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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.

    اعزام نماينده ي ويژه از سوي امام
تهران- خبرگزاري فرانسه: امام خميني رهبر مذهبي مردم ايران ديروز نماينده ويژهاي براي پايان دادن به بحران كردستان به سنندج فرستاد. كردها كه در غربيترين بخش ايران در كنار عراق زندگي ميكنند، يكبار ديگر پس از 29 سال، زمزمه تجزيه طلبي برداشتهاند. اخباري كه از كردستان ميرسد حاكي است كه تظاهرات گستردهاي از شهرهاي اين استان با شركت معلمان، كارگران، دانش آموزان، نظاميان و مردان مسلح صورت گرفته است و اين تظاهرات، بعنوان حركت مخالف عليه دولت مركزي تلقي شده است (اطلاعات3/12/1357)
توصيه امام
امام خميني ديروز به شيخ الاسلام كردستان كه براي تبريك و تهنيت به مناسبت انقلاب اسلامي به حضور ايشان رفته بود گفتند: «برهمه علماي دين واجب است كه در زمينه وحدت كلمه كوشا باشند چون از اختلاف، فقط فرصت طلبان بهره برداري ميكنند و اين نقش امپرياليسم در گذشته و حال است و همه مسلمانان بايد مانند صدر اسلام، متحد باشند». پيش از بيانات امام، شيخ الاسلام در زمينه وحدت اسلامي و توحيد كلمه بين مسلمانان مطالبي بيان داشت و سپاس اهل سنت ايران را به حضور امام تقديم كرد. شيخ الاسلام، مسأله تجزيه طلبي كردها مقيم ايران را شايعه دانست و اطمينان داد كه اهالي كردستان و اهل سنت در ايران، مانند هميشه در كنار برادران اهل تشيع جزو پاسداران راستين انقلاب در آينده نزديك خواهند بود.(اطلاعات9/12/1357) 
اعلاميه امام خميني در باره وقايع كردستان
اين اعلاميه از سوي امام خميني، حدود ساعت يك بعد از ظهر امروز در باره وقايع كردستان انتشار يافت. بسم الله الرحمن الرحيم- به اهالي محترم مسلمان كردستان: شنيده شده كه عدهاي وضع كردستان عزيز را مغشوش كردهاند و نميخواهند بگذاريد مسلمانان آسايش داشته باشند و بر خلاف اسلام عمل ميكنند. اين عده به ارتش كه اكنون بسوي ملت مسلمان بر گشته و از آن تبعيت ميكنند حمله ميبرند و آنها را مورد توهين قرار ميدهند. اين قبيل كارها بر خلاف اسلام و مصالح مردم مسلمان است. مردم كردستان و ساير نقاط بايد بدانند كه هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمري از نظر ما مردود است و ما با برادران اهل سنت خود هيچ اختلافي نداريم همه اهل ملت واحد و قران واحد هستيم ارتش و ژاندارمري و پليس نيز بايد بدانند كه از اين به بعد آنها حافظ مصالح و استقلاال مردم مسلمانند و اگر كسي به آنها حمله كند از مردم مسلمان نيست و از اعمال اجانب است و بايد نيروهاي مصلح با قدرت از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع كنند و هر گونه حمله اي را به خود و به نواميس مردم با قدرت دفع نمايند.                 روح الله الموسوي خميني
28/12/57 – 20 ربيع الثاني 99(كيهان28/12/1357)
امام خميني:ميخواهند مانع وحدت مسلمانانايران شوند.
حضرتايتالله العظمي امام خميني در اعلاميهاي كه به دنبال وقايع سنندج انتشار يافت هرگونه توهين و حمله به ارتش و ژاندارمري را مردود اعلام داشته و يادآوري كرد كه مردمايران چه شيعه و چه سني همه اهل ملت واحد و قرآن واحد هستند هيچ اختلافي بين شيعه و سني وجود ندارد و افرادي كه وضع كردستان را مغشوش كردهاند نميخواهند بگذارند كهاين تفاهم بين جامعه مسلمانايران بوجودايد. متن اعلاميهآيتالله امام خميني بهاين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
  به اهالي محترم كردستان. شنيده شده كه عدهاي وضع كردستان را مغشوش كردهاند و نميخواهند بگذارند مسلمانان آسايش داشته باشند و بر خلافايران اسلام عمل ميكننداين عده به ارتشي كه اكنون به سوي ملت مسلمان برگشته و از آن تبعيت ميكنند حمله ميبرند و آنها را مورد توهين قرار ميدهنداين قبيل كارها برخلاف اسلام و مصالح مردم مسلمان است مردم كردستان و ساير نقاط بايد بدانند كه هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمري از نظر ما مردود است و ما با براداران اهل سنت خود هيچ اختلافي نداريم همه اهل ملت واحد و قرآن واحد هستيم ارتش ژاندارمري و پليس بايد بدانند كه ازاين به بعد حافظ مصالح و استقلال مردم مسلمانند و اگر كسي به آنها حمله كند از مردم مسلمان نيست و از اعمال اجانب است و بايد نيروهاي مسلح با قدرت از منابع و مصالح ملت مسلمان دفاع كنند و هرگونه حمله را به خود و ناموس مردم با قدرت دفع نمايند.-روح الله الموسوي الخميني(كيهان29/12/1357)
 ملاقات استاندار كردستان با امام خميني 
در پي ديدار پنجشنبه بعد از ظهر هيات دولت، دكتر يونسي استاندار كردستان نيز با امام خميني ملاقات كرد. در اين ملاقات كه به اتفاق احمد صدر حاج سيد جوادي وزير كشور صورت گرفت، استاندار كردستان ضمن ايراد گزارشي از وضع كردستان، مسائل اين منطقه را براي امام خميني توضيح داد. 
امام خميني در اين ملاقات، موكدا خواست كه آرامش در منطقه حفظ شود و رفاه اهالي اين منطقه مورد توجه شديد قرار گيرد. همچنين صبح ديروز استاندار كردستان، به ملاقات آيتالله العظميشريعتمداري رفت كه آيتالله در مذاكرات خود با وي براي رفع اختلافاتي كه ميان كردها و تركها بروز كرده است، توصيههائي كرد و حفظ آرامش و امنيت منطقه را مورد تاكيد قرار داد.(آيندگان8/2/1358) 
امام: مرزها را بايد مرزنشينان حفظ كنند. 
قم ـ خبرنگار كيهان: گروهي از برادران كرد مريوان پريروز با امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران در قم ملاقات كردند و ضمن تشريح خواستهاي منطقه آمادگي خود را براي جانبازي در راه اهداف جمهوري اسلامي ايران اعلام داشتند. 
امام خميني در اين ديدار، خطاب به كردهاي مريوان مطالبي به شرح زير ايراد كرد:
بسم الله الرحمن الرحيم-شما ميدانيد كه الان موقع حساسي است كه ما بايد از اين مرحلهاي كه پيش داريم جلو برويم و در اين مراحل اوليه جمهورياينهايي كه اساس يك ملت است و ما الان در جلو داريم بايد همه برادرها با هم متحد باشيم و اين مسايل را در صدد هستند كه نگذارند. اين مراحل پيش برود و لذا ديديد كه در رفراندوم شلوغكاري كردند و الان هم ميخواهند شلوغ بكنند و نگذارند مسايل اسلامي پيش رود. اينها از اسلام ميترسند براي اينكه اسلام دين برابري و برادري است و در آن اصلاً نژاد مطرح نيست. كرد، فارس، ترك، و عرب ابداً در اسلام مطرح نيست آن چيزي كه در اسلام مطرح است تقوي و صفا، برابري و برابري است، آنها ميدانند كه اگر اسلام آن طوري كه هست در اين مملكت تحقيق پيدا بكند، دستشان كوتاه خواهد شد آنها ميخواهند كه همان قلندريها و همان چپاولگريهايي كه ميكردند همانها را ادامه بدهند يا برگرانند. تنها اسلام است كه ميتواند جلو اينها را بگيرد، از اين جهت اينها ميخواهند شلوغيهايي بكنند. يك نفاقها و اختلافاتيايجاد كنند كهاين مراحل ابتدايي نگذرد، در خارج منعكس كنند. كهاينها نميتوانند خودشان را اداره كنند. محتاج به اين هستند كه يك كمي يك قيمتي بيايد آنها را اداره بكند و باز برادرهاي مرزنشين و مركزنشين، همان طوري كه در ابتداي نهضت همه با هم بوديد همه با هم اين نهضت را پيش برديد حكومت اسلامي مستقر پيدا بكنيم. با قوانين اسلام، آنوقت خواهيد ديد و خواهيد فهميد كه آن رژيميكه عدالتپرور است آن رژيمي كه براي دهقان بيشتر مقام قايل است تا براي گروهها و زبانها مطرح نيست اسلام است. ما بايد كوشش كنيم،اين مطلب را به دنيا صادر كنيم كه مملكت ما يك مملكتي است كه متحول شد از رژيم طاغوتي به رژيم اسلامي انساني و محتوايش و واقعيتش تغيير و تحول واقعي كرد. فقط اسم نبود كه ما بگوئيم جمهوري اسلامي  نه ما ميخواهيم تمام قواعد اسلامي همانطور كه در صدر اسلام بوده است در ايران تحقق پيدا كند و به دنيا ارائه بدهيم كه اسلام مترقي اين است آن كه به حال مستمندان و ضعفا بيشتر عنايت دارند تا بحال ديگران، آنكه طرفدار مستضعفين است، آن رژيمي است كه ميخواهد مستضعفين را از قيد و بند آن گرفتاريها بيرون بياورد آن اسلام است، آن رژيمي كه اصلاً مطرح نيست، مرزنشيني و مركزنشيني، بالا نشيني و پائيننشيني اسلام است. رژيميكه وقتي در راس حكومتش مثل رسول الله باشد وقتي كه ميآمدند در يك مجلسي كه اصحاب حضرت و حضرت نشسته بودند بالا و پائين معلوم نبود و ميپرسيدند كدام يكي آن پيامبر هستيد اگر هم يك حصيري بوده حصير آن وقت براي مسجد بوده روي آن حصير همه مينشستند، از همان مسجد تجهيز قوا ميكردند و ممالك را ميگرفتند يك چنين حكومتي ما ميخواهيم الان در خود تهران زاغهنشينيهايي است كه در كردستان شبيهاش را نميبينيم، من اميدوارم شما كه در مرز هستيد و اميدوارم كه مرزها را شما خودتان با قدرت خودتان حفظ كنيد و ماها كه اينجا هستيم همه يك كلام داشته باشيم و آن اسلام و جمهوري اسلامي، من از شما و همه دوستان آنجا ميخواهيم كه اين وحدت را حفظ كنيد و اين اراده و تصميم قويتان را حفظ كنيد و با اين بازوها قدرتمند جلوي اين خاشاكهايي كه هست، پوشالهايي كه هست بگيرند. 
انشاءالله مملكت خودتان براي خودتان باشد و همه اينهايي كه ميخواستند و ميخواهند باز يك سلطهاي پيدا كنند همه اينها از بين خواهند رفت. (كيهان26/4/1358)
براي حل مشكلات مردم، نماينده امام به آذربايجان رفت. 
در پي حوادث اخير مناطق آذربايجان، امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران به حجتالاسلام عبدالكريم موسوي اردبيلي ماموريت داد تا مسايل و مشكلات مردم اين مناطق را بررسي و برطرف سازد. 
متن دست خط امام بشرح زير است: 
باسمه تعالي
خدمت جناب مستطاب حجتالاسلام آقاي حاج سيد عبدالكريم موسوي اردبيل دامت بركاته
اميد است وخود آنجناب از بليات محفوظ و به انجام وظايف الهي مشغول باشيد. ضمنا با توجه به اوضاع منطقه مشكين شهر و مناطق ديگر آذربايجان شرقي و غربي و مشكلات و گرفتاريهاي اهالي محل، مقتضي است جنابعالي مسافرتي به آن منطقه بنمائيد و از نزديك، اوضاع مردم و گرفتاريهاي آنان را بررسي نموده و در رفع مشكلات، بهر نحو مصلحت ميدانيد اقدام نمائيد و در هر منطقه از همكاري و تفاهم با علماي اعلام محل ـ دامت بركاتهمـ دريغ نفرمائيد. از خداي تعال،ادامه توفيقات آن جناب را در راه خدمت به اسلام و مسلمين خواستارم. والسلام عليكم .27 شعبان 99.روح الله الموسوي الخميني(كيهان1/5/1358)
آخرين  هشدار امام به توطئهگران:اشتباه كرديم كه انقلابي عمل نكرديم. 
قم ـ خبرنگار كيهان: امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران بعدازظهر ديروز در حضور صدها تن از مردم قم و زايراني كه از شهرهاي مختلف به اين شهرآمده بودند نطق مهمي دررابطه با مسايل مملكت و همچنين تقش اسلام در جهان ايراد كرد متن سخنان امام چنين است: 
بسم الله الرحمن الرحيم
من از ملتها و دولتهايي كه در اين نداي اسلام با ما موافقت كردند و به نداي اسلام لبيك گفتند، تشكر ميكنم و سلامت و تاييد همه را از خداوند تعالي خواستارم. روز قدس يك روز اسلامي و يك بسيج عمومي اسلامي بود و من اميدوارم كه اين امر مقدمهاي باشد براي يك حزب مستضعفين در تمام دنيا  و من اميدوارم كه يك حزب به اسم حزب مستضعفين در تمام دنيا بوجود آيد و همه مستضعفين با هم در اين حزب شركت كنند و مشكلاتي را كه بر سر راه مستضعفين است از ميان
بردارند و در مقابل مستكبرين و چپاولگران شرق قيام كنند و ديگر اجازه ندهند مستكبرين بر مستضفين عالم ظلم كنند و نداي اسلام و وعده اسلام را كه حكومت مستضعفين بر مستكبرين و وارث زمين براي مستضعفين است، متحقق كنند تاكنون مستضعفين متفرق بودهاند و يا تفرقهكاري انجام ميگيرد اكنون كه نمونهاي از پيوند مستضعفين در بلاد مسليمن تحقق پيدا كرد، اين نمونه بايد در سطح وسيعتري در تمام قشرهاي انسانهاي تاريخ حال و آينده تحقق پيدا كند به اسم حزب مستضعفين كه همان حزبالله است و موافق اراده خداي تبارك و تعالي است كه مستضعفين بايد وارث زمين بشوند. ما از جميع مستضعفين عالم دعوت ميكنيم كه با هم در حزب مستضعفين وارد بشوند و مشكلات خودشان را دسته جمعي و با اراده و تصميم عمومي رفع كنند هر مسالهاي كه در هر جا و در هر ملتي پيش ميآيد بوسيله اين حزب مستضعفين رفع بشود. من بايد با كمال تاسف عرض كنم كه يك اشتباه دولتها وملتهاي اسلام و خصوصا دولتها و ملتهاي عرب كردند و يك اشتباه هم ما در ايران كرديم، اشتباهي كه همه مسليمن خصوصاً دولتها و ملتهاي عرب كردند اين بود كه به اسراييل مهلت دادند و اغراض شخصي ملتها مانع شد از اين كه صداي اسراييل را در همان اول خفه كنند و نگذارند قدرت پيدا كند و معالاسف همين اغراض مانع شد كه صبحتهاي ما را كه در طول نزديك به 20 سال فرياد زديم وآنها را به اتحاد بر ضد اسراييل دعوت كرديم، اجابت كنند مهلت دادند تا اين كه به اينجا رسيد كه الان دست تعدادي از آنها دراز شده است و جنوب لبنان را به آتش  ميكشند و فلسطين را ميخواهند عقب بزنند و ما گفتيم اسراييل اين فاسد به قدس و بيتالمقدس اكتفا نخواهد كرد و اگر مهلت داده شود، تمام دول اسلامي در معرض خطر است اشتباه سابق بايد جبران بشود اتحاد مسليمن و تشكيل حزب مستضعفين بر ضد مستكبرين تحقق يابد كه در راس آنها آمريكاي جاني و نوكر بسيار فاسد آن اسراييل است. اين اشتباه دول اسلامي و اعراب خصوصاً بود و بايد جبران كنند. اين اشتباه را در پيشگاه خداي تبارك و تعالي توبه كنند و اما اشتباهي كه ما كرديم اين بود كه بطور انقلابي عمل نكرديم و مهلت داديم به اين قشرهاي فاسد و دولت انقلاب و ارتش انقلاب و پاسدار انقلاب هيچ يك از اينها عمل انقلابي نكردند و انقلابي نبودند. (كيهان27/5/58)
امام:نگذاريد اشرار بگريزند.
قم:اين دستور ديشب از طرف حضرت آيتاللهالعظمي امام خميني به رييس كل ستادارتش رييس كل ژاندارمري، رييس پاسداران انقلاب صادر شد: 
بسم الله الرحمن الرحيم
به رييس ستاد ارتش، رييس كل ژاندارمري جمهوري اسلامي، ورييس پاسداران انقلاب اكيداً دستورميدهم كه به نيروهاي اعزامي به منطقه كردستان دستوردهند كه اشرار و مهاجمين را كه در حال فرارهستند تعقيب نمايندو آنان رادستگير نموده و با فوريت به محاكم صالحه تسليم كنند و تمام مرزهاي منطقه را با فوريت به بندند كه اشرا ر به خارج نگريزند و اكيداً دستور ميدهم كه سران اشرا را با كمال قدرت دستگيرنموده و تسليمنمايند. اهمال در اين امر تخلف از وظيفه و مورد مواخذه شديد خواهدشد.                          
والسلام،24شهررمضان99(كيهان27/5/1358)
اخطار امام به سران ارتش و ژاندارمري در مورد پاوه
پيشازظهر امروز، امام خميني، به عنوان فرمانده كل قوا به ارتش دستور داد براي سركوبي مهاجمان پاوه اقدام جدي كنند در صورتي كه تا 24 ساعتاينده عمل مثبتي انجام نشود فرماندهان ارتش و ژاندارمري مسوول خواهند بود و با آنان انقلابي رفتار خواهد شد متن پيام امام خميني بشرح زيراست: 
بسم الله الرحمن الرحيم
از اطرافايران گروههاي مختلف ارتش و پاسدار و مردم غيرتمند تقاضا كردهاندكه من هم دستور دهم به سوي پاوه رفته و غائله را ختم كنم من از آنان تشكر ميكنم. به دولت و ارتش و ژاندارمري اخطار ميكنم، اگر با توپها و تانكها، قواي مجهز تا 24 ساعت ديگر حركت به سوي پاوه نشود، من همه را مسوول ميدانم و به عنوان رياست كل قوا، به رييس ستاد ارتش دستور ميدهم كه بي انتظار دستور ديگر، و بدونه فوت وقت، با تمام تجهيزات به سوي پاوه حركت كنند و به دولت دستور ميدهم وسايل حركت پاسداران را فوراً فراهم كند. 
تا دستور ثانوي، من مسوولاين كشتار وحشيانه را قواي انتظامي ميدانم و در صورتي كه تخلف ازاين دستور نمايند با آنان عمل انقلابي ميكنم. مكرر از نقطه اطلاع ميدهند كه دولت و ارتش كاري انجام نداده است من اگر تا 24 ساعت ديگر عمل مثبت انجام نگيرد، سران ارتش و ژاندارمري را مسوول ميدانم. 
      والسلام روح الله الموسي الخميني(اطلاعات27/5/1358)
فرمان امام به عنوان رييس كل قوا درباره حوادث پاوه 
بسم الله الرحمن الرحيم
از طرف ايران نيروهاي مختلف ارتش و پاسداران و مردم غيرتمند تقاضا كردهاند كه من دستور بدهم بسوي پاوه رفته غائله را ختم كنند. من از آنان تشكر ميكنم و به دولت و ارتش و ژاندارمري اخطار ميكنم اگر با توپها و تانكها و قواي مجهز تا 24 ساعت ديگر حركت به سوي پاوه نشود من همه را مسوول ميدانم.
من به عنوان رياست كل قوا به رييس ستاد ارتش دستور ميدهم كه فوراً با تجهيزات كامل عازم منطقه شوند و با تمام پادگانهاي ارتش و ژاندارمري دستور ميدهم كه بيانتظار حركت كنند وبه دولت دستور ميدهم وسايل حركت پاسداران را فوراً فراهم كنند.
تا دستور ثانوي من مسوول اين كشتار وحشيانه را قواي انتظامي ميدانم و در صورتي كه تخلف از اين دستور نمايند با آنان عمل انقلابي ميكنم. من اگر تا 24 ساعت ديگر عمل مثبت انجام نگيرد سران ارتش و ژاندارمري را مسوول ميدانم.  والسلام روح الله الموسي الخميني(كيهان28/5/1358) 
فرمان امام خميني به واحدهاي زميني،هوايي و دريايي 
امام: بدون فوت وقت به سنندج برويد. 
اين دستور ظهر امروز از طرف رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني صادر شد:
كليه نيروها و قواي انتظامي به اين دستور توجه فرمايند:
بسم الله الرحمن الرحيم:
 الساعه خبر رسيد كه در سنندج، حزب دمكرات، ارتشيها و سازمانهاي آنان را محاصره كردهاند و اگر تا نيم ساعت ديگر كمك نرسد اسلحهها را ميبرند. و از مسجد سنندج به ما اطلاع دادهاند كه حزب دمكرات زنهاي ما را به گروگان بردهاند، اكيداً به كليه قواي انتظامي دستور ميدهمكه به پادگانهاي مراكز ابلاغ كنند كه به قدر كافي به طرف سنندج حركت كنند و با شدت اشرار را سركوب نمايند، پاسداران انقلاب در هر محلي هستند به مقدار كافي بطرف سنندج و تمام كردستان با پل هوايي بسيج شوند و با شدت تمام اشرار را سركوب نمايند.
تاخير ولو بقدر يكساعت تخلف از وظيفه، به شدت تعقيب ميشود از ملت ايران ميخواهمكه مراقب باشند هر يك از مامورين تخلف كردند فوراً اطلاع دهند. من انتظار دارم كه تا نيمساعت ديگر از قواي انتظامي به من خبر بسيج عمومي برسد.والسلام 28 مردادماه 58 روح الله موسوي الخميني (كيهان يكشنبه 28/5/58)
امام خميني خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان:مسير خودمان را ميرويم و باكي از اين طرف و آن طرف نداريم... يك حزب و يا چند حزب را كه صحيح عمل ميكنند، ميگذاريم عمل بكنند و باقي را ممنوع اعلام ميكنيم.
عصر ديروز اعضاي منتخب مجلس خبرگان در  قم به حضور امام خميني رسيدند و ضمن جلسه معارفه امام خميني خطاب به آنان چنين فرمودند:
اين خرابكاريها را پيش آوردند براي اينكه اذهان را بجاي ديگري متوجه كنند و شايد به خيال خودشان بتوانند آقايان را از ادامه كار خودشان باز دارند بعد هم كه بخواهيم مجلس شورايي درست بشود و رييسجمهور، باز ما منتظر هستيم كه اين مسايل پيش بيايد و ليكن ملت راه خودش را پيدا كرده است ملت و دولت و همه قشرها با اين راه ادامه ميدهند چه اين شلوعكاريها را اينها بكنند و چه نكنند و سركوبي اينها هم خيلي دشوار نيست ولي ما ميخواهيم حدالامكان با ملايمت رفتار كنيم ـ خونريزي نشود ـ در هر صورت ما منتظر اين هستيم كه اين خرابكاريها به دست اين خرابكارها و به دست اين اجانب كه اينها را آلت قرار دادهاند بشود اينها براي مقاصد خودشان و با اين اسمهاي مختلف مثل حزب دموكرات ، حزب فداييان خلق و اين طور الفاظ بيمعني به اين كارهاي خلاف انساني ادامه دهند، گاهي با قلم، گاهي با عمل و همين طور كه من ديروز عرض كردم گناه اين به گردن ماست. انقلاب نبايد اينطور باشد، ما ميخواستيم بعد از انقلاب هم خيلي با ملايمت رفتار كنيم.
اگر اوضاع دوباره برگردد.
مرزها را باز گذاشتند و همه را آزاد كردند، قلم ها را آزاد كردند، گفتار را آزاد كردند، احزاب را آزاد كردند، به خيال اينكه اينها مردمي هستند كه اگر لااقل مسلمان نيستند آدم هستند بر اي مملكتي كه ملت براي خود آنها زحمت ميكشد لااقل آنقدر ادراك دارند كه اگر اوضاع دوباره برگردد براي همه بداست، لكن معلوم شد خير قضيه اين نيست و اينها عمال آمريكا هستند حالا يا عمال خارجي هستند و يا عمال جاهاي ديگر هستند حالا براي ملتها ماهيت اينها، ماهيت اين نويسندهها، ماهيت اين احزاب، ماهيت اين الفاظ فريبنده بيمعني روشن شد. اگر ما الان انقلابي رفتار كنيم نميتوانند بگويند كه شما آزادي نداريد ما آزادي داديم ولي سوءاستفاده شد و آزادي ديگر نخواهيم داد آزادي به اين معني كه اينها بخواهند خرابكاري بكنند اين آزادي داده نخواهد شد آزادي در حدودي است كه قوانين اقتضا بكند، در حدودي كه اسلام به ما اجازه بدهد، اسلام اجازه نميدهد مملكت پخش بشود، تمامنوشتههايشان را از بين ميبريم براي اينكه وقتي كه ملت فهميد كه اينها خرابكارند ديگر با اين اشخاص نميشود با ملايمت رفتار كرد حزب دموكرات كردستان يك جمعيت خرابكارهستند. يك جمعيت فاسد هستند. يك جمعيت مفسد هستند اينها را ما نميتوانيم بگذاريم كه هر كاري كه دلشان
ميخواهد بكنند حالا هم  اعتراض كردهاند كه خود شماها داريد اين كارها را ميكنيد نظير آنها كه در پريروز و جند روز پيش آن خرابكاري را كردند و بعد گفتند كه خود مردم اين كارها را كردند. خودشان ايجاد غائله ميكنند بعد گردن مردم ميگذارند. حالا هم در روزنامه ديديم كه آنها عزالدين حسيني فاسد و همينطور قاسملو فاسد كه لابد اينجا نيست.
بايد با شدت رفتار كرد.
اينها ميگويند كه خود پاسدارها كه آمدند مردم رابه اين وضع در آوردند در صورتي كه سر پاسدارها را بريدند سر مردم را بريدند، بچهها را چهها كه نكردند. يك چنين مردمي هستند با اينها نميشود با آشتي و با مصالحه رفتار كرد با اينها بايد با شدت رفتار كرد و با شدت رفتار ميكنيم و منتها حتيالامكان حالا هم ما دلمان ميخواهد كساني كه قلم دارند كساني كه به خيال خودشان روشنفكر هستند كساني كه جبههها تشكيل ميدهند با آنها با ملايمت رفتار كنيم لكن بايد دست از كار خودشان بردارند، مسير ملت معلوم است يك چيزي نيست كه مجهول باشد همه كساني كه بر اوضاع ايران مطلع و آگاه هستند همه ميدانند كه اين ملت چه ميخواهد بر كسي پوشيده نيست  به خارجيها، به داخليها، به احزاب، به هيچكس پوشيده نيست كه اين ملت آنچه را كه ميخواهد جمهوري اسلامي است. اسلام را ميخواهد حالا چند نفر آدم فاسد آمدهاند و ميگويند اسلام نه، همان جمهوري و اين چند نفر آدم ميخواهند به يك ملت تحميل بشوند و بعد، بگويند كه ما آزاد نيستيم. آزادي اين است كه شمايي كه در اقليت هستيد و آنهم نه اقليتي كه حزبهاي بعضي از آنها اقل و بعضي اكثرند. آن اقليتي هستيد كه همه گروهايتان را با هم جمع كرديد و همه كارها را انجام داديد و همه خرابكاريها را هم كرديد و از صد يك، يك و نيم فوقش دو همه رويهمرفته كه مخالف با قضيه بود. يك چنين رفراندومي در دنيا سابقه نداشت كه اينطور رفراندوم باشد يك چنين رفراندوم آزادي كه همه مردم را آزاد گذاشتند و مردم به آزادي راي دادند ولي بعضيها از همين شياطين جلوگيري كردند اينها نميخواهند كه اين مملكت به حال خودش باقي بماند و اين مملكت و اين نهضت پيش برود. اينها منظورشان اينست كه نگذارند پيش برود والا خرمنسوزي و كارخانهها را از كار بازداشتند و مردم را از راي دادن بازداشتند. و در وقتي كه مردم مجلس خبرگان را ميخواهند تهيه كنند اين بساط را درست كردند و وقت راي گرفتن آنطور و وقت تشكيل اين طور، اين مسير ملت است شمايي كه ميگوييد ما براي ملت و براي تودهها و براي خلق داريم كار ميكنيم آيا بهنفع خلق است سوزاندن حاصل رنج يكساله يك جمعيت ميخواهند تودهها و خلق راي بدهند و شما جلوگيري ميكنيد اين به نفع خلق است و به نفع تودهها است كه ادعا ميكنند كه ما به نفع تودهها هستيم و به نفع خلق هستيم و اين عمامه و نعلين است كه برخلاف است، عمامه نعلين حالا 5 ماه است  كه به شما مهلت داده در صورتي كه همه قدرت در دست شما است. قدرت در همه جا در دست عمامه و نعلين بوده شما چه كردهايد جز اينكه آنها هر جا خرابكاري كردهاند بله اشكال به عمامه و نعلين است كه به شما خرابكاران مهلت داده است. اين اشكال وارد است اگر بنا بود از اول مثل ساير انقلاباتي كه در دنيا واقع ميشود عمل كنيم انقلاباتي كه واقع ميشود پشت سر هر انقلاب چند هزار از اين اسلامي در اينجا بيايد طرحش مردود است، طرح مساله غير اسلامي بر خلاف وكالت شما است. مثل اينكه يك مساله علمي را بخواهيد در اينجا بحث بكنيد مانعي ندارد بحث بكنيد. اما برخلاف وكالت شما است طرح كردن يك مساله غير اسلامي هرچه باشد، هرچه مترقي باشد شما نميتوانيد طرح كنيد. ملت خودش اختيار دارد يك دسته ديگري درست كند كه در مسايل غيراسلامي بحث بكند و از چارچوب مسايل اسلامي البته مسايل اداري راجع به اداره امور مسايل ديگري است.
از هيچ چيز باك نداريم.
اما مطالبي كه مربوط به اسلام نيست اگر يكي بخواهد طرح كند او بر خلاف مسير ملت است و علاوه بر خلاف حدود وكالتش است حد وكالت بيشتر از اين نيست اگر راي هم بدهد راياش درست نيست اگر خداي ناخواسته همه آقايان هم راي بدهند به يك مساله غير اسلامي برخلاف وكالتشان است. مردم وكالتشان نكردهاند كه برخلاف راي بدهند ما از هيچ چيز باك نداريم نه باك داريم كه شرق ما را يك وقت اشخاص مثلاً غير آزادي طلب يا ديكتاتور حساب بكنند و نه باك داريم از اين كه غرب اين طور حساب بكند. اينها چون منافعشان در خطر است بايد همه تهمتها را به ما بزنند و ما همه تهمتها را قبول ميكنيم. هر چه آنها ميگويند بسيار خوب اما ما جمهوري اسلامي را آنطوري كه دستور از خداي تبارك و تعالي داريم و به آنطوريكه مصالح مملكت ما و ملت ما التزام ميكند ما اين مسير را خواهيم رفت و آقايان هم همين مسير را خواهند رفت و هرچه هر كه بگويد هيچ مورد اعتماد و اعتنا نيست و باكي هم از اين نيست كه چه ميگويند البته اگر بخواهيد همه مردم براي شما خوب بگويند بايد برويد داخل خانههايتان و هيچكس شما را نبيند براي حضرت امير هم هزاران چيز گفتند براي پيغمبر اكرم گفتند. حالا هم دارند ميگويند ما باكي از اين حرفها نداريم. غربي براي پيغمبر ما بدتر از اين ميگويد كه براي شما ميگويد. براي همه خلفاي اسلام. براي همه آنها آنچه ميخواهند ميگويند الان منافعشان در معرض خطر است البته آنها بايد بر عليه ما حرف بزنند. لاكن ما مسير خودمان را طي ميكنيم تا آنجايي كه بتوانيم مسير خودمان را طي ميكنيم و آقايان هم مسير خودشان را طي ميكنند و بدون اينكه باكي از حرفهاي اين ور وآن ور داشته باشند.
ميخواهند وجيهالمله شوند.
