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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.

آيتالله خلخالي: دادگاههاي انقلاب،نقشههاي امپرياليسم و اسرائيل را نقش بر آب كرد.
آيتالله صادق خلخالي يكي از شاگردان آيتالله العظمي خميني است كه 13 سال در محضر ايشان و در حوزههاي درس امام قبل از تبعيد به تعليم مشغول بوده است. وي در دوره طاغوت از آن دسته روحانيوني بود كه همواره تبعيد و زندان را بر تسليم ترجيح ميداد. آيتالله خلخالي در مصاحبهاي با كيهان خود را چنين معرفي ميكند: «25 سال استاد در حوزههاي علميه هستم 4 سال در جلسه و درس مرحوم آيات عظام بروجردي و حجت شركت كرده ام در زمان تبعيد 13 ساله جز يكي دو مرتبه همواره در جلسه درس امام حاضر شدهام قبل از انقلاب امام را به همين صورت امروز شناختهام و ميدانم هيچ عامل خارجي در امام تأثير نداشته. امام همواره در اوضاع بحراني نظر به عظمت حوزهها داشته و هيچگاه جز فضيلت و تقواي حوزه ما نظر ديگري نداشته است من در جلسات درس از امام بهره گرفتهام و خود را هيچگاه جدا از امام ندانسته و عمرم را وقف راه امام كردهام. در دوران طلبگي فعاليت سياسي را شروع كردم و زماني با تهيه بنزين ميخواستيم جنازه منحوس پهلوي را آتش بزنيم به خاطر همكاري با فداييان اسلام يكسال از ورود به مدرسه فيضيه محروم شدم. در تمام جريانات سياسي بعد وارد بودم ولي كوركورانه هم وارد هيچ راهي نشدم. زندان رفتم، تبعيدم كردند و... شايد بتوانم بگويم زندگي من مثل «كميت» شاعر است. من از سال 40 فقط يك حاجت داشتم كه در سفر مكه هم از خدا خواستم «سقوط شاه، سقوط شاه....» اين را هم بگويم فقط با حركتهاي ما و ادامه حركت انقلابي ميتوان انقلاب كرد. من حتي آن زمان كه دوستان آيه يأس ميخواندند در سرنگوني رژيم شك نداشتم.
جمهوري اسلاميبايد گسترش يابد.
·	نظرتان نسبت به هدفهايي كه جمهوري اسلاميبايد دنبال كند و شعاع گسترش اين جمهوري چيست؟
-اهميت جمهوري اسلامي استقرار آن در منطقه خاورميانه است كه منابع و جنبههاي سوق الجيشي آن ماشين جنگي امپرياليسم غرب و صهيونيسم و اتحاد جماهير شوروي را به حركت درميآورد. ما دلمان ميخواهد ملتهاي اسلامي از خواب غفلت بيدار شوند و دست سرسپردگان شياطين صفت امپرياليسم آمريكا و صهيونيسم از منابع غني اين منطقه كوتاه شود. همه مرزهاي ديكته شده قبلي بايد نابود شود و نفت و ديگر منابع زيرزميني وروي زميني از آن خودشان باشد و خود سرنوشت خود را تعيين كنند وقتي ملتهاي خاورميانه بيدار شدند و در زير پرچم جمهوري اسلامي جمع آمدند ديگر نميتوان با ايجاد بحرانهاي مصنوعي و مشكلات مرزي مسلمانها را رودرروي هم قرار داد. مثلاً در كردستان مساله تجزيهطلبي بود. آنها ميخواستند برادران سني را رودرروي ما قرار دهند و چون مردم و رهبران كرد آگاه هستند تيرشان به سنگ خورد... در اسلام كرد و عرب و عجم و بلوچ و لر نداريم، ما ميخواهيم مرزهايمان را به هم نزديك كنيم. زماني در تركيه فرهنگ اسلامي را در زمان آتاتورك از بين بردند و در ايران هم ميخواستند اين كار را به دست نوكر انگليسيها،رضا خان بكنند ولي موفق نشدند الان مساله تجزيه طلبي شروع شده ما ميخواهيم جمهوري اسلامي ايجاد كنيم كه در آن غارت و چپاول ثروت ملي وسيله امپرياليسم و در رأس آن، آمريكا را از بين برده و برادري و يگانگي برقرار شود و فرقي بين مردم ايران از هر نژادي كه باشد، نباشد.
خودمختاري نه استقلال
تا آنجا كه من ميدانم كردها نه تجزيه طلب هستند و نه استقلال ميخواهند بلكه آنها فقط خودمختاري داخلي را تقاضا ميكنند.(كيهان29/1/1358)
آيتالله صادق خلخالي:
راه حل بحرانهاي كشور اعزام ارتش به مرزهاست. 
مصر يا هر كشور ديگر، پناهگاه مطمئني براي شاه مخلوع نيست  و هر جا كه باشد ، بدست فدائيان اسلام خواهد افتاد.
اعلام بي طرفي  ارتش، خيانت آشكار به ملت بود.
قره باغي مي خواست به دادگاه جعفريان و جهانباني حمله كند.
در مورد قانون اساسي، نظري افراطي ندارم.
قم ـ خبرنگار كيهان : آيتالله صادق خلخالي در گفتگو با كيهان، راه حل توطئه در خوزستان و كردستان را تصميم قاطع و فرستادن ارتش به نقاط مرزي خواند. 
آيتالله  خلخالي در مورد تشنجات كردستان و خوزستان گفت: 
وخود توطئه در مناطق مرزي مخصوصا در خوزستان و كردستان ،از مدتها پيش احساس ميشد و بدولت پيشنهاد كرديم كه از قواي انتظامي و ارتشي در مناطق مرزي استفاده كند و حالا ميگوئيم اگر كوتاهي بشود، با توجه به اينكه تشكيل مجلس خبرگان در پيش است، ممكن است سروصداي ضد انقلاب بيشتر شود و راه حل اين جريان، تصميم قاطع و فرستادن ارتش به مرزهاست. 
وي اشاره به قتل سناتور موسوي توسط مردم بهبهان در بازداشتگاهش گفت: 
مردم انتظار محاكمه و مجازات عوامل رژيم و فساد را دارند ولي متوجه ميشوند كه عفو عمومي شامل حالشان شده است. مانند مردم قم كه در انتظار محاكمه دكتر فاطمي شريعت پناهي بودند، ولي حالا شاهد آزاديش هستند.
وي افزود:« اگر قرار باشد عفو عمومي شامل اين گروه شود و از سوي ديگر مردم شخصا وارد عمل شوند، نتيجه چيز خوبي نخواهد شد.» 
آيتالله خلخالي در اشاره به مطالب برخي از مطبوعات كه اخيراً شاپور بختيار را چهرهاي ملي معرفي كردند، گفت: بختيار قبل از انقلاب هم معلوم نبود كه يك فرد ملي و مومن باشد ولي پس از روي كار آمدن، قيافه او بر همه آشكار شد و كشتار بيرحمانه اي كه با دست او صورت گرفت، حتي شريف امامي و ازهاري را روسفيد كرد. اينها با خط و امضاي خود، دستور كشتار مردم بي پناه را دادند و حتي خط و امضاي بختيار در اينمورد ،وخود دارد. كسانيكه در جرايد دفاع از بختيار ميكنند يا از جريانات بي خبرند، يا اينكه غرض دارند. 
اگر بختيار ميخواست جمهوري اعلام كند چرا پس از فرار شاه از ايران، اينكار را نكرد. در حاليكه با براه انداختن تظاهرات قلابي به طرفداري از قانون اساسي با شركت ساواكيها و رستاخيزيها. و جاويد شاه گويان در برابر خواستههاي مردم مقاومت كرد. او در صدد خدمت به امپرياليسم جهانخوار بود. آيتالله خالخالي در پاسخ به علت حمايت هيات حاكمه مصر بويژه انورسادات از شاه مخلوع گفت: 
پارلمان مصر نمونه مجلس شورا و سناي زمان شاه مخلوع ايران است كه اينها خود دست نشانده و نوكر و تابع دستور هستند و خود انور سادات كه ادعاي رياست جمهوري ملت مصر را ميكند، از سرسپردگان صهيونيسم و امپرياليسم است. 
انورسادات با رضايت قلبي به شاه مخلوع پناهندگي نمي دهد بلكه با ديكته كارتر، كيسينجر، نيكسون، جرالد فورد و جاويتس و ساير نمايندگان انحصارات امپرياليسم به شاه پناهندگي داده است. در واقع آنها ميدانند كه شاه مخلوع بايران بر نخواهد گشت ولي نوميدانه تلاش ميكنند كه انقلاب ايران را بانحطاط بكشانند.  
آيتالله خلخالي، مصر يا هر كشور ديگري را پناهگاه نامطمئني براي شاه فراري خواند و گفت: شاه هر كجا باشد بزودي بدست رزمندگان و فدائيان اسلام خواهد افتاد و در اين، جاي ترديدي نيست. هدف، كشتن شاه است و ما براي رسيدن باين هدف، نقشهها و گروههاي متعددي را تدارك ديده ايم. 
آيتالله صادق خلخالي پرداخت مبالغ هنگفت به كارلوس براي كشتن شاه مخلوع را تكذيب كرد و گفت:« پيشنهاد ترور شاه از سوي كارلوس و نمايندگانش بوده و هيچ مبلغي هم از ما نميخواهد و تشخيص با ماست كه راهي را انتخاب كنيم كه با هيچيك از موازين شرعي و عرفي مخالفتي نداشته باشد.» 
اعلام بيطرفي ارتش ،خيانت بملت بود
در مورد «ارتشبد قره باغي»، آخرين رييس ستاد ارتش شاه مخلوع ،آيتالله خلخالي گفت: وي هيچگاه درصدد تسليم ارتش نبوده و اعلام بيطرفي ارتش نيز بوسيله سپهبد معدوم مقدم و قره باغي ،خيانتي آشكار به اين ملت بود.
آيتالله خلخالي حتي قره باغي را عامل توطئهاي نظير جريان فرودگاه عنتبه خواند  و گفت: قره باغي با نقشهاي وسيع قصد داشت كه در جريان محاكمه جعفريان و نادر جهانباني به دادگاه انقلاب حمله كند و لذا ما سريعا وارد عمل شديم و با اعدامهاي انقلابي و دستجمعي مجرمين و ضدانقلابيون، توطئهها را خنثي كرديم و بنظر من، قره باغي بايد اعدام شود. 
آيتالله خلخالي اعلام كرد: در مورد مفاد قانون اساسي، نظري افراطي ندارم ولي بايد رييسجمهور و نخست وزير و وزراء و وكلاي مجلس ،صدرصد اسلامي و فعلا متعهد و مروج اسلام باشند. 
دستگاه گذشته نيز بظاهر مسلمان بود و نوكران سرسپرده رژيم سابق نيز همگي قسم خورده بودند كه به اسلام خيانت نكنند ولي كردند. قسم جلوي هيچكس را نميگيرد و بايد مواد قسم، از قانون اساسي حذف شود. 
مشروبات الكلي و مواد مخدر بايد در قانون قدغن شود و كلي گوئي در قانون اساسي نيز باعث اغواي مردم ميشود.(كيهان3/5/1358) 
آيتالله خلخالي: ملت ايران با هوشياري خود، دهها هزار سال از يوغ استعمار صهيونيسم و امپرياليسم نجات پيدا كردند.
آقاي صادق خلخالي در گفتگويي مردم را به صبر انقلابي دعوت كرد و از مردم خواست كه عجولانه تصميم نگيرند، وي افزود: تبهكاران بايد به سزاي اعمالشان برسند. اگر دادگاه هم نتوانست آنها را محكوم به اعدام كند، شايد خطر ديگري داشته باشد كه وقتي بيرون بيايند مردم آنها را مورد حمله قرار ميدهند و اين درست نيست و بايد دادگاه كار آنها را يكسره كند. 
وقتي در پاسخ به اين سئوال كه آيا شما خود هنوز حاكم شرع ميدانيد گفت: حاكم شرع بودن كه مربوط به دانستن نيست ما ان مساله حاكم شرع بودن كه عبارتست از اجتهاد بوده باشد، علمي كه نسبت به اين مساله هست خوب ما داريم شركت كردن و نكردن يك مساله ديگر است.
وي طي پيامي با توجه به حساس بودن اين روزها از مردم خواست كه با كمال هوشياري و آمادگي مواظب حركتهاي فتنهگرانه و آشوبگرانه و اهريمنانه دستگاه امپرياليسم و صهيونيسم بوده باشند كه اينها با تمام قدرتي كه در اختيار دارند كوشش ميكنند كه اين جمهوري اسلامي ما از هم پاشيده شود، ولي آنچه كه بقاء اين حكومت اسلامي را تضمين ميكند، اتحاد كلمه است و در پشت سر امام ايستادن و من باور نميكنم كه به اين زوديها اين جمهوري اسلامي مورد خطر واقع شود. من نه 200 سال نه 300 سال بلكه با هوشياري ملت ايران گمان ميكنم دهها هزار سال ملت ايران از يوغ استعمار صهيونيسم و امپرياليسم نجات پيدا كرده و اين جمهوري اسلامي ما برقرار خواهد بود ولي مواجه با اين مشكلات مسلمان بودهايم و هستيم و خواهيم بود.(جمهوري اسلامي27/5/1358)
خلخالي به كرمانشاه اعزام شد.
به فرمان امام خميني حجت الاسلام شيخ صادق خلخالي براي رسيدگي به وضع اشرار كردستان به كرمانشاه اعزام گرديد شيخ صادق خلخالي به محض ورود به كرمانشاه بررسي پيرامون وضع اشرار را آغاز كرد.(كيهان28/5/1358)
اعلاميه فدائيان اسلام
ازسويآيتالله صادق خلخالي، ديروز اطلاعيهاي زير خطاب فدائيان اسلام صادر شد.
هوالعزيز
فدائيان اسلام در سراسر كشور به نداي امام خميني پاسخ گفته و به طرف پاوه حركت كنند. دفتر مركز فدائيان اسلام – باشگاه افسران- صادق خلخالي 27/5/58 (اطلاعات29/5/1358)
عزيمت حجت الاسلام خلخالي از قم به كرمانشاه
تهران ـ خبرگزاري پارس: حجت الاسلام حاج شيخ صادق خلخالي براي رسيدگي به اوضاع متشنج پاوه و كردستان از قم راهي كرمانشاه شد. وي از جانب امام خميني به اين ماموريت اعزام شده قبل از ترك قم به خبرنگار خبرگزاري پارس در اين شهر گفت: به عنوان حاكم شرع عازم اين ماموريت شده است و اميدوار است هر چه زودتر صداي ضدانقلاب را در مرزهاي غرب خاموش كند. وي همچنين ابراز اطمينان كرد كه براي هميشه دست اشرار را از سر برادران و خواهران هموطن كرد كوتاه خواهد كرد.(جمهوري اسلامي29/5/1358)
خلخالي بعنوان حاكم شرع به كردستان رفت
آيتالله صادق خلخالي براي رسيدگي به اوضاع متشنج پاوه و كردستان از قم راهي كرمانشاه شد. وي كه از جانب امام خميني بهاين ماموريت اعام شده است، قبل از ترك قم، به خبرنگار خبرگزاري پارس دراين شهر گفت كه بعنوان حاكم شرع، عازماين ماموريت شده و اميدوار است كه هر چه زودتر، صداي ضد انقلاب را در مرزهاي غرب كشور خاموش كند. وي همچنين ابراز اطمينان كرد كه براي هميشه دست اشرار را از سر برادران و خواهران هموطن كرد كوتاه خواهد كرد. (اطلاعات 29/5/1358)
 9عضو حزب دمكرات تيرباران شدند.
آيتالله خلخالي حاكم شرع كه به اتفاق همراهان روز گذشته در پي حوادث پاوه وارد آن شهرستان شد، پيش از ظهر امروز، حكم اعدام 9 تن از اعضاي حزب دمكرات كردستان را صادر كردند كهاين حكم بلافاصله بمرحله اجرا درآمد بيستم ستاد عملياتي پاوه دراين باره گزارش داد كه خلخالي پس از ورود به پاوه از كليه نقاط خسارت ديده شهر از جمله بيمارستان پاوه كه توسط مهاجمين به وضع دلخراشي تخريب شده بود، بازديد كرد و سپس به بررسي پرونده مجرمين حادثه پاوه پرداخت و پس از 14 ساعت رسيدگي و شور 9 تن از افراد حزب دمكرات كردستان را مفسد في الارض محارب با خدا و رسول خدا شناخته و محكوم به اعدام كرد. حكم اعدام ساعت 6 بامداد امروز در همان مكاني كه مجاهدان و پاسداران شهيد شده بودند باجرا درآمد. اسامياعدامشدگان:بهمن عزتي، عباس كريمي، عبدالله زارعي، حآمد اميني، محمد حيدري، علي شهباز بهدين شيرين، حبيب چراغي، ابوالقاسم رشوند سرداري، فيض الدين ضيائي. (اطلاعات30/5/ 1358)
گفت وگو با حجت الاسلام خلخالي
حجت الاسلام خلخالي در گفتگويي كه باخبرنگارخبرگزاري پارس گفت: بدستور امام خميني براي سركشي به وضع منطقه و سركوبي اشرار و احياناً محاكمه خانين و مفسدين في الارض و ايادي وابسته به اجانب كه ميخواهند بدينوسيله ملت شرافتمند كرد را به انحطاط بكشانند به اين منطقه آمدهام. بايد بگويم ملت كرد از زمانهاي گذشته تا به حال در جهت استقلال ايران عزيز و در خدمت به اسلام قدمهاي راسخي برداشتهاند ملت كرد باشرافت ذاتي ويژهاش ضرب المثل بوده و من خود به خلوصنيت و جوانمردي  نيكنفسي و ميهماننوازي ملت كرد واقعم و كرارا مشاهده كردهام. من به نوبه خود از احساسات پاك و صميمانه آنها تشكر ميكنم ولي همانطوري كه مردم كردستان از اجنبي صفتها بيزارند ما هم از آنها بيزار بوده انتقام ملت كرد و ايران را از افراد وابسته و امپرياليسم و صهيونيسم و كمونيسم و وابستگان آنها خواهيم گرفت. خبرنگار پرسيد: گفته ميشود يكي از علتهاي عمده آسيبپذيري اهالي منطقه اورامانات فقر اقتصادي و تنگدستي است در اين مورد بنظر شما چه اقداماتي ميشود؟
 آقاي خلخالي در پاسخ گفت: در اين مورد قضاوت پس از بررسيها بعمل خواهد آمد. در دوره طاغوتي همه در فقر و سيهروزي بسر ميبردند ولي با صبر انقلابي بر مشكلات فائق خواهيم  آمد و اكنون نيز از برادران كرد توقع داريم كه مجال هرگونه فعاليتهاي ضد ملي و ضد ديني را از فتنهگران سلب كنند و نقش خود را در جمهوري نوپاي اسلامي ايفا نمايند فقر مالي در سايه ايمان كامل نبايد دستآويز رخنهگران قرار گيرد. در مورد مدت توقف در منطقه غرب آقاي خلخالي گفت: مادام كه همه ماموريتها فيصله نيابد نميتوان زمان آن را تعيين كرد. آقاي خلخالي در پايان پيامي براي مردم منطقه غرب فرستاد و طي آن گفت:
من از برادران كرد و مسلمانم ميخواهم كه با پاسداران انقلاب و ارتش جمهوري اسلامي همكاري صميمانه بكنند تا اشرار و متجاسرين هرچه زودتر گرفتار و به جزاي اعمال ننگين خود برسند.(كيهان30/5/1358)
در 24 ساعت گذشته،18 ضدانقلاب در پاوه تيرباران شدند. 
