهندس بازرگان شما به دقت به عنوان يك نخست وزير مسئول اين نامه را بخوانيد تا بدانيد كه اين فر شاخص و تعيين كننده سياست شما درمورد كردستان چگونه موجوديست؟او حتي درحد للهآقا نيز حاضر به قبول گفت و شنود رستاخيزي نبوده است. او جمشيد آموزگار را بالاتر از آن ميدانسته است كه بيايد و درباره مضارسيستم تك حزبي آريامهري با كسي گفتگو كنداو با كمال صراحت خواجه نوري را ازاينكه عضو رستاخيز نيست به محاكمه ميكشد و پا را ازاين فراتر ميگذارد و عدم حضور او را در جلسات حزبي بعنوان چماق تكفير بر فرقش ميكوبد او فضاي رستاخيزي را فضاي كمال مطلوب ميشمارد و سيستم را خالي از هرگونه عيب و نقص ميداند و تفوه خلاف را كفر محض. او داوطلب ميشود كه با لله آقا بنشيند و او را به راه راست هدايت كندو گمراهي از صراط مستقيم رستاخيزي را به هدايت به خط عبوديت آريامهري بدل كند آقاي مهندس بازرگان نامه مورخ 11/7/57 را از نظر بگذرانيد. اين نامه در زماني نوشته شده است كه 24 روز از جمعه خونين 17 شهريور ميگذشته است.
در اين ايام بسياري از افراد حزب رستاخيز از عضويت در اين حزب تبري ميجستند. چند تن از نمايندگان اين حزب در مجلس اشكارا به افشاگري پرداخته بودند. اركان حزب زير فشار جنبش انقلابي در هم ميريخت تا جائيكه حتي دكتر سعيد نيز كه امروز بعنوان فردي خطاكار در زندان كميته در انتظار مجازات است حاضر نبود بار ننگين رهبري اين حزب را به دوش بكشد ولي حتي در اين شرايط نيز اين آقاي دكتر اسماعيل اردلان رسالت رستاخيزي را چون فردي مومن و معتقد تبليغ ميكند و هر گونه عملي را كه حيات حزب نجات بخش رستاخيز را دچار مخاطره سازد كفر محز و خيانت ميداند. به اين عبارت آخر متن نامه دقت كنيد: «اگر اين دو استدعا را مورد عنايت و پذيرش قرار داديد مي توانم پيشنهادات عملي ديگري در راه حفظ حيات حزب و احياي آن بعداً تقديم دارم. در پايان عرض ميكنم كه انحلال حزب رستاخيز ملت ايران به صورتي كه در پيش گرفتهايد و ميخواهيد عملي كنيد عاقبتي خطرناك خواهد داشت. با تقديم احترام دكتر اسماعيل اردلان.11/7/57».
وي در پايان نامه خود ضمن تأكيد بر هوشياري خلق كرد و شاراه به خطراتي كه اشتباهات جاري در مورد كردستان به بار خواهد آورد مي نويسد: 
«جناب مهندس بازرگان، از تأثير مصاحبه تلويزيوني كذايي دكتر مكري با نمايندگان قلابي كه فرياد همه را به آسمان رسانيد لابد استحضار پيدا كرديد و مسئولين راديو و تلويزيون به عرضتان رساندهاند كه چگونه امواج خشم و تنفر مردم كردستان از هر سو بالا گرفت تا جائيكه راديو صداي ايران ناچار شد اعلام كند كه آن مصاحبه كنندگان تلويزيوني، نمايندگان مردم كردستان نبودهاند. با اين اوصاف انتظار داريد حاصل مأموريت تازه اين سفير حسن نيت بهتر از نتايج آن مصاحبه كذايي باشد؟ "م.و كرد" (كيهان27/12/1357)
50 سال مبارزه كردها براي آزادي ملي
كردستان نه انبار باروت، نه هيزم تر
در يك ماه، اويسي، هفتاد و دو كرد مبارز را تيرباران كرد.
كردها: ما فرصتطلب نيستيم، 50 سال براي خودمختاري مبارزه كرديم.
رژيم پهلوي با همكاري بارزاني قيام مسلحانه 18 ماهه كردستان را سركوب كرد و صدها كرد انقلابي شهيد شدند.