 ما وجاهت نميخواهيم براي خودمان درست كنيم نه شما ميخواهيد وجيهالمله بشويد و نه ما در اين مجلس نميخواهيد براي خودتان وجاهت درست كنيد شما كه در اين مجلس ميرويد آنطوري كه ملت از شما ميخواهد و مطابق آنچه اسلام شما را موظف كرده است همانطور عمل بكنيد و عمل خواهيد كرد و من سفارش ميكنم به آنهايي كه خداي نخواسته آرايي دارند برخلاف مسير ملت طرحآراييشان را بگذارند براي يك وقت ديگر و حالا وقت اين نيست كه آرايي كه برخلاف مسير ملت است اظهار بكنند و حيثيت خودشان را در بين ملت از بين ببرند. من ميل ندارم حيثيت آقايان از بين برود اگر در اين مجلس حرفهاي زده بشود كه برخلاف مسير ملت است اينها وجاهت خودشان را در بين ملت از بين ميبرند و خداي نخواسته بعدها برايشان خيلي نفع ندارد. همان مسيري كه ملت داشتند برويد و اگر ميخواهيد مطابق دمكراسي عمل بكنيد، دمكراسي اين است كه آراء اكثريت، آن هم اينطور اكثريت معتبر است. اكثريت هر چه گفتند، آن معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد،
شما ولي آنها نيستيد كه ميگويند. به ضرر شما است شما وكيل آنها هستيد ولي سرپرست آنها نيستيد خواهش ميكنم از اشخاصي كه ميخواهند مسالهاي طرح كنند آن مساله برخلاف مسير ملت نباشد شما آن مسايلي را كه مربوط به وكالتتان است و آن مسيري كه ملت ما دارد روي آن مسير برويد و عقيدهتان اين است كه اين مسيري كه ملت رفته خلاف مصلحتش است. خوب باشد ملت ميخواهد اين طور بكند. شما چكار داريد خلاف مصلحتش را ميخواهد انجام بدهد. ملت راي داده و چون راي داده راي اكثريت در همه دنيا معتبر است. آنهم يك چنين اكثريتي، آنهم يك فرياد چند ماهه و چندساله ملت، آنهم اين مصيبتهاييكه ملت ما در اين راه كشيدهاند انصاف نيست كه حالا شما بياييد مطلبي بگوييد برخلاف مسير است و پيش هم نميرود. اگر چنانچه يك چيزي هم گفته بشود پيش نميرود براي اينكه اولاً مخالف با وضع وكالت شما است  و شما وكيل نيستند از طرف ملت براي هر چيزي و ثانياً برخلاف مصلحت مملكت است. برخلاف مصلحت ملت است. برخلاف مصلحت خود آقايان است و ما از خداي تبارك و تعالي خواهانيم كه آقايان انشاءالله با سلامت و موفقيت اين راه را طي بكنند و يك قانوني كه مطابق با اسلام و همه چيزش مترقي است تدوين كنيد و ما اسلام را مترقيترين مكتبها ميدانيم و هر كس هرچه ميخواهد بگويد ما اسلام را مكتب مترقي ميدانيم و شما فرض كنيد مكتب مترقي نيست ما اين را ميخواهيم مترقي اسمش را ميگذاريد بگذاريد. غيرمترقي اسمش را ميگذاريد بگذاريد. ما را وحشي هم ميدانيد بدانيد. ما اين را ميخواهيم ملت ما هم اين را ميخواهند. و من معذرت ميخواهم از آقايان كه در اين هواي گرم تشريف آوردند مويد باشيد.و السلام عليكم و الرحمته و بركاته(كيهان28/5/1358)
بيانات امام خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان
تهران ـ خبرگزاري پارس: ساعت 18 ديروز به منظور معارفه و ملاقات با امام خميني اعضاي منتخب مجلس خبرگان به اتفاق آقاي هاشم صباغيان وزير كشور وارد قم شدند و با امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران در محل اقامتشان ديدار كردند.
امام خميني به مدت 30 دقيقه طي سخناني تاريخي خود در استانها گشايش مجلس خبرگان نمايندگان مردم را ارشاد كردند.
امام خميني در اين ديدار خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان گفتند به قانون اساسي مطابق با شرح و در چارچوب مسايل اسلامي و شرح و قانون جمهوري اسلامي عمل كنيد. (جمهوري اسلامي28/5/1358)
اطلاعيه امام
اين اطلاعيه ديشب از طرف امام خميني خطاب به رييس ستاد ارتش، رييس ژاندارمري و رييس پاسداران صادر شد:
بسم الله الرحمن الرحيم
به رييس كل ستاد ارتش و رييس كل ژاندارمري اسلامي و رييس پاسداران اكيداً دستور ميدهم كه به نيروهاي اعزامي به منطقه كردستان دستور دهند كه اشرار و مهاجمين را كه در حال فرار هستند تعقيب نمايند و آنان را كه دستگير نموده و با فوريت به محاكم صالحه تسليم كنند و تمام مرزهاي منطقه را هر چه سريعتر ببندند كه اشرار به خارج نگريزند. اكيداً دستور ميدهم كه سران اشرار را با كمال قدرت دستگير نموده و تسليم نمايند. اهمال در اين امر تخلف از وظيفه و مورد مواخذه شديد خواهد شد.والسلام بيست و چهارم شهر رمضان 99 برابر با 27/5/58 روح ا…الموسوي الخميني(جمهوري اسلامي28/5/1358)  
فرمان امام خميني به واحدهاي زميني، هوايي،و دريايي؛
امام : بدون فوت وقت به سنندج برويد. 
اين دستور ظهر ديروز از سوي رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني صادر شد:
كليه نيروها و قوا انتظامي به اين دستور توجه فرمايند: 
بسم الله الرحمن الرحيم : الساعه خبر رسيد كه در سنندج حزب دمكرات،ارتشيها و سازمانهايآنان را محاصره كردهاند و اگر تا نيم ساعت ديگر كمك نرسد اسلحهها را ميبرند و از مسجد شهر به ما اطلاع دادهاند كه حزب دمكرات زنهاي ما را به گروگان بردهاند اكيداً به كليه قوا انتظامي دستور ميدهم كه به پادگانهاي مراكز ابلاغ كنند كه به قدر كافي بطرف سنندج حركت كنند و با شدت اشرار را سركوب نمايند پاسداران انقلاب در هر محلي هستند به مقدار كافي به طرف سنندج و تمام كردستان با پل هوايي بسيج شوند و با شدت تمام اشرار را سركوب نمايند.
تاخير ولو بقدر يكساعت تخلف از وظيفه و به شدت تعقيب ميشود و از ملت ايران ميخواهم مراقب باشند هر يك از مامورين تخلف كردند فوراً اطلاع دهند. من انتظار دارم كه تا نيم ساعت ديگر از قواي انتظامي به من خبر بسيج عمومي برسد.والسلام 28 مردادماه 58 روح الله موسوي الخميني(كيهان29/5/1358)
امام: سر كردگان حزب دمكرات كردستان را دستگير كنيد. 
امام خميني مردم كردستان را دعوت به آرامش كرد. 
سر كردگان حزب دمكرات جوانا ن را به برادركشي كشاندند.
ساعت يك بعدازظهر امروز امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران پيام مهمي خطاب بهاهالي كر دستان صادر نمود. 
متن پيام بشرح زير است: 
بسمالله الرحمنالرحيم
اهالي محترم كردستان؛دوستان معظم من؛پس از پيروزي اتقلاب و اعلام جمهوري اسلامي گروههايي كه با اسلام دشمن هستند و از وابستگان اجانب ميباشند شروع به فعاليت بر ضد نهضت اسلامي و بر ضد جمهوري اسلامينمودند حتي بعضي از آنها علناً مخالفت كرده و رفراندوم را تحريم نمودندوشما برادران ديديد كه حزب دمكرات كردستان وابستگي مستقيم با آمريكا و صهيونيسم دارد.
در آستانه تشكيل مجلس خبرگان و پس از راهپيمايي عظيم مسلمين براي قدس سركردگان خائن اين حزب جوانان را اغفال نموده و به برادركشي كشاندند.
برادران مسلمان من شما به تبليغات فريبنده اين مخالفين اسلام كه ميخواهند كشور مسلمان ما را به كفر بكشند گوشس ندهيد و نگذاريد جوانان عزيز ما به دام اين منحرفين بيفتند.
من از اهالي محترم كردستان تشكر و افرا ميكنم كه به تعهد انساني و اسلامي خود باقي هستند و از آنان تقاضا ميكنم كه از قواي انتظامي اسلامي پشتيباني كنندو سران اين حزب و مفسدين را در منطقه بگيرند و تحويل مامورين بدهند و بدانند كه با اين عمل رضاي خداوند تعالي وپيغمبر عظيم الشان اسلام را بدست آوردهاند.
حزب دمكرات كردستان غير رسمي و غير قانوني اعلام شد و چون حزب شيطاني است بايد تمام اهالي كردستان به وظيفه شرعيه عمل جوانان خود از عضويت در اين حزب ممنوع نمايند. با قاطعيت
تمام از اين توطئه اين جنايتكاران جلوگيري و مخفيگاههاي سران آنها را به دولت و ارتش اسلامي معرفي كنند.
اميد است اين عمل شما موجب قبولي عبادات شما در درگاه حق تعالي شود.
در خاتمه تاكيد ميكنم كه اسلام تنها پناهگاه همه ما استو در زير پرچم پرافتخارآن همه گروهها به حقوق خود ميرسند.
عوامل اجانب كه منافع خودو اربابانشان را در خطر ميبينند براي تحريك برادران اهل سنت دامن زده و برادركشي قضيه شيعه و سني را طرح نموده و ميخواهند با شيطنت بين برادران اختلاف ايجادكنند. در جمهوري اسلامي همه برادران شيعه و سني در كار هم و باهم برادر و برابر در حقوق مساوي هستند.هر كس خلاف اين را تبليغ كند دشمن اسلام و ايران است و برادران كرد بايد اين تبليغات غير اسلامي را در منطقه خفه كنند.از خداوند تعالي وحدت كلمه مسلمين و نابودي منافقين را خواهانم.والسلام عليكم و رحمت الله روح الله الموسوي الخميني(كيهان 29/5/1358) 
امام از مردم تشكر كرد.
اين اطلاعيه از سوي رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني انتشار يافت: 
بسم ا…الرحمن الرحيم
پيرو مسايل پاوه گروههاي بسياري از اطراف و اكناف كشور آمادگي خود را براي حركت به منطقه و سركوب نمودن اشرار اعلام نمودهاند. 
من از مردم غيرتمند و برادران عزيزم تشكر وافر ميكنم و پيرو مساله سنندج كه به اطلاع رسيده به قواي انتظامي دستور بسيج فوري دادم. از طرف قواي انتظاميه اطلاع رسيد كه اقدام موثر و فوري شده است. اكنون مطلع شدم كه اهالي محترم و برادران غيور كرمانشاه بطور دستهجمعي پياده به طرف سنندج حركت كردهاند ضمن تشكر فراوان از آنان تقاضا دارم به منازل خود مراجعت نمايند. به قواي انتظاميه و سپاه پاسداران دستور اكيد دادهام غائله كردستان را ختم نموده و مردم شريف آن منطقه را از دست ضدانقلابيون نجات داده و آن منطقه را از لوث اشرار خارج و داخل پاك نمايند. از خداوند تعالي سلامت و توفيق همگان را خواستاريم.
 والسلام.روح ا…الموسوي الخميني  28 /5/58(جمهوري اسلامي29/5/1358)
امام:حزب دمكرات حزب شيطان است.
امام خميني در پياميبه مردم كردستان، از آنان خواست با وفاداري به تعهدات انساني و اسلاميخود، از قواي انتظامي، در سركوب ضد انقلاب، پشتيباني كنند و از گرفتاري در دام منحرفين كه ميخواهند كشور را به كفر و الحاد بكشانند، بپرهيزند. متن پيام امام بدين شرح است: 
بسم الله الرحمن الرحيم-اهالي محترم كردستان! دوستان معظم من! پس از پيروزي انقلاب و اعدام جمهوري اسلامي، گروههايي كه با اسلام دشمن هستند و از وابستگان اجانب ميباشند، شروع به فعاليت بر ضد جمهوري اسلامي نمودند. حتي بعضي از آنها علني مخالفت كرده و رفراندوم را تحريم نمودند و شما برادارن ديديد كه حزب دمكرات كردستان وابستگي مستقيم با آمريكا و صهيونيسم دارند. در آستانه تشكيل مجلس خبرگان و پس از راهپيمائي عظيم مسلمين، براي قدس، سرگردان خائناين حزب، جوانان را اغفال نموده و به برادركشي كشاندند. برادران مسلمان من! شما به تبليغات فريبندهاين مخالفين اسلام كه ميخواهند كشور مسلمان ما را به كفر بكشند، گوش ندهيد و نگذاريد جوانان عزيز، بداماين منحرفين بيفتند. من از اهالي محترم كردستان، تشكر وافر ميكنم كه به تعهد انساني و اسلامي خود، باقي هستند و از آنان تقاضا ميكنم كه از قواي انتظامياسلامي، پشتيباني كنند و سراناين حزب و مفسدين را در منطقه بگيرند و تحويل مأمورين دهند و بدانند كه بااين عمل، رضاي خداوند تعالي و پيغمبر عظيمالشان اسلام را بدست ميآورند. حزب دمكرات كردستان، غير رسمي و غير قانوني اعلام شد و چون حزب شيطان است، بايد تمام اهالي كردستان، به وطيفه شرعي عمل و جوانان خود را از عضويت دراين حزب منحلهممنوع نمايند و با قاطعيت از توطئهاين جنايتكاران جلوگيري و مخفي گاههاي سران آنان را از عضويت دراين حزب منحله، ممنوع نمايند و با قاصعيت از توطئهاين جنايتكاران جلوگيري و مخفيگاههاي سران آنان را بدولت و ارتش اسلامي معرفي كنند. اميد استاين عمل شما، موجب قبولي عبادات در درگاه حق تعالي شود. در خاتمه تاكيد ميكنم كه اسلام، تنها پناهگاه همه ما است و در زير پرچم پر افتخار آن همه گروهها به حقوق خود ميرسند. عوامل اجانب كه منافع خود و اربابانشان را در خطر ميبينند، براي تحريك برادران اهل سنت و دامن زدن به برادركشي قضيه سني و شيعه در كنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوي هستند. هر كسي خلافاين را تبليغ كرد. دشمن اسلام وايران است و برادران كرد، دشمن بايداين تبليغات غير اسلاميرا در نطفه خفه كنند. از خداوند تعالي، وحدت كلمه مسلمين و نابودي منافقين را خواهانم.و السلام عليكم و رحمت الله روح الله الموسوي الخميني 29 مرداد(اطلاعات30/5/1358)
پيام امام به پاسداران انقلاب
بعدازظهر ديروز منصوري فرمانده سپاه پاسداران انقلاب به اتفاق بشارتي از شوراي فرماندهي سپاه پاسداران به حضور امام رسيدند. و ضمن تشريح فعاليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جريان حوادث كردستان نحوه عمليات و جانبازهاي سپاه پاسداران انقلاب را به عرض امام رساندند. امام خميني بعد از ابراز رضايت از جانبازي پاسداران انقلاب در اين ديدار از فعاليت آنها تشكر كرد و خطاب به آنان پيامي فرستاد. متن پيام امام به پاسداران انقلاب به اين شرح است 
بسم الله الرحمن الرحيم
من از سپاه راضي هستم و به هيچ وجه نظرم از شما بر نميگردد. اگر سپاه نبود كشورهم نبود. من سپاه پاسداران را بسيار عزيز و گرامي ميدارم. چشم من به شما است.شما هيچ سابقهاي جز سابقه اسلامي نداريد. سلام مرا به همه برسانيد. من از همه شما متشكرم. من به همه دعا ميكنم. اوضاع انشاء الله بتدريج درست ميشود. نارضايتيها رفع ميشود. خطر مملكت را تهديد نميكند. زحمت ما را فراوان ميكند. آنها را سر كوب ميكنيم. بايد بيشتر كار كرد. بايد بيدار بود. اوضاع مملكت خوب ميشود. و اين طور ميماند. به دولت دستور ميدهم صريحانه به كارهاي شما رسيدگي كند و بودجهتان را هرچه زودتر بپردازد. خداوند همه شما را تاييد كند.(كيهان30/5/1358) 
پيام تاريخي امام به مردم كردستان: 
حزب دمكرات وابستگي مستقيم با آمريكا و صهيونيسم دارد.
قم ـ خبرگزاري پارس: امام خميني در پيامي به مردم كردستان از آنان خواستند كه با وفاداري به تعهدات انساني و اسلامي خود از قواي انتظامي در سركوب ضدانقلاب پشتيباني كنند و از گرفتاري در دام منحرفين كه ميخواهند كشور را به كفر و الحاد بكشانند بپرهيزند. 
متن پيام امام بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
اهالي محترم كردستان! 
دوستان معظم من پس از پيروزي انقلاب و اعلام جمهوري اسلامي گروههايي كه با اسلام دشمن هستند از وابستگان اجانب ميباشند شروع به فعاليت بر ضد نهضت اسلامي و بر ضد جمهوري اسلامي نمودند حتي بعضي از آنها علناً مخالفت كرده و رفراندوم را تحريم نمودند و شما برادران ديديد كه حزب دمكرات كردستان وابستگي مستقيم با آمريكا و صهيونيسم دارد در آستانه تشكيل مجلس خبرگان و پس از راهپيمايي عظيم مسلمين براي قدس سركردگان خائن اين حزب جوانان را اغفال نموده و به برادر كشي كشاندند و برادران مسلمان من شما به تبليغات فريبنده اين مخالفين اسلام كه ميخواهند كشور مسلمان ما را به كفر بكشند گوش ندهيد و نگذاريد جوانان عزيز ما به دام اين منحرفين بيفتد من از اهالي محترم كردستان تشكر وافر ميكنم كه به تعهد انساني و اسلامي خود باقي هستند و از آنان تقاضا ميكنم كه از قواي انتظاميه اسلامي پشتيباني كنند و سران اين حزب و مفسدين در منطقه را بگيرند و تحويل مامورين دهند و بدانند كه با اين عمل رضاي خداوند تعالي و پيغمبر عظيمالشان اسلام را بدست ميآورند حزب دمكرات كردستان غيررسمي و غيرقانوني اعلام شد و چون حزب شيطان است بايد تمامي اهالي كردستان به وظيفه شرعي جوانان خود را از عضويت در اين حزب منحل، ممنوع نمايند و با قاطعيت تمام از توطئهاي جنايتكاران جلوگيري و مخفي گاههاي سران آنان را به دولت و ارتش اسلامي معرفي كنند اميداست اين عمل شما موجب قبولي عبادات در درگاه حق تعالي شود.
در خاتمه تاكيد ميكنم كه اسلام تنها پناهگاه همه ما است و در زير پرچم پر افتخار آن همه گروهها به حقوق خود ميرسند. عوامل اجانب كه منافع خود و اربابانشان را در خطر ميبينند و براي تحريك برادران اهل سنت و دامن زدن به برادركشي قضيه شيعه و سني را طرح نموده و ميخواهند با شيطنت بين بردران اختلافات ايجاد كنند در جمهوري اسلامي همه بردران سني و شيعه در كنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوي هستند هركس خلاف اين را تبليغ كرد دشمن اسلام و ايران است و برادران كرد بايد تبليغات غير اسلامي را در نطفه خفه كنند از خداوند تعالي وحدت كلمه مسلمين و نابودي منافقين را خواهانم.
 والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.روح الله الموسوي خميني 29 مرداد 59(جمهوري اسلامي30/5/1358)
امام ضمن اعلام پشتيباني از قواي انتظامي و پاسداران اعلام كرد:توطئه گران دردادگاههاي صحرايي محاكمه مي شوند. 
امام خميني رهبر انقلاب اسلامي و فرمانده كل قواي جمهوري اسلامي طي پيام مهمي پشتيباني كامل خود را از ارتش ژاندارمري شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام كرد.
متن پيام به شرح زير است: 
بسم الله المنتقم 
به نام مقام رهبري انقلاب و فرماندهي كل قوا اخطار مي كنم: 
1ـ اينجانب پشتيباني خود را از قواي انتظامي ارتش ژاندارمري شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام ميكنم و اجازه نميدهم قلم و ياقدمي در تضعيف آنان بكار رود متخلفين مجرم و در صورت احساس توطئه در دادگاههاي انقلابي محاكمه انقلابي ميشوند و از اين تاريخ هيچكس و هيچ مقامي حق تضعيف آنان را ندارد.
2ـ فراد قواي انتظامي فوق بايد اطلاعات از مافوق و حفظ مراتب را بكنند و در صورت تخلف مجرم شتاخته ميشوند و با احساس توطئه دستور محاكمه در دادگاههاي صحرايي را ميدهيم 
3ـ اعتصابات قواي انتظامي اكيداً ممنوع اعلام ميشود و در صورت تخلف مجرم شناخته ميشوند و محركين ضد انقلاب شناخته ميشوند و در دادگاههاي انقلابي به كيفر انقلابي ميرسند و با احساس توطئه دستور دادگاههاي صحرايي نسبت به آنان را ميدهم 
4ـ اكيداً دستور ميدهم كه قواي انتظامي بخصوص ارتش و پاسداران انقلاب هماهنگ باشند و تمام گروههاي پاسدار نيز هماهنگ باشند و در سركوب اشرار و پاك سازي مناطق بخصوص كردستان و خوزستان همكاري كنند متخلفين مجرم و محركين محاكمه انقلابي ميشوند.
5ـ به اعضاي حزب دمكرات و گروههاي غيور پاكدل كه از طرف سران توطئهگر اين احزاب و خيانتگران به ملت و اسلام اغفال شدهاند اعلام ميشود در صورتي كه خائن ها را رها كرده و بملت و به اسلام بپيوندند و خود را به پادگانها و مقامات انتظامي معرفي كرده و سلاح خودشان را تحويل دهند مورد عفو واقع ميشوند و اگر سران خائن را دستگير و تحويل دهند پاداشي بزرگ بهاانان ميدهم و در صورتي كه به مخالفت با ملت ودولت پايداري كنند به سزاي اعمال ضد اسلامي خود ميرسند و با شدت با آنان عمل ميشود. 
6ـ به مردم شريف كردستان اعلام ميكنم كه ما شما را برادر و برابر خود ميدانيم و از حقوق برابر با ساير برادران ايراني در هر كجا باشيد برخوردارخواهيد شد و در جمهوري اسلامي هيچ فرقي بين ترك و كرد و لر و عرب، فارس و بلوچ نمي باشد
7ـ به مدير عامل شركت نفت دستور دادم كه با مذاكره با دولت پولي يك روز نفت را به كردستان اختصاص دهد و دولت موظف است به اسر ع وقت عرض يك هفته اين امر را انجام دهد و برادران عزيز كرد ما كه مورد هجوم اشرار قرار گرفته اند مورد توجه قرار دهد و نسبت به ساير استانها نيز اقدام ميشود 
8ـ از ملت رزمنده و شريف ايران بايد تشكر كنم كه با كمال صداقت و شجاعت آمادگي خودرا براي سركوبي اشرار و حفظ سرحدات كشور اعلام داشتند و به پشتيباني از قواي انتظامي برخاستند پاسداران و ساير قواي انتظامي امروز از اسلام و در مسير اسلام هستند و پشتيباني از آنان وظيفه شرعي و ملت همگي ماست. 28رمضان 99- 31 مرداد 58.روح الله الموسوي الخميني(كيهان 1/6/1358)
پيام امام خميني بمناسبت روز عيد سعيد فطر
امام خميني به مناسبت عيد سعيد فطر پيامي به شرح زير فرستاد: 
بسم الله الرحمن الرحيم
عيد سعيد فطر را به همه مسلمين در شرق زمين و غرب زمين تبريك عرض ميكنم. اميد است خداوند تبارك و تعالي عبادتهاي شما را در اين ماه بزرگ قبول فرمايد و عيد را مبارك فرمايد. اسلام دين سياست است، ديني است كه در احكام و در موافق او سياست به وضوح ديده ميشود و هر روز اجتماعات در تمام مساجد كشورهاي اسلامي از شهرستانها گرفته تا دهات و قراء و قصبات چند مرتبه بر پا ميشود. تا اين كه مسلمين در هر بلدي از احوال خودشان تشكيل ميشود تا نماز جمعه كه مشتمل دو خطبه است و در آن بايد مسايل روز و احتياجات كشور از جهات سياسي، اجتماعي و اقتصادي طرح شود بر پا شود. از طرفي در هر سال دو عيد ميباشد كه در آن مردم اجتماع ميكنند و دو خطبه نماز عيد هم بعد از حمد و صلوات بر پيغمبر اكرم (ص) و ائمه عليه السلام جهات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و به طوركلي احتياجاتي كه كشور و منطقه دارد در آنها طرح ميشود و بدين وسيله خطبا مردم را نسبت به مسايل آگاه ميكنند و از همه بالاتر در هر سال يك مرتبه در مراسم حج اجتماع ميكنند و از همه بلاد اسلامي اشخاصي كه مستطيع و واجب شده بر آنها كه اجتماع نمايند در آنجا و در مراسم اسلام در موافق حج . بخصوص در منا و در خود مكه و در خود حرم رسول اكرم «ص» و ساير موافقي كه در آنجا هست بيان نمايد و اوضاع تمام كشورهاي اسلامي بررسي شوند.و در آنجا در حقيقت يك مجلس عالي است براي بررسي تمام اوضاع كشورهاي اسلامي. پس مطلب اين است كه در محله ها اجتماع ميشود براي رسيدگي به اوضاع شهر و محله و در هر هفته اجتماع بزرگ براي نماز جمعه جهت بررسي اوضاع شهرستان و تمام كشور و در هر سال دو اجتماع بزرگ براي بررسي به اوضاع كشورها و در هر سال دو اجتماع بزرگ براي بررسي اوضاع كشورها و در هر سال يك اجتماع بسيار بزرگ از تمام ممالك اسلامي براي حج برپا ميشود تا به اوضا ع تمام كشورهاي اسلامي رسيدگي شود. تمام اينها مسايل سياسي است و مسايلي ميباشد كه مسلمين بايد به آن توجه داشته باشند. مع الوصف از اين مسايل غفلت شده است و از اجتماعات نتيجه گرفته نميشود. مسلمين در مكه مكرمه و در موافق ديگر اجتماع ميكنند لكن مثل اينكه از هم جدا هستند. اجتماعات در نماز جمعه و نماز عيد برگزار مي گرد و لكن افراد مثل اينكه بايد وحدت كلمه ندارند. اسلام مردم را به اين اجتماعات براي مقصدهاي بزرگ دعوت كرده است. در روز جمعه كه اجتماعات ميشود دو سوره انتخاب شده و امام را دعوت كرده كه آن دو سوره را بخوانند در ركعت اول سوره جمعه و در ركعت دوم سورهي منافقين. در سورهي جمعه راجع به بعثت رسول اكرم «ص» و سر بعثت رسول اكرم آمده است كه پيامبر اكرم «ص» مبعوث شدهاند براي اينكه مردم را تزكيه نمايند و كتاب و حكمت به آنها بياموزند. تزكيه مردم در اينجا مقدم بر تعليم حكمت و كتاب است. تزكيه و تربيت را ذكر فرموده است تا اين كه آنها پاك و تزكيه شوند نگآآابلتعهلتعهلآنگاه حكمت را بر آنان عرضه بدارد و تعليم كند در سورهي جمعه آمده است كه سر بعثت رسول اكرم تزكيه و تعليم امت است آنهم تمام قسمتها و تعليم، چون كتاب و حكمت تمام بخشهاي تعليمات را واجد است بعد از آنكه تعليم و تربيت را ذكر كرده است وضع علما را بيان ميفرمايد: آنان كه علم را آموختهاند لكن به آن عمل نميكنند كه با بدترين وجه از آنها اسم برده است. آنان كه كتاب را بر پشت دارند و به آن عمل نميكنند مانند الاغي هستند كه كتاب بر پشت دارند مثل آنها كه عالم شدهاند لكن علم در آنان اثر خودش را نگذاشته است، مانند الاغي است كه بارش كتاب باشد وقتي كه علم در انسان تأثير نكند و انسان را انسان نكند چه فايده دارد اين همه كتاب بر سينهها باشد يا بر پشت. پس مثل اين، مانند حيوان است كه كتاب بر دوش آن باشد همانطور كه كتاب براي حيوان هيچ فايده ندارد اين علمي كه دنبالش تعهد نباشد دنبالش  عمل، رشد فكري و هدايت مردم  نباشد نظير همان است كه به دوشش كتاب باشد و اين مطلب را در اينجا ذكر ميفرمايد تا به مردم تذكر دهد براي اينكه عالم بد را از غير عالم بد تمييز بدهد و از طرفي براي تذكر به عالم و دانشمند كه تلكيف خودش را بفهمد. البته نكاتي ديگر هم در اين سوره هست. 
در سورهي دوم كه سورهي منافقين است كيفيت منافقين را توضيح ميدهد كه اينها بيشتر اظهار ديانت ميكنند اظهار اسلام مينمايند. لكن دروغ ميگويند اينها مسلم نيستند. ايشان منافقند و منافقين را هم به بدترين وجه ذكر ميفرمايد تا مردم آنان را بشناسند براي اين كه به مجرد اين كه كسي گفت من مسلم هستم و به مجرد اين كه كسي گفت: من جمهوري اسلامي را قبول دارم نميشود باور كرد. بايد اعمال او را ديد بايد ديد اينها در جمهوري اسلامي چه تعهداتي دارند چه كاري كردهاند براي كشور خودشان چه فكري دارند اينهايي كه اظهار اسلام ميكنند لكن در بلاد ايران مردم را به آتش ميكشند خرمنهاي مردم را به آتش ميكشند جوانهاي مردم را در اطراف ميكشند در كردستان عزيز آنقدر از جوانهاي ما و از خود كردها ميكشند و كشته ميشوند. و در عين حال ميگويند ما مسلم هستيم نميتوان باور كرد قرآن ميفرمايد: كه شماها منافق هستيد، كه شماها مسلم نيستيد. شماها كه قولتان غير عملتان است و حرفتان غير از نيت واقعيتان است شما مسلم نيستيد بلكه منافقيد. فقط شما ميخواهيد مردم را گول بزنيد، شماهايي كه الان در كردستان دست به خرابي زديد و معهذا ميگوييد سني هستيم و اهل سنت هستيم بر شما واجب است به جهت فتواي علماي بزرگ اهل سنت واجب است از اوليالامر اطاعت كنيد. امروز اوليالامر، دولت و ما هستيم حكم اسلام و به حكم قرآن و به جهت رأي علما و مشايخ خودتان از ما تبعيت كنيد. شما اگر مسلم هستيد چرا از قرآن تبعيت نميكنيد. چون آن طوري كه علماي شما استفاده از آيهي شريفهي اطيعوالله و اطيعو الرسول و اولي الامر را توصيه ميكنند. اطاعت نميكنند شما در صورت و ظاهر اظهار اسلام ميكنيد و به جهت واقع مسلمان نيستيد. كردستان عزيز جوانهاي كرد ما اين ميزان در دستشان باشد كه منافق را از غير منافق بشناسند و آنهايي كه اظهار اسلام ميكنند و تسليمي را به آتش ميكشند اظهار اسلام مينمايند و مردم را به زحمت و به مضيقه مي اندازند آنان كه اظهار اسلام ميكنند و بيمارستان را آتش ميزنند و مردم را سر ميبرند بايد اينها را بشناسيد و بدانيد اينها همانها هستند اينها منافقند اينها امروز براي اغفال شما اظهار اسلام ميكنند. اغفال نشويد توجه كنيد كه اينها چه مردمي هستند اينهايي كه جمهوري اسلامي را ندانند كه معنايش اين است كه ما طاغوت را ميخواهيم. مسلم بايد به جمهوري اسلامي رأي بدهد و حكومت عدل اسلامي را بپذيرد. آنها كه تحريم كردند تا رأي به جمهوري اسلامي داده نشود منافقند. آنان كه گندمها را آتش زدند و مانع رأي دادن مردم شدند آنان مسلمان نيستند و ما با آنان به طوري عمل خواهيم كرد كه با غير مسلمين عمل ميكنيم با آنها مثل منافقين عمل ميكنيم و آنان را سركوب ميكنيم ما تاكنون براي اين كه به مردم عالم بفهمانيم و مردم بفهمند كه با چه اشخاصي روبرو هستيم آزادي داديم. آنهم آزادي مطلق كه در ظرف اين چند ماه، قريب به 200 حزب و گروه پيدا شد و مطبوعات و مجلات و روزنامههاي زيادي منتشر شد و هيچكس جلوگيري نكرد در عين حال كه شما به همهي مقدسات ما توهين كرديد و در عين اينكه با حكومات آن طور رفتار كرديد و با اسلام آنگونه رفتار نموديد، معذلك به شما تعرض نشد تا اينكه فتنه را ديديم و فهميديم كه شما فتنهگر هستيد شما منافق هستيد كه ميخواهيد فتنه بكنيد. منافق هستيد كه بر ضد اسلام و بر ضد كشور توطئه كرديد و بر ضد ملت توطئه نموديد شما اشخاصي هستيد كه با خارج روابط داريد. رفت و آمد شما كنترل است به ما اطلاع دادند كه شما با اشخاصي كه در رژيم سابق بودن و ميخواهند مملكت ما باز به حال اول برگردد رفت و آمد و روابط داريد. بعد از اين كه توطئهي شما ثابت شد و مردم فهميدند شما چه اشخاصي هستيد ديگر نميتوانيم اجازه بدهيد آزادانه هر كاري ميخواهيد بكنيد. شما را سركوب خواهيم كرد من به ملت عزيز و مردم بزرگ كردستان هشدار ميكنم كه توجه داشته باشند و بر اعمال اينها مطالعه بكنند در حال اينها، من به جوانهاي عزيز كردستان هشدار ميدهم كه اسلام پناهگاه همهي ما است، براي شما همه چيز را فراهم ميكند و اينها تابع اجانب هستند اگر در حزب اينها وارد شديد بيرون بياييد و با اينها روابط پيدا نكنيد. من از شما ميخواهم كه اين سران بسيار خبيث و خائن خودشان را بگيرند و تحويل دهند جوانان ما اغفال نشوند اين يك مشت اراذل و اشخاص منافق هستند كه خداي تبارك و تعالي به اسم منافقين ذكر ميفرمايد و اوصافشان را در كتاب بيان مينمايد ولي به همهي قشرهاي ملت هشدار ميدهم كه اينها در هر جا كه هستند و با هر صورت كه هستند از آن خودداري نمايند. اگر چنانچه اينان از شيطنت دست برندارند بسيجي فوق اين بسيج كه انجام گرفت انجام ميدهيم و تمام را پاكسازي ميكنم بايد هوشيار باشيد بايد ملت ما مهيا باشد، نگذاريد كه اين جرثومه هاي فساد دوباره مملكت ما را به حال اول برگرداند و رژيم شاهنشاهي يا بدتر از آن را بر ما مسلط كند. من از خداي تعالي و تبارك مسئلت ميكنم كه اين عيد و همهي اعياد را بر همهي مسلمين مبارك فرمايد و مسلمين را بيدار كند كه همه با هم و در كنار هم در همه جاي عالم براي مصالح مسلمين اقدام نمايد. براي گرفتاريهايي كه ما در افغانستان داريم آنها هم گرفتار بدست همين طايفه منافقين هستند كه اظهار اسلامي ميكنند. لكن منافق هستند همينطور در قدس و محلهاي ديگر مثل لبنان، فلسطين كه برادرهاي ما گرفتار ميباشند و ابرقدرتها با صهيونيسم موافقت ميكنند و آنان را به آتش ميكشند. مسلمين همه توجه داشته باشند و هر روز دعا كنند به ايشان و در روز عمل، عمل كنند. من اميدوارم كه بتوانيم پرچم جمهوري اسلامي را در همه جاي دنيا برپا كنيم. و اسلام كه حق است همه از آن تبعيت كنند. اين نكته را بادي تذكر بدهم ما كه گفتيم حزبي به نام حزب مستضعفين در همه جاي دنيا تشكيل شود معنايش اين نبود كه حزبهاي صحيحي هم كه در ايران است نباشد. حزبهاي منطقه به جاي خود و حزب تمام مناطق در جاي خود ميباشد اگر انشاءالله مسلمين موفق بشوند و چنين حزبي كه حزب مستضعفين است براي همه جا تأسيس كنند، بسيار به جا است لكن معناي آن اين نيست كه در محل و در منطقه ها حزب نباشد در منطقه ها احزاب هستند،البته مادامي كه توطئه معلوم نشده است.والسلام عليكم والرحمه الله و بركاته (اطلاعات1/6/1358)
رييس بنياد مستضعفين كرمانشاه :عشاير مسلح كرمانشاه از مرزها حفاظت ميكنند.