پريشب و ديروز در جلسات دادگاه انقلاب اسلامي پاوه به رياست آيتالله حاج سيد محمد صادق خلخالي تشكيل شد و به اتهامات سيزده نفر در ارتباط با وقايع اخير پاوه رسيدگي به عمل آمد. جرم آنها محرز شد و بعنوان مفسد في الارض محارب با خدا و رسول خدا به اعدا محكوم شدند و حكم اعدام در مورد آنها در سحرگاه و پيش از شهر ديرز اجرا شد.
نام خانوادگي نه تن اول روي بيسيم ژاندارنري به اين شرح مخابره شده است: عزتي، اميني، كريمي، چراغي، شيرين، حيدري، زارعي، ضيايي، رجوند. اسامي چهار تن ديگر كه پيشازظهر ديروز اعدام شدند مخابره نشده است. بدين ترتيب در كرمانشاه و پاوه پريشب و ديروز جمعاً هيجده نفر اعدام شدهاند. (جمهوري اسلامي31/5/1358)
آيتالله خلخالي به افراد مسلح در غرب كشور هشدار داد.
در پي حوادث پاوه اين اطلاعيه از سوي حجت الاسلام صادق خلخالي حاكم شرع انتشار يافت:
بسمه تعالي
بدين وسيله به همه افراد مسلح و شورشي در مناطق كردنشين اعلام ميشود تا به شهر و ديار خود برگردند ودست از شورش و ياغيگري بردارند و مزاحمت براي خود درست نكنند و در غير اينصورت به اشد مجازات تنبيه شده و در سرجاي خود خواهند نشست. ملت شريف كردستان طالب آرامش هستند و دولت جمهوري اسلامي نميتواند به ايجاد امنيت در منطقه بي تفاوت بماند و هر جا اشرار باشند به اشد وجه مجازات خواهد كرد.درود فراوان بر مردم اصيل و مسلمان و شرافتمند كردستان بتاريخ 30/5/58 – صادق خلخالي(كيهان31/5/1358)
9نفر ديگر امروز تير باران شدند.
آيتاللهصادق خلخالي كه از طرف امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران به پاوهآمد پس از بازديد از كليه مناطق خسارت ديده شهر از جمله بيمارستاني كه توسط مهاجمين بوضع دلخراشي تبديل شده به بررسي پرونده مجروحين اين حادثه پرداخت و پس از 14 ساعت شور ورسيدگي افراد زير را كه از حزب دموكرات بودند مفسدين في الارض محارب با خدا و رسول خدا شناخته شده و محكوم به اعدام كرد. حكم اعدام ساعت 6 بامداد امروز ( 30 مرداد ) در همان مكاني كه برادران مجاهد و  پاسداران بوضع ناهنجاري قتل عام شده بودند به مورد اجرا درآمد.
اسامي اعدام شدگان بشرح زير است:
1- بهمن عزتي 
2ـ ابوالقاسم رشوند سرداري 
3ـ حامد اميني 
4ـ عباس كريمي 
5ـ عبداله زارعي 
6ـ محمد حيدري 
7ـ علي شهباز بهدين شيرين
8ـ حبيب چراغي 
9ـ فيض الدين ضيايي(جمهوري اسلامي1/6/1358)
گزارش خلخالي از وقايع پاوه
آيت الله صادق خلخالي،  كه نامش با كسب مأموريت از امام به عنوان حاكم شرع در مناطق كردستان،  يكبار ديگر بر سرزبانها افتاده است،  ديروز،  در پاوه،  9 نفر از مهاجمان به پاوه را در يك دادگاه انقلابي صحرايي مستحق مرگ دانست و راي به تيرباران آنها داد.  
خلخالي كه پيش از اين به عنوان قاضي شرع،  شاه مخلوع،  فرح،  فريده ديبا،  اردشير زاهدي،  شاپور بختيار،  ازهاري،  شريف امامي و جمعي ديگر از وابستگان به محمد رضا را محكوم به مرگ كرده است،  همراه جمعي از فدائيان اسلام،  به غرب كشور رفته است،  وي در يك گفتگو و گوي اختصاصي با« خليل بهرامي» فرستاده اطلاعات به غرب،  ماجراي درگيريهاي پاوه را تشريح كرد و گفت:در درگيريهاي پاوه جمعا 29 نفر از پاسداران و مردم آن شهر كشته شدهاند كه جسد 11 پاسدار به تهران انتقال يافته است.  وي افزود: «جسد 9 شهيد،  در پاوه به خاك سپرده شده و دو جسد در بيابان يافته ايم كه با كمال شقاوت،  سر آنها را از بدن جدا كرده بودند.»  
خلخالي گفت: سه قمه كش كه از روانسر به پاوه آمده بودند،  محكوم به اعدام شدند.  اين سه تن، « يدالله زارعي » ، «عباس كريمي »و «علي شهبازبيگي شيري» نام داشتند و عضو حزب دموكرات و قوم و خويش يكديگر بودند. « بهمن عزتي» نيز كه اعدام شد،  دبير دبيرستان و از طرفداران سرشناس تجزيه كردستان بود كه در آخرين نفس نيز از مرام خود دفاع ميكرد.  او در تحريك مردم براي كشتار بي رحمانه پاسداران فعاليت داشت و همراه دكتر رشوند (اهل قلهك تهران) در اطراف بيمارستان بوسيله پاسداران دستگير شدند.  كليه اعدام شدگان در همان محلي كه دست به قتل جوانان مبارز زده بودند،  تيرباران شدند و در بازجوئي اعتراف كردند كه در حمله مسلحانه به پاوه،  دست داشته اند.»  
خلخالي گفت: اين دو تن به دستور « حميد اميني » كه از سردمداران اشرار منطقه است،  از عوامل كشتار پاسداران در بيمارستان پاوه بوده اند.  
خلخالي افزود: با مطالعاتي كه شد،  دو تن از تيرباران شدگان و 16 نفر از افراد طالباني،  با اسلحه،  مهمات و نارنجك به پاوه حمله كردند و محاكمه آنها،  بطور صحرايي انجام شد و به مرگ محكوم شدند.  
خلخالي در بخش ديگري از گفتگوي خود با خبرنگار اعزامي ما اظهار داشت: «من به تمام مناطق كردستان سرخواهم زد و تا چند روز ديگر،  براي تعيين تكليف ضدانقلابيون،  به سنندج خواهم رفت.  من مردم اصيل و متدين و مسلمان كرد را كه در مراحل بحراني، اسير توطئه گران صهيونيسم شدهاند به حكم وظيفه اسلامي تنها نمي گذارم و تمام كساني كه در اين توطئه خونين دست داشته اند،  دستگير و به سزاي اعمالشان،  خواهم رساند.»
خلخالي گفت:« عدهاي از فرقه به اصطلاح دموكرات فعلا متواري هستند و پاسدارن و افراد ارتش اسلامي،  آنها را تا پشت مرزها تعقيب خواهند كرد.  هم اكنون تجمع اشرار تجزيه طلب بهم خورده و هر كدام در فكر جان خويش هستند،  ولي عدالت، آنها را تعقيب خواهد كرد.»  
«علماي پاوه و اطراف و اكناف و ساير طبقات،  بديدن من آمدند و بي اندازه سپاسگزار بودند كه امام،  يك نفر قاطع را به منطقه فرستاده تا انها را از شر اشرار،  نجات دهد.  البته آنها مي گفتند: منطقه عشيره اي است و بايد دستور عفو صادر كنيد.  من در جواب گفتم: عفو،  فقط از رهبر انقلاب و فرمانده كل قوا ـ امام خميني ـ بايد صادر شو».  
يكي از شهدا« بنام قاسم طاهري» كه از گردان جاويدان سابق بود و در جريان انقلاب،  توبه كرده و به پاسداران انقلاب پيوسته بود،  در درگيري اطراف بيمارستان پاوه،  با كمال شهامت آخرين تير خود را به قلب متجاوزين زد و پاسداران ديگر را به استقامت دعوت كرد و اين يكي از ثمرات انقلاب اسلامي است».(اطلاعات2/6/1358)  
آيتالله خلخالي: دولت جمهوري اسلامي نميتوان نسبت به ايجاد امنيت در منطقه بي تفاوت بماند 
اطلاعيهآيتالله صادق خلخالي
 اين اطلاعيه از سوي آيتالله صادق خلخالي خطاب به اشرار كردستان صادر شد: 
بسمه تعالي
بدينوسيله به همه افراد مسلح و شورشي در مناطق كردنشين اعلام ميشود تا به شهر و ديار خود برگردند و دست از شورش و ياغيگري بردارند و مزاحمت براي خود درست نكنند و در غير اينصورت باشد مجازات تنبيه شده و سر جاي خود خواهند نشست. ملت شريف كردستان طالب آرامش هستند و دولت جمهوري اسلامي نميتواند نسبت به ايجاد امن در منطقه بيتفاوت بماند و هر جا اشرار باشد وجه مجازات خواهد كرد.درود فراوان بر مردم اصيل و مسلمان و شرافتمند كردستان: به تاريخ 30/5/58 
صادق خلخالي(جمهوري اسلامي2/6/1358)
ورود خلخالي به مريوان
بنا به گزارش خبرگزاري پارس از سنندج آيتالله خلخالي حاكم شرع كه بنا به فرمان امام خميني رسيدگي به پروندههاي اشرارو ضد انقلابيون كردستان را برعهده دارد و ساعت بيست و سه و سي دقيقه ديروز 2ر6ر58  از پاوه وارد مريوان شد و بلادرنگ رسيدگي به پروندههاي افراد ضدانقلاب اسلامي ايران را آغاز نمود.
آيتالله خلخالي به خبرگزاري پارس اظهار داشت كه در نخستين مرحله بازجويي تعدادي از بازداشت شدگان به قيد ضمانت آزاد شدهاند ولي تعداد دقيق آزاد شدگان  را اعلام نكرد.
مصاحبه آيتالله خلخالي
آيتالله خلخالي همچنين روز گذشته در يك مصاحبه تلفني با صداي جمهوري اسلامي ايران درباره ماموريت خود در غرب كشور و همچنين چگونگي اعدام يكي از دستگير شدگان سخن گفت وي در اين گفتگو اعلام كرد اعزام من به منطقه غرب در پي جرياناتي بود كه متعاقب ان اخبار وحشت آوري از غرب به گوش ميرسد و من براي بررسي اوضاع اشرار و متجاسرين و ساواكيها كه امروز قيافه خودشان را عوض كرده و به شكل دموكراتها در آمدهاند به امر امام حركت كردم و خودم را به اينجا رساندم  وقتي من به پاوه آمدم تقريباُ جنگ تمام شده بود آيتالله خلخالي سپس گفت: يكي از افراد جالب توجهي كه در اين جريانات بازداشت شد دكتري بود به نام دكتر ابوالقاسم رشوند سرداري اهل « قلهك» كه به هيچوجه زبان كردي را نميدانست اما با لباس كردي در اطراف بيمارستان پاوه در  سنگر و مسلح بدست مامورين افتاد وي در سنگر خود خلع سلاح شد و در جريان بازجويي اعتراف كرد كه كمونيست و معتقد به حزب دموكرات و تجزيه كردستان  است  و در جريان حوادث پاوه مسلحانه جنگيده و داروي لازم را كه مي شتاخته و مورد نياز افراد زخمي دموكرات بود از بيمارستان سرقت كرده است حاكم شرع سپس افزود كتر رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دستور بريدن سر پاسداران راداده بوده است از يكي از همكاران او قمهاي بدست آمده است و طبق اعترافات خودش خيلي از پاسداران را سر بريده و حتي سرمي را كه به بدن پاسداران بيمار خون مي رسانده است  از دست بيمار كشيدهاند اين فرد پس از دستگيري اسير جنگي بوده است و لذا چارهاي نداشت جز اينكه حكم اعدام او را صادر كنيم 
آيتالله خلخالي سپس درباره دستگيري سران حزب دموكرات گفت: از افراد مقصر و ضد انقلاب خيليها دستگير شدند و به جزا رسيدند و گروهي هم به عراق پناهنده شدهاند وبه همين سبب ارتش و پاسداران مرز را بستهاند و دو سه نفر از سران حزب دموكرات درپاوه ودر سنندج و مريوان بازداشت شدهاند.(كيهان3/6/1358) 
خلخالي در مريوان
بنا به گزارش خبرگزاري پارس از سنندج،  آيت الله خلخالي حاكم شرع كه بنا به فرمان امام خميني رسيدگي به پروندههاي اشرار و ضد انقلابيون كردستان را بر عهده دارد در ساعت بيست و سه و سي دقيقه ديروز (2/6/58) از پاوه وارد مريوان شد و بلادرنگ رسيدگي به پروندههاي افراد ضد انقلاب اسلامي ايران را آغاز نمود.  
مصاحبه با آيت الله خلخالي
آيت الله خلخالي همچنين روز گذشته در يك مصاحبه تلفني با صداي جمهوري اسلامي ايران در باره مأموريت خود در غرب كشور و همچنين چگونگي اعدام يكي از دستگير شدگان سخن گفت.  وي در اين گفتگو اعلام كرد: اعزام من به منطقه غرب در پي جرياناتي بود كه متعاقب آن اخبار وحشت آوري از غرب بگوش ميرسيد و من براي بررسي اوضاع اشرار و متجاسرين و ساواكيها كه امروز قيافه خودشان را عوض كرده و به شكل دموكراتها در آمده اند به امر امام حركت كردم و خودم را به اينجا رساندم.  وقتي من به پاوه آمدم تقريبا جنگ تمام شده بود.  
آيت الله خلخالي سپس گفت: يكي از افراد جالب توجهي كه در اين جريانات بازداشت شد،  دكتري بود بنام «دكتر ابوالقاسم رشوند سرداري» (اهل قلهك) كه به هيچوجه،  زبان كردي را نميدانست اما با لباس كردي در اطراف بيمارستان پاوه،  در سنگر و مسلح بدست مأمورين افتاد.  وي در جريان بازجويي اعتراف كرد كه كمونيست و معتقد به حزب دموكرات و تجزيه كردستان و در جريان حوادث پاوه مسلحانه جنگيده و داروي لازم را كه مي شناخته و مورد نياز افراد زخمي دموكراتها بود، از بيمارستان سرقت كرده است.  حاكم شرع سپس افزود: دكتر رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دستور بريدن سر پاسداران را داده بود است.  از يكي از همكاران او قمه اي بدست آمده است و طبق اعترافات خودش خيلي از پاسداران را سر بريده و حتي سرمي را كه به بدن پاسداران بيمار،  خون مي رسانده است از دست بيماران كشيده اسب،  اين فرد پس از دستگيري، اسير جنگي بوده است و لذا چاره اي نداشتيم جز اينكه حكم اعدام او را صادر كنيم.  
آيت الله خلخالي سپس در باره دستگيري سران حزب دموكرات گفت: از افراد مقصر و ضد انقلاب خيليها دستگير شدند و به جزا رسيدند و گروهي هم به عراق پناهنده شدهاند و به همين سبب ارتش و پاسداران، مرز را بسته اند و دو سه نفر از سران حزب دموكرات در پاوه و در سنندج و مريوان بازداشت شدهاند. (كيهان3/6/1358)    
آيتالله خلخالي:دكتر رشوند پس از اعتراف به قصد تجزيه كردستان و دستور قتل عام، اعدام شد. 
خبرگزاري پارس: از قول محافل نزديك به حجت الاسلام صادق خلخالي حاكم شرع درباره اعدام دكتر ابولقاسم رشوندي سرداري (اهل قلهك) با لباس كردي در منطقه جنگي در اطراف بيمارستان پاوه در سنگر خلع سلاح و دستگير شد، طبق اعترافات خود وي يك نفر كمونيست معتقد به حزب دمكرات و خواستار تجزيه كردستان بوده است و به همين منظور به منطقه كردستان اعزام شده بود. وي دستور قتل پاسداران را در بيمارستان داده است و در قوري قلعه هم با دمكراتها تشريك مساعي كرده است و براي همين منظور از تهران با يك كرمانشاهي به نام عزيز همكاري نزديك داشته است، ابوالقاسم رشوند اعتراف كرده است به آرمان فداييان خلق كاملاً معتقد و جمهوري اسلامي را ارتجاعي و قرون وسطايي ميناميد چون وي دستش به خون پاسداران انقلاب آغشته بود و به اين جهت ناگزير حكم اعدام وي صادر شده است.(جمهوري اسلامي 3/6/1358)
خلخالي دلايل اعدام دكتر رشوند را اعلام كرد.
آيتالله شيخ صادق خلخالي حاكم شرع در يك مصاحبه تلفني با صداي جمهوري اسلامي ايران درباره  مأموريت خود  از غرب كشور و نيز چگونگي اعدام يكي از دستگيرشدگان گفت: اعزام من به منطقه غرب در پي جرياناتي بود كه متعاقب آن اخبار وحشتآوري از غرب بگوش ميرسيد و من براي بررسي اوضاع اشرار و متجاسرين و ساواكيها كه امروز قيافه خودشان را عوض كرده و به شكل دمكراتها در آمدهاند به امر امام به اينجا حركت كردم و خودم را به پاوه رساندم. وقتي من به پاوه آمدم تقريباً جنگ تمام شده بود. آيتالله خلخالي سپس گفت: يكي از افراد جالب توجهي كه در اين جريانات بازداشت شد دكتري بود به نام ابوالقاسم رشوند سرداري (اهل قلهك) كه بهيچوجه زبان كردي را نمي دانست  اما با لباس كردي در اطراف بيمارستانم پاوه، در سنگر و  مسلح بدست مأمورين افتاد وي در جريان بازجويي اعتراف كرد كه كمونيست و معتقد به حزب دمكرات و تجزيه كردستان و در جريان حوادث پاوه، مسلحانه جنگيده و داروي لازم را كه مي شناخته و مورد نياز افراد زخمي دمكراتها بوده از بيمارستان سرقت كرده است. حاكم شرع سپس افزود: وي در «قوري قلعه» با يك دبير كرمانشاهي بنام «عزيز» و به آرمان فداييان خلق معتقد بوده و جمهوري اسلامي را ارتجاعي معرفي ميكرده است، حاكم شرع ادامه داد: دكتر رشوند دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دستور بريدن سر پاسداران را داده بوده است. از يكي از همكاران او قمه اي بدست آمده است و طبق اعترافات خودش خيلي از پاسداران را سربريده و حتي سرمي را كه به بدن پاسداران بيمار خون ميرسانده از دست بيمار كشيده است. اين فرد پس از دستگيري اسير جنگي بوده است و لذا چارهاي نداشتيم جز اين كه حكم اعدام او را صادر كنيم. آيتالله شيخ صادق خلخالي سپس درباره دستگيري سران حزب دمكرات گفت: از افراد مقصر و ضدانقلاب خيليها دستگير شدهاند و به جزا رسيدند و گروهي هم به عراق پناهنده شدهاند  وبه همين سبب ارتش و پاسداران  مرز را بسته اند و دوسه نفر از سران حزب دمكرات در پاوه و در سنندج و مريوان بازداشت شدهاند.(كيهان3/6/1358)
چگونه پاسداران انقلاب را سربريدند؟ 
آيتالله خلخالي: عدهاي از ضدانقلابيها به عراق پناهنده شدند.