(صالح نيكبخت)
شكست جنبشهاي ملي قاضي محمد خلق كرد را از تعقيب آرمانهاي خود منصرف نكرد و مبارزات كردها براي خودمختاري در چارچوب مرزهاي جغرافيايي ايران ادامه يافت. شورش كردها آخرين بار در سال 1347 ـ 1346 بعد از 18 ماه مبارزه مسلحانه به دست ارتشبد اويسي، جلاد معروف سركوب شد. او در عرض كمتر از يك ماه 72 مبارز كرد را تيرباران كرد. سراجي يكي از رهبران كردها كه از سال 46 فراري بود و اخيراً به ايران برگشته، خيانت ملامصطفي بارزاني را عامل اصلي شكست اين جنبش ميداند. 
پيشينهي جنبش كردستان
با روي كار آمدن دولت عبدالكريم قاسم در عراق و به توافق نرسيدن كردها در مياله خودمختاري، جنگ داخلي عراق آغاز شد و گروهي از حزب دمكرات ايران كه سالها در تبعيد بودند در عراق گرد آمدند. پس از انشعاب در حزب دمكرات عراق و رشد دو گرايش در اين حزب در جمع كردهاي ايراني هم شكاف افتاد. گروهي به رهبري «اسحاقي» معروف به احمد توفيق جانب بارزاني را گرفتند و از كشاندن مبارزه به داخل ايران ناراضي بودند. جناح ديگر كه بعدها كميته انقلابي ناميده شدند راه خود را از بارزاني جدا كردند و به قصد شروع مبارزه مسلحانه عازم ايران شدند. مهندس اسماعيل شريفزاده، عبدالله و سليمان معيني، ملا محمد امين شلماشي معروف به ملاآواره شاعر معروف كرد، اعضاي كميته انقلابي بودند. 
به گفته محمد امين سراجي تنها عضو زنده كميته انقلابي و يكي از اعضاي فعلي كميته مركزي حزب دمكرات طي 18 ماه مبارزه مسلحانه، تقريباً تمامي روستاهاي سردشت و بعضي از نواحي ايرانشهر نقده آزاد شد.
صدها نفر از روحانيون، دهقانان و خورده بورژوازي شهري نيز به شورشيان پيوستند.
ملا آواره، ملا رحيم، ورودي و پسرش ملا قادر و ملا محمد زنگنه چهار روحاني بودند كه در جنبش كردستان شهيد شدند. يكي از همرزمان ملا آواره به من گفت: گرچه ملا آواره هميشه توصيه ميكرد  كه به مالكان نبايد اعتماد بشود ولي چند مرتجع و فئودال كرد در جنبش كردستان نفوذ كردند و مثل هميشه از پشت به انقلاب خنجر زدند. شاه از حركت مسلحانه چريكهاي كرد كه بعد از مرداد 1332 بيسابقه بود وحشتزده شد. در مدت كمي نيرويي از عناصر بد نام و شرور فئودالها به نام چريك دولتي تشكيل شد. چريكهاي دولتي و ژاندارمري با ياري افراد بارزاني به رهبري عبدالله پشتدري و هواپيماهاي جنگي كه فرماندهي عالي آن را اويسي به عهده داشت شكار انقلابيون كرد را آغاز كردند. شعار انقلابيون «زمين مال كسي اس كه آن را ميكارد» به همان اندازه كه دهقانان را به خود جلب كرد بارزاني و خانها را وحشتزده نمود. از اين رو كساني كه به داخل خاك عراق عقبنشيني ميكردند بوسيله افراد بارزاني دستگير و تحويل ساواك رضاييه ميشدند. گروه ديگر در داخل عراق بوسيله ايادي بارزاني سربهنيست شدند. 72 نفر از جمله ملا آواره در عرض يك ماه در دادگاه جلديان محكوم و تيرباران شدند. شريفزاده هم در روستاي «دارينه» بوسيله افراد كدخدا شريف و عبدالله خان شهيدي، به شهادت رسيدند. اويسي دستور داد اجساد شهدا را براي عبرت مردم در شهرها بگردانند. مردم مهاباد به عنوان اعتراض به اين كار مغازهها را بسته و در خانههاي خود ماندند. كردها اين شورش را برگ زرين تاريخ مبارزات خود ميدانند. زيرا مبارزه مسلحانه با رژيم شاه براي اولين بار در كردستان آغاز شد. با شروع جنبش ملي در سال 1356 كردها فعالانه در آن شركت كردند. در تشييع جنازه عزيز يوسفي كه پس از 20 سال از زندان آزاد شده بود شعار دموكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان يكبار ديگر مهاباد را به لرزه آورد. شيخ عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد رهبر ملي و مذهبي خلق كرد و ديگر رهبران مذهبي بار ديگر خواستار خودمختاري كردستان شدند.