كرمانشاه ـ خبرنگاركيهان : كليه عشاير مرزي منطقه كرمانشاه آمادگي خود را براي حراست و نگهداري از مرزهاي غربي ايران داوطلبانه اعلام كردند اين مطلب را آيتالله محمد رضا كاظمي رييس بنياد مستضعفين كرمانشاه و روحاني اعزامي به شهرستان پاوه در گفتگويي باخبرنگار كيهان اعلام كرد وي گفت عشاير كاكاوند اولاد قباد ولدوند ايتي وند، هرسين و ساير عشاير بزرگ منطقه با ارسال تلگرام و اعزام افراد مسلح به كرمانشاه مراتب آمادگي خودرا براي سركوبي افراد ضد انقلاب اعلام كردند آيتالله كاظمي گفت: با توجه به اينكه اين عشايرمومن به انقلاب اسلامي بوده و در نگهداري مرزها در صورت داشتن اسلحه و حمايت  مقامات و ارتش جانفشاني ميكنند لازم است كه دولت و مسوولان محلي در اينمورد اقدام لازم را بعمل آورند.
وي افزود: همكاري اينگونه عشاير با نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي و ژاندارمري مرزهاي ما را براي هميشه از وجود عناصر ضد انقلاب و مهاجم پاك ميكند زيرا در حوادث اخير منطقه ديديم كه ضد انقلاب چگونه در پناه بعضي از روستاها و روستاييان بي دفاع به شهرهاي مرزي حمله كرد.
وي گفت: گسترش اقدامات رفاهي و عمران در روستاها با توجه به نيازهاي عشاير مرزي رخنه عوامل مهاجم را بداخل خاك ما از بين ميبرد و از طرفي روحيه عشاير را تقويت كرده و آنها را در مقابله با افراد ضدانقلاب و اخلالگر دلگرم ميكند.
آيتالله كاظمي درمورد نقش روحانيت در بسيج عشاير مرزي منطقه گفت: روحانيون هميشه تذكر و هشدار لازم را به مقامات محلي در مورد بحساب آوردن عشاير مرزي و رفع كمبودهاي آنان دادهاند و چنانچه بعضي از مسوولان محلي به اين تذكرات و هشدارها توجه كافي ميكردند شايد حوادث خونين اخير در سطح منطقه بوجود نميآمد. 
وي به عنوان نمونه گفت: ضد انقلاب از چندي پيش با آتش زدن كشتزارها و خرمن روستاييان و باج خواهي از آنها حضور خود را در منطقه اعلام وزمينه انفجار را فراهم ساخته بود اگر در همان
موقع در اجراي فرمان امام براي مقابله با اين اقدامات ارتش و ساير واحدهاي انتظامي عمليات تعقيب و سركوب متجاوزين را با كنترل مرزهاي غربي انجام ميدادند و اين همه در مقابل تحصن و تحريكات غير منطقي كوتاه نميآمدند حالا وضع به اينجا نميرسيد كه امروز ديدهايم.
 آيتالله كاظمي در پايان پيام امام خميني را در پاسخ به تلگرام جامعه روحانيت كرمانشاه باين شرح در اختيار خبرنگار كيهان گذاشت: 
بسمه تعالي
خدمت حضرات آقايان محترم، علماي اعلام و حجج اسلام كرمانشاه دامت بركاته مرقوم محترم آقايان واصل و موجب تشكر گرديد مراتب تشكر و سلام اينجانب را به عموم اهالي محترم و عشاير غيور منطقه كه در مبارزه با دشمنان اسلام و مملكت در چند روزه متحمل زحمات زيادي شدند برسانيد.
از خداي تعالي موفقيت همگان را در راه عتلاي كلمه طيبه و نابودي دشمنان اسلام و مسلمين خواستارم.در مورد پاكسازي منطقه از افرادضد انقلاب و كمونيست نيز كه مرقوم داشتهايد انشاء الله تعالي تدريجا اقدام خواهد شد.والسلام عليكم و رحمه اله وبركاته 27 رمضان المبارك 99 روح الله الموسوي الخميني(كيهان1/6/1358)
اخطار 8 ماده اي امام در مورد قواي انتظامي در كردستان
امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران،  ديشب پيام مهمي،  براي ملت ايران فرستاد و طي آن پشتيباني ازقواي انتظامي كشور را وظيفه شرعي و ملي اعلام كرد.  امام در همين پيام،  تأكيد كرد: اجازه نمي دهم،  قلم يا قدمي در تضعيف قواي انتظامي به كار رود. امام همچنين دستور داد،  درآمد يك روز حاصل از فروش نفت،  به كردستان اختصاص يابد.  متن پيام امام،  به شرح زير است: 
بسم الله المنتقم
از مقام رهبري انقلاب و فرماندهي كل قوا اخطار ميكنم: 
1 ـ اينجانب پشتيباني خود را از قواي انتظامي (ارتش ـ ژاندارمري ـ شهرباني ـ پاسداران انقلاب) اعلام ميكنم و اجازه نميدهم قلم و يا قدمي در تضعيف آنان به كار رود.  متخلفين،  مجرم و در صورت احساس توطئه در دادگاههاي انقلاب،  محاكمه انقلابي ميشوند و از اين تاريخ،  هيچكس و هيچ مقامي،  حق تضعيف آنان را ندارد.  
2 ـ افراد قواي انتظامي فوق،  بايد اطاعت از مافوق و حس سلسله مراتب را بكنند و در صورت عدم تخلف،  مجرم شناخته ميشوند و با احساس توطئه،  دستور محاكمه در دادگاههاي صحرائي را ميدهم.  
3 ـ اعتصابات قواي انتظامي،  اكيدا ممنوع اعلام ميشود و در صورت تخلف،  مجرم شناخته ميشوند و محركين ضد انقلاب شناخته ميشوند و در دادگاههاي انقلابي به كيفر انقلابي ميرسند و با احساس توطئه،  دستور دادگاههاي صحرائي نسبت به آنان را مي دهم.  
4 ـ اكيدا دستور ميدهم كه قواي انتظامي،  بخصوص ارتش و پاسداران انقلاب،  هماهنگ باشند و تمام گروههاي پاسدار نيز هماهنگ باشند و در سركوبي اشرار و پاكسازي مناطق،  بخصوص كردستان و خوزستان،  همكاري كنند.  متخلفين،  مجرم و محركين،  محاكمه انقلابي ميشوند.  
5 ـ به اعضاي حزب دمكرات و كردهاي غيور پاك دل،  كه از طرف سران توطئه گر اين احزاب و خيانت گران به اسلام و ملت،  اغفال شدهاند،  اعلام ميشود،  در صورتيكه خانت را رها كرده و بملت و به اسلام بپيوندند و خود را به پادگانها و مقامات انتظامي معرفي كرده،  سلاح خود را تحويل دهند،  مورد عفو واقع ميشوند و اگر سران خائن را دستگير و تحويل دهند،  پاداشي بزرگ به آنان مي دهم و در صورتي كه بمخالفت با ملت و دولت پايداري كنند،  به سزاي اعمال ضد اسلامي خود ميرسند و با شدت با آنان عمل ميشود.  
6 ـ به مردم شريف كردستان اعلام ميكنم كه ما را برادر و برابر خود بدانيد و از حقوق برابر،  با ساير برادران ايراني تان در هر كجا باشيد،  برخوردار خواهيد شد و در جمهوري اسلامي،  هيچ فرقي بين ترك،  كرد و لر و عرب و فارس و بلوچ نمي باشد.  
7 ـ به مدير عامل شركت نفت دستور دادم با مذاكره با دولت،  پول يك روز نفت را به كردستان اختصاص دهد و دولت موظف است،  به اسرع وقت در عرض يك هفته،  اين امر را انجام دهد و برادران عزيز كرد ما را كه مورد هجوم اشرار قرا گرفتهاند،  مورد توجه قرار دهد و نسبت به ساير استانها نيز اقدام ميشود.  
8 ـاز ملت رزمنده و شريف ايران،  بايد تشكر كنم كه با كمال صداقت و شجاعت،  آمادگي خود را براي سركوبي اشرار و حفظ سرحدات كشور اعلام داشتندو به پشتيباني از قواي انتظامي برخاستند پاسداران و ساير قواي انتظامي،  امروز از اسلام و در مسير هستند و پشتيباني از آنان،  وظيفه شرعي و ملي همگي ما است.  28شهر رمضان 99 ـ 31 مرداد 58 روح الله الموسوي الخميني(اطلاعات2/6/1358) 
نامه شوراي انقلاب اسلامي مهاباد به امام خميني
مقام عاليقدر امام خميني رهبر بزرگ ملت ايران!
با نهايت احترام خاطر مبارك آن جانب را مستحضر ميدارد كه ملت كرد در بدو مبارزات شجاعانه ملت ايران به رهبري آن جناب دوش بدوش ساير برادران هموطن شركت در اين مورد صدها كشته و مجروح داده و به پاس آن فداكاري از شخص امام عظيمالشأن انتظار دارد مراحم و الطاف همه جانبه امام شامل حال اين ملت ستمديده كه سالهاي سال تحت ستم طاغوتيان بوده باشد متأسفانه در اين مواقع حساس از طرف بعضي افراد ناآگاه اطلاعات سراپا دروغ و كذب محض به محضرآن امام ميرسانند. من باب مثال موضوع پادگان سنندج و يا گروگان زنان ارتشي است كه مورد تكذيب استاندار كردستان و مقامات مملكتي واقع شده لذا با آگاهي و اطلاع كامل از اوضاع منطقه حضور مبارك تقديم معروض ميدارد كه مردم اين منطقه با الهام از تدابير خردمندانه آن رهبر صديقانه به جمهوري اسلامي و دولت موقت جمهوري اسلامي مؤمن و معتقد ميباشد و مفتخر است كه بار ديگر همبستگي كامل همه مردم مسلمان اين منطقه را حضور آن امام اعلام و در مقابل اميد دارند كه آن حضرت به تلقينات غرضآلود بعضي افراد كه خواهان تفرقه و دودستگي بين اقشار مردم هستند توجه نفرمايند و مطمئن باشند كه ملت كرد حافظ و نگهبان اين مرزوبوم و جمهوري اسلامي بوده و خواهد بود.                                                            عبدالرحيم عباسي رييس شوراي انقلاب  اسلامي شهرستان مهاباد(اطلاعات4/6/1358)
دستورالعمل امام در باره كردستان و آزادي مطبوعات
امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران ديشب طي دستورالعملي،  دادستانهاي دادگاهها را موظف ساخت مجددا در احوال روزنامهها و روزنامه نگاران تحقيق و رسيدگي كنند تا روزنامههائي كه مضر بحال مصالح ملي كشور نباشند،  در كمال آزادي بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.  
امام در اين دستورالعمل همچنين مردم را از تعرض به كتاب فروشيها بر حذر داشته است.  امام تأكيد كرد در صورتيكه دادستانهاي دادگاهها نشرياتي را مضر به انقلاب و مصلحت كشور تشخيص دادند،  وظيفه دارند از انتشار آنها جلوگيري كنند.  دستورالعمل امام بشرح زير است: 
بسم الله الرحمن الرحيم
1 ـ هماهنگي در قواي انتظامي (ارتش ـ ژاندارمري ـ سپاه پاسداران) بطور قاطع ادامه پيدا كند.  متخلفين چهارم ملاحظه ميشوند و مواخذه مي گردند.  
2 ـ با سران حزب منحله دمكرات و ديگر سران كه خائنان به ملت و كشور اسلامي هستند و قيام برضد حكومت مركزي نمودند،  باشدت،  عمل ميشود و جوانان عزيز و برومند كرد،  آنان را گرفته و تحويل نيروهاي انتظاميدهند.  
3 ـ علماي اعلام اهل سنت،  مكلفند شرعا با قواي انتظامي همكاري كنند و مخفيگاه خائنان را در صورتيكه مي دانند،  به آنان نشان دهند و با آن معامله مرتد از اسلام نمايند تا نزد خدا مسئول نباشند.  
4 ـ من مكرر اعلام كردهام كه در اسلام،  نژاد،  زبان،  قوميت و ناحيه مطرح نيست.  تمام مسلمين،  چه اهل سنت و چه شيعه،  برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزايا و حقوق اسلامي هستند.  از جمله جنايتهايي كه بدخواهان به اسلام مرتبك شدهاند،  ايجاد اختلاف بين برادران سني و شيعي است.  من از همه برادران اهل سنت،  تقاضا دارم كه اين شايعات را محكوم و شايعه سازان را به جزاي اعمالشان برسانند.  
5 ـ هيچكس به هيچ عنوان،  حق تجاوز به جان و مال برادران كردستاني ما را ندارد.  متجاوزين،  شديدا به جزاي اعمال خود مي رسند.  
6 ـ آن دسته از اعضاي حزب منحله دمكرات و ساير برادران ماكه بوسيله تبليغات باطل سران جنايتكار اين حزب،  اغفال شدهاند،  در صورتيكه به برادران مسلمان خود بپيوندند،  اسلحه را زمين گذاشته و تسليم شوند،  باز هم مورد عفو هستند و در امان حكومت جمهوري اسلامي مي باشند.  
7 ـ  در عين حال كه بايد سلسله مراتب در قواي انتظامي دقيقا مراعات شود و اطاعت از مافوق حتمي است،  مافوق موظف است بازيردست رفتار اسلامي ـ انساني داشته باشد.  
8 ـ شايعه سازيهاي ضد انقلاب كه از چپ و راست برخلاف مسير ملت ميشود و دولت را متهم به اختناق ميكند،  جدا مردود است.  ما در طول پيروزي انقلاب گوشزد كرديم كه آزادي مطبوعات مورد نظر ما است ليكن از خيانت و توطئه،  بطور جدي و بدون اغماض جلوگيري ميشود.  مطبوعاتي كه توطئه گر و مخالف مسير ملت نباشند،  پس از تحقيق،  آزاد خواهند بود.  
9 ـ دادستانهاي دادگاهها موظفند كه بار ديگر رسيدگي به مطبوعات و حال نويسندگان آنها را بر عهده گيرند و هر يك از مطبوعات را كه توطئه گرومخالف مصالح ملت و كشور نداشتند اجازه نشر دهند و از نشريات مخالف مصالح ملت و كشور جدا جلوگيري كنند.  
10 ـ مردم به هيچوجه،  حق ندارند به كتابفروشيها تعرض نمايند،  در صورتيكه دادستانهاي شهرستانها نشرياتي را مضر انقلاب و مصلحت كشور تشخيص دادند،موظف به جلوگيري هستند.  اشخاص،  غير مسئول،  از دخالت در اين امور جدا خودداري كنند والا مواخذه ميشوند.  
11 ـ مطبوعات موظفند از تيترهائي كه موجب تحريك و يا تضعيف مردم ميشود و يا مخالف واقع است،  خووداري كنند و خود را با مسير انقلاب تطبيق دهند و نيز از درج مقالاتي كه مضر به انقلاب و موجب تفرقه ميشود،  خودداري كنند كه اين خود، توطئه محسوب ميشود.  
والسلام.روح الله الموسوي الخميني(اطلاعات6/6/1358) 
امام:علماي اهل سنت موظفند با قواي انتظامي همكاري كنند. 
امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران ديشب خطاب به ملت ايران پيامي فرستاد. امام در اين پيام به تفصيل پيرامون هماهنگي در ارتش، حزب دموكرات كردستان، وظيفه علماي اهل سنت، آزاد شدن مطبوعات، تعرض به كتابفروشيها، توطئهگران و تيترهاي روزنامهها دستورالعملهاي جديدي داده است 
امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران شب گذشته طي دستوالعملي دادستانهاي دادگاهها را موظف ساختند كه مجددا در احوال روزنامهها و روزنامهنگاران تحقيق و رسيدگي كنند. تا روزنامههايي كه مضر بحال مصالح ملي كشور نباشند در كمال آزادي بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
امام در اين دستورالعمل همچنين مردم را از تعرض به كتاب فروشيها برحذر داشتهاند اما تاكيد فرمودند: «در صورتيكه دادستان شهرستانها نشرياتي را مضر به انقلاب و مصلحت كشور تشخيص دادند وظيفه دارند از آنها جلوگيري كنند».
دستورالعمل امام از اين قرار است:
بسم الله الرحمن الرحيم
1ـ  هماهنگي در قواي انتظامي، ارتش،  ژاندارمري وسپاه پاسداران بطور قاطع بايد ادامه پيدا كند متخلفين مجرم شناخته ميشوند و مواخذه ميگردند.
2ـ باسران حزب دموكرات و ديگر سران كه خائنان به ملت و كشور اسلامي هستند و قيام بر ضد حكومت مركزي نمودند وبا شدت عمل ميشود و جوانان عزيز و برومند كرد آنان را گرفته و تحويل نيروي انتظامي دهند.
3ـ علماي اهل سنت مكلفند شرعا،با قواي انتظامي همكاري كنند و مخفيگاه خائنان را در صورتي كه ميدانند به آنان نشان دهند و با آنان معامله مرتد از اسلام نمايند تا نزد خدا مسوول نباشند. 
4ـ من مكرراعلام كردهام كه در اسلام، نژاد، زبان، قوميت و ناحيه مطرح نيست تمام مسلمين چه اهل سنت و چه شيعي برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزاياو حقوق اسلامي هستند. از جمله جنايتهاي كه بدخواهان به اسلام مرتكب شدهاند ايجاد اختلاف بين برادران سني و شيعي است من از همه برادارن اهل سنت تقاضادارم كه اين شايعات را محكوم و شايعهسازان را به جزاي اعمالشان برسانند.
5ـ هيچ كس به هيچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران كردستان را ندارد متجاوزين شديداً به جزاي اعمال خود ميرسند. 
6ـ آن دسته از اعضاي حزب دموكرات و ساير برادران ما كه بوسيله تبليغات باطل سران جنايتكار اين حزب اغفال شدهاند در صورتيكه به برادران مسلمان خود بپيوندند اسلحه را زمين گذاشته و تسليم شوند باز هم مورد عفو هستند و در امان حكومت جمهوري اسلامي ميباشند.
7ـ در عين حال كه بايد سلسله مراتب در قواي انتظامي دقيقا مراعات شود و اطاعت از مافوق حتمي است مافوق موظف است بازيردست رفتار اسلامي و انساني داشته باشد.
8ـ شايعهسازيهاي ضد انقلاب كه از چپ و راست برخلاف مسير ملت ميشود ودولت را متهم به اختناق ميكنند جدا مردود است. ما در طول پيروزي انقلاب گوشزد كرديم كه آزادي مطبوعات مورد نظر ما است. ليكن از خيانت و توطئه بطور جدي و بدون اغماض جلوگيري ميشود مطبوعاتي كه توطئه گر ومخالف مسير ملت نباشند پس از تحقيق آزاد خواهند بود.
9ـ دادستانهاي دادگاهها موظف هستند كه بار ديگر رسيدگي به مطبوعات و حال نويسندگان آنها را برعهده گيرند و هر يك از مطبوعات را كه توطئه گروه مخالف مصالح كشور و ملت ندانستند اجازه نشر دهند و از نشريات مخالف مصالح كشور و ملت جدا جلوگيري كنند. 
10- مردم بهيچوجه حق ندارند به كتابفروشي ها تعرض نمايند در صورتيكه دادستان شهرستانها نشرياتي را مضر انقلاب و مصلحت كشور تشخيص دادند موظف به جلوگيري هستند اشخاص غير مسوول از دخالت در اين امر جدا خودداري كنند و الا مواخذه ميشوند. 
11- مطبوعات موظفند از تيترهايي كه موجب تحريك و يا تضعيف مردم ميشود و مخالف واقع است خودداري كنند و خود را با مسير انقلاب تطبيق دهند ونيز از درج مقالاتي كه مضر به حال انقلاب و موجب تفرقه ميشود خودداري كنند كه اين خود توطئه محسوب ميشود.والسلام روح الله الموسوي الخميني 
اعزام نماينده امام به كردستان
ديروز امام خميني طي فرماني حجت السلام حاج شيخ حسين كرماني را به دليل آشنايي به محيط جهت بررسي وضع كردستان به اين منطقه اعزام نمودند نامبرده ماموريت يافته است جهت شناسايي و رفع مشكلات و نابسامانيها اقدام وبا مامورين انتظامي همكاري نمايد متن پيام بشرح زير است:
بسمه تعالي
جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ حسين كرماني دامت افاضاته: با توجه با آشناسايي و سابقهاي كه جنابعالي نسبت به منطقه كردستان داريد مقتضي است مسافرتي بد آنجا نموده و با همكاري ومشورت با آقايان علماء اعلام و روحانيون محل و هم چنين ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران و كليه افراد زيرصلاح در رفع مشكلات و كمبودهاي منطقه سعي كافي را مبذول داريد و به هر تحو به نظر جنابعالي و آقايان مصلحت بود در آرامش منطقه اقدام نماييد و مقصود آن نيست كه با جنايتكاران كه سران هستند مذاكره كنيد آنان بايد سركوب شوند. از خداي تعالي موفقيت همگان را در راه خدمت به اسلام و مسلمين خواستارم – والسلام عليكم و رحمه الله5 شهريور شوال 99روح الله الموسوي الخميني(كيهان6/6/1358)
امام خميني: ميخواهند اسلام را از كردستان محو كنند.
قم ـ امام خميني در نخستين ديدار عمومي خود بعد از ماه مبارك رمضان خطاب به گروههاي مختلف مردم كه عصر روز پنجشنبه در مدرسه فيضيه قم اجتماع كرده بودند سخناني ايراد كرد و يادآور شد كه رحمت خداوند بر غضب او پيشي دارد،  اما نبايد كاري كرد كه باب غضب خداوند گشوده شود.  متن سخنان امام به اين شرح است: 
مفتاح كلام خدا بسم الرحمن الرحيم است و قرآن با الرحمن الرحيم و تكرار آن آغاز شده است.  خداوند نسبت به همه بندگانش رحمت دارد و همين رحمت موجب ايجاد بندگان و فراهم كردن اسباب بقاو و زندگي آنها و موجب فرستادن انبياء بزرگ است.  رحمت خدا اقتضاء دارد كه بندگان خود را در دنيا و آخرت به سعادت برساند.  
خداوند تمام اسباب مادي و معني را فراهم فرموده است بندگان خدا با اسم رحمان و با اسم رحيم شروع شدهاند،  و با آن در دنيا و آخرت ادامه حيات ميدهند.  بنابراين رحمت حق تعالي بر غضبش سبقت دارد،  لكن اگر مردم قدر رحمت حق تعالي را نداشته باشند و ازفرمان او تخلف كنند و موجب فتنه و فساد بشوند و باب رحمت نيمه بسته ميشود و باب غضب باز ميشود.  بترسيد از اينكه باب رحمت نيم بسته و باب غضب باز شود.  پيغمبر اكرم (ص) نبي رحمت بود و با مردم به رحمت رفتار مي فرمود و همان رحمت بود كه مردم را هدايت مي كرد  و براي مردم غصه مي خورد و براي اشخاصي كه در ضلالت بودند متاثر بود ولي وقتي ريشههائي را مي ديد كه مشغول فساد هستند و ممكن است فساد آنها به فساد امت منتهي بشود و ماننده غدههاي سرطاني جامعه را فاسد كنند، باب غضب را باز مي كرد.  يهود بني قريضه همان فاسدهايي كه الان هم دنباله آنها صهيونيستهاي فاسد هستند،  بعد از آنكه پيغمبر اكرم ديد فاسد هستند و موجب فساد ميشوند امر فرمودند تمام آنها را گردن زدند،  و اين ماده سرطاني را از بين بردند.  
امير المؤمنين عليه السلام با آنهمه عطوفت و رحمت وقتي ديد خوارج،مردمي فاسد و مفسد هستند،  شمشير كشيد و تمام آنها را الا بعضي كه فرار كردند،  از دم شمشير گذراند. 
بنابراين در وقت رحمت،  رحمت و اگر كساني لايق رحمت نباشند،  انتقام و غضب در كار است.  ما بعد از آنكه براي ملتمان پيروزي حاصل شد و خيانتكاران و جنايتكاران از صحنه بيرون رفتند،  باب رحمت را بروي ملت و همه قشرها بطور كامل و همه قشرها بطور كامل بازكرديم و با رحمت عمل شد و در نتيجه همه ازاد شدند.  مرزها آزاد شد.  قلمها آزاد ـ فعاليتهاي سياسي آزاد ـ تمام آزاد شدند و با آنها با رحمت عمل شد.  هيچ انقلابي مثل انقلاب ما رحمت نداشت و هيچ انقلابي مثل انقلاب ما با مردم و خيانتكاران رفتار نكرد.  همه را آزاد گذاشتيم ـ دولت ما با همه بطور رحمت رفتار كرد ـ قلمها را آزاد گذاشتند ـ مطبوعات و احزاب را آزاد گذاشتند ـ گروهها را آزاد گذاشتند و باب رحمت را به روي همه باز كردند،  همان رحمتي كه بدنباله رحمت اسلام و رحمت رسول خداست ـ ليكن ديديد كه خيانتكاران و جرثومههاي فساد كه غدههاي سرطاني هستند به اخلالگري و فتنه انگيزي برخاستند.  ملتي كه با خون خودش عدل و اسلام را ميخواست پياده كند و بطور رحمت با همه رفتار كند،  عدهاي قدر اين رحمت را ندانستند و مشغول توطئه شدند،  و اگر توطئه ادامه پيدا كند باب رحمت بسته و يا نيم بسته ميشود و باب غضب الهي باز.  كاري نكنند كه باب رحمت بسته شود،  توطئهها را كنار بگذارند.  همين رحمت و همين مدارا و ملايمت بود كه فاجعه كردستان را بوجود آورد.  از فرصت و از رحمت سوء استفاده كردند،از آزادي كه رحمت خداست سوء استفاده كردند و فاسدهائي كه با خارج پيوند دارند و خائن به مملكت هستند، ميخواهند كردستان را به نظام كمونيستي بكشانند.  
ميخواهند اسلام را از كردستان محو كنند،  الان هم مشغول تليغات سوء هستند،  الان هم قلمهاي خارج و داخل بكار افتاده و تبليغات سوء استفاده مي كنند.  از آن طرف مي گويند كه ما ملت كرد را ميخواهيم حفظ كنيم و از طرف ديگر مي گويند دولت ميخواهد كردها را سركوب كند.  مسئله كرد مطرح نيست ـ مسئله كمونيست مطرح است.  
ملت كرد ما مسلمان و متعهد به اسلام است و مسلم با مسلم جنگ ندارد.  اينها ميخواهند كردستان ما را به ضلالت و به نظام كمونيستي بكشانند.  ملت كرد بايد بيدار شود.  علماء كردستان توجه داشته باشند،  اين جرثومههاي فساد را معرفي نمايند.  ملت كردستان توجه داشته باشند كه اينها به اسلام عقيده ندارند،  اينها اسلام را با منافع خودشان منافي مي دانند،  اينها اسلام را مخالف با اربابان خود مي دانند،  اينها نميخواهند كردستان را آباد كنند،  بلكه ميخواهند خراب كنند تا كردستان را به ضلالت بكشانند و از اسلام خارج كنند.  شما كردستانيها جوانهاي خود را دريابيد،  علماء معظم كردستان،  مردم كردستان را دريابند،  اسلام را دريابند،  اسلام را دريابيد ـ اي ريشههاي فاسد شما نمي توانيد كاري انجام دهيد و بايد از صحنه بيرون برويد،  ما شما را مدفون مي كنيم ـ شما قابل هدايت نبوديد.  آنهائي كه جوانهاي ما را اغفال كردند،  آنهائي كه با اسم دموكراسي و با اسم دموكرات ميخواهند مملكت ما را به فساد و تباهي بكشند بايد سركوب شوند ـ و ملت ما آنها را سركوب خواهد كرد.  كاري نكنيد كه باب عقوبت باز شود و باب رحمت بسته.  ارتش،  ژاندارمري،  پاسداران ملزمند كه با هم تفاهم داشته باشند و با هم هماهنگ باشند.  اگر هماهنگ نبودند تاديب ميشوند،  مجرمند.  روساي ارتش موظفند كه وسائل جنگي براي برادران پاسدار ما فراهم كنند،  مسامحه نكنند و آنها را مجهز كنند.  بايد با فوريت اين ريشههاي فاسد را بكنند و ملت به آنها مهلت ندهد.  سران اينها قابل هدايت نيستند.  اينها از يهود بني قريضه بدترند،  و اينها بايد اعدام شوند.  
تمام كردستان به استثناء اين چند عددي كه سران آنها هستند در امانند و باب رحمت خدا به روي آنها باز است و همه، برادران ما هستند.  نظر ما به برادران كردستاني از ديگر برادران بيشتر است.  رفاه براي آنها حاصل ميشود،  حوائج آنها و چيزهايي را كه آنها ميخواهند به آنها داده ميشود،  تبليغات سوء را توجه نكنيد،  اسلام به شما محبت دارد. رحمت اسلام به سوي شما باز است.  اين سران خائن را بگيريد و تحويل دهيد.  
برادران كرد! اسلحهها را كنار بگذاريد،  به آغوش اسلام در آييد و به برادران ارتشي كمك كنيد و اين ريشههاي فساد را از بيخ و بن در آوريد.  اسلام براي شما پناه است،  اسلام صلاح شما را ميخواهد. اينها كه خرمنهاي شما را آتش مي زنند،  اينهائي كه جوانان شما را به كشتن ميدهند،  اينهايي كه جواناني را كه براي كمك به كشاورزي و پاكسازي رفته اند،  اعدام مي كنند،  اينها انسان نيستند،  اينها خوي حيواني دارند بلكه از خوي حيواني هم بدترند.  اينها ميخواهند كردستان را به تباهي بكشانند.  خداوند شما و كردستان را از شر اين جرثومههاي فساد نجات دهد و ما به اذن خدا و امر خدا با آنها باشدت رفتار مي كنيم و آنها را به همين زودي سركوب خواهيم كرد.  رحمت بر تمام قشرهاي كردستاني برادر ما و لعنت و غضب بر سران مفسده جوي مفسد آن سامان،  از خداي تبارك و تعالي سعادت و سلامت همه مومنين را خواستارم و اميد است خداوند تعالي به همه آنها رحمت عنايت كند و مفسدين را براندازد.(اطلاعات6/6/1358)                
دو پيام از امام:امام خميني نمايندهاي به كردستان فرستادند. 
مقصود آن نيست كه با جنايتكاران كه سران هستند مذاكره كنيد،آنها بايد سركوب شوند. 