دكتر رشوندي اهل قلهك بود و به هيچ وجه زبان كردي بلد نبود و دستور كشتار بيمارستان پاوه را صادر كرده و داروهاي بيمارستان را براي زخميهاي دمكراتها سرقت كرده بود.
مصاحبه با آيتالله خلخالي
حجت الاسلام خلخالي حاكم شرع در منطقه كرمانشاه در گفتگويي در مورد سفر اخيرش به مناطق كردستان و كرمانشاه گفت:
در طي جرياني كه اخبار وحشتآوري از منطقه غرب به گوش ميرسيد و من براي بازرسي اوضاع اشرار و متجاسرين و اخلالگران و ساواكيها كه امروز قيافه خودشان را عوض كردهاند و به جلد دموكراتها درآمدهاند به امر امام به منطقه كرمانشاه و كردستان حركت كردم و خودم را به پاوه رساندم. تقريباً جنگ فروكش كرده بود البته تمام نشده بود. از افرادي كه جالب توجه است كه بازداشت كرديم يكي از آنها دكتري بود بنام آقاي دكتر ابولقاسم رشوند كه به هيچوجه زبان كردي را بلد نبود و اهل قلهك با لباس كردي در منطقه جنگي در اطراف بيمارستان پاوه در سنگر مسلحانه بدست مامورين و پاسداران انقلاب افتاد و در سنگر خلع سلاح شد و طبق اعترافات خود وي يك نفر كمونيست معتقد به حزب دمكرات و تجريه كردستان بوده است و براي همين منظور و به ثمررساندن تجزيه كردستان به منطقه اعزام شده بود و مسلحانه جنگيده و دستور قتل پاسداران را در بيمارستان داده و داروي لازم را كه ميشناخته و به درد زخميهاي دمكراتها ميخورده آنها را با خود به سرقت برده و به زخميها دمكرات داده است و در «قوري قلعه» كه در نزديكهاي پاوه است با دمكراتها تشريك مساعي ميكرد براي همين منظور از تهران با يك نفر دبير كرمانشاهي و در همه مراحل همكاري نزديك داشته و با ارمان فداييان خلق معتقد و پاي بند بوده و جمهوري اسلامي را ارتجاعي و قرون وسطايي معرفي ميكرده و دستش به خون پاسداران انقلاب آغشته بود، ليكن در بحبوبه جنگ در همان جايي كه هليكوپترها كار ميكردند، پاسداران انقلاب را سر ميبريدند، ايشان از افرادي بود كه دستش به خون پاسداران انقلاب آغشته بوده، همه همراهانش را گرفتيم، اعترافات متناقض خود آنها و اعترافاتي كه خودش داشته و پاسداران آنها را مسلحانه دستگير نمودند. دليل اين بود كه وي از معتقدان درجه يك به آرمان تجزيه كردستان بوده است، پاسداران ما را سر بريدند. سرم خوني كه به رگ پاسداري رفته بود كشيدند و همه اينها در تلويزيون ضبط شده و آن روز ديدهايد و بعد اين داروها را برده و مسلحانه هم جنگيده و بعد دستگير شده وقتي كه دستگير شد اسير جنگي است و لذا ما او را گرفتيم و چارهاي هم نداشتيم كه حكم اعدام او را صادر نماييم.
آقاي خلخالي در جواب اين سئوالي كه آيا عوامل ضدانقلاب در منطقه شناسايي و دستگير شدند گفت: خيلي از آنها دستگير شدند و بعضيها هم به جزاي عملشان رسيدند و بعضي از آنها به عراق پناهنده شدهاند و بعضي از آنها را ما شناسايي كرديم و ارتش جمهوري اسلامي و پاسداران انقلاب چون قسمت مرز را از قصر شيرين تا حدود مريوان بستهاند اميدواريم كه اينها هر چه زودتر به چنگ ما بيافتند. 
وي در مورد دستگيري توطئهگران گفت: اين كه ميگويم دو سه نفر، اين دو سه نفر در پاوه دستگير شدهاند والا در مريوان و سنندج هم گرفتار شدهاند و در اسرع وقت اين ها را محاكمه خواهيم كرد.
آيتالله خلخالي اضافه كرد:من به مناطق ديگر كرمانشاه و كردستان سفر خواهم كرد. (جمهوري اسلامي3/6/1358)
حجت الاسلام خلخالي گفت:
گروههاي ضدانقلابي در هر كجا كه باشند جان سالم بدر نخواهند برد.
 بايد دست ساواك و صهيونيست بين الملل و امپرياليسم و موساد بكلي كوتاه شود.
حجت الاسلام شيخ صادق خلخالي كه از سوي امام خميني براي شركت در محاكمه ضدانقلابيون عازم كردستان شده بود. ديروز در گفتگويي درباره اقداماتي كه براي مبارزه با ضدانقلاب در كردستان به عمل آمده و محاكمه خيانتكاران مطالبي بيان داشت. 
بسم الله الرحمن الرحيم
من به امر امام به اين منطقه وارد شدم و عدهاي از افراد ضدانقلابي و سردسته آنها را گرفتيم و تقريباً اين جوري بود كه به عنوان محاكمه صحرايي آنها را محاكمه كرديم كه قمهاي كه پاسداران انقلاب با آن قمه سرشان بريده شد بود و افرادي كه گروههاي عراقي و گفتند جلال طالباني با كاميونها و ماشينها و با اسلحه و مهمات ميآوردند و تعجبآور اين است كه بعضي از اينها اصلاً به كلي كردي نميدانستند و در تهران بزرگ شده بودند و اينها جزء عوامل ضدانقلاب بودند كه در حين درگيري و در حين جنگ آنها را گرفتند و ما اينها را محاكمه كرديم و ماهيت ضدخلقي اينها را با اين كه خودشان ادعا ميكنند طرفدار خلقاند مردم دهات و شهر پاوه را اينها تهديد ميكردند و از اينها رشوه ميخواستند و اينها را ميخواستند به نابودي بكشانند. به جرم اينكه آنها طرفداران اسلامند و پايبند به قرآن هستند. اين افراد كه به اصطلاح به عنوان طرفداري از حزب دموكرات يا اعضاي حزب دموكرات خودشان را در اين منطقه جا زدهاند تقريباً براي ما ثابت شده كه اينها همان ساواكيهاي سابق هستند كه از ماوراء مرز الهام ميگيرند و به اينها كمك ميشود. 
براي ما در رسيدگيهايمان معلوم شد كه مثلاً مردم پاوه و مردم اين اطراف كه امروز (ديروز) آمده بودند و ديشب (پريشب) آمده بودند و ديروز (پريروز) آمده بودند مخصوصاً علما از اصناف محترم، از علماي اطراف كه به ديدن من آمده بودند گفتند اين يك لطف الهي بود كه امام خميني دستور قاطعانه صادر كرد و شر اين اشرار را از سر ما كوتاه نمود و ما الي الابد ممنون و متشكر از مراحم ايشان هستيم اينها نه به مسجد ما نه به اسلام ما، نه به قرآن ما هيچ نميخواستند رحمي بكنند و تمام موجوديات ما در خطر بود و ما از شما قاطعانه ميخواهيم اينها را تصفيه كنيد و ما هم قاطعانه وارد عمل شديم و اين بلوف نيست چون كساني كه بنده را ميشناسند ميدانند كه اهل بلوف نيستم. حقيقت را ميگويم و حقيقت اين است. اين گروهاي ضدانقلابي در هر كجا كه بوده باشند تحت تعقيب قرار گرفتهاند و هيچكدام از اينها جان سالم به در نخواهند برد چون تصميم امام هم همين است كه با خلاصه در مناطق كردنشين مناطقي كه مردم اصيل و مردم شرافتمند، مردم متدين و مسلمان، پايبند به نمازجمعه و نماز جماعت زندگي ميكنند و پناهشان فقط و فقط امام خميني است براي آن جهت بايد شر اشرار را از سر اينها كوتاه كرد، براي آن جهت در تمام اين مناطق، در دهات، در پاوه، در نوسود، در مريوان، در پيرانشهر، در بانه تا سردشت تا خود سنندج و مهاباد در اين مناطق به حول و قوه الهي بايد به كلي از دست اين اشرار و اوباش يعني دست ساواك و دست صهيونيست بينالمللي و دست امپرياليسم و دست موساد بايد به كلي كوتاه شود. اينها چه مي گويند ما نميدانيم، اين مملكت حقوق اسلامي را برقرار كرده، مردم اين مملكت جمهوري اسلامي را برقرار كرده، واين جمهوري اسلامي پس از شكست مفتضحانه شاه با همه قدرت اهريمني كه داشته با دست ملت قهرمان ايران من جمله مردم غيور و قهرمان كردستان به انحطاط كشيده شد و بعد از اين ما به اين اوباش و به اين رخنهگراني كه الان در سوراخهاي خود رفتهاند هيچگونه مجالي نخواهيم داد.(جمهوري اسلامي4/6/1358)
اعدام 9 تن از افراد ضدانقلاب در مريوان
راديو ايران در ساعت 24 ديشب اعلام كرد توسط حجت الاسلام خلخالي پس از تشكيل دادگاه انقلاب و چند ساعت بررسي 9 تن از افراد ضدانقلاب در مريوان اعدام شدند.(جمهوري اسلامي4/6/1358)
يك روحاني سقزي به كرمان تبعيد شد.
سقز ـ خبرنگار كيهان :دادگاه انقلاب اسلامي سقز به رياست آيت الله شيخ صادق خلخالي حاكم شرع دادگاه رسيدگي به اتهامات« ملا جلال شافعي» تشكيل شد در اين دادگاه،  ملا جلال شافعي به اتهام همكاري با حزب منحله دموكرات به خلع سلاح لباس روحانيت و دو سال تبعيد به كرمان محكوم شد. 
از سوي ديگر برابر گزارش رسيده،  شهرباني سقز به رياست سرگرد« امير احمدي »كار خود را آغاز كرد و ديروز افراد شهرباني در خيابانها رژه رفتند و مردم به روي آنها گل و شيريني پاشيدند.(كيهان5/6/1358)  
يك روحاني سقز به كرمان تبعيد شد.
سقز – خبرنگار كيهان: دادگاه انقلاب اسلامي سقز به رياست آيتالله شيخ صادق خلخالي حاكم شرع براي رسيدگي به اتهامات ملا جلال شافعي تشكيل شد.در اين دادگاه ملا جلال شافعي به اتهام همكاري با حزب دموكرات به خلع لباس روحانيت و دو سال تبعيد به كرمان محكوم شد. 
از سوي ديگر برابر گزارش رسيده شهرباني سقز به رياست سرگرد امير احمدي كار خود را آغاز كرد و ديروز افراد شهرباني در خيابانها رژه رفتند و مردم به روي انها گل و شيريني پاشيدند. (كيهان5/6/1358)
گفتگو با آيتالله خلخالي:در كردستان چه ميگذرد؟
ساعتي، پس از آنكه كار دادگاه انقلابي اسلامي سنندج به رياست آيتالله صادق خلخالي، حاكم شرع انور، براي محاكمه 23 نفر پايان گرفت و خلخالي، راي بر محكوميت 11 تن و آزادي 12 نفر ديگر صادر كرد، خليل بهرامي، خبر نگار اعزامي اطلاعات به كردستان،گفت و گوي كوتاهي با صادق خلخالي، ترتيب داد. خلخالي در پاسخ اين سئوال خبرنگار ما كه پرسيده بود، گروهي از جمله همكاران دكتر رشوند، به اعدام او اعتراض كردهاند و معتقدند او در عمليات مسلحانه پاوه، شركت نداشته، به چه دلايلي، شما او را محكوم به مرگ كرده ايد؟ پاسخ داد: دكتر رشوند، پس از آنكه در سنگر و با لباس كردي و اسلحه به دست، به دام افتاد به بهانه رفتن به «توالت» مدارك موجود را كه حكايت از هويت او ميكرد، آتش زد. پاسداراني كه او را دستگير كرده بودند جزييات را ميدانند و بدون شك، ماجرا را براي نمايندگان رسانههاي گروهي يا هر كس كه ميخواهد حقيقت ماجرا را بداند، خواهند گفت، اما آنچه كه من بايد بگويم، اين است كه آقاي رشوند، با كمال تاسف، به اعتقادات و سوگند پزشكي كه هر پزشكي در دنيا، بدانها احترام ميگذارد، پشت كرده بود و من شرم دارم از اين كه دستورهاي او را درباره پاسداران بي گناه و مجروح كه بايد معمولاً تحت مراقبت و حفاظت پزشك باشد، بازگو كنم. يك پزشك چگونه بخود جرأت ميدهد دستور دهد جوانان مجروح اين كشور را «مثله» كنند؟! 
خبرنگار: او چه كرده بود كه شما از گفتنش شرم داريد؟ آيا فقط همين را گفتهايد: دستور مثله كردن داده است بوده، يا مساله ديگري هم در بين است؟ خلخالي: شرم دارم بگويم كه او دستور داده بود، آلت تناسلي بعضي از پاسداران را ببرند در دهان آنان فرو كنند! خلخالي، در تشريح وقايع پاوه و سقز گفت: اينها ميخواستند كردستان را به صورت فلسطين درآورند و شايد جالب باشد كه بدانيد همه ساواكيهايي كه در تهران تحت تعقيب بودند و هنوز بدام نيفتادهاند به كردستان آمدهاند ومبارزه مسلحانه ميكنند. يكي از آنها در مريوان، گرفتار و اعدام شد.
شركت افراد طالباني
خبرنگار ما پرسيد، شايعه فعاليت افراد جلال طالباني، با توجه به اين كه او نميتواند منافع مشترك با افراد مسلح در كردستان داشته باشد تا چه حدي درست است؟ خلخالي پاسخ داد: افراد جلال طالباني، فعاليت فوقالعادهاي از خود نشان ميدادند، چون پنجوين نزديك مريوان است و شبها مينيبوسها بين ايران و عراق، رفت و آمد داشتند كه منطقه «پنجوين» يكي از مناطق فعاليت جلال طالباني و افراد اوست. خلخالي ادامه داد: آنچه كه قابل توجه است و از لطف خداست با اين اعدامهاي انقلابي دشمن روحيه خود را باخته است. اكنون از همه نواحي كردستان، به ما اعلام همبستگي ميشود و دشمن، به كلي روحيه خود را باخته است.
پاسداران و ارتش
خلخالي در رابطه با اعدامهاي ديروز در سنندج گفت: من ديروز (پريروز) وارد سنندج شدم، افرداي كه ميخواستند فرودگاه سنندج را با خمپاره از كار بيندازند، خوشبختانه در نزديكي فرودگاه، بدست پاسداران انقلاب افتادند و در يك دادگاه انقلابي، حكم اعدام آنها، صادر شد. پاسداران انقلاب اسلامي، رد تمام جبههها، رل مهمي بازي ميكنند. آنها با آنكه از نظر تاكتيك، كامل نيستند، ولي ايمان، منشاء حركت انقلابي آنهاست. خلخالي افزود: ارتش خيلي خوب ميجنگد و تمام نقشههاي شوم و خائنانه دشمنان را در سقز و جاهاي ديگر بر باد داد. تعداد كشتههاي دشمن زياد بود و مردم عادي كه 95 درصد جمعيت كردستان را تشكيل ميدهند و در رأس آنها، علماي اعلام كردستان، خواهان قلع قمع اشرار و خودفروختگان هستند، چون اينان، اهل جمعه و جماعتند، ولي دمكراتهاي وابسته، به هيچ يك از مقدسات دين، اعتقاد ندارند و در واقع، آنها با خروجشان، عليه حكومت اسلامي، مرتد و منافق ميباشند.
زبالهدان تاريخ
صادق خلخالي، آنگاه گفت: اميدوارم هر چه زودتر، جريان مهاباد حل بشود و مساله دمكرات و قاسملو و عزالدين حسيني، اليالابد، به زبالهدان تاريخ بيفتد. من نميدانم چگونه چند نفر، با تغيير چهره، خود را بر يك عده ساواكي و خود فروخته، تحميل كردهاند. اين آقاي عزالدين، تا قبل از انقلاب، از شاه، پول ميگرفت و ثناخوان او بود و حالا طرفدار به اصطلاح خلق كرد است. عين «عمروعاص» كه پيغمبر را مذمت ميكرد، ولي در جنگ با علي، طرفدار قرآن بود!
بلوف و شانتاژ
خلخالي در پاسخ حزب دمكرات كه اعلام كرده در مقابل اعدام هر يك نفر از دمكراتها، يك پاسدار را اعدام خواهد كرد،گفت: اينها قبل از آنكه من به كردستان بيايم، مردم بي پناه و پاسداران انقلاب را به خاك و خون كشيده، بودند، پس چنين بلوفي مسموع نيست و ملت قهرمان ايران، تسليم اين قبيل شانتاژهاي تو خالي نخواهد بود وآنها بايد گور خود را با دست خودشان بكنند. خلخالي افزود: من به عنوان يك فرد مسوول و مسلمان، نميتوانم كوچكترين رحمي، در مورد تجزيهطلبان داشته باشم. خبرنگار ما گفت: اينها ميگويند ما تجزيهطلب نيستيم. ما خواهان خودمختاري كردستان در يك ايران آزاد و مستقل هستيم. خلخالي پاسخ داد: خودمختاري، مسالهاي است كه هم رهبري انقلاب، و هم دولت جمهوري اسلامي، آن را پذيرفتهاند و بدان عمل خواهد شد، اما كسي كه (قاسملو) چندين جزوه و كتاب، درباره چگونگي تجزيه كردستان نوشته است، نميتواند دم از حقوق ملت ايران بزند قاسملو، طرفدار تجزيه كردستان و صهيونيسم است. 