نه انبار باروت . . . 
چهرهي شهرهاي كردستان عوض شد. كارمندان و دانشآموزاني كه تا ديروز از پوشيدن لباس محلي در ادارات و مدارس ممنوع بودند با لباس زيباي كردي در كلاسها و ادارات حاضر ميشدند. كلاسهاي تدريس زبان كردي تشكيل شده و اتحاديه جوانان بانه در اين مورد اولين قدم را برداشته است. در مهاباد نمايشنامههايي به زبان كردي به اجرا درآمد. سلطنت زدايي حتي در جريان انقلاب صورت گرفت و نام اماكن عمومي و مدارس و مغازهها عوض شده، دارينه «روستايي كه شريفزاده در آن شهيد شد» نام نخستين نشريهاي بود كه به زبان كردي و فارسي در سردشت انتشار يافت و به دنبال آن چند نشريه ديگر در شهرهاي كردستان منتشر شد. چهرهي مردم در شهرهاي كردستان كه غالب آنها سراپا مسلح و آزاد در ميان شعارها و پوسترهاي رنگي مطمئن و اميدوار است. مردم از اين همه سر و صدا و جنجال كه در مورد كردستان ميشود ناراحت و از جان زدن فئودالها و عوامل سرسپرده به جاي نمايندگان خلق كرد و از «رو» دادن به مزدوران رژيم سابق و امپرياليسم آمريكا ابراز تنفر ميكنند. جز تداوم شور انقلابي در دو ماه پيش هيچچيز در كردستان عوض نشده است. دكتر رحماني يك پزشك كرد معتقد است هر دولت انقلابي بايد ه خواستههاي كرد توجه كند. حق تعيين سرنوشت همين و نه زياد. او ميگويد: در تهران و ديگر شهرها خيال ميكنند كردستان حالت انفجاري دارد در حالي كه اينجا نه انبار باروت است و نه هيزم تر كه آتش بگيرد. مسالهي كردستان نبايد بزرگ شده و از اين مساله، مترسكي براي ترساندن مردم ساخته شود. ببينيد اينجا كاملاً آرام است.
ما فرصتطلب نيستيم
دكتر رحماني ميگويد: ما چهل سال براي خودمختاري مبارزه كرديم و اگر لازم باشد چهل سال ديگر نيز ادامه ميدهيم. بعضيها ما را متهم به فرصتطلبي ميكنند و معتقدند كه در اين شرايط از فرصت استفاده كرده و تقاضاي خودمختاري كردهايم در حالي كه سابقه مبارزه خلق كرد روشن است.
رهبران مذهبي كردستان در اينكه خودمختاري حق طبيعي خلق كرد است، وحدتنظر دارند. امام جمعه مهاباد به عنوان رييس هر هياتي كه با دولت مركزي مذاكره كند قبول و مورد پشتيباني قرار گرفته است. عزيز عاملي يك وكيل دادگستري جوان در شهر سقز با شور خاصي ميگويد: منشور ملل متحد و اعلاميه حقوق بشر حق تعيين سرنوشت را براي همهي ملتها تضمين كرده است. هر دولتي كه مدعي دمكراسي باشد بايد به خواستههاي ما توجه كند. به عقيده او رفع ستم ملي كه ابعاد اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دارد، ميتواند در قوام دمكراسي و ممانعت از بازگشت ارتجاع و امپرياليسم به كشور مؤثر واقع بشود، بعلاوه رفع ستم ملي از توسعه «شونيسيم» ملت حاكم و گرايشهاي تنگنظرانه افراطي ناسيوناليستي ملت تحت ستم جلوگيري ميكند. بحث خودمختاري در مهاباد كه در بين كردها به شهر قهرمانان معروف است و مركز سياست منطقه كردنشين است گرمتر از ديگر جاهاي كردستان است. هر روز دهها نفر از مقامات سياسي و خبرنگاران داخلي و خارجي به اين شهر ميرود. هر اظهار نظري در مورد مسالهي كردستان عكسالعمل وسيعي را از جانب مردم به دنبال دارد. فرداري روزي كه آيتالله طالقاني در مورد خودمختاري كردستان صحبت كردند. مردم حقشناسي خود را با شعار «درود بر طالقاني» ابراز داشتند.