از سوي امام خميني رهبر انقلاب اسلاميايران،حجت الاسلام حسني كرماني ماموريت يافت براي از ميان برداشتن مشكلات مساله كردستان با همكاري مسوولان مربوط اقدام كنند امام تاكيد كردند كه جنايتكاران منطقه كردستان و سران آنها بايد سركوب شوند. متن دستور امام خميني خطاب به حجت الاسلام حسيني كرماني چنين است: 
بسمه تعالي
جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ حسين كرماني دامت افاضاته:
با توجه به آشنائي كه جنابعالي نسبت به منطقه كردستان داريد مقتضي است مسافرتي بدانجا نموده و با علماي اعلام و روحانيون محل و هم چنين ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران و كليه افراد ذيصلاح در رفع مشكلات و كمبودهاي منطقه سعي كافي را مبذول داريد و به هر نحو به نظر جنابعالي و آقايان مصلحت بود،. در حل مساله اقدام نمائيد. مقصود آن نيست كه با جنايتكاران كه بر سران آنها هستند مذاكره كنيد آنان بايد سركوب شوند. از خداي تعالي موفقيت همگان را در راه خدمت به اسلام و مسلمين خواستاريم.والسلام عليكم و رحمت الله.
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امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران ديشب پيامي بشرح زير به ملتايران فرستادند: 
بسم الله الرحمن الرحيم
متعاقب زير اعلام ميشود:
1 ـ هماهنگي در قواي انتظاميارتش، ژاندارمري، سپاه پاسداران بطور قاطع بايد ادامه پيدا كند. متخلفين مجرم شناخته ميشوند و مؤاخذه ميگردند.
2ـ با سران حزب منحله دموكرات و ديگر سران كه خائنان به ملت و كشور اسلامي هستند و قيام بر ضد حكومت مركزي نمودهاند با شدت عمل ميشود و جوانان عزيز و برومند كرد آنان را گرفته و تحويل نيروهاي انتظاميدهند. 
3ـ علماي اعلام اهل سنت مكلفند شرعا با قواي انتظاميهمكاري كنند و مخفيگاه خائنان را در صورتي كه ميدانند به آنان نشان دهند و با آنان معامله مرتد از اسلام نمايند تا نزد خدا مسوول نباشند. 
4 ـ من مكرراً اعلام كردهام كه در اسلام نژاد، زبان، قوميت و ناحيه مطرح نيست. تمام مسلمين چه اهل سنت و چه شيعي برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزايا و حقوق اسلاميهستند. از جمله خيانتهايي كه بدخواهان به اسلام مرتكب شدهاندايجاد اختلاف بين برادران سني و شيعه است. من از همه برادران اهل سني تقاضا دارم كهاين شايعات را محكوم و شايعه سازان را به جزاي اعمالشان برسانند.
5ـ هيچكس به هيچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران كرد ما را ندارند متجاوزين شديدا به جزاي اعمال خود ميرسند. 
6 ـ آن دسته ار اعضاي حزب منحله دموكرات و ساير برادران كه بوسيله تبليغات باطل سران جنايتكاراين حزب اغفال شدهاند. در صورتي كه به برادران مسلمان خود بپيوندند و اسلحه را زمين گذاشته و تسليم شوند باز هم مورد عفو هستند و در امان حكومت جمهوري اسلاميميباشند. 
7 ـ در عين حال كه بايد سلسله مراتب در قواي انتظامي دقيقاً مراعات شود و اطاعت از مافوق حتمي است، مافوق موظف است با زيردست رفتار اسلامي و انساني داشته باشد: 
8 ـ شايعه سازيهاي ضد انقلاب كه از چپ و راست بر خلاف مسير ملت ميشود و دولت را متهم به اختناق ميكند خدا مردود است ما در طول پيروزي انقلاب گوشزد كردهايم كه آزادي مطبوعات مورد نظر ماست لكن از خيانت و توطئه بصورت جدي و بدون اغماض جلوگيري ميشود. مطبوعاتي كه توطئهگر و مخالف مسير ملت نباشند پس از تحقيق آزاد خواهند شد. 
9 ـ دادستان دادگاهها مؤظفند كه بار ديگر رسيدگي به مطبوعات و حال نويسندگان آنها را بر عهده گيرند و هر يك از مطبوعات را كه توطئهگر و مخالف مصالح ملت و كشور ندانستند اجازه نشر دهند و از نشريات مخالف مصالح ملت و كشور جدا جلوگيري كند. 
10 ـ مردم به هيچوجه حق ندارند به كتابفروشيها تعرض نمايند. در صورتي كه دادستان شهرستآنها نشرياتي را مضر انقلاب و مصلحت كشور تشخيص دادند، موظف به جلوگيري هستند. اشخاص غير مسوول از دخالت دراين امور جداً خودداري كنند والا مؤاخذه ميشوند. 
11 ـ مطبوعات مؤظفند از تيترهايي كه موجب تحريك و يا تضعيف مردم ميشود و يا مخالف واقع است خودداري كنند و خود را با مسير انقلاب تطبيق دهند و از گفتن انقلاب موجب تفرقه ميشود. خودداري كنند كهاين خود توطئه محسوب ميشود.    والسلام ـ روح الله الموسوي الخميني(جمهوري اسلامي 6/6/1358) 
گفتار امام با هياتهاي مردم كرج و عجب شير: ما ميخواهيم از مفسدين جلوگيري كنيم. 
خلافهايي هست و علتشاين است كه ما «مجلس شورا» نداريم. 
هر كس در هر محلي است آرامش را حفظ كند تا دولت بتواند به آن امر رسيدگي كند والا ممكن است ضد انقلاب ريشه كرده و يك فاجعهاي ببار آورد. 
ميخواهيد نگذارند اسلام تحقق پيدا كند.
تمام كردستان و تمام طبقاتشان جز آن رده بالا كه توطئه گر و مفسد هستند، تمام آنها درامانند. احدي به آنها تعدي نخواهد كرد و دادگاهي آنها را نخواهد خواست. 
در منطقه شما آنچه ما را وادار كرده است همه قوا را متوجه آنجا بكنيم، مصلحت شما است. 
تحريكاتي كه ميكنند براياينست كه نگذارند اسلام تحقق پيدا كند. 
ديدار نمايندگان اصناف و پاسداران كرج با امام خميني 
قم ـ خبرگزاري پارس: پيشازظهر ديروز نمايندگان اصناف و پاسداران شهر كرج به حضور رهبر انقلاب اسلاميامام خميني رسيدند و مشكلات و نابسامانيهاي موجود را باز گو كردند. 
دراين ملاقات امام خميني بياناياتي بهاين شرحايراد كردند: 
بسم الله الرحمن الرحيم
آنچه كه حتيالامكان بايد در باره آن گوشزد كرد برقراري آرامش ميباشد. آلان اشرار در كردستان مشغول به شرارت هستند و تمام اذهان متوجه آنجاست كهاين قضيه را حل كنند و نبايد گذاشت هر جا يك صدايي بلند شود چون افكار مشتت ميشود. آقايان كه از كرج آمدهايد و كردستان و هم رفتيد من از شما تشكر ميكنم. شما نبايد عجله كنيد دراينكه تمام كارها فورا درست بشود بايد مقداري صبر كرد تا آن آدمكشيها تمام بشود. هر كسي در هر محلي است آرامش خود را حفظ كند تا دولت بتواند به آن امر رسيدگي كند و الا ممكن است ضد انقلاب ريشه كرده و يك فاجعهاي ببار آورد. انشاالله بهاين امور كه ذكركرديد رسيدگي خواهد شد. من ميدانم كه آشفتگي و نابساماني زياد است اما الان كردستان برايايران مساله است چون از آنطرف مرز ممكن است به آنها كمك شود. ولو كاري نميتوانند بكنند اما خوفاين است كه جوانهايي از دست ما برود بايد صبرانقلابي داشته باشيد و همانطور كه تا بحال داشتيد. تماماين مسايل در مجلس شورا حل ميشود الان مردم بايد كوشش كنند تا وكلاي صالح و متدين به مجلس شورا بفرستند تا تمام گرفتاريها و مسايلي كه بر خلاف موازين اسلام عمل ميشود حل شود. در آنوقت نه دولت ميتواند خودش كاري بكند كه بر خلاف باشد نه ديگري. ملت ما اكثراً متدين هستند. و وقتي وكلاي متدين و مقيد به احكام شرع باشند آنوقتاين مشكل و مشكلات برطرف خواهد شد. البته الان خلافهائي هست و علتشاين است كه ما مجلس شورا نداريم هر كس كاري ميكند يا برنامهاي ميگذارد يا طرحي ميدهد يا اجمالاً قانوني ميگذارند كه البته بعد از تشكيل مجلس شورا همه به هم ميخورد مجلس شورا يك مجلس اسلامي است و اميدوارم كهاين مجلس اسلامي نگذارد برنامههاي غير اسلامياجرا شود اكنون در همه جايايران مسايلي هست هم در كميتهها مقداري خرابي وجود دارد هم در دادگاهها و هم دراينكه بعضي وقتها برنامههاي دولت صحيح نيست البته همه را من مطلعم لكن الان وقتي نيست كه بخواهيم همه چيز را بهم بزنيم و دگرگون كنيم البته بعضي موضوعات را كه اشاره كرديد جلوگيري خواهد اگر در بازار ديديد صحبتي هست تعقيب كنيد كه ريشههايي دارد واين ريشهها با موازين اسلام جور نيست و من اميدوارم كهاين مسايل حل بشود و بر خلاف اسلام چيزي واقع نشود انشالله والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته
بيانات امام در ديدار با گروه عجبشير وجوانرود
قم ـ خبرگزاري پارس: امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران ديروز در ديدار با گروه عجبشير جوان رود از توابع استان آذربايجان شرقي بياناتي بهاين شرح در قمايراد كرد.
بسم الله الرحمن الرحيم
من كراراً در خطابههائي كهايراد كردهام و در نوشتههائي كه داشتهام دو مطلب را تأكيد كردهام:
يك مطلباينكه در اسلام نژاد، گروه، دستجات واينطور چيزها مطرح نيست اسلام براي همه و بنفع همه است و ما ياشما كردها ـ با تركها با بلوچها و بقيه مسلمين بحكم قرآن و اسلام برادر و از هم جدا نيستيم و بايد با هم  زندگي كنيم ـ الان دست اجانب از مملكت ما كوتاه شده واين جنابتكاران داخلي هم يا فرار كردهاند يا در زوايا هستند خارجيها ـ منافع ما را ميبردند و باين زودي دست بر نميدارند و ما هم به آنها مجال نخواهيم داد، آن چيزي كه من تاكيد كردم يكي همين معنا بود كه برادران سني ما گمان نكنند كه در اسلام فرقي بين شما و ما باشد همانطور كه چهار مذهب در ميان اهل تسنن است چطور آن مذاهب با آن كه ازيكديگر جدا است ليكن آنان با هم برادرند و دشمن نيستنداين هم مذهب پنجمياست كه دشمني هم در كار نيست همه برادر همه مسلمان همه اهل قرآن و همه تاريخ رسول الله و الله ـ بنابراين معنا وانگذاريد. اگر چنانچه كسي در آنجا به شما القا كند جز ريشههاي رژيم سابق و طرفداران اجانب است كه بنفع آنان ميخواهد اغتشاشايجاد كند و شما بايد باين معنا توجه داشته باشيد كهاينها توطئههائي است كه نگذارند اسلام درايران حكومت كنداينها با اسلام مخالفند نه با كرد نه با فارس آنها با اساس كه اسلام است مخالفند و همه مسلمانها تكليفشاناين است كه ازاينها جلوگيري كرده و سركوب بكنند مناين مطلب را گفتم كه تمام كردستان و تمام طبقآتشان جز آن رده بالا كه توطئهگر و مفسد هستند تمام آنها در امانند احدي به آنها تعدي نخواهند كرد و دادگاهي آنها را نخواهد خواست ما ميخواهيم از مفسدين يعني همآنهائي كه شما را به زحمت مياندازند جلوگيري كنيم الان در منطقه شما آنچه كه ما را واداركرده است كه همه قوا را متوجه آنجا بكنيم مصلحت شماست براياين است كه شما و خانواده شما گرفتاراين قشرهاي فاسد هستيد و با اسمهاي مختلف ميخواهند همه شما را از بين ببرند و تحريكاتي كه ميكنند براي همين است كه نگذارند اسلام تحقق پيدا بكند و الا حزب  دمكرات با اسلام كاري ندارد تا بگويد من سني هستم اگر ميگويد من سني هستم همه فقهاي اهل سنت ميگويند اطاعت اولي الامر واجب است واينها اطاعت نميكنند بعضي خلاف ميكنند پس بدانيد سني نيستنداينها ميخواهند شما را بازي بدهند بگويند كه ما سني هستيم و شيعهها با ما چه ميكنند اگر شيعه با سني مخالف بود، چرا قبل ازاينكه به شررات دست بزنند جنگي در كار نبود ما با شما برادر هستيم و همه در برابر حق و برابر اسلام و قانون اسلام مساوي هستيد. بنابراين هيچ خوفي نيست ومااين را بعداً از هم اعلام عمومي ميكنيد ـ امام خميني خطاب به گروه عجبشير جوانرود اضافه كردند: و اما قضيه گرفتاريها كه در زمان سابق داشتيد به شما اختصاص نداشته است، همين قوم آنقدر گرفتاري در زمان شاه سابق و پدرش كه هر دو طرفدار خارجيها و نوكريهاي آنان بودند داشت و همين حوزه علميه قم مصيبتهائي ازاينها كشيدـ حبسها و تبعيدها رفتند كشته دادند غارت شدند- قرآن و كتابهاي اسلامي را دراين مدرسه فيضيه به طوري كه به ما نقل كردند آتش زدند، ما هم گرفتار بوديم شما هم گرفتار بوديد ما بر برادرهاي ما هم در راه اسلام و جهاد گرفتار بودند. الحمداللهاين گرفتاريها رفع شد و اميدوارم ديگر برنگردد و راجع بهاينكه در همه جا بايد يك اصلاحاتي بشود ما ميدانيم كه همه مناطق رااينها عقب نگاه داشتند از همه چيزهائي كه بايد برخوردار باشند محرومند نه آب است، نه برق، نه آسفالت است. واين هم اختصاص به شما ندارد شما برويد تهران طرف جنوب ـ محلههاي زيادي است كه الان هيچ ندارند شما با خآنهاي كه داريد خيال ميكنيد كه الان در تهران همه كارها درست شده است، الان اول چيزي كه در نظر است مناطق شماست ما الان در صدديم. هيات نهائي براي رسيدگي به آنجا فرستاده شود و اميدواريم كه همه گرفتاريها را رفع بكنيد شما نگذاريد جوانهايتان فريب بخورند نگذاريد ازاينها ياري بخواهند،اينها خير خواه شما نيستند. آنكه خيرخواه همه است اسلام است.اينها ميخواهند شما را از اسلام دور كنند و مثل سابق كه اربابشان چپاول ميكرد حالا هم همان چپاولها برقرار باشد.اين چپاولگرائيها كه آدمكشي ميكنند خرمن آتش ميزننداينها دلسور براي ملت نيستند. آنكه براي ملت دلسوز است اسلام و آنهائياند كه تابع اسلام هستند و آنها براي شما كار ميكنند مربي همه قرآن است، و آنكه بايد همه ما زير سايه او باشيم اطاعت از قرآن است. شما مطمئن باشيد كهاين تبليغات غلط است و شما خود شاهديد كه آنها شروع به شلوغكاري و جنگ و آدمكشي كردند و ارتش ما براي جلوگيري رفته است كه داشتند، آنجا را به آتش ميكشيدند. مناطق آنجا اسلامي است و ازايران است و همه ماايراني و همه ما مسلمان و تابع قرآن هستيم. انشالله همه شما مؤيد و موفق باشيد و السلام عليكم و رحمت الله بركاته.(جمهوري اسلامي 8/6/1358)
امام:اختلاف بين سني و شيعه نيست.
امام خميني،رهبر انقلاب اسلامي ايران، ديروز در ديدار با گروه عجبشيرـ جوانرود ـ از توابع استاني آذربايجان شرقي ـ بياناتي به اين شرح در قم ايراد كرد:
بسم الله الرحمن الرحيم
من كراراً، در خطابههايي كه ايراد كردهام ودر نوشتههايي كه داشتهام دو مطلب را تأكيد كردهام. يك مطلب اين كه، در اسلام، نژاد، گروه، دستجات، و اين طور چيزها مطرح نيست. اسلام، براي همه و به نفع همه است و ما با شما، با كردها، با تركها، با بلوچها، و بقيه مسلمين، به حكم قرآن و اسلام، برادريم و از هم جدا نيستيم و بايد با هم زندگي كنيم. الان دست اجانب از مملكت ما كوتاه شده و اين جنايتكاران داخلي هم، فرار كردهاند. خارجيها، منافع ما را ميبردند و به اين زودي دست بر نميدارند و ما هم به آنها مجال نخواهيم داد. آن چيزي كه من تأكيد كردم، يكي همين معنا بود كه برادران سني ما، گمان نكنند كه در اسلام فرقي ما بين شما و ما باشد. همانطور كه 4 مذهب در ميان اهل تسنن است، چطور آن مذاهب با آن كه از يكديگر جدا است، ليكن آنان با هم برادرند و دشمن نيستند؟ اين هم مذهب پنجمي است كه دشمني هم در كار نيست. همه برادر، همه مسلمان، همه اهل قرآن و همه تابع رسول اكرم صلالله و عليهوآله، بنابراين اين معنا را اگر چنانچه كسي در آنجا به شما القاء كند، جزء ريشههاي رژيم سابق و طرفداران اجانب است كه به نفع آنان ميخواهد اغتشاش ايجاد كند و شما بايد به اين معنا توجه داشته باشيد كه اينها، توطئههايي است كه نگذارند اسلام در ايران حكومت كند. اينها با اسلام مخالفند. نه با كرد مخالفند، نه با فارس. آنها با اساس كه اسلام است. مخالفند. و همه مسلمانها تكليفشان اين است كه از اينها جلوگيري كرده و سركوب بكنند. من اين مطلب را گفتم كه تمام كردستان و تمام طبقاتشان جز آن رده بالا كه توطئه گر و مفسد هستند، تمام آنها در امانند.احدي به آنها تعهدي نخواهد كرد و دادگاهي آنها را نخواهد خواست ما ميخواهيم از مفسدين يعني همانهايي كه شما را به زحمت مياندازند، جلوگيري كنيم. الان در منطقه شما، آنچه كه ما را وادار كرده است كه همه قوا را متوجه آنجا بكنيم، مصلحت شماست، براي اين است كه شما و خانواده شما گرفتار اين قشرهاي فاسد هستيد و با اسمهاي مختلف، ميخواهند همهي شما را از بين ببرند وتحريكاتي كه ميكنند براي همين است كه نگذارند اسلام تحقق پيدا بكند والا، حزب دمكرات با اسلام، كاري ندارد، تا بگويد من سني هستم. اگر ميگويد من سني هستم. همه فقهاي اهل سنت ميگويند اطاعت اولي الامر، واجب است و اينها اطاعت نميكنند. يعني خلاف ميكنند پس بدانند كه سني نيستند. اينها ميخواهند شما را بازي بدهند. بگويند كه ما سني هستيم و شيعهها با ما چه ميكنند. اگر شيعه با سني مخالف بود چرا قبل از اين كه اينها به اين شرارت دست بزنند، جنگي در كار نبود؟ ما با شما برادر هستيم و همه در برابر حق و در برابر اسلام و قانون اسلام، مساوي هستيم. بنابراين، هيچ خوفي نيست و ما اين را بعداً هم اعلام عمومي ميكنيم. امام خميني، خطاب به گروه عجب شير جوانرود، اضافه كرد: و اما قضيه گرفتاريها كه در زمان سابق داشتيد، به شما اختصاص نداشته است همين قم آنقدر گرفتاري در زمان شاه سابق و پدرش كه هردو طرفدار خارجيها و نوكرهاي آنان بودند داشت و همين حوزه علميه قم، مصيبتهايي از اينها كشيد، حرفها، حبسها و تبعيدها رفتند. كشته دادند، غارت شدند، قرآن و كتابهاي اسلامي را در اين مدرسه فيضيه به طوري كه به ما نقل كردند، آتش زدند. ما هم گرفتار بوديم. شما هم گرفتار بوديد.
ساير برادرهاي ماهم در راه اسلام و جهاد گرفتار بودند. الحمدالله اين گرفتاريها رفع شد و اميدوارم، ديگر برنگردد و راجع به اين كه در همه جا بايد يك اصلاحاتي بشود، ما ميدانيم كه همه مناطق را اينها عقب نگاه داشتند. از همه چيزهايي كه بايد برخوردار باشند، محرومند. نه آب است، نه برق است، نه آسفالت است و اين هم اختصاص به شما ندارد. شما برويد تهران ـ طرف جنوب، محلههاي زيادي است كه الان هيچ ندارند شما باز خانهاي داريد. شما خيال ميكنيد كه الان در تهران همه كارها درست شده است؟ الان اول چيزي كه در نظر است، مناطق شماست. ما الان درصدديم هيأتهايي براي رسيدگي به آنجا فرستاده شود و اميدوارم كه همه گرفتاريها را رفع بكنيد. شما نگذاريد جوانهايتان فريب بخورند. نگذاريد از اينها، بازي بخورند. اينها خيرخواه شما نيستند. آنكه خيرخواه همه است، اسلام است. اينها ميخواهند شما را از اسلام دور كنند مثل سابق كه اربابشان چپاول ميكرد حالا هم همان چپاولها برقرار باشد. اين چپاولگرهايي كه آدمكشي ميكنند، خرمن آتش ميزنند، اينها دلسوز براي ملت نيستند. آنكه براي ملت دلسوز است، اسلام و آنهايياند كه تابع اسلام هستند و آنها براي شما كار ميكنند. مربي همه قرآن است و آنكه همه ما زير سايه او باشيم اطاعت از قرآن است. شما مطمئن باشيد كه اين تبليغات غلط است و شما خود شاهديد كه آنها شروع به شلوغ كاري و جنگ و آدم كشي كردند و ارتش ما، براي جلوگيري رفته است كه داشتندآنجا را به آتش ميكشيدند. مناطق آنجا اسلامي است و از ايران است و همه ما ايراني و همه ما مسلمان و تابع قرآن هستيم. انشاءالله، همه شما مؤيد وموفق باشيد.                                                                                                                             والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته(اطلاعات 8/6/1358) 
پيا م امام خميني به مردم سنندج: سران خائن را بگيريد و تحويل دهيد. 
امام در اجتماع عظيم مدرسه فيضيه:رحمت خداوند بر غضب او سبقت دارد. 
اگر مردم قدر رحمت حق تعالي را ندانند و موجب فتنه و فساد بشوند، باب غضب خداوند باز ميشود. 
از آزادي و رحمت سوءاستفاده كرده فاجعه كردستان را بوجود آوردند.
فاسدهائي كه با خارج در ارتباطند ميخواهند كردستان را به نظام فاسد كمونيستي بكشانند.
اينهائي كه جوانان شما را به كشتن ميدهند، بگيريد و تحويل بدهيد.
قم ـ خبرگزاري پارس: امام خميني طي سخناني خطاب به گروههاي مختلف مردم كه عصر ديروز در مدرسه فيضيه قم اجتماع كرده بودند. ياد آور شدند. كه رحمت خداوند بر غضب او پيشي دارد. اما نبايد كاري كرد كه باب غضب خداوند گشوده شود. امام ضمن اين بيانات گفتند.
مفتاح كلام خدا با اسم ( رحمن الرحيم ) است و قرآن با رحمان الرحيم و تكرار آن آغاز شده است. خداوند نسبت به همه بندگانش رحمت دارد و همين رحمت موجب ايجاد بندگان و فراهم كردن اسباب رفاه وزندگي آنها و موجب فرستادن انبياء بزرگ است.. رحمت خدا اقتضاء دارد مه بندگان خود را در دنيا و آخرت به سعادت برساند. 
خدا تمام اسباب مادي و معنوي را فراهم فرموده است بندگان خدا با اسم رحمان و با اسم رحيم شروع شدهاند و با آن در دنيا و آخرت ادامه حيات ميدهند بنابراين رحمت حق تعالي بر غضبش سبقت دارد، لكن اگر مردم قدر رحمت حق تعالي را نداشته باشند و از فرمان او تخلف كنند وموجب فتنه و فساد بشوند باب رحمت نيمه بسته ميزشود و باب غضب باز ميشود. بترسيد از اينكه باب رحمت بسته و باب غضب باز شود، پيغمبر اكرم ( ص ) نبي رحمت بود و با مردم به رحمت رفتار مفرمود.و همان رحمت بود كه مردم را هدايت ميكرد و براي مردم غصه ميخورد و براي اشخاصي كه در فلاكت بودند. متاثر بود ولي وقتي ريشههائي را ميديد كه مشعول فساد هستند و ممكن است فساد آنهابه فساد امت منتهي بشود و مانند غدههاي سرطاني  جامعه را فاسد كنند  باب غضب را باز ميكرد و يهود بني قريضه همان فاسدهائي كه الان هم دنباله آنها صهيونيستهاي فاسد هستند بعد از اينكه پيغمبر اكرم ديد فاسد هستند و موجب فساد ميشوند. امر فرمود تمام آنها راگردن زدند. و اين غدههاي سرطاني را از بين بردند.
امير المومنين عليه السلام با آنهمه عطوفت و رحمت وقتي ديد خوارج مردمي فاسد و مفسد هستند، شمشير كشيد و تمام آنها را الا بعضي كه فراركردند ار دم شمشير گذراند، بنابراين در وقت رحمت رحمت و اگر كساني لايق رحمت نباشند انتقام و غضب در كار است ما بعد از اينكه براي ملتمان پيروزي حاصل شد و خيانتكاران و جنايتكاران را از صحنه بيرون رفتند باب رحمت را بروي ملت و همه قشرها بطور كامل و همه قشرها بطور كامل باز كرديم و با رحمت عمل شد و در نتيجه همه آزادشدند. مرزها  آزاد شده قلمها آزاد ـ فعاليتهاي سياسي آزا د،تمام آزاد شدند و با آنها با رحمت عمل شد. هيچ انقلابي مثل انقلاب ما رحمت نداشت وهيچ انقلابي مثل انقلاب ما با مردم و خيانتكاران رفتار نكرد. همه را آزا گذاشتيم، دولت ما با همه بطور رحمت رفتار كرد ـ قلمها را آزاد گذاشتند مطبوعات و احزاب را آزاد گذاشتند ـ گردهها را آزاد گذاشتند و باب رحمت را بروي همه باز كردند، همان رحمتي كه بدنباله رحمت اسلام و رحمت رسول خداست لكن ديديد كه خيانتكاران و جرثومههاي فساد كه غدههاي سرطاني هستند به اخلاگري و فتنه گري برخاستند. ملتي كه با خون خودش عدل و اسلام را ميخواست پياده كند و بطور رحمت با همه رفتار كند عدهاي قدر اين رحمت را ندانسته و مشغول توطئه شدند و اگر توطئه ادامه پيدا كند باب رحمت بسته و يانيمه بسته ميشود. و باب غضب الهي باز ـ كاري نكنند كه باب رحمت بسته شود توطئهها را كنار بگذارند قلمهاي مسموم  را كنار بگذارندفعاليتهاي غير اسلامي را كنار بگذارند همين رحمت و همين هشدار او ملايمت بود كه فاجعه كردستان را بوجود آورد از فرصت و از رحمت سوء استفاده كردند از آزادي  و فاسدهائي كه با خارج پيوند دارند و خائن به هدايت هستند و ميخواهند كردستان را نظام كمونيستي بكشانند. ميخواهند اسلام را از كردستان محو كنند، الان هم مشغول تبليغات سوء  هستند الان هم قشرهاي خارج و داخل بكار افتاده و تبليغات سومي هستند از آن طرف ميگويند كه ما ملت كرد را ميخواهيم حفظ كنيم و از طرف ديگر ميگويند دولت ميخواهيد كردها را سركوب كند. مساله كرد مطرح نيست مساله كمونيست مطرح است ملت كرد ما مسلمان و متعهد به اسلام است و مسلم با مسلم جنگ ندارد. اينها ميخواهند كردستان ما را به هلاكت و به نظام كمونيستي بكشانند ملت كرد بايد بيدار شود. علماء كردستان توجه داشته باشند اين جرثومههاي فساد را معرفي نمايند. ملت كردستان توجه داشته باشند كه اينها به اسلام عقيده ندارند، اينها اسلام را با منافع خودشان منافي ميدانند. آنها اسلام را مخالف با منافع اربابان خود ميدانند، اينها نميخواهند كردستان را آباد كنند بلكه ميخواهند خراب كنند تا كردستان را به ضلالت بكشانند و از اسلام خارج كنند.شما كردستانيها جوانهاي خود را دريابيد، علماء معظم كردستان مردم كردستان را دريابند اسلام را دريابيد،اي ريشههاي فاسد شما نمي توانيد كاري انجام دهيد و بايد از صحنه بيرون برويد ما شما را مدفون ميكنيم ـ شما قابل هدايت نبوديد. آنهائي كه جوانهاي ما را اغفال كردند، آنها ئيكه به اسم دموكراسي و باسم دموكرات ميخواهند مملكت ما را به فساد و تباهي بكشانند بايد سركوب شوند و ملت ما آنها را سركوب خواهد كرد كار ي نكنيد كه باب عقوبت باز شود و باب رحمت بسته، ارتش، ژاندارمري و پاسداران منتظمند كه با هم تفاهم داشته باشند و با هم هماهنگ باشند. اگر هماهنگ نبودند تاديب ميشوند، مجرمند و رؤساي ارتش موظفند كه ويايل جنگي براي برادران پاسدار ما فراهم كنند. مسامحه نكنند و آنها را مجهز كنند. بايد با فوريت اين ريشههاي فساد را بكنند و ملت با آنها مهلت ندهد. سران اينها قابل هدايت نيستند اينها از يهود بني قريضه بدترند و اينها بايد اعدام شوند تمام كردستان بااستثناي اين چند نفري كه سران آنها هستند در امانند و باب رحمت خدا بروي آنها باز است. همه برادران ما هستند نظر ما به برادران كردستاني از ديگر برادران بيشتر است. رفاه براي آنها حاصل ميشود، حوائج آنها و چيزهاي را كه آنها ميخواهند به آنها داده ميشود. تبليغات سوءرا توجيه نكنيد اسلام به شما محبت دارد رحمت اسلام بسوي شما باز است اين سران خائن را بگيريد و تحويل دهيد. برادران كرد اسلحهها را كنار بگذاريد به آغوش اسلام در آييد و به برادران ارتشي كمك كنيد و اين ريشههاي فاسد را از بيخ و بن در آوريد. اسلام براي شما پناه است.اسلام سلاح شما را ميخواهد اينها كه خرمنهاي شما را آتش ميزنند اينهائي كه جوانان شما را به كشتن ميدهند اينهائي كه جوانان را كه براي كمك به كشاورزي و پاكسازي رفتهاند اعدام ميكنند اينها انسان نيستند اينها خوي حيواني دارند بلكه از حيوان هم بدترند اينها ميخواهند كردستان را به تباهي بكشانند. خداوند شما و كردستان را از شر اين جرثومههاي فساد نجات دهد و ما به اذن خدا و امر خدا با آنها بشدت رفتار ميكنيم و آنها را به همين زودي سركوب ميكنيم. رحمت بر تمام قشرهاي كردستاني برادر ما و لعنت و غضب بر سران مفسده آن سامان از خداي تبارك و تعالي سعادت و سلامت همه مومنين را خواستارم  و اميد است خداوند تعالي به همه آنها رحمت عنايت كند و مفسدين را براندازد. والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته (جمهوري اسلامي10/6/1358) 
امام: در كردستان،فقط مساله كمونيسم مطرح است. 
امام خميني ديروز خطاب به گروه هاي مختلف مردمي كه در مدرسه فيضيه قم اجتماع كرده بودند طي سخناني اظهار داشتند كه رحمت خداوند بر غضب او پيشي دارد اما نبايد كاري كرد كه باب غضب خداوندگشوده شود. امام ضمن اين بيانات گفتند:
مفتاح كلام خدا با اسم «رحمن الرحيم» است و قرآن با رحمن الرحيم و تكرار آن آغاز شده است خداوند نسبت به همه بندگانش رحمت دارد و همين رحمت موجب ايجاد بندگان و فراهم كردن اسباب رفاه و زندگي آنها و موجب فرستادن انبياء بزرگ است. رحمت خدا اقتضاء دارد كه بندگان خود را در دنيا و آخرت به سعادت برساند.
خداوند تمام اسباب مادي ومعنوي را فراهم فرموده است بندگان خدا با اسم رحمان و با اسم رحيم شروع شدهاند و با آن در دنيا و آخرت ادامه حيات مي دهند بنابراين رحمت خدا بر غضبش سبقت دارد لكن اگر مردم قدر رحمت حق تعالي را نداشته باشند و از فرمان او تخلف كنند و موجب فتنه و فساد بشوند باب رحمت نيمه بسته ميشود و باب غضب باز ميشود. پيغمبر اكرم (ص) نبي رحمت بود و با مردم به رحمت رفتار مي فرمود و همان رحمت بود كه مردم را هدآيت ميكرد و براي مردم غصه ميخورد وبراي اشخاصي كه در ضلالت بودند متاثر بود ولي وقتي ريشههايي را مي ديد كه مشغول فساد هستند و ممكن است فساد آنها به فساد امت منتهي بشود و مانند غدههاي سرطاني جامعه را فاسد كنند باب غضب را باز ميكرد و يهود بني قريضه همان فاشدهايي كه الان هم دنباله آنها صهيونيستهاي فاسد هستند بعد از انكه پيغمبر اكرم ديد فاسد هستند و موجب فساد ميشوند امر فرمود تمام آنها را گردن زدند و اين غذههايي سرطاني را از بين بردند.