سفر به مهاباد
خلخالي در پاسخ اين سئوال كه از سنندج به كجا خواهد رفت، گفت: من به تمام مناطق كردستان، از جمله به مهاباد ـ  انشاءالله ـ سر خواهم زد و تا قطرهاي خون در بدن دارم، با ضدانقلاب، با ساواكيها، با جاويد شاه گويان و طرفداران تجزيه كردستان، يا هر منطقه از خاك پاك ايران، مبارزه رو در رو خواهم كرد. خلخالي با تاسف از ترور حاج مهدي عراقي، عضو قديمي و فعال فداييان اسلام گفت: راه شهدا و فداييان اسلام را ادامه ميدهم. (اطلاعات6/6/1358)
شيخ الاسلام مريوان به مشهد تبعيد شد.
سنندج – حجت الاسلام صادق خلخالي كه براي رسيدگي به پرونده متهمان  حوادث غرب، در اين منطقه بسر ميبرد ديروز در مصاحبهاي اعلام كرد:
در اجراي ماموريت خود پس از سنندج به سقز، بانه  مهاباد و ديگر شهرهاي منطقه نيز سفر خواهم كرد و نتايج محاكمات سنندج و ديگر شهرهاي كردستان را در پايان محاكمات در اختيار رسانههاي گروهي قرار خواهم داد.
حجت الاسلام خلخالي افزود: در پي محاكمه و اعدام 9 نفر در مريوان كه به توطئه عليه انقلاب متهم بودند شيخ الاسلام مريوان نيز به مشهد تبعيد شد و حكم تبعيد نيز به اجرا درآمد.(كيهان 6/6/1358)
پيام خلخالي
آيتالله صادق خلخالي، بوسيله علماي اهل تسنن سقز، پيامي براي جلال حسيني (برادر عزالدين حسيني) كه هم اكنون در بانه بسر ميبرد فرستاد. خلخالي در اين پيام، از جلال حسيني خواست به دليل اينكه مذهبي است و نميتواند با مشي سياسي دمكراتها، موافق باشد، از حمايت آنان دست بردارد. خلخالي در پيام خود كه كتباً براي جلال حسيني ارسال شده، ضمن دعوت جلال حسيني به سقز، تضمين كرده است كه او را نزد امام ببرد تا مسايل نزد امام حل و فصل شود.(اطلاعات6/6/1358)
استاندار آذربايجان غربي:  
4 شهر آذربايجان غربي  در خطر قحطي است. 
در حالي كه حزب دموكرات كردستان اعلام كرده است كه : «در مقابل هر نفري كه در كرمانشاه و  پاوه اعدام بشود ما نيز دو نفر را اعدام خواهيم كرد» ديروز دادگاه انقلاب اسلامي سنندج كه به رياست حجت الاسلام شيخ صادق خلخالي نشكيل شد يازده تن از عوامل ضد انقلاب و وابسته به رژيم سابق را «محارب با خدا و رسول خدا و مفسد في الارض» شناخت و محكوم به اعدام كرد.
حكم اعدام درباره اين يازده تن در ساعت 5 بعدازظهر ديروز به مرحله اجرا درامد و محكومين برابر جوخه آتش ايستادند 
تيرباران شدگان عبارت بودند از:
1ـ تيمسار بازنشسته مظفر نيازمند فرمانده سابق ناحيه ژاندارمري كردستان در رژيم سابق 
2ـ سيروس منوچهري معاون ساواك منحله كردستان 
3ـ عيسي پيرولي 
4- ناصرسليمي 
5- عبدالله فولادي 
6- علي اصغر مبصري 
7- علي وحسن ناهيد 
8- مطفر رحيمي 
9- شهيار ناهيد 
10 – جميل يخچالي 
11- عطاء الله زندي.
«حجت الاسلام خلخالي» ديروز پس از صدور دستور تيرباران اين يازده تن به منظور ادامه محاكمات اشرار و عوامل ضد انقلاب ديشب از سنندج به مقصد شهرستان سقز عزيمت كرد. (كيهان 6/6/1358)
40نفر در سنندج،مريوان وسقز تيرباران شدند.
ديروز 11 نفر درسنندج و پريروز 9 نفر در مريوان، با رأي دادگاه انقلابي به مرگ محكوم شدند و حكم درباره آنان اجرا شد. گزارش خليل بهرامي، فرستاده ويژه روزنامه اطلاعات به غرب كشور، از سنندج حاكي است: صبح ديروز، دادگاه انقلابي اسلامي سنندج، در آن شهرستان به رياست آيتالله صادق خلخالي تشكيل شد و پس از چندساعت بررسي و شور، يازده نفر را به جرمهاي مختلف، مستحق مرگ دانست و حكم تبرئه 12 نفر را صادر كرد. آزادشدگان عبارتند از: فيضاله صالحي، هوشنگ خالدي، عيسي ساعي، علي حسيني، ناصر بندگي، نجمالدين گلبو و 6 دختر كه با صدور رأي دادگاه آزادي خود را بازيافتند. يازده نفري كه به مرگ محكوم شدند و حكم اعدام آنان، ساعت 16و30دقيقه ديروز در سنندج اجرا شد با ذكر موارد جرم هر يك، به شرح زير بودهاند:
1ـ سرتيپ مظفرنيازمند، فرمانده سابق ناحيه ژاندارمري كردستان به جرم سركوبي مردم آزاديخواه سنندج در طول مبارزات رهايي بخش ملت ايران (پيش از پيروزي انقلاب) دادگاه همچنين، رأي برتوقيف اموال سرتيپ نيازمند راصادركرد. 2ـ سيروس منوچهري، رييس امنيت داخلي ساواك سنندج، به جرم شركت در چماقكشي اطراف شهر سنندج و دخالت مستقيم در سركوبي مردم و صدور دستور قتل و كشتار مردم بيگناه و آزاده سنندج. به غير از اين دوتن ياد شده بالا كه پس از پيروزي انقلاب دستگير و تاكنون در سنندج، زنداني بودهاند، 9 نفر ديگر در رابطه با وقايع كردستان، پس ازپيروزي انقلاب، تيرباران شدند. اين 9 تن عبارت بودند از: 1ـ عطاءالله زندي، به جرم حمل مواد منفجره و خمپاره در شب 28 مرداد 58، او هنگامي كه قصد داشت فرودگاه سنندج را منفجر كند، دستگير شده بود. 2ـ علي اصغر مبصري، به جرم فعاليت مسلحانه و دعوت مردم به ايجاد شورش و بلوا عليه حكومت اسلامي (او هنگام حمل خمپاره در اطراف فرودگاه سنندج دستگير شده بود) 3ـ جميل يخچالي، دانشآموز دبيرستان صنعتي ارتش در مسجد سليمان و از طرفداران تجزيه كردستان كه از مسجد سليمان به سنندج آمده بود و در فعاليتهاي مسلحانه شركت داشت، به جرم قيام عليه حكومت اسلامي. 4ـ هريارناهيد، فرزند محسن، ساكن مجيديه تهران كه براي درگيريهاي مسلحانه به بانه، مريوان و سقز و سنندج حركت كرده و در برخوردهاي مسلحانه اين شهرها شركت داشته (او هنگام مبارزه مسلحانه در سنندج، خلع سلاح و دستگيرشده بود و عضو سازمان چريكهاي فدايي خلق تهران بود). 5ـ مظفر رحيمي محيالدين به جرم حمل اسلحه و مواد منفجره (او هنگامي كه در سنگر مسلحانه ميجنگيده، توسط پاسداران در سنگر دستگير و خلع سلاح شده بود). 6ـ ناصر سليمي، به جرم اقدام براي تجزيه كردستان و شركت در درگيريهاي خونين پاوه (او هنگامي كه در پاوه ميجنگيد، از ناحيه دست، هدف گلوله قرار گرفته بود). 7ـ علي احسن ناهيد، به جرم شركت در كليه جريانات خونين كردستان (او در ماجراهاي قطور، نقده، مهاباد، سقز و مريوان شركت مستقيم داشت و از فرماندهان گروههاي مهاجم بود). 8ـ عيسي پيرولي، به جرم قتل شاطر محمد و پسرش حشمتالله در ماجراهاي فروردين ماه سنندج. 9ـ عبدالله فولادي، فرزند محمد به جرم به رگبار بستن اتومبيل پاسداران و شركت در خلع سلاح پادگان، در حوادث اخير كردستان (او داراي سوابق و پشتيبان حكومت كمونيستي بود.
در مريوان
اسامي 9 نفركه غروب پريروزـ چهارم شهريورماه ـ در ارتباط با وقايع خونين 23 تيرماه گذشته مريوان، با رأي آيتالله خلخالي حاكم شرع، محاكمه و در مريوان اعدام شدند، به گزارش خبرنگار «اطلاعات» در سنندج به شرح زير اعلام شد: سيدحسين و سيد احمدپيرخضراييان، حسين و امين مصطفي سلطاني، فايق عظيمي، علي دادستاني، بهمن احضري، جلال نسيمي و احمدقادرزاده. به گفته خلخالي حاكم شرع، علي دادستاني متهم رديف 6رابط بين اتحاد «جوتياران» و افراد جلال طالباني بود. به گفته حاكم شرع همچنين اين عده به علت شركت مستقيم در وقايع مريوان و جمعآوري افراد مسلح محاكمه و اعدام شدند.
پيام آيتالله خلخالي
دمكرات و ضدانقلاب اسلحه و مهمات دردست دارد بايد در اسرع وقت به پادگان سنندج آورده تحويل دهد و در اين صورت مورد لطف و عفو امام خميني قرار خواهد گرفت، در غير اين صورت طبق مقررات شرع مقدس اسلام به عنوان قطاعالطريق با آنها معامله خواهد شد.                                                   حاكم شرع ـ صادق خلخالي(اطلاعات6/6/1358)
20 اعدامي ديگر
سقز ـ خليل بهرامي ـ خبرنگار اعزامي اطلاعات به كردستان: آيتالله خلخالي، ديروز وارد سقز شد و در محل تيپ سقز دادگاه صحرايي خود را براي رسيدگي به پروندههاي دستگيرشدگاني كه در حوادث سقز دست داشتند و حمله به تيپ سقز و به گردانهايي كه از سنندج و كرمانشاه اعزام شده بودند حمله كرده بودند، تشكيل جلسه داد و به اتهامات20 نفر افسر و درجهدار ژاندارمري و ارتش و غيرنظاميان اين حوادث رسيدگي كرد. عدهاي از افسران و درجهداران موقعي كه به پادگان حمله شده بود، سرخدمت حاضر نشده بودند كه در نتيجه متهم به همكاري با مهاجمان شدند. تيرباران شدگان عبارتند از: ستوان دوم احمدسعيدي، ستوان دوم قادربهادر، ستوان دوم قادرخطيبي، گروهبان يكم محمدپاميري، گروهبان سوم وظيفه ناصر حدادي، گروهبان يكم كادر رسول اميني، گروهبان سوم محمد غفاري، گروهبان سوم ژاندارمري ناجي خورشيدي، استواردوم ژاندارمري كريم رضايي و غيرنظاميان انور اردلان، سيف الله فيضي، علي فخرايي، عبدالله بهرامي، سيد حسن احدي، محمد درويش نقرهاي، كريم شيرياني، ابوبكرصمدي، احمد مقدم وجليل جمالزاده. حكم اعدام صبح امروز، در سقز به مرحله اجرا درآمد. صادق خلخالي، پس از رسيدگي به پرونده 25 تن ديگر از متهمان در سقز، آنان را با قرار قانوني آزاد كرد. ضمناً پرونده گروه ديگري ازمتهمين در دست رسيدگي است. (اطلاعات7/6/1358)
به حكم دادگاه انقلاب اسلامي:20 نفر در سقز تيرباران شدند.           
 9تن از اعدام شدگان، افسر و درجه دار بودند.
سقز ـ حجت الاسلام صادق خلخالي حاكم شرع،  پريشب وارد سقز شد و پس از تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي به كار رسيدگي به پروندههاي دستگير شدگان در برخورد با نيروهاي نظامي و پاسداران انقلاب در اين شهرستان و نيز پروندههاي عدهاي از پرسنل نظامي كه خدمت خود را ترك كرده بودند پرداخت و بيست نفر از آنان را محكوم به اعدام كرد كه و حكم اعدام ساعت هفت بامداد ديروز به مورد اجرا در آمد.  اسامي اعدام شدگان به اين شرح است: 
1ـ ستوان دوم احمد سعيدي  2ـ ستواندوم قادر بهار 3ـ ستواندوم خاطر خطيبي 4ـ گروهبان يكم محمد بابا ميري  5ـ گروهبان يكم رسول اميني 6ـ گروهبان سوم محمد غفاري 7ـ گروهبان سوم وظيفه ناصر حدادي 8ـ گروهبان سوم ژاندارم ناجي خورشيدي 9ـ استوار دوم ژاندارم كريم رضائي 10ـ غير نظامي انور اردلان 11ـ غير نظامي سيف الله فيضي 12ـ علي فخرائي 13ـ عبدالله بهرامي 14ـ سيد حسن احدي 15ـ محمد درويش نقرهاي 16ـ كريم شيريني 17ـ ابوبكرحميدي 18ـ احمد مقدم 19ـ جليل جمالزاده 20ـ يوسف كشي زاده. (كيهان7/6/1358)  
   آيتالله خلخالي:اشرار كردستان به پشت مرز فراركردهاند.
آيتالله شيخ صادق خلخالي حاكم شرع اعزامي به كردستان ديشب در گفتگوي با خبرنگاران اوضاع كنوني كردستان را تشريح كرد و همچنين درباره اعدامهاي اخيري كه در اين منطقه انجام شده است توضيحاتي داد:
آيتالله خلخالي گفت: اوضاع كردستان در نوار مرزي پاوه، مريوان سقز و سنندج خيلي آراماست و در شهرها آرامش برقرارشده و مخصوصا با اين اعدامهاي انقلابي همه اشرار منطقه و دموكراتهاي وابسته به پشت مرز فرار كردند و تعدادزيادي از زخميها را به اردوگاه حلبچه كه از طرف دولت عراق برقرار شده منتقل نمودند و بي اندازه به وحشت افتادند و همه متجاسرين وحشت دارند از اين كه بدست دادگاه انقلاب بيفتند ولي من به نوبه خود به همه آنها ميگويم اگر برگدند و اسلحه را تحويل دهند مسلما مورد بخشش خواهند بود مشكلي كه در وضع فعلي هست قضيه مهاباد است كه هر چه زودتر حل خواهد شد و دمكراتها و دار و دسته قاسملو به زبالهدان تاريخ خواهند رفت صدي هشتاد وپنج مردم شرافتمندو قهرمان و اصيل كردستان اعلام وفاداري نمودهاند و من شنيدهام امروز (ديروز) جلال الدين حسيني برادر شيخ عزالدين حسيني در بانه مردم را عليه دولت مركزي دعوت به شورش كرده ولي تعداد زيادي از جمعيت و مخصوصا روشن فكران و بازاريان و ساير اصناف به او پرخاش كردهاند كه شما نماينده مردم بانه و مهاباد و سردشت نيستيد و حق صحبت نداريد روي اين اصل آنها منتظرند قواي ارتش هر چه زودتر به مهاباد و بانه و سردشت وارد بشود تا اينكه متجاوزين گور خود را گم كنند.
من شنيدهام قاسملو در اطراف مهاباد از اين كوه به آن كوه هر ساعت جاي خود را عوض ميكند، وبي اندازه در وحشت و اضطراب است و راديوو تلويزيون مهاباد نيز خاموش است و آنها با كوششي كه داشتهاند نتوانستهاند از آن بهرهبرداري كنند در مهاباد اصناف، روشنفكران و تجار با عزالدين مخالفت كرده و روي اين اصل عزالدين مهابادرا ترك نموده است و معلوم نيست در كجا بسر ميبرد.
آيتالله صادق خلخالي گفت: يازده نفري كه در سنندج تيرباران شدند تعدادي از آنها قصد داشتند با خمپارههاي قوي كه ما از آنها گرفتهايم فرودگاه سنندج را منفجر كنند و بيست و دو نفر ديگر نيز امروز (ديروز) ساعت هفت و نيم در سقز اعدام شدند كه هفت نفر آنها از ارتشي ها بودند كه به دسته دموكرات پيوسته بودند و بقيه در سنگر گرفته شدند و از رهبران دموكرات سقز بودند. آيتالله خلخالي ضمناً خبر منتشر شده در يكي از روزنامههاي عصر كه طي آن از قول وي گفته شده بود كه رهبر انقلاب ودولت مساله خودمختاري كردستان را پذيرفته كذب محض اعلام كرد و گفت كم روحم از اين مطلب اطلاعي ندارد.(كيهان7/6/1358)
خلخالي دكتر نيلوفري را آزاد كرد.
دكتر احمد نيلوفري، رييس بيمارستان شيروخورشيد سرخ سقز كه متهم به تحويل دادن نظاميان و پاسداران مجروح حوادث سقز به افراد حزب دمكرات كردستان است، با قيد ضامن معتبر، آزاد شده تا گروگانهاي مصدوم را به سقز بازگرداند. اين مطلب را روزنامه بامداد از قول آيتالله خلخالي، صبح امروز، گزارش داده است. همين گزارش حاكي است: آيتالله خلخالي، در ملاقاتي كه با گروهي از روحانيون و نمايندگان اقشار مختلف داشته، اعلام كرده است: افراد معمولي حتي دمكراتها، اگر اسلحهي خود را زمين بگذارند و تحويل پادگان دهند مورد عفو امام خواهند بود.(كيهان8/6/1358) 
گروهي از مجروحان بستري در بيمارستان سقز گم شدهاند.
سقز – حجت الاسلام شيخ محمد صادق خلخالي در مصاحبهاي با خبرنگاران خبرگزاري پارس پيرامون عمليات پاكسازي كردستان گفت: هر جا كه من رفتم و بودم اهالي اين شهر و بخشها و روستاها از جمله پاوه، مريوان، سنندج و سقز تقريبا تمام ضد انقلاب تسليم شدند؛چون عمل  قاطع ما و در سركوبي اشرار درس عبرتي بود كه به سردمداران داده شد.
حجت الاسلام خلخالي افزود: اين در مهاباد و ساير نقاط بايد پيشرفت داشته باشد تنا بلواگران و دموكراتهاي وابسته و خود فروخته و ايادي صهيونيسم و امپرياليسم و موساد الي الابد در منطقه كردستان و يا ساير مناطق ايران گور خودشان را گم كنند.