 كردها از اينكه به آنها تجزيهطلب گفته شود بسيار متنفر هستند و ميگويند بدترين تهمت، قلمداد كردن ماست. ما به كلمه تجزيه طلبي حساسيت پيدا كرديم.
مرده ريگ رژيم شاه
هاشم كريمي يكي از اعضاي حزب دمكرات كردستان كه هفت سال فراري بوده و محكوم به اعدام ميباشد در بانه گفت: نغمهي شوم تجزيهطلبي كه اين روزها از جانب مراجع خاصي به كردها نسبت داده ميشود، مرده ريگ رژيم سرسپرده شاه است.
يك بازاري معتبر در سقز ميگويد: تجزيه طلبي كردها همان قدر صحت و پايه دارد كه ماركسيست اسلامي در نظام منفور شاه چند نفر از معلمان سقز اعتقاد دارند گروهي از خودمختاري كردستان برداشت نادرستي كرده و آن را با تجزيه طلبي اشتباه گرفتهاند به گفتهي آنان اگر فكر تجزيهي كردستان يا هر نقطهي ايران پيش بيايد آنها مقاومت خواهند كرد و اين خيانت را نميپذيرند.چه كردستان و  ايران از هم جدا نيستند.
در كردستان تقريباً تمام گروههاي سياسي آزاداغنه فعاليت ميكنند. چند حزب و سازمان جديد مانند، حزب مساوات اسلامي و سازمان زحمتكشان كردستان و . . . بوجود آمدند. در حالي كه هنوز گروهي خودمختاري را يك آرزوي ديررس به حساب ميآورند. بسياري از گروهها به دولت انقلابي اميد بستهاند. قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان نيز اين اميد را دارد ولي انكار نميكند كه بيتوجهي به خواستههاي خلق كرد مواجه با عكسالعمل عمومي خواهد شد. او نوع اين واكنش را مشخص نميكند ولي معتقد است نحوهي برخورد يك طرف كيفيت عكسالعمل طرف ديگر را مشخص خواهد كرد. قاسملو هشدار ميدهد مبادا، تنش و واكنش نسنجيده در مسير خشونت قرار گيرد.
تماميت ملي حفظ شود
كردها ميخواهند سرنوشت خود را در چارچوب مرزهاي ايران و به نحوي كه به حاكميت دولت مركزي و تماميت ملي لطمه نزند تعيين كنند. در دو هفتهاي كه در كردستان بودند تقريباً غالب مردم از طبقات مختلف از همهي رسانههاي گروهي دلخور بودند. آنها اعتقاد داشتند اين رسانهها خواستههاي مردم كردستان را آنطوري كه بايد و شايد تشريح نميكنند و درصدد توزيع مسايل حساس برنميآيند. گرچه هيات دولت به كردستان رفته و خواسته 8 مادهاي خلق كرد تسليم آقاي داريوش فروهر شده ولي تاكنون دولت هيچ عكسالعمل و اظهار نظر رسمي نداشته است. با اين حال تقريباً همهي كردها اميدوارند دولت حقيقت موضوع را مورد توجه قرار دهد و به خواست آنها كه انساني و قانوني است توجه شود. آنها نيك ميدانند كه همهي كارها يك شبه درست نميشود ولي اظهار نظر رسمي ميتواند حسن نيت دولت را در اين مساله به مردم نشان دهد.(كيهان29/12/1357)