اميرالمومنين علي عليه السلام با آن همه عطوفت و رحمت وقتي ديد خوارج مردمي فاسد و مفسد هستند شمشير كشيد و تمام آنها را الا بعضي كه فرار كردند از دم شمشير گذراند. بنابراين در وقت رحمت، رحمت واگر كساني لايق رحمت نباشند انتقام و غضب در كار است ما بعد از آنكه براي ملتمان پيروزي حاصل شد و خيانتكاران و جنايتكاران از صحنه بيرون رفتند باب رحمت را بر وروي ملت و همه قشرها بطور كامل باز كرديم و با رحمت عمل شد و در نتيجه همه آزاد شدند هيچ انقلابي مانند انقلاب ما رحمت نداشت و هيچ انقلابي مثل انقلاب ما با مردم و خيانتكاران رفتار نكرد.
همه را آزاد گذاشتيم دولت ما به همه بطور رحمت رفتار كرد. قلمها را آزاد گذاشتند و باب رحمت را براي همه باز كردند همان رحمتي كه به دنبال رحمت اسلام و رحمت رسول خداست. لكن ديديد كه خيانتكاران و جرثومههاي فاسد كه غدههاي سرطاني هستند به اخلالگري و فتنه گري برخاستند ملتي كه با خون خودش عدل و اسلام را ميخواست پياده كند و بطور رحمت با همه رفتار كند عدهاي قدر اين رحمت را ندانسته و مشغول توطئه شدند و اگر توطئه ادامه پيدا كند باب رحمت بسته ميشود توطئهها را كنار بگذارند قلمهاي مسموم را كنار بگذارند- فعاليتهاي غير اسلامي را منار بگذارند. همين رحمت و همين مدارا و ملايمت بود كه فاجعه كردستان را بوجود آورد از فرصت و از رحمت سوء استفاده كردند از آزادي كه رحمت خداوند است سوء استفاده كردند و فاسدهايي كه با خارج پيوند دارند و خائن به مملكت هستند ميخواهند كردستان را به نظام كمونيستي بكشانند ميخواهند اسلام را از كردستان محو كنند الان هم مشغول تبليغات سوء هستند الان هم قلمهاي خارج و داخل به كار افتاده و تبليغات سوء ميكنند. از آن طرف ميگويند كه ما ملت كرد را ميخواهيم حفظ كنيم و از طرف ديگر ميگويند دولت ميخواهد كردها را سركوب كند مساله كرد مطرح نيست مساله كمونيست مطرح است. ملت كرد ما مسلمان و متعهد به اسلام است و مسلم با مسلم جنگ ندارد. اينها مي خواهند كردستان ما را به ضلالت و به نظام كمونيستي بكشانند ملت كرد بايد بيدار شود علماء
 كردستان توجه داشته باشند. اين جرثومههاي فساد را معرفي نمايندملت كردستان توجه داشته باشند كه اينها به اسلام عقيده ندارند  اينها اسلام را با منافع خودشان منافي مي دانند اينها اسلام را مخالف با منافع اربابان خود ميدانند اينها نميخواهندكردستان را آباد كنند بلكه ميخواهند خراب كنند تا كردستان را به ضلالت بكشانند و ازاسلام خارج كنند شما كردستانيها جوانان خود را دريابيد علما معظم كردستان مردم كردستان را دريابند. اسلام را دريابند.اي ريشههاي فاسد شما نميتوانيد كاري انجام دهيد و بايد از صحنه بيرون برويد ما شما را مدفون ميكنيم شما قابل هدآيت نبوديد – آنهايي كه جوانهاي ما را اغفال كردند. آنهايي كه با اسن دموكراسي و با اسم دموكرات مي خواهند مملكت ما را به فساد و تباهي بكشانند بايد سركوب شوند و مملكت ما آنها را سركوب خواهد كرد كاري نكنيد كه باب عقوبت باز بشود و باب رحمت بسته. ارتش، ژاندارمري و پاسداران ملزمند كه با هم تفاهم داشته باشند و اگر با هم هماهنگ نبودند تاديب مي شوند مجرمند. روساي ارتش موظفند كه وسائل جنگي براي برادران پاسدار ما فراهم كنند. مسامحه نكنند و آنها را مجهز كنند بايد با فوريت اين ريشههاي فاسد را بكنند و ملت به آنها مهلت ندهد سران اينها قابل هدآيت نيستند. اينها از يهود بني قريضه بدترندو اينها بايد اعدام بشوند تمام كردستان به استثناء اين جند نفري كه سران آنها هستند در امانند و باب رحمت خدا به روي آنها باز است. همه برادران ما هستند نظر ما به برادران كردستاني از ديگر برداران بيشتر است رفاه براي آنها حاصل ميشود. حوائج انها و چيزهايي را كه آنها مي خواهند به آنها داده ميشود تبليغات سوء را توجه نكنيد. اسلام به شما محبت دارد رحمت اسلام به سوي شما باز است. اين سران خائن را بگيريد و تحويل دهيد.
برادران كرد اسلحهها را كنار بگذارند به آغوش اسلام درآييد و به برادران ارتشي كمك كنند و اين ريشههاي فساد را از بيخ و بن درآوريد. اسلام براي شما پناه است اسلام صلاح شما را ميخواهد اينها كه خرمنهاي شما را آتش  ميزنند اينهايي كه جوانان شمار ا به كشتن ميدهند اينهايي كه جواناني را كه براي كمك به كشاورزي و پاك سازي رفته اند اعدام ميكنند. اينها انسان نيستند اينها خوي حيواني دارند بلكه از حيوان هم بدتر هستند اينها ميخواهند كردستان را به تباهي بكشانند. خداوند شما و كردستان را از شر اين جرثومههاي فساد نجات دهد و ما به اذن خداوند و امر خدا با انها با شدت رفتار مي كنيم و آنها را به همين زودي سركوب ميكنيم رحمت برتمام قشرهاي كردستاني برادر ما و لعنت و غضب بر سران مفسد جوي مفسد آن سامان.از خداي تبارك و تعالي سعادت و سلامت همه مومنين را خواستارم و اميد است خداوند تعالي به همه آنها رحمت عنايت كند و مفسدين را براندازد والسلام عليكم ورحمت الله. (كيهان 10/6/1358)
اينها كه اسلحه به روي ملت كرد عزيز ميكشند سركوب خواهند شد.
قم ـ امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران عصر پريروز د رمدرسه فيضه قم سخناني به اين شرح ايراد كردند:
بسم الله الرحمن الرحيم
عيد سعيد فطر بر همه مسلمين مبارك باد. سال گذشته عيد فطر ما عيد خون بود و مبارك و امسال هم براي برادران كرد ما عيد خون است و مبارك، اسلام با خون رشد پيدا كرد، دينهاي بزرگ پيامبران سابق و دين بسيار بزرگ اسلام در حالي كه يك دستشان به كتابهاي آسماني و براي هدايت مردم است دست ديگرشان به اسلحهها بود. ابراهيم خليل سلامالله عليه با يك دست صحف را داشت و با يك دست ديگر تير براي سركوبي بتها، موسي كليم سلامالله عليه با يك دست تورات داشت و با دست ديگر عصا، عصايي كه فرعونيان را به خاك ذلت نشاند. عصايي كه اژدها بود عصايي كه خيانتكاران را ميبلعيد پيغمبر بزرگ اسلام با يك دست قرآن را داشت و با دست ديگر شمشير، شمشير براي سركوبي خيانتكاران و قرآن براي هدايت كساني كه قابل هدايت بودند قرآن راهنماي آنها بود و كساني كه هدايت نميشدند و توطئهگر بودند با شمشير بر سر آنها، ميكوبيد. ما در عيد فطر سابق كه عيد خون بود و در اين عيد هم كه عيد خون است هراسي از خون نداريم، اسلام دين خون است و دين هدايت است براي همين ديگر اولياي ما بي هراس خون دادند و بي هراس در جنگهاي خونين وارد شدند و اميرالمومنين سلاماللهعليه آن موجود يگانه در عين حالي كه نهچ البلاغه براي هدايت داشت شمشير هم براي توطئهگران داشت ما خونها داديم و شهدا داديم، اسلام خون داد و شهيد داد ما فرقهاي شكافته داديم مثل علي ابن ابيطالب و علي ابن حسين و سرهاي برنيزه رفته داديم مثل سيدالشهداء و اصحاب و اعوان و انصار در تمام اعصار با خون و با شمشير و با اسلحه به پيش رفت و آسايش پيدا كرد، ما از شهيد دادن باكي نداريم در عيد فطر سال قبل و در آن ايام شهدا داديم و در اين عيد فطر و در اين سال روزه هم شهدا دادهايم. از شهادت باكي نداريم اولياء ما هم شهيد شدند يا مسموم شدند يا مقتول شدند اولياءما بعضي از آنها در حبس و بعضي از آنها در تبعيد به سر بردند براي اسلام هر چه بدهيم كم داديم و جانها ما لايق نيست بدخواهان گمان نكنند كه جوانهاي ما ار مردن و از شهادت باكي دارند. شهادت ارثي است كه از اولياء به ما ميرسد آنها بايد از مردن بترسند،كه مرگ را فنا ميدانند، ما كه بعد از مرگ را حيات ميدانيم چه باكي داريم خائنان بايد بترسند خادمهاي به اسلام ازمرگ خوفي ندارند، ارتش ما، ژاندارمري ما، شهرباني ما، پادسداران ما ترسي ندارند. پاسدارن ما را كه در پاوه و امثال آن سربريدند، به حيات جاودان رسيدند، ما هرچه خواستيم اين قشرهاي فاسد را هدايت كنيم، هر چه مهلت داديم كه هدايت بشوند به خود بيايند، به مصالح كشور نظر كنند، عكس آنرا عمل كردند هرچه به آنها آزادي داديم كه آزادي را براي ملت، وسيله رشد قرار بدهند. آزادي قلم داديم آزادي بيان داديم اجتماعات و احزاب را آزاد گذاشتيم كه اگر درست ميگويند و براي ملت كار ميكنند و دمكرات هستند، حكومت مردم بر مردم ميخواهند اگر اينها حكومت مردم بر مردم ميخواهند چرا نميگذارند مردم سرنوشت خودشان را تعيين كنند، چرا با خربكارها ميخواهند مردم حكومت خودشان را تعيين كنند، چرا با غائله آفرينيها نميگذارند كه ملت قانون اساسي خودش را بدست خبرگان خويش تعيين كند، اينها دمكرات نيستند، اينها خيانتكار هستند، كه با اسم حزب دمكرات ميخواهند براي اربابان خودشان كار كنند، ملت عزيز كردستان ما بيدار باشند، از اعمال اينها بفهمند كه اينها يك مشت مردم خائن و منافق هستند اظهار ميكنند كه ما براي مصالح ملت ميخواهيم عمل بكنيم ولي چرا مصالح ملت را به باد ميدهند، چرا جوانهاي اين ملت را ميكشند، چرا بيمارستانها را خراب ميكنند، چرا نميگذارند اين ملت سرنوشت خودش را تعيين كند. اگر شما دمكرات هستيد بگذاريد حكومت مردم بر مردم تحقق پيدا كند شما دمكرات نيستيد، شما منافق هستيد، شما ديكتاتورهايي هستيد. بصورت دمكرات در بيرون آمدهايد، برادران كردستان من عزيزان من، كساني كه از سران خودفروخته گول خورديد به اسلام برگرديد اسلام عفو دارد، اسلام براي همه است، اسلام باب رحمت است برگرديد به دامن اسلام، و از آن گروههاي فاسد دست برداريد اسلام با شما با عطوفت رفتار ميكند و با خائنان با خشونت، با شمشير و اسلحه خائنان را سركوب ميكند و به شما رحمت و مدارا ميكند، باب رحمت باز است، باب عفو باز است بياييد به باب رحمت حق، بپيونديد و از اين خائنان گول نخوريد. با كمال تاسف در مراكز هم گاهي افراد فاسد هست، اينها كه آزادي ميخواهند، اينها كه ميخواهند جوانان ما آزاد باشند و براي آزادي جوانان ما جنگ ميكنند به چه نحو آزادي را ميخواهند، ميخواهند جوانان ما آزاد بشوند و قمارخانهها باز باشد و مشوربخانهها و عشرتكدهها باز باشد، بطور آزاد، هرويين كشها هم آزاد باشند، ترياك كشها آزاد باشند و هر مفسدهاي را بخواهند، عمل كنند، اين چيزي است كه از غرب ديكته شده است ما ميخواهيم جوانانمان را از عشرتكدهها به ميدان جنگ ببريم، ما ميخواهيم جوانانمان را از فساد برهانيم اين آزادي كه آقايان ميخواهند آزادي است كه قدرتمندان ديكته كردهاند و نويسندگان يا غافلند ويا خائن اين دمكراتها كه مي گويند بايد آزادي باشد و به هيچ وجه نبايد جلوي هيچكس را گرفت اينها از ابرقدرتها الهام ميگيرند. آنها ميخواهند ما را غارت كنند و جوانهاي ما بيتفاوت باشند جوانهايي كه مبتلا به مخدرات هستند در امور كشوري بي تفاوت هستند. جوانهايي كه در مراكز فحشا بزرگ ميشوند نسبت به مصالح مملكت بيتوجهند و به مصالح مملكت كار ندارند. رييس پاسداران به من گفت جوانهاي ما نماز شب ميخوانند و در قنوت دعاهاي مفصل را ميخوانند اينها ميتوانند مملكت را نگه دارند. ما ميخواهيم مملكت را حفظ كنيم و حفظ ممكلت به آن آزادي كه شما ميگوييد نيست، اين آزادي مملكت را برباد ميدهد، اين آزادي كه شما ميخواهيد آزادي ديكته شده است، براي اينكه مملكت را ببرند و ما جوانهاي پاك نداشته باشيم، خوبيها را خراب كنند، چنانچه ديديم كه آنها چه كردند و چه مصيبتهايي به مملكت وارد شد، براي اينكه جوانهاي ما را به فساد كشيده بودند، شما ميخواهيد كه ما آزاد بگذاريم تا جوانان ما فاسد بشوند و اربابان شما بهره ببرند بلكه ما مرتجع هستيم و شما روشنكر هستيد.
شما روشنفكرها ميخواهيد كه به ترتيب 1400 سال قبل برنگرديم شما ميترسيد كه اگر ما همه آنان را مثل 1400 سال قبل تربيت بكنيم كه با جمعيت كم دو امپراتوري بزرگ را به باد داد و از پاي درآورد از اين جهت ميكوشيدند، ما مرتجع هستيم ولي شمايي كه ميخواهيد جوانان ما را به تعليمات غربي بكشيد و بلكه آنها را تعليماتي كه براي ممالك استعماري دارند تربيت بكنيد شما روشنفكر هستيد و آزادي همه چيز و از جمله آزادي فحشا را ميخواهيد، شما روشنفكر هستيد و يك نحو آزادي را ميخواهيد كه جوانان ما را فاسد كند، آزادي ميخواهيد كه راه را براي مستكبرين باز كند، آزادي ميخواهيد كه ملت را تاآخربه بند بكشد، شما اين آزادي را ميخواهيد و اين ديكتهاي است كه از خارج به شما تلقين شده است شما حدودي براي آزادي قائل نيستيد و بي بندوباري را و فساد اخلاقي را آزادي ميدانيد شما شما فحشارا آزادي ميدانيد ما شما را آزاد گذاشتيم و خودتان را به فحشا كشيديد.
آبروي خودتان را پيش ملت برديد ما شما را آزاد گذاشتيم و ديديم كه قلمهاي مسموم شما توطئهگران، مملكت ما را ميخواست به باد بدهد. به اسم دموكراتي و آزديخواهي، به اسم روشنفكري و با اسمهاي مختلف خائنان بادست باز شروع به فعاليت كردند و توطئه همين خائنها بودند كه غائله كردستان را بوجود آوردند و همين خائنها هستند كه براي توطئهگرها عزا ميگيرند. آنهايي كه جوانهاي ما را سر بريدند برايشان حرفي نيست ولي آنهايي كه خيانتكاران را قصاص ميگفتند. براي آن خيانتكاران نوحه سينه ميزنند آنوقت ما كه ميخواهيم مملكت خودمان را از دست خيانتكاران و چپاولگران نجات دهيم ما سلب آزادي كرديم.
البته آزادي كه منتهي به فساد و تباهي ملت و كشور بشود نميتوانيم ان آزادي را بدهيم آن آزادي كه شما ميخواهيد اين است كه جوانهاي ما را بي تفاوت بار بياورند و دولتهاي بزرگ تمام منابع ما را ببرند آنها مشغول عشرت باشند، عشرتخانهها درست كردند. سينماها درست كردند، جوانهاي زن و مرد را با هم مخلوط كردند و به فساد كشيدند هر دو را به اسم آزادي مملكت ما را بردند و اينها كه آزاد بودند و به آزادي عمل كردند بي تفاوت بودند. همين روشنفكرها هم بي تفاوت بودند همين دمكراتها هم بي تفاوت بودند. آنها كه مملكت ما را نجات دادند همين توده جمعيت است همين دانشگاهيهاي عزيزن. همين طلاب علوم دينيه عزيزند. همين علماء بلادند. همين تجار و كسبه بلادند. همين كارگر كشاورز است، اينها هستند كه مملكت ما را نجات دادند و اكنون شما به اسم آزادي و آزاديخواهي و دمكراسي ميخواهيد آنها را دوباره به حال اول برگردانيد و ميخواهيد آزاد بگذاريد تا اينها هر كاري ميخواهند بكنند و بعد از يك نسل يك انسان متعهد پيدا نشود، اين همان آزادي است كه شما ازخارج گرفتيد آزادي وارداتي را قبول نميكنيم ما بايد اين ملت را حفظ كنيم ما بايد اين جوانان را حفظ كنيم ما بايد دست اين جوانها را از تباهيها بكشيم و قدرتمند كنيم ما انسان رزمنده ميخواهيم ما جوانهاي حماسهجو ميخواهيم روشن فكر اينطوري نميخواهيم. البته در بين روشنفكرها و در بين طبقات تحميل كرده اشخاصي صحيح بسازند ليكن اينهايي كه با قلم بر ضد ملت قلم فرسايي ميكنند و با قلم بر ضد مردم اقدام ميكنند و اسلحه به روي ملت كرد عزيز ميكشند اينها سركوب خواهند شد. 
خداي تبارك و تعالي در مورد مومنين ميفرمايد: «اشداء علي الكفار رحناءبينهم» نسبت به توطئه گران، به كفار كه توطئه گر ما هم از آن صف هستند و سران اين احزاب هم از آن سنخ هستند نسبت به آنها اشداد يعني باشدت و با مشتگره كرده و به دستور اسلام عمل ميكنيم و با ملت رحناء يعني رحيم دوست هستيم ما خادم همه هستيم ما چون خادم شما هستيم اين خيانتكاران را سركوب ميكنيم براي اينكه اينها به شما خيانت ميكنند ما خادم برادران كردستاني هستيم و خادم برادران بلوچستاني و سيستاني و همه طبقات هستيم ما ميخواهيم شما را نجات بدهيم از دست اين خائنها شما هم كمك كنيد و اين خائنان را از خود دور كنيد سران آنها را بگيرند و تحويل بدهند اينها به اسلام عقيده ندارند اينها با قرآن مخالفند اگر به قرآن اعتقاد دارند قرآن فرموده است اطيعو الله اطيعو الرسول و اولوالامر منكم چرا از اولوالامر اطاعت نميكنند چرا قيام بر ضد حكومت كردهاند چرا قيام بر ضد اولوالامر كردهاند. اي علماي كردستان جوانان خود را بيدار كنيد اي علماء كردستان از اسلام پشتيباني كنيد اي علماءكردستان اين خيانتكاران را برانيد و دستور دهيد اينها را بگيرند و تحويل دادگاههاي اسلامي بدهند نگذاريد اينها از مرزها فرار كنند ارتش مواظب است كه تمام مرزها را با قدرت نگهدارد. قواي انتظامي وحدت كلمه پيدا بكنند و هماهنگ باشند اگر هماهنگ نباشند خائنند. امروز مخالفت، خيانت است، امروز دسته دسته بودن، خيانت است اگر شما هماهنگ باشيد كشته نميدهيد و زود به پيش ميبريد و انشاءالله به همين زودي اين ريشههاي فساد كنده ميشود و اين خيانتكاران به سزاي خودشان ميرسند. خداوند همه شما را و همه ما را هدايت كند و خائنان را از صحنه روزگار بردارد والسلام عليكم و رحمهالله و بركاته(جمهوري اسلامي10/6/1358)
هياتي به دستور امام خميني به كردستان رفت.
قم – خبرگزاري پارس: بدستور امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران حجت الاسلام معاديخواه باتفاق نماينده وزارت كشور جهت بررسي  وضع عمراني كردستان به اين منطقه ميروند متن دستورامام باين شرح است. 
بسم الله الرحمن الرحيم. جناب حجت الاسلام آقاي معاديخواه دامت افاضاته. جنابعالي به اتفاق نماينده وزارت كشور و نماينده جهاد سازندگي و گروهي كه انتخاب شدهاند براي رسيدگي بوضع عمراني كردستا ن به آن منطقه برويد و از احتياجات برادران عزيز كرد اطلاع پيدا كرده و گزارش تفصيلي از كار اين گروه را بدهيد.                                                                       تاريخ 10/6/58روح الله الموسوي الخميني(كيهان 11/6/1358)
فرمان عفو عمومي امام خميني به مردم كردستان و كرمانشاه
كرمانشاه ـ خبرنگار اطلاعات: از جانب شيخ حسين كرماني نماينده تام الاختيار امام خميني در منطقه كردستان و كرمانشاهان، اطلاعيهاي به شرح زير صادر شد: 
اطلاعيه
به اطلاع استانهاي كردستان و كرمانشاهان ميرساند با توجه به فرمان عفو عمومي امام جز سرگرد كاني كه عامل آشوب و كشتار مردم بيگناه بودهاند، كليه كساني كه اغفال شده و به عضويت حزب دمكرات در آمدهاند در صورتي كه به محل خود بازگشته و يا اسلحه خود را تحويل دهند، در پناه دولت جمهوري اسلامي از هرگونه تعقيب و محاكمه در اماناند. در اين مورد به شكايات افراد مغرض كه ناشي از اختلافنظرهاي شخصي است ترتيب اثري داده نميشود. حجتالاسلام كرماني همچنين در يك گفتگوي كوتاه به خبرنگار ما اظهار داشت: «براي اجراي برنامههاي عمراني و كارهاي اوليه منطقه جوانرود فوري و ضروري 10 ميليون تومان درخواست شده است. اين مبلغ رقم كوچكي از اعتبار عمران اين منطقه است». وي افزود: «به دنبال ايجاد شركت تعاوني روستايي در منطقه جوانرود، فوراً درخواست شد تا مقدار زيادي خواروبار در اختيار اين شركت گذاشته شود».(اطلاعات13/6/1358)
پيام امام به علماي اعلام و مردم غيور و مسلمان كردستان 
بسم الله الرحمن الرحيم
امروز ( پريروز ) تلگرافي با قيد دو فوريت وبا اسم و امضاي 18 نفر از ائمه جماعت و رونوشت براي 15 مقام از مهاباد واصل شد كه در آن اظهار تاسف شده است كه اينجانب به واسطه تبليغات سوء بر ضد كردها و اهل تسنن بسيج عمومي نمودهام. من با اينكه ميدانم علماي اعلام كردستان در مهاباد و ساير شهرستانها واقعه را آنطور كه هست ميدانيد و پر واصح است كه سران اشرار با حمل امضاء به اسم علماء نمودهاند. و با علماء واقعه جماعت را الزام به امضاء نمودهاند. معهذا لازم است براي چند مين بار باستحضار علماي اعلام كردستان و برادران كردستاني و ساير طبقات برسانم اين سران خائن چون خود را شكست خورده و مورد تنفر ملت ايران ميدانند دست به اين تشنجات واهي زدهاند. از اول پيروزي انقلاب تاكنون در هر موقعيتي كه پيش آمده است اعلام كردهايم كه در اسلام و ترك و فارس و بلوچ و عرب ولر و تركمن و غير اينها مطرح نيست. اسلام براي همه است و جمهوري اسلامي حق همه گروهها را با عدالت اسلامي ادا خواهند كرد در عين حال اين خائنان به ايران. خصوصا كردستان دست از خيانت و جنايت برنداشته و طرحهاي مسالمت آميز را با اسلحههائي كه از كشورهاي خارجي و يا از غارتگران بدست آوردهاند جواب دادهاند و برادران ما را كه براي حفاظت برادران كردستاني خود بسيج شدهاند با كمال بي رحمي و شقاوت بآتش كشيدهاند و سر بريدهاند حتي به برادران كردستاني ما و به كساني كه براي جهادسازندگي و كمك به كردستان آمده بودند رحم نكردند و آنان را اعدام نمودند ما به اين اشرار ميگوئيم اگر ما برضد كردها بسيج عمومي مينموديم چرا در شهرستانهاي كردستان مثل تقده و سنندج و پاوه و ديگر جاها پس از پاكسازي غير از برادري اسلامي رفتار نشده است و چرا برادران كردستاني ما از ارتش و پاسداران و ساير قواي انتظامي استقبال پرشور كردند و با آغوش باز پذيرفتند و چرا ما گروهي را براي بازسازي آن منطقه فرستاديم كه حوايج برادران اهل سنت را برآورده كرده و با تمام امكان وسايل آسايش و رفاه آنان را فراهم كند. آيا ما برادران اهل سنت را دشمن ميدانيم كه بارها و بارها اعلام كردهايم هيچ فرقي بين اين دو فرقه نيست. ما كه تصميم گرفتهايم كه آن سامان را به بهترين وجه آباد كنيم و مقدماتش را فراهم كردهايم با كرد مخالفيم با شما كه اسلحه بدست گرفته و بهيچ چيز و بهيچ كس رحم نميكنيد. طرفدار كرد هستيد اما بسيج عمومي اگر بكنيم براي پشتيباني از برادران كردستاني و استخلاص آنان از اشرار است و بخواست خداوند متعال شر آنان را بزودي دفع و سران خائن را شديدا به جزاي اعمالشان رسانده و با برادران كرد حتي آناني كه در حزب منحله دموكرات داخل شدهاند اگر به آغوش ملت برگردند. با برادري و برابري رفتار ميكنيم و همه در پناه اسلام خواهند بود.والسلام علي عبادالله الصالحين .روح الله الموسوي الخميني(جمهوري اسلامي13/6/1358)
بيانيه امام
دفتر امام ديروز بيانيهاي بدين شرح كه از طرف امام خميني در پاسخ تلگرام رسيده از مهاباد صادر شده است منتشر كرد:امروز تلگرامي با قيد 2 فوريت و به اسم و امضاء 18 نفر از ائمه جماعت كه رونوشت آن براي 15 مقام فرستاده شده است، از مهاباد واصل شد كه در آن اظهار تأسف شده است كه اينجانب به واسطه تبليغات سوء بر ضد كردها و اهل تسنن، بسيج عمومي نمودهام. من با اينكه ميدانم علماي كردستان در مهاباد و ساير شهرستانها، واقعه را آنطور كه هست ميدانند و پر واضح است كه سران اشرار يا جعل امضاء به اسم علماء نمودهاند معذالك لازم است براي چندمين بار به استحضار علماي اعلام كردستان و برادران كردستاني و ساير طبقات برسانم، اين سران خائن، چون خود را شكست خورده و مورد تنفر ملت ايران ميدانند دست به اين تشبهات واهي زدهاند. از اول پيروزي انقلاب تاكنون، در هر موقعي كه پيش آمده است، اعلام كرديم كه در اسلام كرد، ترك، فارس، بلوچ، عرب، لر و تركمن و غير اينها مطرح نيست. اسلام براي همه است و جمهوري اسلامي، حق همه گروهها را با عدالت اسلامي ادا خواهد كرد. در عين حال اين خائنان به ايران خصوصاً كردستان، دست از خيانت و خسارت برنداشته و طرحهاي مسالمتآميز را با اسلحههايي كه از كشورهاي خارجي و يا از غارتگري بدست آوردهاند. جواب دادهاند و برادران ما را كه براي حفاظت برادران كردستاني خود بسيج شده بودند با كمال بيرحمي و شقاوت به آتش كشيدند و سر بريدند، حتي به برادران كردستاني ما به كساني كه براي جهادسازندگي و كمك به كردستان آمده بودند رحم نكردند و آنان را اعدام كردند. ما به اين اشرار ميگوييم، اگر ما بر ضد كردها بسيج عمومي نموديم چرا در شهرستانهاي كردستان مثل نقده و سنندج و پاوه و ديگر جاها پس از پاكسازي از اشرار، به غيربرادري اسلامي رفتار نشده است و چرا برادران كردستاني ما از ارتش و پاسداران و ساير قواي انتظامي استقبال پرشوري كردند و با آغوش باز آنان را پذيرفتند و چرا ما گروهها را براي بازسازي آن منطقه فرستاديم كه حوايج برادران اهل سنت را برآورده كرده و با تمام امكان وسايل آسايش و رفاه آنان را فراهم كنند. آيا ما برادران اهل سنت را دشمن ميدانيم كه بارها و بارها اعلام كردهايم كه هيچ فرقي بين اين دو فرقه نيست؟ ما هم كه تصميم گرفتهايم آن سامان را به بهترين وجه آباد كنيم و مقدماتش را فراهم كردهايم. ما با كرد مخالفيم؟ يا شما كه اسلحه به دست گرفتهايد و به هيچ چيز و هيچ كس رحم نميكنيد، طرفدار كرد هستيد؟ ما بسيج عمومي اگر بكنيم، براي پشتيباني از برادران كردستاني و استخلاص آنها از اشرار است و به خواست خداوند متعال شر آنان را به زودي رفع و سران خائن را شديداً به جزاي اعمالشان رسانده و با برادران كرد، حتي آناني كه در حزب دمكرات داخل شدهاند، اگر به آغوش ملت بازگردند با برادري و برابري رفتارميكنيم و همه در پناه اسلام هستند و خواهند بود.                                                                                                والسلام علي عباده الصالحين روح الله الموسوي خميني12/6/1358(كيهان13/6/1358)
اطلاعيه دفتر امام
قم ـ در پاسخ به تلگرافهاي متعددي كه از سراسر كشور و از طرف افراد مختلف مردم جهت تبريك عيد سعيد فطر و اعلام آمادگي براي سركوبي ضد انقلاب،  بحضور امام مخابره شده بود،  دفتر امام عصر روز پنجشنبه اطلاعيه زير را انتشار داد:
بسمه تعالي
اخيرا تلگرافهاي زيادي از علماي اعلام شهرستانها،  عشاير غيور،  كارگران،  كشاورزان،  كارمندان،  سازمانها،  شخصيتهاي سياسي،  و ساير گروهها در مورد تبريك عيد سعيد فطر و اعلام آمادگي جهت سركوبي ضد انقلاب و توطئه گران و پشتيباني از جمهوري اسلامي بدفتر امام واصل گرديد.  امام بدين وسيله مراتب تشكر و قدرداني خود را به عموم تلگراف كنندگان ابلاغ مينمايد و از اينكه بعلت كثرت تلگرافات نتوانستيم يه يكايك آنها پاسخ دهيم معذرت خواسته و از خداي تعالي موفقيت همگان را در راه خدمت به اسلام و مسلمين و پيروزي كامل بر دشمنان خواستاريم. قم دفتر امام خميني(كيهان14/6/1358)  
امام: اگر كردستان آرام شود طرحهاي عمراني پياده خواهد شد.