اين تلاش مذبوحانه امپرياليسم است كه با كوتاه شدن دست ايادي خائن آن در تاراج ملت ايران دست به تلاش مذبوحانه ديگري زده است تا ايران را در ناآرامي فرو ببرد.
غافل از آنكه 36 ميليون ملت ايران از هر نژادي كه باشند در پشت سر امام خميني قرار دارند و تا پاي جان ايستادهاند. كسانيكه امروز خودمختاري را عنوان ميكنند در زير استنتار اين عنوان قصد كثيف خود را كه همان تجزبه طلبي است پنهان ميكنند ملت مسلمان و شرافتمند كرد هيچگاه حاضر به اين تجزيه طلبي نيست و نميخواهد زير بار اين ننگ برود اين دموكراتها هستند كه در پاوه، مريوان، سنندج و سقز حمام خون راه انداختهاند. حجت الاسلام خلخالي به وضع بيمارستان سقز اشاره كرد و گفت: آنچه در اين بيمارستان گذشته است بدتر از جريان پاوه است ولي در جرايد منعكس نشده. من به شما خبرنگاران خبرگزاري پارس ميگويم كه بيمارستان سقز در اختيار دموكراتها بوده و هر كس از پاسداران وافسران درجهدارد و نظاميان كه زخمي و نيمه جان بوده و به بيمارستان سقز برده شده در اين بيمارستان بوسيله ايادي دموكرات يا كشته شده و يا ناپديد گشته است.
تمام پرسنل بيمارستان از دكتر گرفته تا پرستار و بهيار به هم در اين كار هيتلري همكاري صميمانهاي داشتهاند  از هيچ جنايتي فروگذاري نكردهاند.
هفت نفر از درجهداران ارتش و افسران و پاسداران انقلاب به طرز فجيعي شكنجه شدهاند و بدن آنها را داغ كرده و به آتش  سوزاندهاند. فكهاي آنها را شكسته و دهان آنها را خرد كرده و دندانهايشان را در داخل دهانشان فرو بردهاند.
آنگاه آنها را به قبرستان سقز برده و داخل چاله ريختهاند و ما جسدهاي متعفن آنها را در اين چالهها پيدا كردهايم.
شيخ صادق خلخالي اضافه كرد:
اين يكي از فجايع بيمارستان سقز بود كه در درگيري اخير حتي در پشت بام بيمارستان از وجود كولرها استفاده كرده  وروي آنها را گوني كشيده بودندو از آنجا نيروها به رگبار مسلسل بسته بودند.
مسالهاي كه قابل توجه است استفاده از برخي آمبولانسهاي موجوددر بيمارستان سقز، مهاباد بانه و بوكان براي فعاليتهاي جنگي بوده است تا حدي كه اين آمبولانس ها در پياده كردن قواي حزب دموكرات و يا چريكهاي فدايي خلق سهم موثري داشتهاند و حتي آمبولانس شهرداري سقز در خدمت چريكهاي دموكرات بوده است گروه بيمارستان سقز دسته جمعي در راهپيمايي سقز – مريوان شركت داشتهاند و عاقبت كار آنها منجر به حمله گروه مسلح جوتياران به مقر كميته قياده موقت بوده كه عدهاي از برادران سني مادر انجا كشته شدندو سرهاي آنها بريده شد. اينها در تمام زمينهها با هم متحد بودندو تصور كرده بودند كه كردستان تجزيه ميشود.
حجت الاسلام خلخالي گفت: مساله ديگري كه بايد همه بدانند آن است كه بعضي از مجروحان تيرخورده كه نامشان در دفتر بيمارستان ثبت است ناپديد شدهاند و از مرده يا زنده آنها خبري نيست.
حجت الاسلام خلخالي تعداد مجروحان پاسدار، ارتشي و ژاندارمري را 100 نفر اعلام كرده است و گفت: تعدادي از جمله ستوان يكم ميرزايي به گروگان گرفته شدهاند ودر تمام اين عمليات نشانهاي از كار دكتر نيلوفري به چشم ميخورد. دكتر نيلوفري، فاروق كيخسروي را كه سردسته اشرار است به مهاباد منتقل كرده است.
«يكي ديگر از مفقود شدگان  استوار يكم بهروز علي روستا است كه از او خبري در دست نيست شاهد عيني اين قضيه حسين رمضاني كه خود يكي از متهمان است و راننده آمبولانس شهرداري بوده كه اظهار داشته است دكتر نيلوفري را با كلاشينكف بدست در حاليكه قطار فشنگ به كمر داشته ديده است كه به پاسداران حمله ميكرده است». يكي ديگر از خبرنگاران از حجت الاسلام خلخالي در مورد اظهار عدم رضآيت بعضي مردم سنندج از اعدامهاي اخير پرسيد و حجت الاسلام خلخالي گفت: اين سروصداها از هشت ماه قبل بوده شما برويد پروندهها را رسيدگي بكنيد اينها حتي قصد داشتهاند شب حادثه با خمپاره فرودگاه سنندج را مورد حمله قرار دهند و اكثر آنها در بحبوحه جنگ دستگير شدهاند حتي خود نيلوفري به من اعتراف كرده است در اين موقع كه حجت الاسلام خلخالي با خبرنگاران خبرگزاري پارس گفتگو ميكرد نماينده اهالي بانه از طرف امام جمعه اين شهر وارد شد و عنوان كرد مردم درصدد كوچ كردن برآمدهاند.(كيهان8/6/1358)
آيت الله خلخالي:اشرار كردستان به پشت مرز فرار كردهاند.
آيت الله شيخ صادق خلخالي حاكم شرع اعزامي به كردستان ديشب در گفت گويي با خبرنگاران اوضاع كنوني كردستان را در مناطق مختلف تشريح كرد و همچنين در باره اعدامهاي اخيري كه در اين منطقه انجام شده است توضيحاتي داد: 
آيت الله خلخالي گفت: اوضاع كردستان در نوار مرزي پاوه،  مريوان،  سقز و سنندج خيلي آرام است و در شهرها آرامش برقرار شده و دموكراتهاي وابسته به پشت مرز فرار كردند و تعداد زيادي از زخميها را به اردوگاه (حلبچه) كه از طرف دولت عراق برقرار شده منتقل نموده اند و بي اندازه به وحشت افتاده اند و همه متجاسرين وحشت دارند از اينكه بدست دادگاه انقلاب بيفتند ولي من به نوبه خود به همه آنها ميگويم اگر برگردند و اسلحه را تحويل دهند مسلما مورد بخشش خواهند بود. مشكلي كه در وضع فعلي هست قضيه مهاباد است كه هر چه زود تر حل خواهد شد و دموكراتها و دارو دسته قاسملو به زباله دان تاريخ خواهند افتاد. صدي هشتادو پنج مردم شرافتمند و قهرمان و اصيل كردستان اعلام وفاداري نموده اند و من شنيده ام امروز (ديروز) جلال الدين حسيني برادر شيخ عزالدين حسيني در بانه،  مردم را عليه دولت مركزي دعوت به شورش كرده ولي تعداد زيادي از جمعيت مخصوصا روشنفكران و بازاريان و ساير اصناف به او پرخاش كردهاند كه شما نماينده مردم بانه و مهاباد و سردشت نيستيد و حق صحبت نداريد.روي اين اصل آنها منتظرند كه قوار ارتشي هر چه زودتر به مهاباد و بانه و سردشت وارد شود تا اينكه متجاوزين گور خود را گم كنند. 
من شنيدهام قاسملو در اطراف مهاباد از اين كوه به آن كوه هر ساعت جاي خود را عوض ميكند، و بياندازه در وحشت و اضطراب است و راديو وتلويزيون مهاباد نيز خاموش است و آنها با كوششي كه داشته اند نتوانسته اند از آن بهره برداري كنند.  در مهاباد اصناف،  روشنفكران و تجار با عزالدين مخالفت كرده و روي اين اصل عزالدين مهاباد را ترك نموده است و معلوم نيست در كجا بسر ميبرد.  
آيت الله خلخالي گفت: يازده نفري كه در سنندج تيرباران شدند. تعدادي از آنها قصد داشتند با خمپارههاي قوي كه ما از آنها گرفته ايم فرودگاه سنندج را منفجر  كنند و بيست و دو نفر ديگر امروز (ديروز) ساعت هفت ونيم در سقز اعدام شدند كه هفت نفر آنها از ارتشيها بودند كه به دموكراتها پيوسته بودند و بقيه در سنگر گرفته شدند و از رهبران دموكرات سقز بودند.  آيت الله خلخالي ضمنا خبر منتشر شده در يكي از روزنامههاي عصر كه طي آن از قول وي گفته شده بود كه رهبر انقلاب و دولت مسئله خود مختاري كردستان را پذيرفته كذب محض اعلام كرد و گفت من روحم از اين مطلب اطلاعي ندارد.(كيهان10/6/1358) 
امان نامه خلخالي براي برنامه مردم فرستاده شد. 
با توپ 106 به دادگاه انقلاب سقز حمله شد.
ساعت 23 ديشب مقر دادگاه انقلابي اسلامي در سقز با توپ 106 و خمپارهانداز به گلوله بسته شد. آيتالله خلخالي سحرگاه امروز در تماسي تلفني با روزنامه اطلاعات گفت: قريب 20 گلوله توپ به قسمتهاي مختلف پادگان به مقر دادگاه انقلاب اسلامي در آن قرار دارد اصابت كرده است. حمله مهاجمان با حمله متقابل قواي ارتشي و پاسداران پاسخ داده شد و مهاجمان پس از 15 دقيقه به حملا خود پايان دادند و متواري شدند. آيتالله خلخالي گفت: رزمندگان هوانيروز لحظاتي پس از حمله مهاجمان به مقابله با آنان پرداختند و به كمك پادگان آمدند اين حادثه به گفته آيتالله خلخالي 5 زخمي به جاي گذاشت كه حال هيچكدام از آنان وخيم نيست. آيتالله خلخالي گفت: ارتش در كردستان راه خود را ادامه خواهد داد آيتالله خلخالي در پاسخ اين سئوال كه سقز فعلاً چگونه است؟ گفت: پاسداران و قواي انتظامي در تمام شهر و حومه سقز مستقر هستند و حمله دمكراتها در مقر دادگاه سقز آخرين تلاش آنان در سقز بود. وي افزود: ديروز اهالي سقز و علماي آن شهر كه حدود 300 تن بودند براي اعلام همبستگي به پادگان آمدند. من براي آنان سخنراني كردم و بيانيهاي نيز منتشر شد. سقزيها امروز كار عادي خود را با گشودن مغازهها و ادارات به طور طبيعي آغاز كردهاند. 
گزارشهاي رسيده از كردستان حاكيست كه اوضاع شهرهاي اين منطقه بطور كلي آرام است تنها شهرستان بانه خالي از تشنج نيست. به استناد همين گزارشها شب جمعه گذشته به سوي سه هليكوپتر كه مشغل عمليات اكتشافي در مناطق بين بانه و مريوان بود تيراندازي شد اما حادثهاي رخ نداد.(اطلاعات10/6/1358) 
مصاحبه با آيت الله خلخالي
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان :"مذاكره ما با ضد انقلابيون و سران فريب خورده و سرسپرده حزب دموكرات فقط با زبان اسلحه خواهد بود". 
اين مطلب را حجت الاسلام صادق خلخالي در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اعزامي كيهان در مريوان اعلام كرد.  
وي همچنين افزود: ما اصلا وجود دموكراتها را به رسميت نمي شناسيم چون آنها يك عده خائن و آدمكش هستند.  
نامبرده اضافه كرد: دموكراتها از صهيونيستها الهام ميگيرند و در حاليكه پيشنهاد مذاكره ميدهند،  دفتر تبليغاتي آنها در اروپا،  كردستان را دولت مستقل ميداند،  و اين نشانه آن است كه آنها خواستار تجزيه كردستان بهر طريق هستند. 
حجت الاسلام خلخالي در مورد خبر اعلام سفر امام به كردستان گفت: من از راه دور به پيشگاه امام عرض ميكنم كه سربازان جان به كف و پاسداران از جان گذشته در خدمت امام، در كوهستان كردستان با عناصر ناپاك ميجنگند.  خيال امام بايد از هر جهت راحت باشد كه دشمنان اسلام سركوب خواهند شد و به اين منظور به كردستان تشريف نياورند. تا ما در سنگر قرار داريم،  نوبت امام نخواهد بود،  امام بايد الهام دهنده ما در قم باشد،  وي در مورد گروگان گيري در بيمارستان سقز گفت:
«در حدود 60 نفر از گروگانهاي سقز در ده « امير آباد» در مرز عراق بازداشت هستند،  بازداشت و گروگان گيري آنها بوسيله دموكراتها تقصير« دكتر نيلوفري»، « دكتر صالحي» و دكتر وثوقي بوده كه اين عده را تحويل دموكراتها داده اند. ضمنا در حمله به بيمارستان سقز 8 نفر از ارتشيها و پاسداران بطرز فجبعي شهيد شدهاند.اين عده را قبل از كشتن داغ كرده و بعد سوزانده اند.اين عمل ضد انساني و ضد بشري و تبهكارانه كه با همكاري دكتر نيلوفري،  دكتر صالحي و دكتر وثوقي انجام گرفت،  خاطره كوره آدم سوزي آلمان نازي را مجددا زنده كرده است.» 
حجت الاسلام خلخالي افزود: من از همه دنيا و صليب سرخ جهاني دعوت ميكنم كه بيايند و اين صحنه را ببينند تا متوجه شوند كه اعدامهاي ما غير منطقي و غير اخلاقي نيست. ما كساني را اعدام مي كنيم كه در سنگر بوده و فرمان قتل عام مردم را صادر كردهاند.  وي در مورد خبر عفو سران حزب دموكرات گفت: سران حزب دموكرات از قبيل قاسملو مورد عفو امام نيستند و من هيچگاه اين مطلب را نگفته ام.  اگر دست من به قاسملو برسد او را بگيرم حسابش را خواهم رسيد.  فرمان عفو امام فقط شامل كساني ميشود كه گول تبليغات حزب دموكرات را خورده و دستشان به خون كسي آلوده نشده است.  
نامبرده همچنين گفت:« من از تهديد دموكراتها كه كمر به قتل من بسته اند نمي ترسم.  چند شب پيش نيز آنها بخيال آنكه مانند  هر شب من در محل دادگاه سقز هستم با توپ به آنجا حمله كردند ولي به مقصود خود نرسيدند.  اگر گلوله بهدف ميخورد،  تعدادي از همرزمان خود آنها كه در پادگان بازداشت هستند نابود ميشدند».  