علماي اهل سنت تركمن و نيز افراد كميته شميرانات، ديروز و پريروز با امام خميني ملاقات كردند. در اين ديدارها امام بياناتي ايراد كرد كه گزيدههايي از آن را ميخوانيد. امام خطاب به علماي اهل سنت گفت:يكي از بركات اين نهضت، اجتماع علماي تشيع و تسنن در زير يك سقف ميباشد، تا مسايلي كه ما داريم و خلافش را تبليغ ميكنند، به گوش آقايان برسد. ديروز چنانچه من قبلاً هم اعلام كردم و شايد هم شنيده باشيد، تلگرافي به امضاء 18 نفر از ائمه جماعت مهاباد و اطراف كه رونوشت آن به 15 نفر از مقامات بود، رسيد كه در آن آمده بود، ما اهالي كردستان در اين نهضت شريك بوديم و زحمت كشيديم و حالا اشخاصي ذهن شما را مشوش و نسبت به ما اهالي كردستان بدبين كردهاند و شما همه ايرانيان را بر ضد كردستان بسيج كرديد. البته من ميدانم كه علماي آنجا يك چنين چيزي را نميگويند. اين يك مطلبي است كه به اسم ائمه جماعت نوشتهاند و خودشان هم بياطلاعند و يا ديگران با سر نيزه رفتهاند آنجا و گفتهاند بايد اين را امضا كنيد، آنها هم جبراً امضا كردند. ما ميخواستيم ببينيم علماي كردستان و اهالي كردستان و ساير بلاد كه برادران اهل سنت هستند، در اين پنج، شش ماهي كه جمهوري اسلامي است چه مطلبي ديدهاند و نسبت به كردستان و بلوچستان و سيستان و ساير جاها چه عملي شده است كه بر خلاف مصالح آنها باشد؟ يا چه امتيازي در اين مدت بين اهالي كردستان يا بلوچستان، يا اهالي تهران گذاشته شده است و يك گرفتاريهايي شما داريد كه همه قشرهاي اين مملكت دارند. هر كدام محيط و گرفتاريهاي خودشان را ديدهاند. و شايد در ذهنشان اين آمده باشد كه جاهاي ديگر اينطور نباشد. من در اين مدتي كه اينجا بودهام، گروههاي مختلفي آمدهاند چه از كردستان و چه از جاهاي ديگر، از قبيل بختياريها و قشقاييها و همه گروهها كه از جاهاي مختلف آمدهاند. هر دستهاي ادعا كردهاند، آن قدري كه به ما ظلم شده است به ديگران ظلم نشده است. و آن قدري كه ما عقب مانده هستيم ديگران نيستند. نه آب داريم، نه آسفالت داريم، نه برق داريم، نه غذا داريم. من هم به آنها گفتهام شما محيط خودتان را ميبينيد، برويد جاهاي ديگر را هم ببينيد، ببينيد آيا آنها هم دارند و شما نداريد و يا اينكه همه ندارند؟  بنابراين بوده كه همه نداشته باشيد، من نميگويم برويد عشاير بلكه برويد تهران و محلههايي كه در گوشه و كنار تهران واقع است ببينيد. من در نجف كه بودم صورت محلهها را برايم نوشته بودند. آنطوري كه در ذهن من است، حدود سي محله را نوشته بودند كه در تهران است كه نه آب دارند، نه برق دارند، نه آسفالت دارند، نه خانه دارند. شما اگر تلويزيون را ملاحظه كرده باشيد من يكي دو دفعه تلويزيون را نگاه كردم كه هفت، هشت، ده نفر، بزرگ و كوچك از يك سوراخي در ميآمدند كه به اصطلاح اسمش را خانه گذاشتهاند. وضع آنجا طوري است كه براي آوردن آب بايد كوزه را بردارد، پنجاه و چند پله از گودال پايين برود، تا برسد به آنجايي كه آبي پيدا شود. شما ملاحظه كنيد در زمستان، چه خواهد شد. خيال نكنيد كه اطراف شما خراب است. اين خرابي همه جا بوده، و اين ارثي است كه از رژيم گذشته به ما رسيده است. در جمهوري اسلامي كوشش ميكنند براي اينكه آباد كنند، لكن آنقدر خرابي هست كه به اين زودي نميشود آباد كرد. الان براي كردستان، يك بودجه 450 ميليون توماني تصويب كردهاند و هياتي هم بناست براي هر يك از اين استانهايي كه هست، بروند. براي هر كدام از استانها مثل سيستان و بلوچستان هم يكروز نفت كه شايد حدود 450 ميليون تومان باشد، قرار دادهاند، براي آبادي اين مناطق يعني درست كردن مدرسه، آباد كردن زمينها و اصلاح كشاورزي و درست كردن همه جا، اينها مسايلي است كه در فكر هستند الان جمهوري اسلامي هنوز يك بچه شش ماهه است، از يك بچه شش ماهه در مقابل يك خرابي 2500 ساله مخصوصاًاين پنجاه و چند ساله اخير كه همه ما شاهد بوديم، چه انتظاري ميتوان داشت؟ اين پدر و پسر يادتان هست كه چه كردند. همه دست به هم داده بودند براي اين كه بچاپند و ببرند و اين ملت را عقب نگهدارند. فرهنگ را عقب نگهدارند و اقتصاد را به تباهي بكشانند، كذايي درست ميكنيم. تمدن بزرگ ميآوريم. من تا حالا چند دفعه به آقاي نخستوزير و ساير وزراء كه آمدهاند اينجا، گفتم كه آقايان، شما كار ميكنيد ولي تبليغ ميكردند و ميكنند كه كار كردهاند، ليكن اينها تبليغ نكردهاند و كار هم ميخواهند بكنند، ولي نميگويند كه ما داريم چه ميكنيم. اينها با حسننيت مشغولند، لكن آنقدر آشفتگي است كه نميتوانند بكنند. آنوقت ميبينيم كه اين دمكراتها، تلگراف درست كرده بودند و به اسم آقايان يا الزام كرده بودند كه آقايان امضا بكنند كه البته بعداً خودشان پاسخ را خواهند داد. ما پاسدارها، ارتش و ژاندارمري را كه بسيج كرديم، براي آنجا براي چه بسيج كرديم كه كردها را سركوب كنند؟ يا به عكس بسيج كرديم كه آنها بروند كساني كه كردها را سركوب كردهاند، و ميكنند سركوب كنند و شما ديديد كه هم كردها آنها را با آغوش باز پذيرفتند و هم اينها از كردها تشكر ميكنند. همين ديشب در راديو راجع به آقاي چمران بود كه از او تعريف كرده بودند كه چقدر با ما خوشرفتاري ميكند. اين لشكر لشكر اسلام است و لشكر اسلام بد رفتاري نميكند. آنكسي بدرفتاري ميكند كه ميخواهد جيب خودش و جيب اربابهايش را پر كند كه اينها عبارت از اين حزبها و سران آنها هستند كه خرابي كردند و ميكنند. ما فرستاديم كه خرابي نگذاريد بشود و ترميم خرابيها را بكنيد. آنها حالا فريادشان درآمده است كه شما با سنيها چه ميكنيد؟ سني و شيعه مطرح نيست. فارس و ترك در اسلام مطرح نيست. در اسلام همه برادر هستند. همهمان با هم نشستهايم. در اسلام برادري و برابري است بنابراين آنچه كه شما ميبينيد، در آنجاها كم كار شده، براي اين است كه كار زياد است. در جاهاي ديگر هم، كم كار شده است. مشكلات زياد است، الان طرح است، هم براي اطراف شما و هم برا ي اطراف خوزستان و بلوچستان و ساير جاها. طرحها هست و تصويب شده است و انشاءالله عمل خواهد شد. البته اگر اين مفسدين بگذارند، چون ميدانيد كه كار كردن بايد در يك محيط آرام باشد، تا بشود در كردستان يك كاري كرد. وقتي محيط را اين طور متشنج ميكنند، و به آتش ميكشند، ميريزند و سر اشخاصي كه مجروح بودند ميبرند و مردم را در مضيقه گذاشتهاند، با اين وضع، نميشود كار كرد، اما انشاءالله وقتي شر اينها كنده شد، كارها شروع ميشود و انشاءالله همه چيز مطابق ميل آقايان انجام خواهد شد. انشاءالله
فخر شما چه در دنيا پيروز بشويد و چه به شهادت برسيد پيروزمنديد، مثل لشكر اسلام در صدر اسلام كه خودشان را پيروز ميديدند، چه كشته بشوند و چه بكشند. من به شما مژده پيروزي ميدهم و تبريك عرض ميكنم. خداي تبارك و تعالي به شما نظر دارد. همان نظر لطف خدا بود كه شما با نداشتن سازمان و با نداشتن ساز و برگ نظامي، ابرقدرتهاي بزرگ پيروز شديد. اين نظر خداي تبارك و تعالي و تاييد اسلام بود و اين نظر اسلام است كه شما را متحول كرده است. خداوند با شماست. قرآن كريم پناه همه ماست. ما براي قرآن، قيام ميكنيم و كرديم و پيروز خواهيم بود. شما حق هستيد و در مقابل باطل ايستادهايد و حق پيروز است. شما براي اسلام قيام كرديد و پشتيبان شما اسلام است و كسي كه پشتيبان او قرآن و اسلام باشد، پيروز است. من سلامت همه شما و پيروزي شما را از خداي تبارك و تعالي خواستارم. اين دسته اشرار كه الان مشغول شرارت هستند چيزي نيستند. اينها دفن خواهند شد. خداوند شما را به اشرار غلبه ده. من از شما و آقاياني كه تشريف آوردهايد، تشكر ميكنم و همه آقايان كه آمدند، چه از مشهد و چه از شميران و چه از جاهاي ديگر، به همه سلام ميفرستم و من خدمتگزار همه هستم.                              والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته(اطلاعات 17/6/1358)
امام در ديداري با عشاير: ارتش را براي كمك به برادران گرفتار فرستاديم.
قم ـ خبرگزاري پارس :بگزارش خبرگزاري پارس، پيش از ظهر ديروز گروهي از نمايندگان عشاير سرپلذهاب و مرزنشينان آن منطقه به حضور امام خميني رسيدند و با رهبر انقلاب اسلامي ملاقات كردند. 
در اين ديدار امام خميني سخناني به اين شرح ايراد كردند:
بسم الله الرحمن الرحيم
از بركات نهضت اسلامي اين است كه برادرهاي اسلامي را با هم زير يك سقف جمع كرده است تا مسائلي كه مورد حاجت است مورد بحث قرار گيرد. 
آقايان بايد بدانند اين معنائي را كه در تداركش هستيم و با همت همه قشرهاي ملت اميدواريم تحقق پيدا بكند اين است كه اسلام در ايران حكومت كند. 
و حكومت خدا باشد و گرفتاريهائي كه بدست طاغوت و عوامل آن براي ملت ما پيدا شد انشاء الله با همت همه جوانهاي ملت ما تمام بشود و همه جا بيرق اسلام باشد ـ يعني طوري باشد كه اگر در نخست وزيري برويم ببينيم كه آنجا اسلام است و اگر در ساير وزارتخانهها برويم ببينيم اوضاع اسلامي است و باز اگر در ميان عشاير برويم ببينيم آنجا هم اوضاع اسلامي است. 
و اگر در بازار برويم هم اوضاعش اسلامي است،  اگر چنانچه اسلام به معناي خودش و آنطوريكه خداي تبارك و تعالي وحي فرموده است به پيغمبر اكرم تحقق پيدا بكند آنوقت است كه همه مردم در زير پرچم اسلام در رفاه و سلامت هستند و نه تنها سعادت اين عالم بلكه به سعادت آن عالم نيز ميرسند وما از خدا ميخواهيم كه يك سعادتي به ما بدهد تا بتوانيم اين خدمتي را كه بنا داريم انجام بدهيم و قدرت آنرا داشته باشيم. و اين قدرت هم در وقتي است كه ملت با ما باشد.  
اگر ملت باما باشد ما ميتوانيم به واسطه قدرت ملت كارها را انجام بدهيم چنانچه ديديد كه چون ملت با هم بودند قدرتهاي بزرگي را از بين بردند ـ حالا هم كه وقت اين است آن مفسدهها از بين برود و پاكسازي شود باز محتاج به اين است كه ملت همراه باشد الان توطئههاي زيادي در كار هست كه برادرها را از هم جدا بكنند منتهي هر جا به يك صورتي آنجاهائي كه شهرها بزرگ است به يك شكل و در جاهائي كه مرز است و برادرهاي اهل سنت ما آنجا هستند به اينكه سنيها و شيعهها با هم اختلاف دارند تا دو طايفه را هر دو مسلمند به جان هم بريزند و حال آنكه شايد همه شما بدانيد كه در كردستان يك دسته اي كه وابسته به خارج بودند و آنطوري كه از رفت و آمدهايشان كشف شده است از وابستههاي همان رژيم سابق هستند و با اسرائيل و بعضي ممالك ديگري كه اجنبي هستند روابط دارند غائله كردستان را درست كردند بطوريكه مردم كردستان از دست آنها به عذاب بودند و دولت فرستاد مفسدين را از آن مقداري كه ميشد دستگير يا سركوب كرد و عدهاي هم فرار كردند و در آن وقت در خارج آنهائي كه عمال اجانب هستند شروع كردند چيز نوشتن كه دولت ايران يا فلاني همه مردم ايران را برضد كردها و بر ضد اهل سنت بسيج كرده است.  
و حال آنكه ما ارتش را فرستاديم براي كمك به برادرهائي كه گرفتار بودند بايد هوشيار بود، اشخاصي را كه ميخواهند فساد كنند و بين برادرها جدائي بياندازند از صحنه خارج كنيد اينها چون ديدند منافعي كه خودشان و اربابهايشان مي بردند در خطر افتاده است و دستشان كوتاه ميشود به اين فكر افتادند كه دو باره آن مسائل را پيش بياورند و دوباره همانها را به كار مسلط كنند.  همه زندگي اين مردم را بهم بزنند.  در طول تاريخ همه اين عشاير و همه اين مرزنشينها در فشار اين طاغوتيهابودند و برايشان هيچگونه وسايل زندگي و كار هم درست نكردند و حالا كه دولت ميخواهد رسيدگي كند اينها مهلت نميدهند كه دولت دست به چنين كاري بزند بايد امروز همه ما بيدار باشيم به توطئههاي اينها توجه كنيم تا انشاالله اين توطئهها از بين برود و مملكت آرام بشود و شما بدانيد كه سر لوحه برنامه اين دولت اين است كه ابتدا از مستمندها شروع كند از مرزها شروع كند و به رفع حوايجي كه تا حالا نبوده است از قبيل برق آسفالت و آب و امثال آن بپردازد.  
من ميدانم كه در بسياري از جاها اين چيزها نيست و يا كمياب است كه البته دولت در صدد است انجام دهد و انشاء الله عمل خواهد كرد و دولت در فكر است كه حتي راجع به علماي اهل سنت كه من كرارا به وزيراوقاف و ارشاد ملي هم گفته ام بطور شايسته نسبت به آنها همراهي بكنند و بنا است كه صورت از همه جاهائي كه درايران است بردارند و رسيدگي نمايند.  ليكن ميدانند كه الان همه جا بهم ريخته است بعد از انقلاب هميشه يك بهم ريختگيهائي است كه همه اينها ارثهائي است كه از دولت سابق ما برديم بايد جبران بشود.  جمهوري اسلامي ما يك بچه شش هفت ماهه است و بايد يك قدري به آن مهلت بدهند تا اين اغتشاشاتي كه مفسدين درست كردند يك قدري كم بشود و آنوقت رسيدگي كامل بشود. حالا هم در صدد هستند براي هراستاني پول نفت را قرار داده اند كه برسانند و ميرسانند و البته من هم تأكيد ميكنم به اين كه زودتر كمك برسانند.  انشاءالله اميدوارم بزودي آن گرفتاريها رفع بشود و عمده اين است كه شما به حرف اين مفسدين گوش ندهيد.  اينها در عين حال كه دولت هم بودجه اي براي هر استاني تصويب كرده است تا براي امور ساختن حمام و آسفالتها و مدارس و غيره بپردازد و در صدد هستند كه نگذارند اين كارها انجام بشود شما ميدانيد انجام دادن اين كارها شرطش اين است كه منطقه آرام باشد يك منطقه غير آرام جنگي را نميشود در آن كاري كرد.انشاء الله اين امور درست ميشود.انشاءالله موفق باشيد. (كيهان21/6/1358)  
امام در ديدار با عشاير سرپل ذهاب: برنامه دولت اين است كه ابتدا از مستمندها شروع كند. 
قم ـ خبرگزاري پارس: پيش از ظهر روز سه شنبه گروهي از نمايندگان عشاير سر پل ذهاب و مرزنشينهاي آن منطقه به حضور امام خميني رسيدند و با رهبر انقلاب اسلامي ملاقات كردند. 
در اين ديدار امام خميني سخناني به اين شرح ايراد كردند: 
بسم الله الرحمن الرحيم
از بركات نهضت اسلامي اين است كه برادرهاي اسلامي را با هم زير يك سقف جمع كرده است. تا مسايلي كه مورد حاجت است مورد بحث قرار گيرد. 
آقايان بايد بدانند اين مفاهيم را كه در فكرش هستيم و يا هست همه قشرهاي ملت اميدواريم تحقق پيدا بكند اين امت كه اسلام در ايران حكومت ميكند.
و حكومت خدا باشد و گرفتاريهائي كه بدست طاغوت و عوامل آن براي ملت ما پيدا شد.ان شاالله با همت همه جوانهاي ملت ما تمام بشود و همه جا بيرق اسلام باشد ـ يعني طوري باشد كه اگر در نخست وزيري برويم ببينيم كه آنجا اسلام است و اگر در ساير وزارتخانهها برويم ببينيم اوضاع اسلامي است. 
و باز اگر در ميان عشاير برويم، ببينيم آنجا هم اوضاع اسلامي است. 
و اگر در بازار برويم بازار هم اوضاعش اسلامي است. اگر چنانچه اسلام به معناي خودش و آنطوري كه خداي تبارك و تعالي وحي فرموده است، به پيغمبر اكرم تحقق پيدا بكند آنوقت است كه همه مردم در زير پرچم اسلام در رفاه و سلامت هستند و نه تنها شهادت اين عالم بلكه به سعادت آن عالم نيز ميرسيد و ما از خدا ميخواهيم  بلكه سعادتي به ما بدهد تا بتوانيم اين خدمتي را كه بنا داريم انجام بدهيم. قدرت آنرا داشته باشيم و اين قدرت هم در وقتي است كه ملت با ما باشد. 
اگر ملت با ما باشد ما ميتوانيم به واسطه قدرت ملت كارها را انجام بدهيم چنانچه ديديد كه چون ملت با هم بودند قدرتهاي بزرگي را بين بردند. 
حالا هم كه وقت اين است آن مفسدهها از بين برود و پاكسازي شود. 
باز محتاج به اين است كه ملت همراه باشند، الان توطئههاي زيادي در كار هست كه برادرها را از هم جدا بكنند و منتهي هر جا به يك صورتي آن جاهائي كه شهرها بزرگ است به يك شكل و در جاهائي كه مرز است و برادرهاي اهل سنت ما انجا هستند به اينكه، سنيها وشيعهها با هم اختلاف دارند، تا دو طايفه را كه دو مسلمانند به جان هم بريزند و حال آنكه شايد همه 
شما ندانيد كه در كردستان يك دستهاي كه وابسته به خارج بودند و آنطوري كه از رفت و آمدهايشان كشف شده است. از وابستههاي همان رژيم سابق هستند و با اسرائيل و بمعني ممالك ديگر كه اجنبي هستند روابط دارند. غائله كردستان را درست كردند. بطوري كه مردم كردستان از دست آنها به عذاب بودند و دولت فرستاد مفسدين را آن  مقداري كه ميشد دستگير يا سركوب كرد و يك عدهاي هم فرار كردند و در آن وقت در خارج انهائي كه عمال اجانب هستند شروع كردند چيز نوشتن كه دولت ايران با فلاني همه مردم ايران را بر ضد كردها و بر ضد اهل  سنت بسيج كرده است. 
و حال آنكه ما  ارتش رافرستاديم براي كمك به برادرهائي كه گرفتار بودند. بايد هشيار بود. اشخاصي را كه ميخواهند فساد كنند و بين برادرها جدائي بياندازند، از صحنه خارج كنيد، اينها چون ديدند منافعيكه خودشان و اربابهايشان ميبردند در خطر افتاده است و دستشان كوتاه ميشود به اين فكر افتادند كه دوباره آن مسايل را پيش يباورند و دوباره همانها را به ما مسلط كنند. همه زندگي اين مردم را بهم بزنند. در طول تاريخ همه عشاير و همه اين مرزنشينها در فشار اين طاغوتي ها بودند و برايشان هيچگونه وسايل زندگي و كار هم درست نكردند و حالا كه دولت ميخواهد رسيدگي كند مهلت نميدهند كه دولت دست به چنين كاري بزند. بايد امروز همه ما بيدار باشيم، به توانيهاي اينها توجه كنيم، تا انشالله اين توطئهها از بين برود و مملكت آرام بشود و شما بدانيد كه سر لوحه برنامه اين دولت اين است كه ابتدازمستمندهاشروع كند، از مرزها شروع كند و به رفع حوايجي كه تا حالا نبوده است از قبيل برق و اسفالت و آب و امثال آن بپردازند.
من ميدانم كه در بسياري از جاها اين چيزها نيست و يا كمياب است كه البته دولت در صدد است كه انجام دهد و انشالله عمل خواهد كرد و دولت در فكر است كه حتي راجع به علماي اهل سنت كه من كرارا به وزير اوقاف و ارشاد ملي هم گفتهام بطور شايسته نسبت به آنها همراهي بكند. و بنا است كه صورت از همه جاهائي كه در ايران است بردارند و رسيدگي نمايند ليكن ميدانيد كه الان همه جا بهم ريخته ايست. بعد از انقلاب هميشه يك بهم ريختگيهائي است كه همه اينها ارثهائي است كه از دولت سابق ما برديم بايد جبران بشود. جمهوري اسلامي ما يك بچه شش هفت ماهه است و بايد يك قدري به آن مهلت بدهند تا اين اغتشاشاتي كه مفسدين درست كردند يك قدري كم بشود و آنوقت رسيدگي كامل بشود. 
حالا هم در صدد هستند براي هر استاني پول نفت را قرار دادند و در صددند كه برسانند و ميرسانند و البته من هم تاكيد ميكنم به اين كه زودتر كمك برسانند. انشالله اميدوارم بزودي آن گرفتاريها رفع بشود. عمده اين است كه شما به حرف اين مفسدين گوش ندهيد. اينها در عين حال كه دولت هم بودجه اي براي هر استاني تصويب كرده است تا براي امور ساختن حمام و اسفالتها و مدارس و غيره بپردازد.در صدد هستند كه نگذارند به اين كارها انجام بشود، شما ميدانيد انجام دادن اين كارها شرط اش اين است كه منطقه آرام باشد. يك منطقه غير آرام جنگي را نميشود در آن كاري كرد.انشالله اين امور درست ميشود.انشالله موفق باشيد.(جمهوري اسلامي22/6/1358) 
امام در ديداري با عشاير:ارتش را براي كمك به برادران گرفتارفرستاديم.
قم : خبرگزاري پارس: بگزارش خبرگزاري پارس پيشازظهر ديروز گروهي از نمايندگان عشاير پل ذهاب و مرزنشينهاي آن منطقه به حضور امام خميني رسيدند و بارهبر انقلاب اسلامي ملاقات كردند.در اين ديدار امام خميني سخناني به اين شرح ايراد كردند 
بسم الله الرحمن الرحيم
از بركات نهضت اسلامي اين است كه برادرهاي اسلامي را باهم زير يك سقف جمع كرده است تا مسايلي كه كورد حاجت است مورد بحث قرار گيرد. 
آقايان بايد بدانند اين معناي را كه در فكرش هستيم و با همت  همه قشرهاي اميدواريم تحقق پيدا بكند اين است كه اسلام در ايران حكومت كند. 
وحكومت خدا باشد و گرفتاريهايي كه بدست طاغوت و عوامل آن براي مكلت ما پيدا شده انشاء الله با همت همه جوانهاي ملت ما تمام بشود و همه جا بيرق اسلام باشد ـ يعني طوري باشد اگر در نخستوزيري برويم ببينيم كه آنجا اسلام است و اگر در ساير وزارتخانهها برويم ببينيم اوضاع اسلامي است و باز اگر در ميان عشاير برويم ببينيم آنجا هم اوضاع اسلامي است.
و اگر در بازار برويم،بازار هم اوضاعش اسلامي است،اگر چنانچه اسلام به معناي خودش و آن طوري كه خداي تبارك و تعالي وحي فرموده است به پيغمبر اكرم تحقق پيدا كند آنوقت است كه همه مردم در زير پرچم اسلام در رفاه و سلامت هستند و نه تنها سعادت اين عالم بلكه به سعادت آن عالم نيز ميرسند و ما از خدا ميخواهيم كه يك سعادتي به ما بدهد تا بتوانيم كه اين خدمتي را كه بنا داريم انجام بدهيم و قدرت آنرا داشته باشيم و اين قدرت هم در وقت است كه ملت با ما باشد.  
اگر ملت با ما باشد،ما ميتوانيم به واسطه قدرت ملت كارها را انجام بدهيم چنانكه ديديد كه چون ملت با هم بودند قدرتهاي بزرگي را از بين بردند، حالا هم كه وقت اين است آن مفسدهها از بين برود و پاكسازي شود باز محتاج به اين است كه ملت همراه باشند الان توطئههاي زيادي در كار هست كه برادرها را از هم جدا بكنند. منتهي هر جا به يك صورتي آنجاهاي كه شهرها بزرگ است به يك شكل و در جاهايي كه مرز است و برادرهاي اهل سنت ما آنجا هستند به اينكه سنيها و شيعهها با هم اختلاف دارند تا دو طايفه را كه هر دو مسلمند به جان هم بريزند و حال آنكه شايد همه شما بدانيد كه در كردستان يك دستهاي كه وابسته به خارج بودندو آن طوري كه از رفت و آمدهايشان كشف شده است از وابستههاي همان رژيم سابق هستند   و با اسراييل و بعضي ممالك ديگر كه اجنبي هستند روابط دارند غائله كردستان را درست كردند بطوري كه مردم كردستان از دست آنها به عذاب بودند و دولت فرستاد مفسدين را آن مقداري كه ميشد دستگير و يا سركوب كرد و يك عدهاي هم فرار كردند و در آن وقت در خارج آنهايي كه عمال اجناب هستند شروع كردند چيز نوشتن كه دولت ايران يا فلاني همه مردم ايران را بر ضد كردها و بر ضد اهل سنت بسيج كرده است. 
فرستادن ارتش براي كمك
و حال آنكه ما ارتش را فرستاديم براي كمك به برادرهايي كه گرفتار بودند  بايد هوشيار بود اشخاصي را كه ميخواهند فساد كنند و بين برادران جدايي بياندازند از صحنه خارج كنيد اينها چون ديدند منافعي كه خودشان و اربابهايشان ميبردند در خطر افتاده است و دستشان كوتاه ميشود به اين فكر افتادند كه دوباره آن مسايل را پيش بياورند و دوباره همانها را به كار مسلط كنند. همه زندگي اين مردم را بهم بزنند. در طول تاريخ همه اين عشايرو همه اين مرزنشينها در فشار اين طاغوتيها بودند و برايشان هيچگونه وسايل زندگي و كار هم درست نكردند و حالا كه دولت مي خواهد رسيدگي كند اينها مهلت نميدهند كه دولت دست به چنين كاري بزند بايد امروز همه ما بيدار باشيم به توطئههاي اينها توجه كنيم تا انشاءالله اين توطئهها ا ز بين برود و مملكت آرام بشود و شما بدانيد كه سرلوحه برنامه اين دولت اين است كه ابتد از مستمندها شروع كند از مرزها شروع كند و به رفع حوايجي كه تا حالا نبوده است از قبيل برق و اسفالت و آب و امثال آن بپردازد 
دستور راجع به علماء اهل سنت
من ميدانم كه در بسياري از جاها اين چيزها نيست و يا كمياب است كه البته دولت در صدد است انجام دهد و انشاء الله عمل خواهد كرد و دولت در فكر است كه حتي راجع به علماي اهل سنت كه من كرارا به وزير اوقاف و ارشاد ملي هم گفتهام كه بطور شايسته نسبت به آنها همراهي بكنند. و بنا است كه صورت از همه جاهايي كه در ايران است بردارند و رسيدگي نمايند. ليكن ميدانيد كه الان همه جا بهم ريخته است بعد از انقلاب هميشه يك بهم ريختگيهايي است كه همه اينها ارثهايي است كه از دولت سابق ما برديم بايد جبران بشود.جمهوري اسلامي ما يك بچه شش هفت ماهه است و بايد يك قدري به آن مهلت بدهند تا اين اغتشاشاتي كه مفسدين درست كردند يك قدري كم بشود و آنوقت رسيدگي كامل بشود. حالا هم در صدد هستند براي هر استاني پول نفت را قرار دادهاند و درصددند كه برسانند و ميرسانند و البته من هم تاكيد ميكنم به اينكه زودتر كمك برسانند. انشاالله اميدوارم به زودي آن گرفتاريها رفع بشود و عمده اين است كه شما به حرف اين مفسدين گوش ندهيد. اينها در عين حال كه دولت هم بودجهاي براي هر استاني تصويب كرده است تا براي امور ساختن حمام و
آسفالتها و مدارس و غيره بپردازد و درصدد هستند كه نگذارند اين كارها انجام بشود شما ميدانيد انجام دادن اين كارها شرط اين است كه منطقه آرام باشد يك منطقه غيرآرام جنگي را نميشود در آن كاري كرد. انشاء الله اين امور درست ميشود. انشاالله موفق باشيد.( كيهان22/6/1358)  
ملاقات با خانواده هاي كرد
بعدازظهر ديروز با خانوادههاي كرد روستاي قارناي شهرستان مهاباد و گروهي از پاسداران انقلاب همدان حضور امام خميني در قم رسيدند در اين ملاقات امام سخناني به اين شرح بيان فرمودند: 
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوندا تو ميداني كه در اين قيام رضاي تو را ميخواهيم و تو مي داني كه ما از ظلم ولو بر يك نفر بيزار هستيم و تو ميداني كه براي اجراي عدالت قيام كرديم و تو ميداني كه از تعديات و ظلمها بيزار و منزجر هستيم. من راجع به مسايلي كه شما آقايان نوشتيد مطالعه ميكنم و بعد هم اقدام ميكنم و شما بدانيد اين اشخاص كه بر شما ظلم كردند و قبلاً هم ديشب آقاي خلخالي به من گفتند: از اشرار بودند سرانجام انشاءالله گرفتار خواهند شد و من در اين باب اقدام ميكنم كه به عدالت عمل شود اين افرادي كه ستم كردند مربوط به نظام اسلامي و جمهوري اسلامي نبودند كساني كه مربوط به جمهوري اسلامي باشند آدمكش نيستند تعدي و ظلم نميكنند. اينها از اشرار بودند كه بايد انشاءالله تعقيب بشوند و منهم اقدام ميكنم انشاءالله و نسبت به آن دهكدهاي كه شما ميگوييد تحقيق ميكنم و اميدوارم جبران بشود. امام خميني در ضمن بيانات خود در توجيه حكومت اسلامي اظهار داشت: ما عدالت اسلامي را ميخواهيم و در اين مملكت بر قرار كنيم اسلامي كه راضي نميشود حتي به يك زن يهودي كه در پناه اسلام است تعدي بشود، اسلام را ميخواهيم كه آن شخص اولش و آن فرد آخر در مقابل قانون مساوي باشند. در اسلام آن چيزي كه حكومت ميكند قانون الهي است. پيغمبر اكرم «ص» هم به همان صورت عمل كرده است، حالا هم ما مؤظفيم كه به همان صورت عمل كنيم. در اسلام قانون حكومت ميكند شخص هيچ حكومتي ندارد ولو آن شخص رسول خدا و خليفه رسول خدا باشد. امام خميني در قسمت ديگري از سخنان خود افزود: اسلام يك قانون است و آن قانون الهي است. حكمفرما يك چيز است و آن حكم خدا، همه اجراي آن حكم را ميكنند پيغمبر مجري احكام خدا است امام مجري احكام خدا است. دولت اسلامي مجري احكام خدا است. خودشان از خودشان چيزي ندارند. همه اجراي دستورات خداوند تبارك و تعالي را ميكنند. من اميدوارم آن آرزويي كه ما داريم آن تقاضايي كه ما از خداي تبارك و تعالي داريم ما را موفق كند به اينكه بتوانيم انجام بدهيم و آن خدمتي را كه به همهي افراد ملت بكنيم خداوند توفيق بدهد كه وظايف خود را انجام بدهيم.(اطلاعات24/6/1358) 
ديدارسفير ايران در مسكو با امام خميني 
قم ـ خبرگزاري پارس: آقاي دكتر «محمد مكري» سفير ايران در اتحاد جماهير شوروي، ساعت دوازده ديروز بمنظور توديح با امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران ديدار و گفتگوكرد.