وي در پايان خبر بازسازي و فعاليت مجدد شهرباني سقز را اعلام كرد و متذكر شد كه تمام پرسنل شهرباني با لباس فرم به كار خود باز گشتند.(كبهان10/6/1358)  
چگونگي گروگانگيري مجروحان در سقز 
در حاليكه مقدمات تبعيد« دكتر نيلوفري» رئيس بيمارستان سقز، فراهم ميشد و خبرش ديروز در اطلاعات به چاپ رسيد، مقامات رسمي اعلام كردند او، همدست دموكراتها بوده و نظاميان و پاسداران زخمي را بعنوان گروگانبه دموكراتها تحويل داده است. مقامات مسئول اعلام كردند دكتر احمد نيلوفري، دو روز قبل، با راي دادگاه انقلابي سقز، به رفسنجان تبعيد شده بود، اما با كشف ماجراهايي كه در بالا بدانها اشاره رفت و شهادت شهود و كساني كه باوي در اين عمل همكاري و همدستي داشتند، قبل از آنكه به سوي رفسنجان ـ اقامتگاه اجباري خود ـ حركت كند. بارديگر دستگير شد و پاي ميز محاكمه ايستاد.« خليل بهرامي»، «خبرنگار اعزامي» به كردستان صبح امروز از سقز گزارش داد:« روز گذشته، دادگاه شرع، به رياست آيت الله صادق خلخالي، در پادگان سقز تشكيل شد جلسه دادگاه و به اتهامات تازه دكتر احمد نيلوفري، رئيس بيمارستان شير خورشيد سرخ و «حسين رمضاني» را ننده آمبولانس شير و خورشيد و «ابراهيم رستمي»، (خبرنگار روزنامه هيرش ) كردستان، رسيدگي كرد.«دكتر نيلوفريظ، دو روز پيش از اين، باتهام اينكه، از پذيرفتن مجروحان ارتشي و پاسداران خود داري كرده بود، در دادگاه به اقامت اجباري در رفسنجان، محكوم شده بود، اما هنگامي كه قصد دريافت حكم تبعيد خود را داشت يكي از پزشكان بيمارستان، به پاسداران واحد اطلاع دادكه او چند افسر و پاسدار مجروح را كه در بيمارستان بستري بودند. بعنوان گروگان، به مهاباد و بوكان فرستاده است.اين پزشك، همچنين اعلام كرد كه در اين عمل راننده آمبولانس كه در استخدام شهرداري سقز، است دخالت مستقيم داشته است.تحقيق مسئولين در اين مورد ادامه يافت و براساس همين تحقيقات راننده آمبولانس بنام حسين رمضاني، هنگامي كه مشغول باز كردن هليكوپتر ي بود كه به علت نقص فني روي زمين متوقف بود. دستگير شد.رمضاني در دادگاه گفت: من راننده اتوبوس زباله كش شهرداري هستم و روزي كه جنگ در سقز شروع شد رئيس بيمارستان، يك روپوش سفيد به تن من كرد و گفت:« با آمبولانس در شهر حركت كن» و مجروحان را به بيمارستان منتقل كن، من نيز قبول كردم و من علاوه بر اينكه مجروحان را به بيمارستان ميآوردم به دستور همين پزشك دموكرات ها را به سنگرهايشان ميرساندم، زيرا پاسداران و سربازان، بطرف آمبولانس تيراندازي نمي كردند، حسين رمضاني اعتراف كرد كه من 7 نفر از سربازان، افسران و پاسداران را كه زخمي بودند با آمبولانس به بيمارستان آوردم، اما ساعتي بعد. دكتر نيلوفري جنازه اين 7 نفر را بمن سپرد و گفت: آنها را تحويل قبرستان بده وقتي من آنها را بردم. متصدي گورستان گفت: «شهيد ارتشي است و بايد مجوز براي دفن داشته باشيم.و جنازهها را تحويل نگرفت و من ناگزير، آنها را گودالي انداختم و به بيمارستان بازگشتم».تحقيقاتي كه در مورد حسين رمضاني بعمل آمد نشان داد كه او عدهاي ديگر از مجروحان را به نيلوفري، تحويل داده و نيلوفري نيز، آنان را در اختيار دموكراتها گذاشته كه با عنوان گروگانبه مهاباد و بوكان برده شده اند.«ابراهيم رستمي» خبرنگار مجله " هيرش " كردستان، كه فعلا تعطيل شده است، گفت: من در بيمارستان بودم و شنيدم كه دكتر نيلوفري دو سرباز را كه دستها و صورتشان مجروح شده بود با اتومبيل خود به بوكان برد و آنها را تحويل دموكراتها داده و سپس به بيمارستان سقز باز گشته است. در بازرسي كه از خانه« ابراهيم رستمي» به عمل آمد، تعداد زيادي اسلايد از فعاليتهاي دموكراتها و چريكهاي فدايي خلق بدست آمد.حسين رمضاني، مجددا گفت: «دكتر نيلوفري را هنگامي كه در شهر سقز ميگشت و با كلاشينكف، تيراندازي ميكرد، ديدهام» .  بدستور خلخالي، خانه دكتر نيلوفري بازرسي شد و يك قبضه كلاشينكف از خانه وي بدست آمد.حسين رمضاني اضافه كرد: «دكتر نيلوفري»، چريكها و دموكراتها را به بيمارستان آورده بود و« ستوان ميزرائي» و سرباز ديگري را كه پايش تير خورده بود، به بهانه بردن به دستشويي، تحويل آنان داده و پس از بستن چشم مجروحان، آنان را بعنوان گروگانبوسيله چريكها و دموكراتها، به مهاباد فرستاد».در تحقيقاتي كه از« نيلوفري» به عمل آمد،وي گفت: من در مورد زخميها، مجبور بودم آن عمل اين را انجام دهم، زيرا دموكراتها مرا مجبور كرده بودند و من تا آنجا كه ميتوانستم به مجروحان كمك كردم، حتي پاسداران مجروح زنجان را توانستم با هليكوپتر به سنندج و كرمانشاه منتقل كنم» دكتر نيلوفري افزود: من به همين رمضاني، روپوش سفيد پوشاندم تا به او تيراندازي نكنند، دوسربازي را كه با اتومبيل خودم به بوكان برده بودم، براي انجام راديو گرافي بود. رئيس بيمارستان شير و خورشيدسقز به رئيس دادگاه گفت: حاضرم  به مهاباد بروم و سروان ميرزائي و سرباز ديگري را كه به مهاباد برده شدهاند، به سقز باز گردانم».رئيس دادگاه گفت: اين كار را بوسيله يكي از نزديكترين بستگانت انجام ميدهي و چنانچه مجروحان را كه به مهاباد فرستاده اي باز نگردند، محكوم به مرگ خواهي شد.دو تن از درجه داران تيپ سقز در دادگاه،اعلام كردند: چهار نفر از پاسداران در بيمارستان بستري بودند كه ما براي تحويل گرفتن آنها به بيمارستان رفتيم. آنها دكتر نيلوفري گفت: آنها گروگانهاي حزب دموكرات هستند و نمي توانم تحويلشان دهم. ما گفتيم: «حاضريم به ازاي اين چهار مجروح، 10 درجه دار و سرباز سالم را در بيمارستان به گروگاندموكراتها در آوريم زيرا اين دو احتياج به مداوا دارند، اما نيلوفري، قبول نكرد. ما ناچار به زور  و تهديد، توسل جستيم و دو مجروح را تحويل گرفتيم».دكتر نيلوفري در پاسخ دو درجه دار گفت:« با توجه به اينكه در آن موقع هيچ مقام مسئولي، حاضر به كنترل و حفظ بيمارستان در آن شرايط نبود و پاسداران انقلاب اسلامي زنجان هم در بيمارستان بعنوان گروگانبودند كه توسط حزب دموكرات تحويل بيمارستان شده بودند و دائما براي باز پس گرفتن آنها، مراجعه ميكردند من ضمن آنكه هميشه به آنها ميگفتم كه بيمار هستند و نميتوانند اسير شما محسوب شوند، با اينهمه من قادر نبودم محيط بيمارستان را از شرايطي كه بوجود آمده بود.. خارج كنم». نيلوفري در مورد اسلحه اي كه در خانه اش بدست آمد، گفت: من كلاشينكف را بخاطر حفظ محيط بيمارستان خريده بودم. خبرنگار ما مينويسد: «محاكمه اين پزشك و دو تن از همدستانش، با حضور خبرنگاران خارجي و داخلي در پادگان سقز انجام شد و هنوز هم ادامه دارد».(اطلاعات10/6/1358) 
مصاحبه آيت الله خلخالي
 حجت الاسلام خلخالي در مصاحبه با اطلاعات ديروز عنوان كرد دكتر رشوند پس از آنكه در سنگر و با لباس كردي و اسلحه بدست بدام افتاد به بهانه رفتن به توالت مدارك موجود را كه حكايت از هويت او ميكرد آتش زد و پاسداراني كه او را دستگير كردهاند جزئيات را ميدانند و بدون شك ماجرا را براي نمايندگان رسانههاي گروهي يا هركسي كه ميخواهد حقيقت ماجرا را بداند خواهند گفت: اما آنچه من بايد بگويم اين است كه آقاي رشوند با كمال تاسف به اعتقادات و سوگند پزشكي كه هر پزشكي در دنيا بدان احترام ميگذارد پشت كرده بود و من شرم دارم از اينكه دستورهاي او را در پاوه در مورد پاسداران بيگناه و مجروح كه بايد معمولا تحت مراقبت و حفاظت پزشك باشند، باز گو كنم. وي در ادامه افزود: «او دستور داده بود آلت تناسلي بعضي از پاسداران را ببرند و در دهان آنان فرو كنند وحتي بنا به گزارش رسيده موقع دستگيري وي شعار زنده باد حزب دموكرات را مرتباً تكرار ميكرده است و تماس با وابستگان تعدادي از بيماران در مدت اعتصاب 8 تن از بيماران بعلت عدم دسترسي به بيمارستان جان خود از دست دادهاند، از جمله اين افراد حسين دشتي، در اثر مسموميت و فرزند آقاي ابوالقاسم جلالت (كارگر بيمارستان لقمانالدوله) به علت عدم پذيرش در بيمارستان لقمان در راه مراجعت به بيمارستان ديگري جان خود را از دست داده است.خبرنگار ما كه براي تحقيق در پيرامون مسئله فوق به بيمارستان «لقمان الدوله» رفته بود گزارش داد با عدهاي از پزشكان متعهد مسئول كه در مرخصي بودهاند و به محض اطلاع از جريان اعتصاب گروهي از پزشكان، براي كمك به بيماران از مرخصي خود صرف نظر نموده و خود را به بيمارستان رسانده بودند.و در حال حاضر ويزيت بيماران بودند، ملاقات نمود.(اطلاعات10/6/1358).
گزارش
 گزارش هيات اعزامي خبرگزاري پارس به غرب كشور از سقز حاكيست كه ديشب روحانيون و نمايندگان اقشار مردم سقز در پادگان اين شهر با حجتالاسلام خلخالي ملاقات و گفتگو كردند و حجتالاسلام خلخالي در اين ديدار گفت:«چنانچه مردم مسلح كرد سلاحها را به زمين بگذارند مورد عفو قرار ميگيرند و حتي شيخ عزالدين حسيني و قاسملو هم چنانچه به حضور امام خميني بروند مورد عفو قرار خواهند گرفت»..(جمهوري اسلامي11/6/1358)
مصاحبه با حجت الاسلام خلخالي حاكم شرع 
سقز ـ  خبرگزاري پارس: حجت الاسلام حاج شيخ محمد صادق خلخالي ظهر امروز در گفتگوئي اختصاصي با هيات اعزامياز حبرگزاري پارس شركت كرد وي در مورد نخستين پرسش خبرنگاران خبرگزاري پارس پيرامون عمليات پاكسازي منطقه گفت:  «هر جا كه من رفتم و مردم اهالياين شهرها و بخشها و روستاها از جمله پاوه ـ مريوان ـ سنندج و سقز تقريبا تمام عناصر ضد انقلاب تسليم شدند
«چون عمل ما قاطع در سركوبي اشرار، درس عبرتي بود كه به سردمداران داده شد». حجت الاسلام خلخالي افزود:اين اقدامات در مهاباد و ساير مناطق بايد پيشترفت داشته باشد تا بلواگران و دموكراتهاي وابسته و خود فروخته وايادي صهيونيسم و امپرياليسم و موساد، الي الابد در منطقه كردستان و يا ساير مناطقايران گور خودشان را گم كنند.
اين تلاش مذبوحانه امپرياليسم است كه با كوتاه شدن دستايادي خائن آن در تاراج ملتايران، دست به تلاش مذبوحانه ديگري زده اند تاايران را در ناآراميفرو ببرند. 
غافل ازاينكه 36 ميليون ملتايران از هر نژادي كه باشند در پشت سر امام خميني قرار دارند و تاپاي جانايستادهاند كسانيكه امروز خودمختاري را عنوان ميكنند در زير استتاراين عنوان قصد خبيث خود را كه همان تجزيه طلبي است پنهان ميكنند ملت كرد و ملت شرافتمند و ملت مسلمان كرد هيچگاه حاضر بهاين تجزيه طلبي نيست و نميخواهد زير باراين تنگ بروداين دموكراتها هستند كه در پاوه ـ مريوان ـ سنندج و سقز حمام خون راه انداختهاند».
حجت الاسلام خلخالي به وضع بيمارستان سقز اشاره كرد وگفت:آنچه كه دراين بيمارستان گذشته بدتر از جريان پاوه است ولي در جرايد ممكن نشده من به شما خبرنگاران خبرگزاري پارس ميگويم كه بيمارستان سقز در اختيار دموكراتها بوده و هر كس از پاسداران و افسران و درجهداران و نظاميان ارتشي كه زخميشدهاند و نيمه جان بوده و به بيمارستان سقز برده شده دراين بيمارستان بوسيلهايادي دموكرات يا كشته شده و يا ناپديد كشتهاند. 
تمام پرسنل بيمارستان از دكتر گرفته تا پرستار و بهيار با هم دراين كار هيتلري همكاري صميمآنهاي داشتهاند و از هيچ جناياتي فرو گذار نكردهاند هشت نفر از درجهداران ارتش وافسران و پاسداران انقلاب اسلاميبه طرز فجيعي شكنجه شدهاند وبدن آنها را داغ كرده و با آتش سوزانده اند فكهاي آنها را شكسته و دهان آنها را خرد كرده و دندآنهايشان را داخل دهانشان فرو بردهاند. 
آنگاه آنها را به قبرستان سقز برده و داخل چاله ريختهاندو ما جسدهاي متعفن آنها را دراين چالهها پيداكرديم.اين يكي از فجابع بيمارستان سقز بود كه در درگيري اخير تنها در پشت بام بيمارستان از وجود كولرها استفاده كرده و روي آنها را گوني كشيده بودند و ازآنجا نيروها را به رگبار مسلسل بسته بودند. مسالهاي كه قابل توجه است استفاده از برخي آمبولانسهاي موجود در سقز ـ مهاباد ـ بانه ـ و بوكان براي فعاليتهاي جنگي بوده است. تا حدي كهاين آمبولانسها در پياده كردن قواي حزب دموكرات و يا چريكهاي فدائي خلق سهم موثري داشتهاند و حتي آمبولانس شهرداري سقز در خدمت چريكهاي دموكرات بوده است. گروه بيمارستان سقز دستجمعي در راه پيمائي سقز ـ مريوان شركت داشتهاند و عاقبت كار آنها منجر به حمله گروه مسلح «جوتياران» به مقر كميته قياده موقت بود كه عدهاي از برادران سني ما در آنجا كشته شدند و سرهاي آنها بريده شداينها در تمام زمينهها با هم متحد بودند و تصور كرده بودند كه كردستان تجزيه ميشود. 
حجت الاسلام خلخالي گفت: « مساله ديگري كه بايد همه بدانند آن است كه بعضي از مجروحان تير خورده كه نامشان در دفتر بيمارستان ثبت است ناپديد شدهاند و از مرده و يا زنده آنان خبري نيست». حجت الاسلام خلخالي تعداد مجروحان پاسدار ارتشي و ژاندارمري را 100 نفر اعلام كردو گفت: « تعدادي از جمله ستوان يكم ميرزايي به گروگان گرفته شدند. و در تماماين عمليات نشآنهاي از كار دكتر نيلوفري به چشم ميخورد و دكتر نيلوفري فاروق كيخسروي را كه سر دسته اشرار است به مهاباد منتقل كرده است». يكي ديگر از مفقود شدهها استوار يكم بهروز علي روستا است. كه از او هم خبري نيست شاهد عينياين قضيه حسين رمضاني است كه خود يكي از متهمان است و راننده آمبولانس شهرداري بودو اظهار داشته است دكتر نيلوفري را كلاشينكف بدست در حالي كه قطار فشنگ به كمر داشته است. ديده است كه به پاسداران حمله ميكرده است يكي ديگر از خبرنگاران از حجت الاسلام خلخالي در مورد اظهار عدم رضايت بعضي مردم سنندج از اعدامهاي اخير پرسيد و حجت الاسلام خلخالي گفت: «اين سروصداها از هشت ماه قبل بوده شما برويد پروندهها را رسيدگي بكنيداينها حتي قصد داشتهاند شب حادثه با خمپاره فرودگاه سنندج را مورد حمله قرار دهند و اكثر آنها در جبهه جنگ دستگير شدهاند حتي خود نيلوفري به من اعتراف كرده است». دراين موقع كه حجت الاسلام خلخالي با خبرنگاران خبرگزاري پارس گفتگو ميكرد نماينده اهالي بانه از طرف امام جمعهاين شهر وارد شد و عنوان كرد كه مردم در صدد كوچ كردن برآمدهاند. حجت الاسلام گفتگو را قطع كرد واين امان نامه را براي مردماين شهر به امام جمعه بانه داد.
بسمه تعالي
سلام من به مردم شريف اصيل و مبارز بانه،مردم در مراحل بحراني نشان دادهاند كه تسليم شورشيان و بلواگران و دموكراتهاي وابسته نبودهاند. من از طرف امام و همه مردم امان ميدهم  كه در حين ورود ارتش بهيچوجه عملي كه منجر به خونريزي و غارت شود انجام نخواهد شد آنها مطمئن باشند كه من با كمال آرامش ارتش را وارد بانه خواهم كرد.اين پيام را بوسيله اخوي آقاي «كاك احمد سميعي» فرستادم.سلام من بر همه دوستان و همه اهل بانه.(اطلاعات11/6/1358)
اطلاعيه
ديروز اطلاعيهاي از سوي آيت الله خلخالي حاكم شرع در اختيار راديو مريوان گذاشته شد. متن اطلاعيه چنين است: 
بسم الله الرحمن الرحيم
به همه اهالي محترم كردستان بخصوص نواحي مريوان و حومه اطلاع داده ميشود كه بايد در اسرع وقت اسلحه و مهمات خود را به پادگان مريوان و يا پادگانهاي ديگر تحويل دهند و رسيد دريافت دارند. و اگر چنانچه تا بيستم ماه جاري اسلحههاي خود را تحويل ندهند و در منازل و جايگاههاي ديگر نگه  دارند افراد ضد انقلاب محسوب شده و به اشد مجازات محكوم شده و كيفر خواهند ديد. اميدواريم اين اصل مراعات گردد. لازم به ياد آوري است كه افراد فريب خورده از تمام طبقات ولو دموكرات بوده باشند مشمول عفو قرار گرفته مگر آدمكش و سران برجسته دموكرات باشند. 
حاكم شرع آيت الله خلخالي.(جمهوري اسلامي12/6/1358) 
مصاحبه با آيتالله خلخالي
كرمانشاه – خبرنگار كيهان: مذاكره ما با ضد انقلابيون و سران فريب خورده و سرسپرده حزب دموكرات فقط به زبان اسلحه ممكن خواهد بود. 
اين مطلب را حجت الاسلام صادق خلخالي در يك گفتگويي اختصاصي با خبرنگار اعزامي كيهان در مريوان اعلام كرد. 
وي همچنين افزود: ما اصلاً وجود دموكراتها را به رسميت نميشناسيم چون آنهايم عده خائن و آدم كش هستند.
نامبرده اضافه كردند: دموكراتها از صهونيستها الهام ميگيرند و در حاليكه پيشنهاد مذاكره ميدهند دفتر تبليغاتي آنها در اروپا، كردستان را دولت مستقل ميداند، و اين نشانه آن است كه آنها خواستار تجزيه كردستان بهر طريق هستند. 
حجت الاسلام خلخالي در مورد خبر اعلام سفر امام به كردستان گفت: من از راه دور بهپيشگاه امام عرض ميكنم كه سربازان جان به كف و پاسداران از جان گذشته در خدمت امام در كوهستانهاي كردستان با عناصر ناپاك ميجنگند. خيال امام بايد از هر جهت راحت باشد كه دشمنان اسلام سركوب خواهند شد و با اين منظور به كردستان تشريف نياوردند تا مادر سنگر قرار داريم، نوبت امام  نخواهد بود امام بايدالهام دهنده ما در قم باشد، وي در مورد گروگانگيري در بيمارستان سقز گفت:
در حدود 60 نفر از گروگان هاي سقز در ده ميرآباد در مرزهاي عراق بازداشت هستند. بازداست و گروگان گيري آنها بوسيله دموكراتها تقصير دكتر نيلوفري، دكتر صالحي و دكتر وثوقي بوده كه اين عده را تحويل دموكراتها دادهاند در حمله به بيمارستان سقز 8 نفر از ارتشيهاو پاسداران بطرز فجيعي كشته شدهاند.
اين عده را قبل از كشتن داغ كرده و بعد سوزاندهاند. اين عمل ضد انساني و ضد بشري و تبهكارانه كه با همكاري دكتر نيلوفري، دكتر صالحي ووثوقي انجام گرفت،خاطره كوره آدم سوزي المان نازي را مجددا زنده كرده است.
حجت الاسلام خلخالي افزود:من از همه دنيا و صليب سرخ جهاني دعوت مي كنم كه بيايندو اين صحنه را ببينند تا متوجه شوند كه اعدامهاي ما غيرمنطقي و غير اخلاقي نيست ما كساني را اعدام ميكنيم كه در سنگر بوده و فرمان قتل عام مردم را صادر كردهاند وي در مورد خبر عفوسران حزب دموكرات گفت: سران حزب دموكرات از قبيل قاسملو مورد عفو امام نيستند و من هيچگاه اين مطلب را نگفتهام. اگر دست من به قاسملو برسد و اورا بگيرم حسابش را خواهم رسيد. فرمان عفوامام فقط شامل كساني ميشود كه گول تبليغات حزب دموكرات را خورده و دستشان به خون كسي آلوده نشده است. نامبرده همچنين گفت: من از تهديد دموكراتها كه كمر به قتل من بستهاند نميترسم. چند شب پيش نيز آنها بخيال انكه مثل هر شب من در محل دادگاه پادگان سقز مستقر هستند با توپ به آنجا حمله كردند ولي به مقصود خود نرسيدند. اگر گلوله به هدف ميخورد تعدادي از همرزمان خود آنها كه در پادگان بازداشت هستند نابود ميشدند. 
 وي در پايان خبربازسازي و فعاليت مجدد شهرباني سقز را اعلام كرد و متذكر شد كه تمام پرسنل شهرباني با لباس فرم به كار خود بازگشتند.(كيهان12/6/1358) 
دو نفر در سنندج تيرباران شدند.
سنندج – آيتالله صادق خلخالي حاكم شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي، روز گذشته از سقز وارد سنندج شد و پس از ورود به پروندههاي دو تن از عوامل رژيم سابق و سه نفر ديگر كه به اتهامهاي گوناگون دستگيرشدهاند، رسيدگي كردو حكم دادگاه انقلاب اسلامي سنندج باين شرح صادر شد:
1ـ سرهنگ غلامعلي ايوبي ريس سابق ضد اطلاعات ارتش بجرم قتل سه نفر در دوره مرحوم مصدق، محارب با خدا و رسول خدا شناخته و محكوم به اعدام شد.
2ـ پاسبان اسماعيل احمدي نژاد بجرم زناي محصنه و تيراندازي به سوي مبارزان سنندح، مفسد في الارض شناخته و اعدام شد.حكم اعدام روز گذشته در محوطه فرودگاه سنندج اجرا شد 
دادگاه انقلاب سنندج همچنين جبار دلال فرجي، محمد بنكل و محمد هوشنگ را بجرم داير كردن مشروب سازي و كشف اسلحه ومهمات به 100 ضربه شلاق محكوم كرد.(كيهان 13/6/1358 )
اظهارات آيتالله خلخالي
قبلازظهر ديروز، با آيتالله خلخالي اظهار داشت: «امروز در دره «خان» بين سقز تلفني تماس برقرار كرديم. با همكاري ارتش و پاسداران منطقه از وجود مهاجمان پاك شد و اين گردنه بدست نيروهاي دولتي افتاد». آيتالله خلخالي گفت: بانه و مهاباد، هم اكنون آرام است و موادغذايي و نفت و بنزين كه در بانه و مهاباد، كمياب بود، به طرف اين دو محل حركت كرد و كمبود برطرف شد». آيتالله خلخالي گفت: «ديروز (پريروز) در پادگان سنندج براي پرسنل ارتش و ژاندارمري و پليس، از هدفهاي جمهوري اسلامي، سخن گفتم و لزوم وفاداري پليس و ارتش را به جمهوري اسلامي، بيان داشتم. همينجا لازم است بگوييم كه حقيقتاً ارتش و پاسداران و گروه تكاوران، از جان گذشتگي كردند تا بتوانند در شهرها و مناطق ناآرام، استقرار يابند». خلخالي درباره اوضاع شهر سقز گفت: «شهرباني سقز سه روز است كه كار مجدد خود را آغاز كرده و پرسنل شهرباني، شبانهروز به طور مسلحانه در شهر، انجام وظيفه ميكنند». 
در دادگاههاي انقلابي
آيتالله خلخالي در ادامه سخنان خود اظهار داشت: «در دادگاه انقلابي، امروز (ديروز) دو تن به اعدام محكوم شدند و حكم درباره آنان اجرا شد. اين دو تن، سرهنگ ايوبي و پاسبان اسماعيل احمدزاده نام داشتند كه با حضور خبرنگاران و فيلمبرداران تلويزيون سنندج محاكمه و محكوم شدند». خلخالي توضيح داد: «سرهنگ ايوبي به اعترافاتي كه به خط خود نوشته اعتراف كرده است كه در زمان دكتر مصدق سه نفر را كشته و دستور تيراندازي به سوي 15 نفر را صادر كرده است. اين محكوم در اوراق بازجويي هم  دكتر مصدق را خائن دانسته و هر جا كه اوراق بازجويي نامي از دكتر مصدق به ميان آورده به وي صفت خائن داده است». خلخالي گفت: «پاسبان اسماعيل احمدزاده به غير از دو فقره زناي محصنه، يك كودك را نيز كشته و متجاوز از 120 تير فشنگ به سوي مردم سنندج رها كرده بود». آيتالله خلخالي، همچنين دو تن از كسبه سقز را كه گرانفروشي كرده بودند هر يك را به 50 ضربه شلاق در ملاء عام محكوم كرده و حكم بيدرنگ، در ميدان سقز به اجرا درآمد. خلخالي همچنين 3 نفر ديگر را به جرم داير كردن مركز فحشا، فروش اسلحه، ترياك و مشروب هر يك به 100 ضربه شلاق در دو نوبت محكوم كرد».(اطلاعات14/6/13658) 
آيتالله خلخالي: دكتر نيلوفري عضو ساواك بود.
دكتر احمد نيلوفري رييس بيمارستان سقز كه قبلاً در جريان حوادث اخير كردستان نظاميان و مجروحان مصدوم را به عنوان گروگان، در اختيار اعضاي حزب دمكرات كردستان ميگذاشت، عضو ساواك بوده است. اين مطلب را آيتالله خلخالي عنوان كرد. آيتالله خلخالي همچنين گفت: «دكتر احمد نيلوفري، از 18 سال پيش بدين سو از زماني كه دانشجوي دانشگاه تهران بوده با سازمان امنيت همكاري صميمانه داشته و همراه برادرش جميل نيلوفري كه او نيز عضو سازمان ساواك بوده در آن سازمان جهنمي كار ميكرده است». آيتالله خلخالي افزود: «شاهد قضايا، عدهاي از پزشكان، از جمله دكتر مدرس اهوازي، ميباشد كه بوسيله تلفن ما را در جريان گذاشت. پرونده پرسنلي اين دو برادر كه عضو ساواك ميباشند، حتماً در ساواك منحله تهران موجود است. يكي ديگر از افراد فعال ماجراهاي سقز كه در سپردن مصدومين به عنوان گروگان به دمكراتها شركت داشته به نام حسين رمضاني راننده كاميون زباله شهرداري به حكم دادگاه شرع به نايين تبعيد شده است. دكتر نيلوفري، پس از آنكه نتوانست گروگانها را به سقز بازگرداند، به حكم دادگاه شرع، به رفسنجان، تبعيد شد».(اطلاعات16/6/1358) 
4 نفر در سقز تيرباران شدند.
دادگاه شرع سقز، چهار تن كه با سنگربندي در سقز اقدام به خلع سلاح افراد مسلح دولت كرده بودند را به مرگ محكوم كرد و حكم پس از ابلاغ به محكومان بيدرنگ اجرا شد. دادگاه شرع سقز به رياست صادق خلخالي تشكيل جلسه داده بود و چهار نفر را به شرح زير، مستحق مجازات مرگ دانست: عطاءالله محمدي، حسين محمدي، ابراهيم محمدي و حسين نوري.
آيتالله خلخالي قبل ازظهر ديروز دلايل دادگاه در مورد اعدام اين 4 تن را به شرح زير اعلام كرد: 
«اين چهار نفر در مقابل مأمورين سنگر گرفته بودند تا آنها را خلع سلاح كنند. جريان اين اقدام مسلحانه، حدود 10 ساعت طول كشيد و سرانجام با پرتاب نارنجك، سنگر آنان منهدم شد و دستگير شدند». آيتالله خلخالي افزود: «پس از تحقيقات از دستگيرشدگان، معلوم شد كه آنان مدتها در ايران به دزدي و چپاول و حتي كشتن مردم مشغول بودهاند و عدهاي از مردم بيگناه و مسلمان اطراف ديواندره را كشتهاند كه از جمله كشتهشدگان، مردي به نام سعيد رستمي بوده است. شهود عيني، مرگ سعيد رستمي، ورثه مقتول و زن و پنج فرزند صغيرش، در دادگاه حاضر بودند. اين چهار تن پس از انجام چندين فقره دزدي، و قتل و خلع سلاح مأموران ژاندارمري به عراق گريخته بودند. و اخيراً با توجه به نفوذ دمكراتها در غرب به ايران بازگشته و عمليات گذشته خود را در اطراف سقز و ديواندره از سر گرفتند و حين اقدام به خلع سلاح ماموران، دستگير شدند». خلخالي افزود: «اعدام انقلابي اين چهار تن كه از سران اشرار منطقه بودند با حسن استقبال روبرو شده است».(كيهان16/6/1358) 
بازديد آيتالله خلخالي
 آيتالله خلخالي در سفر به كردستان از بوكان بازديد كرد در جريان اين بازديد، 5 تن از 7 نفر بازداشت شدگان اين شهر آزاد شد. به گفته مسوولين امر، نيروهاي پاسدار و ارتش  تا شعاع 15 كيلومتري بوكان را تحت مراقبت دارند و اين گروه از پاسداران در تعقيب 6 نفر از عوامل اصلي هستند كه در «تيكان تپه» فعاليت مؤثري داشته اند. از سوي ديگر فرمانده سپاه پاسداران مستقر در سقز از ساكنين اين شهرستان خواست سلاحهاي خود را تحويل دهند وگرنه تحويل دادگاه هاي انقلاب خواهند شد. (اطلاعات18/6/1358) 
دندان در مقابل دندان
با آيتالله خلخالي به گفت وگو نشستيم.آيتالله خلخالي در مورد يكي از آخرين  محاكماتش  به صحبت پرداخت و گفت: ديروز مردي به نام «تدين» را كه يكي از خبرچين ها و همكاران ساواك منحله بود محاكمه كردم،او در زمان رژيم سابق مردي به نام «درويش مناف» را شكنجه كرده و باعث شكستن 3 دندان او و دستش و همچنين معيوب كردن چشمهاي درويش مناف شده بود.پس از بررسي،دستور دادم 3 دندان تدين را به قصاص دندانهاي شاكي بشكنند و در مورد دست و چشم شاكي نيز او را به پرداخت 100 هزار ريال ضرر و زيان محكوم كردم و به اين ترتيب رضايت شاكي فراهم شد.آيتالله خلخالي در مورد عفو عمومي گفت: كساني كه در كشتار مردم دست داشتهاند،بايد به سزاي جنايت خود برسند،اگر از اول چند نفر از آنان را اعدام ميكرديم،بقيه حساب كارشان را ميكردند و كار به اينجا نميكشيد.(كيهان20/6/1358)  
اخطار شديد خلخالي در مهاباد
آيتالله صادق خلخالي،روز پنجشنبه گذشته وارد مهاباد شد و در پادگان آن شهرستان با رؤساي بعضي ادارات، اصناف و بازاريان و چند تن از علماي مهاباد ملاقات كرد. آيتالله خلخالي به دنبال اين ملاقات در پي تماسي با روزنامه اطلاعات گفت: «به عنوان حاكم شرع اعلام ميكنم: امر امام خميني هر كس، ولو از دمكراتها، اسلحه خود را تحويل دهد و از طرفداري ضدانقلاب دست بردارد، مشمول عفو امام خواهد بود. بازار بايد وضع عادي خود را پيدا كند و شهرباني افتتاح و كار را شروع كند و هرگونه تظاهرات ضد ملي و ضد ديني ممنوع گردد و اگر كسي برخلاف مقررات ارتش و پاسداران عمل كند طبق مقررات با او رفتار خواهد شد. ضمناً مراكز مشروب فروشي و مشروب سازي در شهر از اين تاريخ ممنوع است و گرانفروشان، محتكران و رباخواران و زمينخواران به اشد وجه مجازات خواهند شد». در همين زمينه، خبرنگاران اعزامي اطلاعات به كردستان، گزارش مفصلي دارد كه ميخوانيد:بعدازظهر پنجشنبه، صادق خلخالي وارد مهاباد شد و در پادگان شهر، براي روحانيون، معتمدين محل و بعضي از افراد محلي مهاباد، سخنراني كرد. خلخالي گفت: «ساواك 200 نفر از اهالي كردستان را كه با من زنداني بودند، از زندان خارج كرد و آنها را كشت». در ضمن تشريح چگونگي اين حادثه فجيع اظهار داشت: «بعد از حادثه مريوان، حادثه پاوه پيش آمد دستي از دور به آتش داريد و يا رفتهايد  و آنجا را ديدهايد كه دمكراتهاي دو آتشه، رفتند و در كنفرانس «قوري قلعه» شركت كردند».
·	خلخالي گفت: به دستور دكتر ابولاقاسم رشوند (اهل قلهك تهران) تمام مسلمانان را كه اكثراً سني بودند سربريدند و با اين وضع، ما نميتوانستيم نظارهگر باشيم و از دور بگوييم: ملت كردستان، همينطور به حال خود باشند. با وجود اينكه 98 درصد ملت كردستان غير از اين بچههاي تازه به دوران رسيده، اهل نماز جمعه و مسلمان هستند در اين وسط بود كه امام با حس مسووليت به عنوان فرمانده كل قوا، ديدند، شايد دولت غير انقلابي حركت كند. دستور دادند، ارتش دمكراتها را سركوب كند».
·	در مساله سقز،70 نفر از ارتشيان و پاسداران ما ناپديد شدند. اين عده را همين دكتر نيلوفري و رفقايش تحويل دمكراتها دادند و آنها نيز اسراي ما را به عراق بردند و اگر حالا من ميخواستم دكتر نيلوفري را به مرگ محكوم كنم حقوق بينالملل و طرفداران حقوق بشر حركت ميكردند كه دكترها را ميخواهند ريشه كن كنند. در مهاباد شايعه كردند كه خلخالي يك بچه 12 ساله را محكوم به اعدام كرده است. اينها حضور داشتهاند، ديدهاند كه ما كساني را اعدام كرديم كه يا در سنگر بودهاند و يا از خارج آمدند، در پاوه كساني را گرفتيم كه مسيحي بودند. مسيحي آنجا چكار ميكند»؟
«ديروز شنيدم كه در مهاباد تظاهرات شده و يك مشت بچه جمع شدهاند و گفتهاند ما پاسدار نميخواهيم. عزالدين رهبر ماست. اين پاسداراني كه شما آنها را در اين لباس ميبينيد خدا ميداند يا دكترند يا مهندسند يا ديپلمه هستند. شما با اينها صحبت كنيد كه اخلاقشان چطور است؟ اينها حقوق نميگيرند و فقط به خاطر اسلام است كه به اين لباس در آمدهاند». خلخالي گفت: «عزالدين حسيني هم صالح از ساواك حقوق ميگرفت. امام جمعه هم بود بعضي موقع هم اجازه اجتهاد ميداد». 
جوجه دمكراتها
خبرنگار اعزامي ما مينويسد: خلخالي از علما خواست كه كاري كنند كه از فردا بازار مهاباد باز شود و افزود: «تحصن و بستن بازار معني ندارد و از اين تاريخ تظاهرات به هر عنواني كه باشد، قدغن است. به پاسداران و ارتش گفتهايم هر كس بخواهد تظاهرات كند با او طبق مقررات رفتار ميكنيم. ما ديگر نميتوانيم ببينيم در ميان ما، عليه ملت ما و عليه دين ما فعاليت داشته باشند. ملتي كه شاه را با آن عظمتش شكست داد در آن واحد ميتواند جوجه دمكراتهاي وابسته و اين جوجه كمونيستها را سر جايشان بنشانند. اينها به آسياب صهيونيسم ميريختند». خلخالي در بخش ديگري از سخنانش افزود: «همه مردم كردستان چه دمكرات و غيره مشمول عفوند، مگر سران دمكرات» جلسه سخنراني سپس به بحث و گفتگو كشيده شد و در هر مورد خلخالي به سئوالها پاسخ داد.
گذشته خارجيها
يكي از روحانيون گفت: «ما ميخواهم كه به گفته و نوشتههاي خارجي با ما رفتار نشود». خلخالي پاسخ داد: «آمريكاييها هر چه ميخواهند بنويسند و اروپاييها هر چه ميخواهند بگويند. ما به آنها توجهي نداريم آنها در روزنامه نوشته بودند كه ارتش تا 3 سال ديگر هم نميتواند به مهاباد برسد. ما كه جمهوري اسلامي هستيم كه اين يك الگوست. شما نبايد اصلاً به اين نوشتهها توجه كنيد. آيا وقتي ارتش و پاسداران وارد مهاباد شدند تا حالا يك نفر را كشتهاند يا خانههايي را غارت كردهاند؟ شما نبايد اين شايعات را تكرار كنيد».
قول علماي مهاباد
خبرنگار ما مينويسد: «در اين مجلس قصد داشتهاند يكي از اعضاي شوراي شهر را بازداشت كنند، اما خلخالي گفت: «در اين مجلس كسي بازداشت نميشود و علما قول دادهاند ديگر در شهر تظاهراتي نخواهد شد». در اين بين جواني از بين جمعيت به پا خواست و گفت: «از طرف مردم مهاباد و حومه، قطعنامهاي صادر شده است». خلخالي پرسيد: «تعداد امضاي زير قطعنامه چقدر است»؟ 
جوان پاسخ داد: امضايي ندارد. 
خلخالي گفت: آيا از طرف مردم مهاباد و حومه وكالتنامه داريد. پاسخ شنيدند ندارم.
خلخالي گفت: «قطعنامه را بخوانيد». جوان قطعنامه را قرائت كرد: 
ماده 1ـ به رهبران مذهبي و سياسي كرد كه خون آنها با خون ملت كرد يكي است هيچگونه توهيني نشد.
ماده 2ـ مجاهدان حق ورود به شهر و دهات اطراف كردستان و مناطق كردنشين را نداشته باشند. 
ماده 3ـ عفو عمومي براي تمام ملت كرد كه شامل سران حزبي هم باشد.
قبول نداريم
خلخالي در پاسخ اين 3 ماده اظهار داشت: ما عزالدين حسيني و قاسملو را به عنوان سران كرد قبول نداريم. مجاهدين نيز به همه جا خواهند رفت. جوان؛ قطعنامه را ادامه داد: 
ماده 4ـ تشكيل نشدن دادگاههاي انقلابي در مهاباد.
خلخالي گفت: «ممكن نيست. دادگاه بايد وظيفه خود را انجام دهد».
ماده ديگر قطعنامه قرائت شد: 
ماده 5ـ آزادي برادران كرد كه در مهاباد دستگير شدند.
 خلخالي پاسخ داد آنها كه ضد خلقي بودهاند، اگر توبه كنند مشمول عفو خواهند شد و آنهايي كه از سران هستند، حساب ديگري دارند.
سپس ماده 6 به شرح زير قرائت شد: 
عفو عدهاي از برادران ارتشي كه در مهاباد خدمت ميكردند و اكنون در پادگان اروميه زنداني هستند. خلخالي پاسخ داد: «ابداً قبول نداريم و طبق قرارداد ارتش با آنها رفتار ميشود تا ارتشيها بفهمند وقتي از مردم حقوق ميگيرند بايد مردم خدمت كنند». آنگاه ماده 7 قرائت شد از اعدام برادران كرد. در شهر سنندج جلوگيري شود. خلخالي پاسخ داد: «اين خواسته هم ممكن نيست و شما نبايد اين حرفها را بزنيد زيرا علما اينجا نشستند و اگر مسالهاي باشد آنها مطرح خواهند كرد». 