آقاي دكتر مكري در اين ديدار نسبت به يك سلسله مسايل حسن همجواري با كشور شوروي و تشكيل گروه حج براي برادران مسلمان شوروي و نيز تحريكات بين المللي افراد ضد انقلاب ايراني ووابسته به بيگانه در خارج از كشور و همچنين اثرات پيروزي انقلاب اسلامي ايران در ديگر كشورهاي مسلمان همانند مالزي و قاره افريقا و تشكيل جلسات بحث و گفتگو در سطح سفراي كشورهاي اسلامي كه در سفارت جمهوري اسلامي ايران در مسكو در ماه مبارك رمضان كه براي اولين بار در شوروي تشكيل ميشد و همچنين در مورد حوادث كردستان مطالبي بعرض امام رساند و امام در مورد كردستان فرمودند: ما با محبت و در نهايت برادري با آنان رفتار كردهايم و حساب عدهاي بسيار كم كه با مراكز جاسوسي غربي و صهيونيستي ارتباط دارند و احيانا خود را به كشورهاي سوسياليستي مرتبط ميدانند از حساب اكثريت قريب باتفاق مردم مسلمان كردستان جداست امام در پايان اين ديدار براي موفقيت آقاي عسكري در مامؤريتشان دعا كردند.(جمهوري اسلامي2/7/1358) 
در ديدار با اعضاي ستاد جهادسازندگي يزد: 
امام:دولت از سركوب اشرار عاجز نيست اما ما ملت كرد را از خود مي دانيم0 
قم ـ پيشازظهر ديروز گروهي از اعضاي ستاد جهادسازندگي شهرستان يزد در قم بحضور امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران رسيدند.امام خميني پيرامون حوادث اخير كردستان و تشكيل شوراها سخناني باين شرح ايراد كرد: 
بسم الله الرحمن الرحيم
من اول راجع به اين قضيه ناگوار كردستان چند كلمه عرض كنم، قضاياي كردستان نه اين است كه قابل حل نيست  ونه اين است كه دولت يا ملت از سركوب اشرار عاجز هستند،ليكن براي اينكه ما ملت كرد را از خود ميدانيم چنانچه ملت كرد هم ما را از خود ميداند از هم جدا نيستيم، اگر بخواهيم با شدت زيادي رفتار كنيم خوف اين است كه برادران كرد ما خيلي صدمه ببينند و لهذا ما ميخواهيم كه بطور متوسط نه ملايمت و نه با شدت به نحوي كه خايين سركوب عمومي گردند. اين را بدانيد كه اينها چيزي نيستند، اينها الان حالت دفاعي به خودشان گرفتند، چريكي بسيار ناقص، كه ميايند چند نفر را ميكشند و به جنگلها فرار ميكنند و انشاء الله از اين جنگلها هم كلكشان كنده ميشود، و قواي دولتي و مبارزين اسلامي پيشروي ميكنند و انشاءالله سرحدات كنترل ميشوند و راه كمك به انها بسته ميگردد و من به ملت كرد اين مطلب را تذكر ميدهم كه در عين حاليكه ما تمام افراد را الا آن طبقه بالاي خائن را عفو كرديم مع الاسف ديده ميشود كه بعضي از اين افراد از دموكراتها بازي خوردند و خيال ميكنند كه اينها برايشان يك خدمتي ميخواهند بكنند،بايد بدانند كه از آنها جز خرابكاري،كاري نميآيد آنطور نيست كه بخواهند به ملت كرد خدمت بكنند، اينها روابطشان با اجانب، با صهيونيسم، با آمريكا و با رژيم سابق ثابت است و دارند براي آنها كار ميكنند. انها ميخواهند ملت كرد تا آخر وابسته به خارج و تحت فشار سابق قرار داشته باشند، ملت كرد بايد بيدار بشوند و اينها را معرفي بكنند و خودشان هم به قواي دولتي كمك كنند تا منطقه پاكسازي بشود، ما نميخواهيم با شدت وقدرت فوق العادهاي وارد عمل شوند كه خداي نخواسته برادرهاي كرد ما هم زير پا بروند و الا براي ما اين معني كه در يك روز در 2 روز غائله را حل كنيم و اين قضايا را تمام  و آنها را از بين ببريم، اين كاري ندارد، اما در اين كار محظور اشت كه برادرها و خواهرهاي كرد ما در آنجا هستند. بايد برادران كرد ما متوجه باشيد كه اينها يك طايفهاي هستند ميخواهند اخلال بكنند نه اينكه ميخواهند خدمت بكنند، همينها هستند كه شما را درفشار قرار دادند وهمينها هستند كه جوانهاي ايران را ميكشند و همين ها هستند كه خرمنها را آتش ميزنند و همينها هستند كه كارگرها را از كار بازميدارند و ميخواهند چرخ اقتصادي مملكت گردش نكند و قصور اينها خدمت به اجانب و ايجاد فتنه و فساد است. انشاءالله اميدوارم كه بزودي اين ريشهها قطع بشود و اما جهاد سازندگي من از همه برادرها و خواهرهايي كه در اين راه مجاهده كردند و ميكنند و گاهي در تلويزيون ميبينم و بسيار خرسند ميشوم وقتي مي بينم برادرها و خواهرها نسبت به طوايف ضعيف خدمتگذاري ميكنند، آنها هم خودشان تشويق ميشوند به اينكه كارهاي زيادتري بكنند، اميدوارم كه با اين قدرت اسلامي همه امور اصلاح بشود و اين تحولي كه در جوانها ما و در خواهرها و برادرهاي ما حاصل شده است كه اينطور حس تعاون، حس خدمت به ملت وبه اسلام پيدا شده است محفوظ بماند. اين موضوع ايشان را خيلي اميدوار ميكند كه با اين قدرت ايماني كه الان در ملت ما است و انشاءالله باقي ميماند همه كارها انجام بگيرد و من اميدوارم كه آقايان در هر جا و در هر ومحلي كه هستند راجع به قضيه اين شوراها جديت كنند كه مبادا يك افراد  فاسدي در اين شوراها پيدا بشوند، براي اينكه تمام مقدرات يك شهرستان در دست شوراها است و اگر خداي ناخواسته يك اشخاص فاسد در اين شوراها پيدا بشوند ممكن است كه شهرستان را بلكه ايران را بلكه اسلام را به فساد بكشند، بايد درست متوجه باشيد اشخاصي كه انتخاب ميكنيد سوابقشان را مطالعه بكنيد، بدانيد، خوب هر شهري ميدانند كه افراد متعهد و افراد صحيح چه كسي هستند،از هر تيپي كه هستند واز هر جمعيتي كه هستند شناسايي كامل شوند كه در زمان سابق چه جور بودند، در زمان انقلاب چه جور بودند و از اول انقلاب تا حالا چه جور بودندو سوابق خانوادگيشان چيست، عقايدشان چيست،مقدار معلوماتش آن چه اندازه است، در هر شهري بايد يك اشخاص مومن، معتقد، مومن به نهضت اسلامي، به جمهوري اسلامي و منحرف نبودن به سبب اين مكتبهاي فاسد انتخاب كنند، تا انشاءالله مقدرات شهر را در دست بگيرند و كارهاي موافق صلاح ملت و صلاح شهرستان خود انشاءالله اجرا بكنند، من از همه شما متشكر هستم و از اين حس تعاونتان خيلي حظ ميبرم، و خيلي هم من خود ميل داشتم كه بروم يكدفعه در اين جهادسازندگي منهم خدمت بكنم،اما خوب من محظوراتم زياد است و خدمتي هم از من نميآيد خدمت اين است كه به شما اين است انشاالله خداوند همه شما را حفظ كند موفق و مويد باشيد.(كيهان19/7/1358)
امام در جمع گروهي از اعضاي جهادسازندگي اعلام كرد: راه كمك به مهاجمان كردستان بسته ميشود.
گروهي از اعضاي ستاد جهادسازندگي شهرستان يزد ديروز در قم به حضور امام خميني رهبر انقلاب اسلامي رسيدند. در اين ديدار، امام، پيرامون حوادث اخير كردستان و تشكيل شوراها، سخناني به اين شرح ايراد كردند: .» 
بسم الله الرحمن الرحيم
من اول راجب به اين قضيه ناگوار كردستان چندكلمهاي عرض كنم. قضاياي كردستان نه اين است كه قابل حل نيست و نه اين است كه دولت يا ملت از سركوب اشرار عاجز هستند لكن براي اينكه ما ملت كرد را از خود ميدانيم، چنانچه ملت كرد هم ما را از خود ميدانند از هم جدا نيستيم اگر بخواهيم با شدت زيادي رفتار كنيم خوف اين است كه برادران كرد ما خيلي صدمه ببينند لذا ما ميخواهيم بطور مستقيم نه ملايمت و نه با شدت به نحوي كه خائنين سركوبي عمومي گردند. اين را بدانيد كه اينها چيزي نيستند اينها الان حالت دفاعي بخودشان گرفتهاند. چريكي بسيار ناقص كه ميآيند چند نفر را ميكشند و به جنگلها فرار ميكنند و انشاءالله از اين جنگلها هم كلكشان كنده ميشود و قواي دولتي و مبارز اسلام پيشروي ميكند و انشاءالله سرحدات كنترل ميشود و راه كمك به آنها بسته ميگردد. من به ملت كرد، اين مطلب را تذكر ميدهم در عين حال كه ما تمام افراد را الا طبقة بالاي خائن را عفو كرديم مع الوصف ديده ميشود كه بعضي از اين افراد از دمكراتها بازي خوردند و خيال ميكنند كه اينها برايشان يك خدمت ميخواهند بكنند. بايد بدانند كه از آنها جز خرابكاري كاري بر نمي آيد. آنطور نيست كه بخواهند به ملت كرد خدمت بكنند اينها روابطشان با اجانب، با صهيونيسم، با آمريكا، با رژيم سابق ثابت است و دارند براي آنها كار ميكنند. آنها ميخواهند ملت كرد تا آخر، وابسته به خارج و تحت فشار سابق قرار داشته باشند. ملت كرد بايد بيدار شوند و اينها را معرفي بكنند و خودشان هم به قواي دولتي كمك كنند تا منطقه بازسازي شود. ما نميخواهيم با شدت و قدرت فوق العادهاي وارد عمل شوند كه خداي ناخواسته برادرهاي كرد ما هم زير پا بروند و الا براي ما اينكه معني در يك روز  در دو روز غائله را حل كنيم و اين قضايا را تمام و آنها را از بين ببريم اين كاري ندارد اما در اين كار محصور است كه برادرها و خواهرهاي كرد ما در آنجا هستند بايد برادران كرد ما متوجه باشند كه اينها يك طايفهاي هستند كه ميخواهند اخلال بكنند. نه اينكه ميخواهند خدمت بكنند. همينها هستند كه شما را فشار قرار دادند و همينها هستند كه جوانهاي ايران را ميكشند و همينها هستند كه خرمنها را آتش ميزنند و همينها هستند كه كارگرها را از كار باز ميدارند و ميخواهند چرخ اقتصادي مملكت گردش نكند و قصور اينها خدمت به اجانب و ايجاد فتنه و فساد است انشاءالله اميدوارم كه بزودي اين ريشهها قطع بشود و اما جهادسازندگي: من از همة برادرها و خواهرهايي كه در اين راه مجاهدت كردند و ميكنند و گاهي در تلويزيون ميبينيم و بسيار خرسند ميشويم وقتي ميبينيم برادرها و خواهرها نسبت به طوايف ضعيف، خدمتگذاري ميكنند آنها هم خودشان تشويق ميشوند به اين كه كارهاي زيادتري بكنند. اميدوارم كه با اين قدرت اسلام، همة امور اصلاح بشود و اين تحولي كه در جوانهاي ما و در خواهرها و برادرهاي ما حاصل شده است كه اينطور حس تعاون، حس خدمت به ملت و به اسلام پيدا شده است محفوظ بماند اين موضوع، ايشان را خيلي اميدوار ميكند كه با اين قدرت ايماني كه الان در ملت ما است و انشاءالله باقي بماند و ميماندهمة كارها انجام بگيرد و من اميدوارم كه آقايان در هر جا و در هر محلهاي كه هستند، راجع به قضية اين شوراها جديت كنند كه مبادا يك افراد فاسد در اين شوراها پيدا بشوند. براي اينكه تمام مقدرات يك شهرستان در دست شوراها است و اگر خداي ناخواسته يك افراد فاسد در اين شوراها پيدا بشوند ممكن است كه شهرستان را بلكه ايران را بلكه اسلام را به فساد بكشد بايد درست متوجه باشيد اشخاصي كه انتخاب ميكنيد سوابقشان را مطالعه كنيد و بدانيد. خوب، هر شهري ميدانند كه افراد متعهد و افراد صحيح چه كسي است از هر تيپي كه هستند و از هر جمعيتي كه هستند شناسايي كامل شوند كه درزمان سابق چه جور بودند در زمان انقلاب چه جور بودند و سوابق خانوادگيشان چيست؟ عقايدشان چيست؟ مقدار معلوماتشان چه اندازه است. در هر شهري بايد اشخاص مؤمن، معتقد، مؤمن به نهضت اسلامي، به جمهوري اسلامي و منحرف نبودن و به سبب اين مكتبهاي فاسد انتخاب كنند تا انشاءالله مقدرات شهر را در دست بگيرند و كارهاي موافق صلاح مملكت و صلاح شهرهاي خود انشاءالله اجرا بكنند من از همة شماها متشكر هستم و از اين حس تعاوني شما خيلي حظ ميبرم و خيلي هم خود ميل داشتم كه بروم يكدفعه در جهادسازندگي، من هم خدمت بكنم. من محضوراتم زياد است و خدمتي هم از من نمي آيد و خدمت من اين است كه به شما دعا كنم».(اطلاعات21/7/1358) 
امام،يكي از افراد فرقه نقشبندي را بخشيد. 
قم ـ خبرنگار كيهان:اين اطلاعيه ديروز از سوي دفتر امام خميني صادر شد: 
دفتر امام بدين وسيله به اطلاع ميرساند كه به دنبال اعلام وفاداري به جمهوري اسلامي ايران از سوي آقاي "سيد هادي هاشمي" معروف به "شيخ هادي" يكي از افراد فرقه نقشبندي،امام خميني ايشان و كليه افرادي كه وفادار به جمهوري اسلامي ايران هستند و اين وفاداري را اعلام كرده و ميكنند، مورد عفو قرار دادهاند.اميد است كه در آينده كساني كه مورد عفو واقع شدهاند خدمتگزار به كشور ايران و جمهوري اسلامي باشند.قم ـ دفتر امام خميني(كيهان23/7/1358)
امام در ديدار با خانوادهاي شهداي سردشت:دشمنان اسلام به دست و پا افتاده كه نگذارند اسلام تحقق پيدا كند. 
قم ـ خبرگزاري پارس: ساعت 21 ديشب حضرت آيتالله العظمي سيد شهاب الدين مرعشي نجفي در اقامتگاه امام خميني حضور يافته و با رهبر انقلاب اسلامي ايران به طور خصوصي به مدت 30 دقيقه گفتگو كرد 
قم ـ امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران در ديدار با خانوادههاي شهداي اخير سردشت كه از اصفهان به حضورشان رسيدند در سخنان  خود گفت:«من به همه شهداي كه در راه اسلام جان خودشان را فدا كردند سلام مي فرستم واز خداي تبارك و تعالي براي همه رحمت و آمرزش طلب ميكنم».
«من اميدوارم كه اين نهضت تا آنجا كه آمده است با همت جوانهاي برومند ما و با همت ملت بزرگ ما با ينجا رسيده است از اين به بعد هم با همت انها اين راه طي ميشودو انشاءالله اسلام آنطور كه مترقي است در ايران هم تحقق پيدا كند».
امام خميني افزود:«مي دانيد كه دشمنان اسلام الان به دست و پا افتادهاند كه نگذارند اسلام تحقق پيدا كند در كردستان ان همه غائله درست كردند و اينها دشمنان اسلام هستند اينها بتليغاتي است كه بر ضد جمهوري اسلامي ميشود و برادرهاي ما نبايد با اين تبليغاتي گوش كنند. بايد همانطور كه ما از اين به بعد هم با همان ايمان و قدرت اسلامي و با وحدت كلمه و با وحدت اسلام اين راه را طي كنند».
امام خميني در پايان گفت:« من از خداي تبارك وتعالي سلامت همه شما را خواستارم و براي شهدا سعادت و اجر ميخواهم».(كيهان30/7/1358) 
دفتر امام،كشتار كردستان را محكوم كرد. 
قم ـ اين  اطلاعيه ديروز از سوي دفتر امام خميني در رابطه با حوادث اخير كردستان انتشار يافت: 
بسمه تعالي
بار ديگر ضد انقلاب و مزدوران بيگانه حادثه دلخراش و جانكاهي را در غرب كشور بوجود آوردند. آنان در حالي كه زنان و كودكان معصوم و بيگناه كرد را در جلوي خويش قرار داده بودند. حمله ناجوانمردانهاي را در راه سردشت ـ بانه به ارتش قهرمان جمهوري اسلامي آغاز نمودند و از اينكه برادران ارتشي غيور و فداكار ما نميخواستند دستشان به خون زنان و كودكان عزيز رنگين گردد. مجروحين و شهدايي را كه به جاي گذاشتند و با شهامت و دلاوري حملات را از خود دفع ميكردند. دفتر امام ضمن محكوم كردن اين جنايات و اعمال وحشيانه و ضد مردمي كه در طول ماههاي گذشته نسبت به برادران كرد و سپاه پاسداران انقلاب و قواي انتظامي انجام شده است به بازماندگان و سربازان و درجهداران. افسراني كه با شهامت به درجه شهادت نائل شدند تسليت گفته و به برادران مسلمان كرد يادآور ميشود كه از نفوذ عوامل فساد در درون خود جلوگيري نمايند اينان كه در كردستان دست به چنين اعمال وحشيانهاي ميزنند تنها براي بر هم زدن امنيت منطقه است و نه به جهت  دلسوزي براي مردم كرد.اجازه ندهيد مجد و عظمت اسلامي شما بازيچه دست مشتي خائن و وابسته به بيگانه گردد. از خداوند متعال رفاه و آسايش و پيروزي مسلمين را خواستاريم.قم-ـ دفتر امام خميني. (11/8/1358)(كيهان13/8/1358)
مصاحبه خبرنگاران شبكه راديو تلويزيون آلمان غربي با رهبر انقلاب
امام:مساله ما و كردها، همان مسأله بين ما و فارس هاست. 
اميدواريم با توجه به كار هياتي كه رفتند كردستان، قضيه با حسن تفاهم حل بشود. 
در قضاياي خرمشهر و خوزستان و قضاياي كردستان، آمريكا دست داشته است. 
اگر ما ديديم آمريكا بيشتر از اين ميخواهد جلو برود، ما هم كارهايي داريم كه به ضرر آمريكا تمام خواهد شد. 
آن چيزي كه آرامش ميآورد،مذهب است. 
خبرنگار شبكه راديو تلويزيوني آلمان غربي هفته گذشته در قم با امام خميني مصاحبه مفصلي به عمل آورد كه قسمتي از آن بوسيله «دويچه وله» منتشر شده است. خبرگزاري پارس صورت كامل اين مصاحبه را عيناً منتشر ميكند: 
سئوال: امام شما كوشش ميكنيد جامعهاي برقرار كنيد  كه نمونه ارزشهايش در صدر اسلام،در زمان پيغمبر اسلام در مدينه و جامعه كوفه در زمان حضرت امير ديده شده است. شما تصور مي كنيد كه اين ارزشها كه در آن جامعه بوده قابل انطباق با دنياي جديد قرن بيستم هست يا خير، چگونه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
امام خميني:ارزشها در عالم در دو قسم است:
 يك قسم ارزشهاي معنوي از قبيل ارزش توحيد و جهاد مربوط به الوهيت و از قبيل عدالت اجتماعي، حكومت عدل و رفتاري عادلانه حكومتها با ملتها و بسط عدالت اجتماعي در بين ملتها و امثال اينها كه در صدر اسلام يا قبل از اسلام از آن وقتي انبياء مبعوث شدند وجود داشته و قابل تغيير نيست، عدالت معنايي نيست كه تغيير بكند، يك وقت صحيح و زماني غير صحيح باشد ارزشهاي معنوي ارزشهاي هميشگي هستند كه قبل از صنعتيشدن كشورها ضمن و بعد از آن نيز وجود داشته و دارد عدالت ارتباطي بين اين امور ندارد. قسم ديگر اموري است مادي كه به اقتضاي زمان فرق ميكند در زمان سابق يك طور بوده است و بعد رو به ترقي رفته است تا به مرحله كنوني رسيده است و بعد از اين هم بالاتر خواهد رفت آنچه ميزان حكومت و مربوط به اجتماع و سياست است ارزشهاي معنوي است. در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حكومت اصيل اسلام محقق شد. يكبار در زمان رسوالله (ص) و ديگر وقتي كه در كوفه علي ابن ابي طالب سلام الله عليه حكومت ميكرد. در اين دو مورد بود كه ارزشهاي معنوي حكومت ميكرد. 
برقراري حكومت عدل
يعني يك حكومت عدل برقرار و حاكم ذرهاي از قانون تخلف نميكرد. حكومت در اين دو زمان حكومت قانون بوده است و شايد ديگر هيچ وقت حاكميت قانون را بدان گونه سراغ نداشته باشد حكومتي كه كم ولي امرش كه حالا به سلطان يا رييس جمهور تعبيرش ميكنند در مقابل قانون با پايينترين فردي كه در آنجا زندگي ميكند عليالسواء باشد. در حكومت صدر اسلام اين معني بوده است حتي قضيهاي كه از حضرت امير در تاريخ است، در وقتي كه حضرت امير سلامالله عليه حاكم وقت و حكومتش از حجاز تا مصر و تا ايران و جاهاي بسيار ديگر بسط داشت قضات هم از طرف خودش تعيين ميشد در يك قضيهاي كه ادعايي بود بين حضرت امير و يك نفر يعني كه آنهم از اتباع همان مملكت بود قاضي حضرت امير را خواست. در صورتي كه قاضي دست نشانده خود او بود و حضرت امير بر قاضي وارد شده و قاضي خواست به او احترام بگذارد امام فرمود كه در قضا به يك فرد احترام نكنيد، بايد من و او علي السواء باشيم و بعد هم قاضي كه بر ضد حضرت امير حكم كرد با روي گشاده قبول كرد  اين حكومتي است كه در مقابل قانون همگي علي السويه خاضعند. براي اينكه قانون اسلام، قانون الهي است. و همه در مقابل خداي تبارك و تعالي حاضرند. چه حاكم و چه محكوم، چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم، ما حالا آرزوي اين را داريم كه حكومت ما شباهتي به حكومت صدر اسلام پيدا كند و اين طور نيست كه همچو قدرتي داشته باشيم كه بتوانيم همه محتواي اسلام را بلافاصله پياده كنيم. خصوصاً كه ما در زماني زندگي ميكنيم كه اقلاًپنجاه و چند سال اين مملكت محتوايش تغيير كرده است و همه چيزش منحط و غير اسلاميشده است. اگر بخواهيم تمام مغزهاي فاسد شده را به مغزهاي اسلامي، و صالحي برگردانيم مدتي لازم وقت لازم دارد اگر خدا بخواهد ميشود و اگر نخواهد بايد اين آرزو را به گور ببرد.
بحران كردستان
سئوال خبرنگار: امام، در كردستان فعاليتهاي نظامي يك مقداري شديد شد.چه راه حلي را در كردستان ميبينيد و به بحران كردستان چگونه مينگريد؟ 
امام:در كردستان قضايايي نيست كه بين ما و دولت ما و بين كردها باشد. كردها يا غير كردها و همه طوائفي كه در ايران زندگي ميكنند همگي در مقابل قانون مساوي هستند. هيچ فرقي بين كرد و لر و ترك و غيره نيست، ما حكومت اسلاميداريم. ميگوييم حكومت اسلاميهمان است كه در صدر اسلام بوده است كه همه طوائف در مقابل قانون علي السواء،بودند ما الان ميخواهيم يك همچو معنايي را متحقق بكنيم كه تمام طوائف علي السواء باشند. ما با كرد هيچ اختلافي نداريم. كردها هم با ما اختلافي ندارند. اينها كه قضيه كردستان را ايجاد كردند، دستهاي هستند كه از خارج ارتزاق ميشوند و الهام ميگيرند. و از اين طرف يا از آن طرف اكثراً از آمريكا چنانكه بعضي نوشتجات هم كه اخيراً بدست آوردهاند مويد آن است و معلوم شد كه در قضاياي خرمشهر و خوزستان و قضاياي كردستان آمريكا دست داشته است اين مطلبي است كه آنها پيش آوردند، ما گرفتار اجانب هستيم همانطور كه تا حالا بوديم. مسالهاي بين ما و كردها نيست كه محتاج به حل باشد مساله ما و كردها همان مسالهاي است كه بين ما و فارسها است فارسها هم از ما ميخواهند كه امور شهرشان را خودشان اداره كنند و هياتي را براي امور شهرستان تعيين كنند كه آباد بشود و برق و آسفالت و همه چيزشان درست بشود. اين همان چيزي است كه كردها، لرها و تركها هم ميخواهند. 
فرقي بين كردها و ديگران نيست
فرقي بين آنها نيست اگر بود ما براي خاطر كردها و زن و بچههاي هموطن خودمان فكر نميكرديم. قضيه كردستان پيش ما چيزي نبود كه راه حلي لازم داشته باشد. راه حل نظامياش درست انجام ميشد بلكه اگر نظاميها دخالت نميكردند خود افراد مملكت ايران ميرفتند مكرر از ما ميخواستند كه بروند، عشاير و كسان ديگر خواستند كه براي اصلاح كارها به آنجا بروند و اين كارها را اصلاح بكنند لكن ما نميخواهيم كه برادركشي بشود. ما اميدواريم با توجه به كار هياتي كه رفتند كردستان قضيه با حسن تفاهم حل بشود و خود جمعيت كرد اشخاص خرابكار را كنار بگذارند تا تمام جهات حاصل بشود.
سئوال خبرنگار: در خواست شما نابودي كشور اسراييل است.اگر اين منجر به نابودي اسراييل شود و فلسطينيها پيروز گردند يهوديان چه سرنوشتي خواهند داشت؟
امام: يهوديها حسابشان از صهيونيستها جداست، اگر چنانچه مسلمين بر صهيونيستها غلبه پيدا كنند همان حالي را پيدا ميكنند كه شاه مخلوع پيدا كرد و اما با يهوديها كاري ندارند. ملتي هستند مثل ساير ملل، زندگي آنها آنجا ميگيرد و تصرفي به آنها نيست. 
رابطه واشنگتن و تهران
سئوال:حضرت امام،رابطه بين واشنگتن و تهران در حال حاضر خيلي بحراني است و در حالت مهيبي است بخصوص بعد از اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان.بنظر شما اين روابط چگونه بايد باشد و با نظر به موفقيت شخص شما چيست؟ 
امام: نظر من اين است كه تمام اين بحرانها را آمريكا ايجاد ميكند، مسلمين و ملت ما به حسب نظر اوليايشان مابين ملتها هيچ فرقي نميگذارند. باين معنا كه بخواهند با يكي عدالت و با يكي بيعدالتي كنند لكن آمريكا است كه نميگذارد اين آرامش پيدا بشود، آمريكا آن كسي است كه 50 سال به اين مملكت خيانت كرد و به امر او جوانهاي ما دسته جمعي در خيابانها كشته شدند و علما و روشنفكران ما به حبس رفتند و كشته شدند. آواره شدند، تبعيد شدند، يك همچو موجودي را كه تمام ملت ما با او دشمن است آمريكا ميبرد و در منزل خودش در جاي ميدهد و او عائله اش را احترام ميكند و با جوانهاي ما كه درآنجا اعتراض ميكنند با خشونت رفتار ميكنند، واكنش اين اعمال است كه ملت بريزند و اين كار را انجام دهند و مسووليت آن از خود آمريكاست و سفارتي كه در ايران است يك توطئههايي بوده كه حالا كشف شده است و با وجود اين توطئهها نميشود گفت كه ملت بنشينند و نگاه كنند و آنها هر كاري كه ميخواهند بكنند. از اين جهت خود آمريكا منشاء اين امور است. منشاء كارهاي كه انجام گرفته است و در مقابل كارهاي ناحقي است كه آمريكا ظرف چندين سال با ما انجام داد، ديگر نميتوانيم كارهايي كه آنها ميخواهند انجام بدهند تحمل كنيم، از اين جهت بايد آمريكا بفهمد كه ديگر وقت آن ظلمها گذشته است و بايد حساب كار خودش را بكند و اگر ما ديديم كه بيشتر از اين ميخواهد جلو برود ما هم كارهايي داريم كه به ضرر آمريكا تمام خواهد شد.
خبرنگار: امام خيلي از شما متشكريم. در حال حاضر نفتي كه صادر ميشود مقدار صدورش نسبت به سالهاي گذشته كمتر است، آيا اين وضع ثابت خواهد ماند يا پايين تر خواهد رفت يا بالاتر خواهد رفت؟ 
امام: اين تابع صلاح ديد دولت است، دولت هر طور صلاح بداند و هر چه مصلحت مملكت باشد انجام ميدهد اگر مصلحت مملكتشان در پايينتر صادر كردن باشد، پايين تر ميآيد و اگر بالاتر برود بالاتر ميرود.(كيهان 19/8/1358)
حق اداره امور داخلي و محلي و رفع هرگونه تبعيض متعلق به تمام ملت است.
امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران ديروز پيام مهمي به ملت ايران فرستادند.متن پيام امام به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم-سلام بر خواهران و برادران كرد كه با وفاداري خود به اسلام و جمهوري اسلامي از توطئه خائنين به ملت جلوگيري كرديد.گزارشات هيات ويژه همان طور بود كه متوقع از خواهران وبرادران كرد بودكه هرگز خود را جدا از اسلام وايران نمي دانند و آنچه بدخواهان به آنان نسبت مي دهند چيزي جز افساد و توطئه گري نيست.اكنون من بايد به شما خواهران و برادران كرد و ساير خواهران و برادران مطالبي را تذكر دهم:
1-در اين موقع حساس كه ملت ما با چپاول گران كه در راس آنها آمريكا مواجه است و براي احقاق حق خود و به دست آوردن ذخاير هنگفتي كه محمد رضا پهلوي به غارت برده وبه محاكمه كشيدن اين جاني قيام نموده و همه قشرهاي ملت با هم در اين امر حياتي همدل و همصدا شده اند برادران و خواهران كرد ما  هرجا هستند بايد به طور اولويت در اين امر شركت كنند و با ساير خواهران و برادران هماهنگ شوند و لازم است از اختلافاتي كه بدخواهان ايجاد مي كنند به طور قاطع جلوگيري كنند.
برادان من امروز هر اختلافي به نفع آمريكا و ديگر اجانب است.آنان هستند كه از اختلاف ما بهره مي كنند و ما را مي خواهند به اسارت بكشند.بپاخيزيد و توطئه گران را نصيحت كنيد و در صورت عدم قبول از خود برانيد و از مناطق خود بيرون كنيد يا انان را گرفته تسليم مقامات قانوني كنيد.
2-اينجانب و همه ملت از ستم هايي كه بر شما برادران كرد در طول حكومت استبدادي شده است و از تبعيضهايي كه بر خلاف اسلام بر شما روا داشته شده اند مطلعم ليكن بايد بدانيد كه اين شما برادران نبوديد كه مورد ستم و ظلم واقع شديد.ساير برادران ترك ولر و عرب و بلوچ و فارس و تركمن هم با شماها شريك بوده اند و همه محروم بودند از آنچه شما محروم بوديد.شما اگر به زاغه نشينان و گود نشينان توجه نماييد خواهيد ديد كه آنان از همه محروم ترند.اينجانب مي دانم كه در حكومت موقت هم آنطور كه خواست شما وملت است رسيدگي نشده ليكن بايد بدانيد باز در اين امر همه برادران شما شريك مي باشند و دولت موقت با كمال جديت اقدام به كار و سامان دادن بود ليكن آشفتگي ها به قدري زياد است كه اصلاح محتاج به زمان است.
و من اميدوارم كه براي همه ملت و براي شما برادران كرد وسايل رفاه حاصل شود.شما برادران مي دانيد كه نوسازي و عمران در محيطي كه آشفته است و مردم در امان نيستند مشكل يا غير ممكن است.شما برادران غرب كوشش كنيد و آرامش را حفظ كنيد و بدانيد كه با آرامش كارها اصلاح مي شود و به صلاح شما و به صلاح اسلام و مسلمين است.
3-از هيات ويژه مي خواهم كه با كمال حسن نيت به مذاكرات خود ادامه دهند و با شخصيت هاي ملي و سياسي و مذهبي و ساير قشرها تماس بگيرند تا تامين خواسته هاي آنان كه خواست ما نيز هست به طور دلبخواه بشود و آرامش وامن كه از بزرگترين نعمتهاي الهي است درمنطقه برقرار گردد و شما برادران كرد در كنار ساير برادران به طور رفاه و آسايش زندگي نموده و طمع اجانب براي هميشه از كشورمان قطع گردد. 
4-اسلام بزرگ تمام تبعيض ها را محكوم نموده و براي هيچ گروهي ويژه گي خاصي قرار نداده و تقوا و تعهد اسلام تنها كرامت انسان هاست و در پناه اسلام و جمهوري اسلامي حق اداره امور داخلي و محلي و رفع هرگونه تبعيض فرهنگي واقتصادي و سياسي متعلق به همه قشرهاي ملت است منجمله برادران كرد كه دولت جمهوري اسلامي موظف و متعهد به تامين آن در اسرع وقت است و مقررات و قوانين مربوط به آن به زودي تدوين مي شود انشاء الله.
5-اخيرا نظر شريف علماي اعلام و مشايخ عظام و روشنفكران و ساير برادران عزيز در سراسر ايران را به موضع حساس امروز ايران و جبهه گيري هاي دشمنان ميهن و اسلام و در مقابل ملت عزيز و تشبثات همه جانبه آنان براي سركوبي نهضت اسلامي و ملت معظم و براي اعاده سلطه همه جانبه بر كشور اسلامي ما جلب مي كنيم.آيا در اين موقع تقاضاي متواضعانه اين خدمتگزار كه روزهاي آخر عمرش را مي گذراند بجا نيست؟
6-خواهران و برادران هم ميهن در سراسر كشور من دست خود را به پيش شما دراز مي كنم و از شما به خاطر خدا و اسلام و كشور عاجزانه مي خواهم كه تمام توان خود را براي نجات كشورتان به كار بريد و اسلحه هاي سرد و گرم يعني قلم و بيان و مسلسل را از نشانه گيري بر روي يكديگر منحرف و به سوي دشمن هاي انسانيت كه در راس آن آمريكاست نشانه رويد.بارالها من ماموريت خود را كه نصيحت به ملت است به قدر توان ضعيف خود انجام دادم و تو اي خداي بزرگ با قدرت لايزال خود قلوب ملت ما را پيوند برادرانه عطا نما انك قريب مجيب.سلام گرم من به ملت عزيز و برادران كرد و رحمت خداوند بر همه.روح الله الموسوي الخميني.26آبان58-26ذيحجه99(كيهان27/8/1358)   
ضمن تشكر از حمايت و پشتيباني مردم كردستان در مورد توطئهها،امام بارديگر به كردها هشدار داد
اين اطلاعيه امروز از سوي دفتر امام خميني از قم انتشار يافت: 
بسمه تعالي
با انتشار پيام محبت آميز و تاريخي امام خميني به ملت عزيز و شريف تلگرافها، نامهها و تلفنهاي زيادي از شهرهاي مختلف كردستان به عنوان تشكر از امام و پشتيباني و حمايت از جمهوري اسلاميو انقلاب ملت شريف امام به دفتر واصل و به عرض امام رسيد. معظم له ضمن تقدير و سپاس از عموم آنان مجدداً تاكيد فرمودند به برادران و خواهران كرد ابلاغ شود در اين موقعيت حساس كاملاً مراقب و هوشيار باشند. سرزمين خود را از نفوذ توطئه گران و دشمنان اسلام و مملكت محافظت نمايند و نگذارند اينان در لباس دلسوزي و تحت عناوين فريبنده در ميان مردم رسوب كرده و تفرقه افكني كنند.قم دفتر امام خميني اول محرم 1400(كيهان30/8/1358)
اصل 12 قانون اساسي ترميم ميشود.
پيشنهاد ترميم اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طرف برادران اهل سنت به دكتر ابراهيم يزدي نماينده ويژه امام خميني به تاييد امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران رسيد. 
بسمه تعالي
حضور محترم حضرت آيتالله العظمي خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران همانطور كه مطلع هستيد از جانب پيروان اهل تسنن نسبت به برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نگرانيهايي ابراز شده است. در سفر به استان سيستان و بلوچستان يكي از مسايل كه مورد بحث و مذاكره قرار گرفت همين مسايل بوده است. بدنبال اين مذاكرات آقايان مولوي عبدالعزيز و مولوي مصلحالدين ترميم اصل دوازدهم را بدين شرح كتباً پيشنهاد نمودند.   
اصل دوازدهم ـ دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است، اما مذهب ديگر اسلام اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي در مناطقي كه پيروان آنها اكثريت هستند نيز رسميت داشته و در دادگاههاي حقوقي و جزايي مقررات فقه اين مذاهب نيز معتبر خواهد بود. با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب در تاريخ هشتم ديماه 58 هيات ويژه اعزامي به به استان سيستان و بلوچستان ضمن گزارش سفر ماموريت خود پيشنهاد آقايان را عنوان نمود كه مورد تصويب حضرتعالي قرار گرفت و توصيه فرموديد كه به نظر شوراي انقلاب نيز برسد. شوراي انقلاب در روز شنبه هشتم ديماه 58 بعد از استماع گزارش هيات ويژه اين پيشنهاد ترميمي را به اتفاق آراء تصويب نمود. اكنون با توجه به مراتب ياد شده درخواست ميشود دستور فرماييد تا مسوولين امور كه بر طبق موازين قانوني قرار است متمم قانون اساسي را تدوين نمايند پيشنهاد ترميمي اصل دوازدهم به شرح ذكر شده را نيز در دستور كار خود جهت اقدامات قانوني قرار بدهند تا رفع نگرانيهاي برخي از پيروان اهل تسنن بشود. امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران در جواب چنين نظر دادند:بسم الله الرحمن الرحيم-ترميم اين اصل و بعضي اصول ديگر كه متمم قانون اساسي نوشته ميشود تصويب آن در صلاحيت ملت است و به رفراندوم گذاشته ميشود و ازنظر اينجانب بلامانع است.روح اللهالموسوي خميني(اطلاعات30/10/1358)
نمايندگان پيشمرگان مسلمان كرد با امام ملاقات كردند.
پيش از ظهر ديروز، نمايندگان پيشمرگان كرد مسلمان به حضور امام خميني رهبر انقلاب اسلاميرسيدند و با ايشان ديدار، و گفتگو كردند. در اين ديدار امام خميني طي سخنان كوتاهي گفتند: 
«كردستان مال خود شماست و مردم ديدند گروههاي سياسي با مردم چه كردند، به مردم سفارش كنيد كه خودشان، آنها را از منطقه بيرون كنند، هم آنها و هم خود شما كمك كنيد. انشاءالله وضع درست ميشود. موفق باشيد». 
در اين ديدار، يكي از نمايندگان پيشمرگان كرد مسلمان خطاب به امام گفت: «ما تا بحال مبارزه كردهايم و تا آخرين قطره خون خود نيز در كنار همه ياران مان، در راه شما و اسلام عزيز آماده فداكاري هستيم و از دولت جمهوري اسلامي ميخواهيم كه ما را در برابر گروههاي ضدانقلاب تقويت كند».(كيهان22/2/1359) 
امام خميني، در ديدار با فرمانده لشكر 28 كردستان:
آنها كه مردم كردستان را آزار كردند، بايد پاكسازي شوند.
پيش از ظهر ديروز امام خميني رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران سرهنگ صدري، فرمانده لشكر 28 كردستان را بحضور پذيرفت. در اين ديدار سرهنگ صدري، طي گزارشي پيرامون وضع كردستان گفت: «به لطف امام و سربازان امام، سنندج را از لوث كفار پاك كرديم، ما سنندج را پاكسازي كرديم، البته مهاجمين تفنگهايشان را زمين گذاشتند و تعدادي از آنها فرار كردند كه در تعقيب آنها در روستاها هستيم و در شهرهاي ديگر هم برنامه ريزي كردهايم كه برويم آنجا را درست بكنيم.آنها تمام نيروهايشان را در سنندج جمع كرده بودند و تمام فعاليت اصلي شان در سنندج بود. تقريباً آنطور كه برآورد كردهايم ده هزار نفر بودند كه از شهرهاي مختلف و جاهاي ديگر آمده بودند و تمام اميدشان سنندج بود كه خوشبختانه به يأس تبديل شد». سپس امام خميني طي سخناني فرمودند: «من اميدوارم كه به خواست خدا و همت ارتش و همت پاسداران، كردستان بزودي تصفيه و درست بشود. من از فداكاريهاي شما براي كشور خودتان، براي اسلام تشكر ميكنم. حال كه اشرار را از آنجا رانديد، بايد توجه به اين معني داشته باشيد كه آنان، شما را رها نخواهند كرد. من به شما ارتشيان دلير و سپاه پاسداران و شوراي انقلاب و فرمانده كل قوا هشدار ميدهم كه اشرار بايد از كردستان تصفيه شوند. آنها كردستان را به فساد كشاندند و مردم كردستان را به طرز وحشتناكي اذيت و آزار كردند. آنان، مردم را غارت كردند و همه را كشتند. ديگر نبايد به اينها مهلت داد. بايد درست پاكسازي بشوند، تا دست اينها كوتاه و اميدشان قطع شود. البته مسأله مهم اين است كه ارتش و پاسداران و ژاندارمري با يكديگر همزبان و هم پيمان باشند و مهمتر اينكه در عمل، با هم هماهنگي داشته باشند زيرا در هماهنگي است كه پيروزي ميسر ميشود».
حفظ سلسله مراتب
بايد سران با هم تفاهم داشته باشند كه بحمدالله دارند. بايد سلسله مراتب محفوظ باشد. بايد اطاعت بي چون و چرا انجام گيرد. ولي درست مثل صدر اسلام، اطاعت بدون هيچ اغماضي بايد باشد و محبت و دوستي و برادري هم بايد باشد. حضرت امير رييس كل قوا بودند ولي نسبت به ساير افراد ارتش اسلام هم عطوفت داشت و هرگز در سپاه اسلام تحميل نيست. يعني درست يك عده برادر هستند كه در كنار هم براي خدا مي جنگند كه يكي فرمانده است و ديگري فرمانبردار و تخلف از دستور فرمانده جايز نيست. بايد نظم كاملاً رعايت شود. بايد فرماندهان به سربازان بفهمانند كه همه با هم برادريم و همه با هم ميخواهيم كاري را انجام دهيم ولي ارتش هم بايد از فرمانده كل قوايش كه آقاي بني صدر است، اطاعت كند. خلاصه امروز كه ما از طرف قدرتها در خطر هستيم، البته به نظر من بعيد بنظر مي رسد، بايد منسجم باشيم، زيرا اگر انسجام بوجود آيد هيچ قدرتي نمي تواند به شما زور بگويد و پيروزي از آن شماست. امروز ارتش، پشتيبان بسيار قوي دارد و آن ملت است. ملت با ارتش است و با ارتش عزيز ما همراه است. اميد است كه دولت و ملت و ارتش و گروههاي متعهد باهم منسجم و متعهد و يكدست شويد و نيروئي بدست آوريد كه هيچ كس نتواند در مقابل آن بايستد. من از ارتش و سپاه و ژاندارمري و ساير نيروهائي كه براي اسلام زحمت كشيدهاند، خصوصاً در كردستان فعاليت كردند تا كفار را شكست دادند تشكر ميكنم و به خانوادههاي شهداي بزرگ خودمان تسليت ميگويم و از خداوند ميخواهم كه به شما و سايرين قدرت عنايت كند.شما الان سرباز اسلام هستيد. درست مثل سربازهاي زمان حضرت رسول با شما عمل ميكنند و مقامتان عاليست و پيش خداي تبارك و تعالي ارجمند هستيد. اين مملكت مال شماست و خودتان هم بايد نگهش داريدمهم رضايت خداست. كه عمل شما موجب رضايت خداست انشاءالله خداوند همه شماها را در پيشرفت و پيروزي تائيد كند». آنگاه سرهنگ صدري گفت: «بايد به عرض حضرت امام برسانم كه سربازان اسلام، افتخار براي كشور هستند. حضرت امام، طبقه سرباز واقعاً جانفشاني كردند. لخت ميشدند بدون لباس ميگفتند ما ميخواهيم برويم طبق فرمان اماممان شهيد بشويم، تا اين حد فداكاري ميكردند. همكاري بين پاسداران و ارتش تا آنجائيكه من هستم، مطلقاً حرفي نيست در حدي است كه آنچه را كه بخواهند ما ميكنيم. اصلاً فرقي بين ارتش و پاسداران نيست».
سر پيشرفت اسلام
در اينجا امام فرمودند: خداوند انشاءالله همه شماها را تائيد كند و سرپيشرفتي كه در صدر اسلام شد اين است كه در صدر اسلام، سربازان اسلام با تعداد كمي كه داشتند، در مقابل تعداد زيادي از سربازان دشمني كه يكي ايران و يكي رم بود كه بسيار هم مجهز بودند ايستادند و پيروز شدند. زيرا سلاح معنوي داشتند يعني اعتقادشان بر همين بود كه ما اگر برويم كشته بشويم بازهم سعادتمند هستيم و اگر بكشيم هم ما سعادتمنديم. آنوقت آنطرف فقط براي دنيا بود كه آنهم پافشاري بود كه بر اينها مي آوردند. ببينيد در جنگ «ذات السلاسل» دشمن سربازان را به زنجير بسته بود كه فرار نكنند. آيا با اين اعتقاد ميشود جنگيد؟ سرّاينكه لشكر اسلام پيروز شد و آنها شكست خوردند همين بود كه آنها روحيه شان را بواسطه اينكه ايمان بخدا نبود بكلي از دست داده بودند. آخرآنها براي چه كسي كار بكنند و براي چه منظوري خودشان را بكشند؟ آيا خودشان را بكشند كه يك نفر فرض كنيد كه شاه، يك نفر پسر شاه آنهمه بساط داشته باشد براي چي؟ و اين سربازها آنطور فداكاري كنند. اما اينجااينطور نيست اينجا فداكاري براي اسلام است، فداكاريست براي خدا. خدا هم بر ما حق دارد. هرچه ماداريم از خداست و هرچه داريم بايد در راه او بدهيم. بنابراين سرّ پيروزي صدر اسلام، همين دو كلمه بود: ايمان به خدا و ايمان نداشتن به خدا.آنهائي كه ايمان نداشتند ضعيف بودند و اينهائي كه ايمان داشتند قوي بودند. بايد با يك همچون قدرت روحيه اي به پيش برويم. اينكه شما ميگوئيد آنها ميگفتند ما ميخواهيم شهيد بشويم، من از آنوقتي كه نهضت شروع شد مكرر هر چند روز يك مرتبه زنان و مردان ميامدند پيش من اصرار ميكردند كه شما دعا بكنيد كه ما شهيد بشويم و من دعا ميكنم كه شما موفق بشويد و ثواب شهادت را داشته باشيد. براي اسلام خدمت كنيد اين روحيه موجب پيشرفت است، جديت كنيد كه اين روحيه محفوظ باشد. جوانهائي كه در ارتش و سپاه پاسداران هستند اينها تقويت روحي بشوند و الحمدالله از نظر روحي هم قوي هستند و ايمان آنها را تقويت كنيد. يك سرباز مؤمن مي تواند يك گروه را در هم شكند و انشاءالله من اميدوارم كه اين شهيداني كه براي خدا به شهادت رسيدهاند، پيش خداي تبارك و تعالي مقاماتي را داشته باشند كه لشكر اسلام در جنگ احد و در ساير جنگها داشتند. انشاءالله خداوند خانههاي آنها را سلامت بدارد و منهم به آنها تسليت ميگويم و مثل اينكه فرزندان خود من باشند اينها از خود ما هستند. من متاثر هستم و مفتخر به اين كه يك همچون روحيه اي در همه سربازها پيدايش شده و انشاءالله اميدوارم كه با همين روحيه بر همه مشكلات غلبه كنند و نه هر چه داريد در طبق بگذاريد و به آنها بدهيد و خودتان همينطوري بگرديد. خدا انشاءالله همه شما را تائيد كند». امام در پايان افزودند: «من بهمه سربازهائي كه در كردستان براي اسلام سربازي كردند و همه پاسداراني كه براي اسلام پاسداري و فداكاري كردند، دعا ميكنم و از همه آنها متشكرم و من خود را منفعل ميدانم كه چرا نمي توانم بروم و همراه آنان جنگ بكنم. براي اينكه من ضعيف هستم. اميدوارم كه آنها موفق و مويد باشند و پيش خدا روسفيد، چنانچه هستند و در پيشگاه اسلام از سربازان و پاسداران اسلام محسوب بشوند. با سلامت و سعادت و عزت و عظمت مملكت خودتان را اداره بكنيد و به پيش برويد. انشاءالله».(اطلاعات27/2/1359)
امام خميني رهبر انقلاب:اشرار بايد از كردستان تصفيه شوند. 
پيشازظهر ديروز اما خميني رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران و سرهنگ صدري فرمانده لشكر 28 كردستان را به حضور پذيرفت. 
به گزارش خبرگزاري پارس در اين ديدار سرهنگ صدري طي گزارشي پيرامون وضع كردستان گفت به لطف امام و سربازان اسلام سنندج را لوس كفار پاك كردهايم. ما سنندج را پاكسازي كردهايم البته مهاجمين تفنگهايشان را زمين گذاشتند و تعدادي از آنها فرار كردند كه تعقيباً در روستاها  هستند در شهرهاي ديگر هم برنامهريزي كردهاند كه برويم آنجا را درست بكنيم آنها تمام نيروهايشان را در سنندج جمع كرده بودند و تمام فعاليت اصليشان در سنندج بود تقريباً آن طور كه برآورد كردهايم دهها هزار نفر بودند كه از شهرهاي مختلف و جاهاي ديگر آمده بودند و تمام اميدشان سنندج بود كه خوشبختانه به يأس تبديل شد. سپس امام خميني طي سخناني افزودند: من اميدوارم كه به خواست خدا و همت ارتش و همت پاسداران كردستان به زودي درست شود. من از فداكاريهاي شما براي كشور خودتان براي اسلام تشكر ميكنم. حال كه اشرار را از آنجا رانديد بايد توجه به اين معني داشته باشيد  كه آنان شما را رها نخواهند كرد. من به شما ارتشيان دلير سپاه پاسداران و شوراي انقلاب و فرمانده كل قوا هشدار ميدهم كه اشرار بايد از كردستان تسويه شوند.
آنان كردستان را به فساد كشاندند و مردم كردستان را بطرز وحشتناكي اذيت و آزار كردهاند آنها مردم را غارت كردهاند و همه را كشتند ديگر نبايد به اينها مهلت داد و بايد درست پاكسازي بشود تا دست اينها كوتاه و اميدشان قطع شود. البته حالا مهم اين است كه حالا ارتش و پاسداران و ژاندارمري با يكديگر همزمان و هم پيمان باشند و مهمتر اينكه در عمل با همديگر هماهنگي داشته باشند زيرا در هماهنگي است كه پيروزي ميسر ميشود. بايد سران با هم تفاهم داشته باشند كه به حمدالله دارند. 
بايد سلسله مراتب محفوظ باشد.بايد اطاعت بدون چون و چرا انجام گيرد ولي درست مثل صدر اسلام اطاعت بدون هيچ اغماضي بايد باشد و محبت و دوستي وبرادري هم بايد باشد حضور حضرت امير رييس كل قوا بودند ولي نسبت به ساير افراد ارتش اسلام هم عطوفت داشت و هرگز در سپاه اسلام تحميل نيست يعني درست يك عده برادر هستند كه در كنار هم براي خدا ميجنگند كه يكي فرمانده است و يكي فرمانبردار و تخلف از دستور فرمانده جايز نيست. بايد نظم كاملاً رعايت شود. بايد فرماندهان به سربازان بفهمانند كه همه با همه برادريم و همه با هم ميخواهيم كاري را انجام دهيم ولي ارتش هم بايد از فرمانده كل قوايش كه آقاي بنيصدر است اطاعت كند خلاصه امروز كه ما از طرف قدرتها در خطر هستيم البته به نظر من بعيد ميرسد بايد منسجم باشيم زيرا اگر انسجام به وجود آيد هيچ قدرتي نميتواند به شما زور بگويد و پيروزي از آن شماست. امروز ارتش پشتيبان بسيار قوي دارد وآن ملت است، ملت با ارتش است و با ارتش عزيز ما همراه است اميد است كه دولت و ملت و ارتش و گروههاي متعهد با هم منسجم و يكدست شويم و نيروي به دست آوريم كه هيچ كس نتواند در مقابلآن بايستد. من از ارتش و سپاه و ژاندارمري و ساير نيروهاي كه براي اسلام زحمت كشيدهاند. خصوصاً در كردستان فعاليت كردند تا كفار را شكست دادند، تشكر ميكنم و به خانوادههاي شهداي بزرگ خودمان تسليت ميگويم و از سايرين قدرت عنايت كنم. شما الان سرباز اسلام هستيد درست مثل سربازهاي زمان حضرت روسل با شما عمل ميكنند و مقامتان عالي است و پيش خداي تبارك و تعالي ارجمند هستيد. اين مملكت مال شما است و خودتان هم بايد نگهش داريد مهم رضايت خدا است كه عمل شما موجب رضايت خدا است انشاالله خداوند همه شماها را در پيشرفت و پيروزي تاييد كنند. آنگاه سرهنگ صدري گفت: بايد به عرض حضرت امام برسانم كه سربازان اسلام افتخاري براي كشور هستند. حضرت امام طبقه سرباز واقعاً جان فشاني كردند لخت ميشدند و بدون لباس ميگفتند ما ميخواهيم برويم طبق فرمان امامان شهيد شويم تا اين حد فداكاري ميكردند و رفتند و دشمن را شكست دادند تعداد زيادي از افسران بيش از حد انتظار فداكاري كردند همكاري بين پاسداران و ارتش تا آنجايي كه من هستم متلقاً حرفي نيست در حدي است كه آنجا را كه قبلاً بخواهند ما ميكنيم. اصلاً فرقي بين ارتش و پاسداران نيست.
در اين جا امام فرمودهاند: خداوند انشاالله همه شما را تاييد كنند و سر پيشرفتي كه در صدر اسلام شد اين است كه در صدر اسلام سربازان اسلام با تعداد كمي كه داشتند در مقابل تعداد زيادي از سربازان دشمني كه يكي ايران و يكي روم بود كه بسيار مهم مجهز بودند ايستادند و پيروز شدند زيرا سلاح معنوي داشتند. يعني اعتقادشان بر همين بود كه ما اگر برويم و كشته بشويم بازهم سعادتمند هستيم و اگر بكشيم هم ما سعادتمنديم. آنوقت آن طرف فقط براي دنيا بود كه آنهم پافشاري بود كه بر آنها كمي آوردند ببينيد در جنگ ذات الثلاثه دشمن سربازان را به زنجير بسته بود كه فرار نكند آيا با اين اعتقاد ميشود جنگيد. سر اينكه لشكر اسلام پيروز شد و آنها شكست خوردند همين بود كه آنها روحيهشان را به واسته اينكه ايمان به خدا نبودند به كلي از دست داده بودند. آخر آنها براي چه كسي كار بكنند و براي چه منظوري خودشان را بكشند كه يك نفر فرض كنيد كه شاه يك نفر پسر شاه آن همه بساط داشته باشد براي چي و اين سربازها آنطور فداكاري كنند اما اينجا اينطور نيست اينجا فداكاري براي اسلام است فداكاري است براي خدا، خدا هم بر ما حق دارد هر چه ما داريم از خداست و هر چه داريم بايد در راه او بدهيم. بنابراين سر پيروزي صدر اسلام همين دو كلمه بود ايمان به خدا و ايمان نداشتن به خدا. آنهايي كه ايمان نداشتند ضعيف بودند و اينهايي كه ايمان داشتند قوي بودند. بايد با يك همچين قدرت و روحيهاي به پيش برويم اينكه شما ميگوييد آنها ميگفتند اما ما ميخواهيم شهيد بشويم من از آن وقتي كه اين نهضت شروع شد مكرر هر چند روز يك مرتبه زنان و مردان ميآمدند پيش من اصرار ميكردند كه شما دعا بكنيد ما شهيد بشويم و من دعا ميكنم كه شما موفق بشويد و آواي شهادت را داشته باشيد. براي اسلام خدمت كنيد اين روحيه موجب پيشرفت است جديت كنيد كه اين روحيه محفوظ باشد. جوانهاي كه در ارتش و سپاه پاسداران هستند و تقويت روحي بشوند و الحمدالله از نظر روحي هم قوي هستند و ايمان آنها را تقويت كنيم. يك سرباز مومن ميتواند يك گروه را در هم شكند و انشاالله من اميدوارم كه اين شهدايي كه براي خدا به شهادت رسيدهاند پيش خداي تبارك و تعالي مقاماتي راداشته باشند كه لشكر اسلام در جنگ احد و ساير جنگها داشتند. انشاالله خداوند خانههاي آنها را سلامت بدارد و من هم به آنها تسليت ميگويم و مثل اينكه فرزندان خود من باشند اينها از خود ما هستند.
امام در پايان افزود: من به همه سربازهايي كه در كردستان براي اسلام سربازي كردهاند و همه پاسداراني كه براي اسلام فداكاري كردهاند دعا ميكنم و از همه آنها متشكرم و من خود را منفع ميدانم كه چرا نميتوانم بروم و همراه آنها جنگ بكنم براي اينكه من ضعيف هستم اميدورام كه آنها موفق و موييد باشند و در پيشگاه اسلام از سربازان و پاسداران اسلام محسوب بشوند با سلامت و سعادت و عزت و حرمت مملكت خودتان را ادره بكنيد و به پيش برويد.انشاءالله(كيهان28/2/1359)
ديدار پيشمرگان كرد با رهبر انقلاب
امام خميني:اميدواريم اين بار ديگر حرف نباشد و همه جهات مملكت اصلاح شود.
من از اين جوانان پيشمرگ كه به راستي اثبات كردند فداكار اسلام هستند تشكر مي كنم.
پيش از ظهر ديروز گروهي از نمايندگان پيشمرگان مسلمان كرد به حضور امام رسدندبه گزارش خبرگزاري پارس امام در اين ديدار فرمودند:
بسمالله الرحمن الرحيم
من از اين جوانهاي پيشمرگ كه به راستي اثبات كردند كه فداكار اسلام هستند و لشكر پيغمبر اسلام هستند تشكر ميكنم. من به شما علاقه دارم، علاقهي يك مسلم بر مسلم و يك پدر با فرزند، و شما را دعا ميكنم. از وقتي كه شما قيام كردهاد در مقابل اشرار و در مقابل اشخاصي كه ميخواستند نهضت اسلامي را سركوب كنند من از شما با تمام قوا هم پشتيباني ميكنم و هم دعا كردم خداوند شما ا انشاءالله براي اسلام حفظ كند و شما جوانان را در پيشگاه خداي مقدس، خداي بزرگ، آبرومند كند، شما ميدانيد كه ما غرضي در اين مسايل نداشتيم جز اينكه حكومت جبار برود تا جا او حكومت اسلام برگردد. اينهايي كه در طول اين مدت چه در كردستان و چه در جاهاي ديگر با اين نهضت مقابله كردند اشخاصي بودند كه به اسلام اطاعت نداشتند و نميخواستند كه حكومت اسلام برقرار باشد. شما از طرز و شيوهي حركات اينها بهتر ميدانيد كه عمال غير بودند ـ از كيفيت سلاحهايي كه داشتند شما ديديد كه اين سلاحها از كجا ميآمد. شما محكم و استوار باشيد كه براي اسلام داريد كار ميكنيد. ـ شما مثل سربازهاي صدر اسلام هستيد، شما باكي از اين شكست بخوريد ـ نداشته باشيد. براي اينكه براي لشكر اسلام هيچوقت شكست نيست ـ شهادت شكست نيست ـ پيروزي هم شكست نيست ـ شما يا پيروز ميشويد يا شهيد در هر دو جهت پيروزي با شماست و من اميدوارم كه اين ريشههاي فساد كه يك مقدار از آنها از رژيم سابق هستند و يك مقداري هم از اين افرادي هستند كه الهام از خارج ميگيرند، نتوانند كاري انجام بدهند. شما ديديد در اين دو سه روزي كه گذشت بنا بود يك كودتاي مثلاً همهطرفه بكنند خداي تبارك و تعالي با ما همكاري كرد و كشف شد و بسياري از اين جنايتكاران گرفتار شدند و بسياري از آنها را در تعقيبشان هستند و باندهايي هم كه داشتند انشاءالله كشف ميشود و خداي تبارك و تعالي با شماست و شما چهرههاي نوراني اسلامي در هر جا كه هستيد براي اسلام خدمت ميكنيد ـ انشاءالله اين حكومت اسلام مستقر بشود تا دنيا بداند كه حكومت اسلامي يعني چه. خداوند انشاءالله به شما توفيق عنايت كند و در همهي جهات موفق باشيد و ما اميدواريم كه كردستان را قبل از اينكه به جاهاي ديگر به آنجا عنايت شود و دولت اسلام به جاهاي ديگر عنايت شود و دولت اسلام بنابر همين دارد كه كردستان را انشاءالله آباد كند و مثل سابق نباشد كه حرف بود و خرابي و اميدواريم كه اين دفعه كه ديگر حرف نباشدو همهي جهات منطقه اصلاح بشود. انشاءالله خدا به همهي شما جوانها عنايت كند و خدا شما را براي اسلام ذخيره قرار بدهد و موفق و مؤيد كند.والسلام عليكم و رحمتالله و بركاته
سخنان پيشمرگان خطاب به امام
پيش از سخنان امام، نماينده پيشمرگان سخناني به شرح زير به عرض رسانيد:
بسمالله الرحمن الرحيم
حضور محترم رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران آيتالله العظمي خميني
اي امام امت اي دست بر رحمت خدا بر زمين، اي ياور هميشه بيدار مستضعفان جهان، اي مجري كتاب خدا و سنت پيامبر، ما نمايندگان سازمان پيشمرگان مسلمان كرد مفتخريم كه هماكنون در پيشگاه والا و با عزت شما يكبار ديگر پشتيباني خود را از جمهوري اسلامي ايران و رهبري پيامبرگونه و قاطعانهي شما اعلام داشته و چند كلمهاي مختصر عشق و ايمان قلبي و بينهايت خود را نسبت به اسلام عزيز و امام امتمان بيان داريم.
اي امام تو آيتي خدايي و اسطورهي مقاومت و شكيبايي، تو همچون شمع پرنوري و براي رضاي خدا ميسوزي و با نور خود راهبر و راهگشي ملت در ظلمت و تاريكيها هستي و چنان بر دشمن اسلام ميخروشي كه قدرت تفكر را از آنان سلب ميكني.
اي امام امت تو از پيشگاه خدا و رسول اكرم و مردم عذر ميخواهي به خاطر ناتواني و مصامحهكاري مسوولان بيمسووليت كه توانايي پاسخگويي به نيازهاي برحق مردم رنجديده را نداشته و انقلاب اسلامي را درك نكردهاند.
اي امام تو خوب ميداني كه به خاطر همين مساحمهكاريها و سازشها چگونه ضد انقلاب كفار به نام دفاع از خلق كرد خنجر به سينهي پر درد ما زده وقيموار به نام دفاع از خواهران و برادرانمان، وحشيانه ذبح ماركسيستي آمريكايي كرده و ميكنند. اي امام حاضر نيستيم دل پر درد خون تو را دردمندتر سازيم اما تو كه رهبر و نجاتدهندهي مايي خداوند عمر طويل عطايت فرمايد تا مظلومان و ستمديدگان را در زير سايه پر مهر خود با رشادت مرهمبخش زخمهاي عميق آنان شوي.(كيهان22/4/1359)
نماينده دفتر امام براي رسيدگي به موضوع روحانيون عازم كردستان شد.
حجتالاسلام سيد موسي موسوي از سوي دفتر امام ماموريت يافت براي رسيدگي به وضع روحانيون كردستان به اين منطقه سفر كنند.
همچنين آخرين گزارشها از غرب كشور و منطقه كردستان حاكيست كه پيشروي نيروهاي انتظامي و پاكسازي مناطق همچنان ادامه دارد. در اين عمليات روستاهاي مناطق نوسود و دوآب توسط نيروهاي انتظامي پاكسازي شد و طي آن يك پاسدار شهيد شد.
گزارش از خبرگزاري پارس حاكيست كه حجتالاسلام سيد موسي موسوي از سوي دفتر امام خميني مأموريت يافت براي رسيدگي به وضع علماي اعلام كردستان به اين منطق عزيمت كند.متن طلاعيه دفتر امام چنين است:
بسمهتعالي
جناب مستطاب حجتالاسلام آقاي سيد موسي موسوي دامت افاضاته، پيرو مذاكراتي كه حضوراً با حضرت آيتالله منتظري دامت و بركاتهنمودهايد مقتضي است جنابعالي مسافرتي به كردستان نموده و از نزديك به موضوع علماي اعلام آن منطقه رسيدگي نموده و نتيجه را بدينوسيله به حضور امام خيمني مدضلله گزارش دهيد تا چنانچه كمبودي احساس شود در رفع آن اقدام شود. از خداي تعالي ادامهي توفيقات جنابعالي را مسئلت داريم والسلام عليكم و رحمت الله. دفتر امام خميني(كيهان23/4/1359).
امام:اين مسايلي كه در كردستان هست,حل ميشود.
نمايندگان مهاجرين قشر فرهنگي نوسود از غرب كشور به اتفاق فرماندار و فرمانده سپاه پاسداران شهر پاوه بعدازظهر ديروز به حضور رهبر انقلاب امام خميني رسيدند. در اين ديدار يكي از نمايندگان مهاجرين مسايل و مشكلات اين منطقه را به استحضار امام خميني ساند سپس امام خميني بياناتي بدين شرح خطاب به آنان فرمودند:
بسماللهالرحمنالرحيم
يكدسته از مسلمانان شيعه هستند و يك دسته حنفي و دستهاي حنبلي و دستهاي اخباري هستند. اصلاًَ طرح اين معنا از اول درست نبوده. در يك جامعهاي كه همه ميخواهند به اسلام خدمت كنند و براي اسلام باشند اين مسايل نبايد طرح شود.
 ما همه برادر هستيم وبا هم هستيم فتوا به يك چيز دادند شما تقليد از علماي خود كرديد و شديد حنفي يكدسته فتواي شافعي را عمل كردند و يكدسته ديگر فتواي حضرت صادق را عمل كردند, اينها شدند شيعه.
 اينها دليل اختلاف نيست, ما نبايد باهم اختلاف يا يك تضادي داشته باشيم.
ما همه باهم برادريم. برادران شيعه و سني بايد از هر اختلافي احتراز كنند. امروز اختلاف بين ما تنها به نفع
 آنهائي است كه نه به مذهب شيعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفي و يا ساير فرق. آنها ميخواهند نه اين باشدنه آن.راه را اينطور ميدانند كه بين شما و ما اختلاف بياندازند ما بايد توجه به اين معنا بكنيم كه همه ما مسلمان هستيم و همه ما اهل قرآن و اهل توحيد هستيم و بايد براي قرآن و توحيد زحمت بكشيم و خدمت بكنيم.
اميدوارم كه شما در اين جمهوري كه مال خودتان است نه يكدسته خاص, چون جمهوري اسلامي است هيچ خدشهاي واقع نشود و موفق و مويد باشيد و البته راجع به اين مسايلي كه در كردستان و يا در اطراف منطقه شما هست اين مسايل حل ميشود و ميآيند اصلاح ميكنند و تمام ميشود. من دعاگوي تمام شما هستم و  اميدوارم كه همه ما در زير سايه اسلام وبيرق توحيد با هم مقابل آنهائي كه برادرهاي ما را درآنجا بازي دادند و كشاندنشان به جاهاي ديگر بايستيم و البته اعلام شده است كه هر كدام به آغوش اسلام برگردند و اسلحه را زمين بگذارند, از خود ما هستند و همانطور كه من اسلحه ندارم, دعاگوي شما هستم آنها هم اسلحه نداشته باشند. هيچ ابدا اختلافي نيست و ديگر تعرضي بوجود نخواهد آمد. موفق باشيدانشاءالله .(اطلاعات29/4/1359)









  


 
 