مهلت 48 ساعته
جواني كه قطعنامه را مي خواند گفت: پاسخ اين هفت ماده را بايد ظرف 48 ساعت از راديو و تلويزيون بدهيد. خلخالي گفت: «پاسخها را همين حالا دادهام و ديگر احتياجي به 48 ساعت مهلت نيست. ضمناً بگوييد تظاهرات قدغن است و ارتش و پاسدارا ن همه جا هستند».(اطلاعات18/6/1358)
6عراقي در كردستان محكوم به اعدام شدند.
دادگاه انقلابي كردستان، به رياست صادق خلخالي، ده نفر از سران حزب دمكرات بوكان را به دهسال زندان در شيراز محكوم كرد. محكومان عبارتند از: رحمان اباذري، عمر عبدالقادر، محمد صديق مسعودي، علي دباغي، عبدالله دباغي (جمعي ژاندارمري)، اسماعيل قاسملو (از بستگان رحمان قاسملو، رهبر حزب دمكرات و رييس مخابرات بوكان) خسرو ملكي، رشيد سپهري، رحيم بهرام آزاد و عمر سعيد پور. ضمناً 6 نفر از اتباع عراق كه در سنگرهاي سردشت (نزديك مرز ايران و عراق) به كمك دمكراتها آمده بودند و ميجنگيدند، پس از دستگيري در دادگاه انقلابي به رياست صادق خلخالي به مرگ محكوم شدند، ولي حكم در مورد آنها اجرا نشد و محكومان عراقي به تهران عازم شدند. آيتالله خلخالي، در اين زمينه گفت: اين شش نفر، چون دستشان به خون سرباز ايراني و پاسداران آغشته شده بود، به اعدام محكوم شدند، ولي براي اجراي حكم و تصميم نهايي، به تهران فرستاده شدند، چون ممكن است مصالح جمهوري اسلامي، اعدام آنها را اقتضا نكند.(اطلاعات19/6/1358)
اطلاعيه حجت الاسلام خلخالي 
بسمه تعالي-سلام بر مردم مبارز و مسلمان شهرستان مياندوآب و حومه با گزارشهاي واصله متعدد مورد وثوق كميته قبلي مياندوآب هيچگونه صلاحيت اداره شهرستان مياندوآب را ندارد و بايد در اسرع وقت منحل و لازم است همه اسلحه و مهمات موجود را در اختيار سپاه پاسداران انقلاب اين شهرستان بگذارند. تمرد از اين حكم تمرد از حكم خداست و طبق مقرارت با متمردين رفتارخواهد شد. صادق خلخالي 20/6/58(جمهوري اسلامي22/6/1358)
  گفتگو با صادق خلخالي 
قم ـ خبرگزاري پارس: حجتالاسلام حاج شيخ صادق خلخالي حاكم شرع كه در جريان درگيريهاي منطقه كردستان به نقاط مذكور رفته بود صبح پنجشنبه براي دادن پارهاي از گزارشات و مشاهدات خود به حضور امام خميني به قم آمد.حجتالاسلام در گفت گوئي با خبرنگار خبرگزاري پارس در قم گفت: «تا اندازه اي كارهاي آنجا روبراه شده و افراد فدائيان خلق در مناطق «الوتان» كه بين پيرانشهر و سردشت و «ميرآباد» فعاليتهائي دارند و در حدود 160 نفر از گروگانها كه بين آنها ارتشي و پاسدار و افراد عادي مردم بوسيله افراد دموكرات اسير هستند و شديدا براي نگهداري اين گروگانها فعاليت ميكنند» خلخالي در قسمت ديگري از سخنانش افزود: «مشكلات كردستان يكي دو تا نيست نه تنها اصلاحات ارضي در زمان گذشته صورت نگرفته بلكه مردم بي پناه و فقيرمورد همه گونه تلقينات ناروا و ضد ديني قرار دارند و به روي همين اصل است كه فدائيان خلق و كمونيستها اين مسايل را عنوان ميكنند و ميخواهند از اين رهگذر جمهوري اسلامي را بايكوت كنند. جهاد سازندگي در تمام شهر و روستا و روستاها بايد در اسرع وقت اصلاحات چشمگيري انجام دهند به وضع فقرا و درماندگان رسيدگي شود. و آوارگاني كه در جنگ خانه و زندگيشان را از دست دادهاند هرچه زودتر براي آنها مسكن تهيه شود و راههاي اصلي كردستان بايد اسفالت شود و دست كمونيستها و بوميها ي دموكرات از سازمانهاي دولتي مانند آموزش و پرورش مخابرات دادگستري و پست كوتاه شود همچنين سينماهاي موجود در كردستان بايد به كانون فرهنگي و سينمائي اسلامي تبديل شود و دست همه جمعيتهاي رژيم گذشته و فئودالهاي ننگين هرچه زودتر قطع شود».(جمهوري اسلامي24/6/1358) 
خلخالي:عزالدين، قاسملو و طالباني به عراق گريختند. 
 امروز در تماسي تلفني با حجت الاسلام صادق خلخالي حاكم شرع استان كردستان اطلاع حاصل شد كه عزالدين حسيني،  عبدالرحمن قاسملو،  جلال طالباني و عده ديگر از رهبران حزب منحله كردستان به عراق گريخته اند.  نامبرده اعلام كرد كه بدنبال ورود پيروزمندانه ارتش جمهوري اسلامي ايران كه با استقبال شايان توجه مردم روبرو گشت مهاجمين كه تمامي شهر را در اشغال داشتند و تحت رهبري عناصر رهبري حزب منحله دموكرات حالت تدافعي گرفته وبا سنگر گيري در مقابل نيروهاي نظامي آرايش نظامي گرفته بودند بدنبال ورود ارتش و مستقر شدن در شهر و شكستن حلقه محاصره و مقاومت شورشيان،  رهبران حزب منحله بلافاصله از شهر خارج و متواري و از مرزها گريخته و اكنون در عراق هستند و در شهر هم هيچ اثري از وجود شورشيان مشاهده نميشود و آرامش حاكم است.(كيهان25/6/1358)  
خلخالي:دست امام جمعه هاي رژيم سابق بايد از كردستان قطع شود. 
قم: حجت الاسلام صادق خلخالي حاكم شرع كه در جريان درگيريهاي منطقه كردستان به آن منطقه رفته بود براي دادن پارهاي از گزارشات و مشاهدات خود به حضور امام خميني به قم آمد 
حجت الاسلام خلخالي اعلام كرد: تا اندازهاي كارهاي آنجا روبراه شده و افراد فداييان خلق در مناطق «الوتان» كه بين پيرانشهر و سردشت و ميرآباد است فعاليت هايي دارند ودر حدود 160 نفر از گروگانها كه بين آنها ارتشي و پاسدار و افراد عادي بوسيله افراد دمكرات اسير هستند وشديداً براي نگهداري اين گروگانها فعاليت ميكنند 
حجت الاسلام خلخالي افزود: مشكلات كردستان يكي دوتا نيست،نه تنها اصطلاحات ارضي در زمان گذشته صورت نگرفته،بلكه مردم بي پناه وفقير در مورد همه گونه تلفات ناروا و ضد ديني قرار دارند و روي همين اصل است كه فداييان خلق و كمونيستها اين مسايل را عنوان ميكنند و ميخواهند از اين رهگذر جمهوري اسلامي را«بايكوت» كنند.جهاد سازندگي در تمام شهرها و روستاها بايد در اسرع وقت،اصلاحات چشمگير انجام دهد و به وضع فقرا و بازماندگان رسيدگي شود و آوارگاني كه در جنگ،خانه و زندگيشان را از دست دادهاند هر چه زودتر براي آنها مسكن تهيه شود و راههاي اصلي كردستان بايد آسفالت شود و دست كمونيست ها و بوميهاي دموكرات از سازمانهاي دولتي مانند آموزش و پرورش،مخابرات،دادگستري و پست كوتاه شود و هم چنين سينماهاي موجود در كردستان بايد به كانون فرهنگي  تبليغاتي اسلامي تبديل شود و دست امام جمعههاي رژيم فاسد گذشته و فئودالهاي ننگين هر چه زودترقطع شود.(كيهان25/6/1358)
درباره اعدام چهار نفر در كردستان؛آيتالله خلخالي اعتراض استاندار كردستان را رد كرد. 
آيتالله صادق خلخالي در پي اعتراض «دكتر شكيبا» استاندار كردستان به اعدام 4 نفر در سنندج، ديوانده و كامياران كه در تهران تايمز درج شد، در تماسي با كيهان، اعتراض وي را رد كرد. 
وي در توضيح پيرامون اعدامها گفت:
«حاجي علي بيگردي» و همكارش،دختري را كه در پاسدارخانه بود، به بهانه ناامن بودن پاسدارخانه،شب با ضمانت بخانه كدخدا ميبرند ولي باتفاق 9 نفر ديگر به دختر تجاوز ميكنند و دادگاه نيز بحكم قرآن و اسلام، آن دو نفر را محكوم به اعدام و شركاي جرم را به حبس يا تبعيد محكوم كرد 
آيتالله خلخالي 2 تن ديگر از اعدام شدگان را از مالكين با نفود منطقه خوانده و جرم آنان را كشتار دستجمعي و تجاوز ناموسي به دختران آبادي و بستن غل و زنجير به پاي مردم اعلام كرد 
وي افزود:در آبادي كه آب آشاميدني و توالت نبود،مالكين براي ميهمانانشان حمام فراهم كرده و وسائل عيش و نوش پاليزبان اويسي و مادر فرح واردشير زاهدي را تدارك ديده بودند.
آيتالله خلخالي اظهارات شكيبا استاندار كردستان مبني بر انتقال فتودالها با برانكارد به دادگاه را به شدت تكذيب كرد و آنرا افترايي از سوي استاندار خواند و اضافه كرد:«اگر اعدام يك فرد فاسد و ادمكش و متجاوز به ناموس بيچارگان خيانت باشد،پس معني عدالت چيست؟» (كيهان25/6/1358)
گزارش خلخالي درباره غرب كشور به امام 
خلخالي: 150 نفر توسط دمكراتها به گروگان گرفته شدهاند.
آيتالله خلخالي كه به فرمان امام خميني به منطقه كردستان رفته است بطور موقت اين منطقه را ترك كرد تا گزارشي از اوضاع غرب كشور به حضور امام تقديم كند. صادق خلخالي شب گذشته قبل از آنكه به سوي قم حركت نمايد، در گفتگويي با اطلاعات، نكات تازهاي را از ماجراي گروگانگيري توسط دمكراتها فاش ساخت. وي گفت: «گروهي كه در غرب كشور حدود 150 نفر را به گروگان گرفتهاند در جنگلهاي «اكوتان» كه در نزديكي مرز ايران و عراق قرار دارد پنهان شدهاند». وي افزود: «اين افراد به نظر ميرسد كه از فداييان خلق باشند زيرا هيچكدام كردي نميدانند و لهجه اكثر آنها اصفهاني، شيرازي و رشتي است». صادق خلخالي آنگاه گفت: «دو شب قبل، توپخانه عراق در 25 كيلومتري جنوب شرقي بانه در دهي به نام «پهلوي دژ»، دمكراتها را وادار به عقبنشيني كردند و آنها به طرف مرز ايران رفتند». خلخالي افزود:«در اين درگيري تلفات سنگيني به دمكراتها وارد شد زيرا آنها از دو طرف در مقابل دو ارتش ايران و عراق قرار گرفته بودند». آيتالله خلخالي كه به عنوان حاكم شرع در غرب كشور به سر ميبرد در مورد كار دادگاههاي انقلاب گفت: «در آخرين دادگاهي كه تشكيل شد، 2 نفر از خوانين كامياران به جرم قتل مردم بيپناه و رعاياي دهات كه يكي از آنها تنها 13 نفر را به قتل رسانده بود و جرايمي از قبيل زناي محصنه نيز داشت محكوم به اعدام شدند. اموال وي نيز كه از راه نامشروع بدست آمده بود به نفع مستضعفان روستايي كه در آنجا زندگي ميكرد مصادره شد. نفر دوم كه به جرم قتل و تجاوز ناموسي دستگير و اعدام شد پدر شوهر خوانندهاي بنام مهستي بود». آيتالله خلخالي گفت: «2 نفر ديگر نيز بنام حاج علي بيگلري و حبيب بيگلري در دادگاه محكوم به اعدام شدند. اين دو نفر يكي از آنان خويشاوند خود را در خانه پناه داده بودند ولي شب هنگام او را مورد تجاوز قرار داده بودند».(اطلاعات 25/6/1358)
حجتالاسلام صادق خلخالي شايعات صهيونيسم را بشدت تكذيب كرد. 
قم ـ خبرگزاري پارس: حجتالاسلام حاج صادق خلخالي حاكم شرع براي رسيدگي بوضع زندانيان و متهمين، مجدداً  بمناطق غرب كشور سفر كرد حجتالاسلام خلخالي قبل از سفر به همدان، جمعه شب گذشته در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: «ما از خط مشي امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران تجاوز نكرده و نخواهيم كرد و تهمتهاي ناروائي كه بوسيله صهيونيسم بين المللي در جرايد داخلي و خارجي بمن نسبت داده ميشود تكذيب ميكنم و اعلام ميكنم كه اين مسايل را در واقع دشمنان اسلام، مسلمين، قران و آزادي و انسانيت مطرح ميكنند». حجتالاسلام خلخالي افزود …. «در مورد كساني كه ميگويند با برانكارد و ملحفه بدادگاه آورده شدند و در جرايد خارجي منعكس شده است ساخته و پرداخته دست امپرياليزم است و اين قبيل عكسهاي را يقيناً صهيونيزم مونتاژ ميكنند كه اعلام شده يكي از فئودالهاي كردستان و كامياران بود و همه شاهد بودند در كمال صحت و با پاي خود به محكمه آمده و هيچگونه بيماري و كسالتي در وجود ايشان نبود. اين مرد براي خود در كامياران ويلايي به سبك ويلاهاي اروپايي ساخته بود در حاليكه روستاي 150 خانواري او وضع رقت باري داشت. كشاورزان اين روستا حتي زمين براي كشاورزي نداشتند اين شخص باموال همه افراد منطقه تجاوز و نواميس آنها را هتك حرمت كرده بود. و متجاوز از پنجاه فقره زناي محصنه داشت و چندين نفر را بقتل رسانده بود. غل و زنجير بپاي روستائيان مظلوم و بي پناه زده بود و من نميدانم چه دستي در كار است كه از اين نوع افراد دژخيم ميخواهند فرشته درست كنند. همان دستي كه از يك دكتر ضد انساني ميخواهد يك پزشك دلسوز بسازد و مطالبي را در روزنامه انتشار ميدهند تا بعنوان مثال شايع كردهاند من يكسال و نيم در بيمارستان «چهرازي» بيمار رواني بودم و حال آنكه همگان ميدانند كه اينها جز موهومات نيست آيا مداركي هم ميتوانند ارائه بدهند من در اين مدت شانزده سال تمام تبعيد بودم يا در زندان و با در حوزه عليمه تدريس ميكردم حجتالاسلام خلخالي حاكم شرع در مورد اعدامهاي انجام شده در كردستان گفت در بعضي از جرايد در مورد اعدامهايي كه در كردستان صورت گرفته انتقادهايي شده است ولي اگر آنها مدارك قانع كنندهاي دارند ارائه دهند. و اميدوارم كه انشاءالله اينگونه اشخاص توجه داشته باشند و از اين پس با كلي گويي، مطالب را وارونه جلوه ندهند و اذهان مردم ساده لوح را مشوش ننمايند. چرا در باره كمكهاي جنسي و نقدي كه با دست من انجام شده و در تمام شهرهاي استان توزيع گرديده و هم چنين متجاوز از 1500 نفر از زندانيها كه آزاد شدهاند، حرفي زده نميشود ؟ 
چرا ما بايد طوري رفتار كنيم كه با دست خود، خوراك جرايد و راديوهاي خارجي امپرياليزم و صهيونيزم را فراهم كنيم خداوند بهمه ما بينش اسلامي و قراني مرحمت كند».(جمهوري اسلامي1/7/1358)  
حجت  الاسلام  خلخالي اتهامات و شايعات مخالفين خود را رد كرد0 
«حجت الاسلام حاج صادق خلخالي» حاكم شرع براي رسيدگي بوضع زندانيان و متهمين مجددا به مناطق غرب كشور سفر كرد. حجت الاسلام خلخالي قبل از سفر به همدان جمعه شب گذشته در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: «ما از خط مشي امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران تجاوز نكرده و نخواهم كرد و تهمتهاي ناروايي كه بوسيله صهيونيسم بينالمللي در جرايد داخلي وخارجي به من نسبت داده ميشود تكذيب ميكنم و اعلام ميكنم  اين مسايل را در واقع دشمنان اسلام، مسلمين، قرآن، آزادي و انسانيت مطرح مي كنند. 
حجت الاسلام خلخالي افزود: در موردكساني كه ميگويند با برانكارد و ملحفه به دادگاه آورده شدند و در جرايد خارجي منعكس شده است ساخته و پرداخته دست امپرياليزم است و اين قبيل عكس ها را يقينا صهيو نيزم مونتاژ ميكند متهمي كه اعلام شده يكي از فئودال ها ي كردستان و كامياران بود و همه شاهد بودند در كمال صحت و با پاي خود به محكمه امده و هيچگونه بيماري و كسالتي در وجود ازايشان نبود اين مرد براي خود در كامياران ويلايي به سبك ويلاهاي اروپايي ساخته بود در حالي كه روستاي 150 خانواري او وضع رقبت باري داشت كشاورزان اين روستا حتي زمين براي كشاورزي نداشتند اين شخص به اموال همه افراد منطقه تجاوز و نواميس انها را هتك كرده بودو متجاوز از 50 فقره زناي محصنه داشت و چندين نفر را بقتل رسانده بود كندو زنجير به پاي روستاييان مظلوم و بي پناه زده بود من نميدانم چه دستي در كار است كه از اين نوع افراد دژخيم مي خواهند فرشته درست كنند 
همان دستي كه از يك دكتر ضدانساني ميخواهد يك پزشك دلسوز بسازد و مطالبي را در روزنامهها انتشار ميدهند تا به عنوان مثال شايع كردهاند من يكسال و نيم در بيمارستان چهرازي بيمار رواني بودم و حال آنكه همگان ميدانند كه اينها جز موهومات نيست آيا مداركي هم ميتوانند ارائه بدهند من در اين مدت شانزده سال يا در تبعيد بودم يا در زندان و يا در حوزه علميه تدريس ميكردم حجت الاسلام خلخالي حاكم شرع در مورد اعدامهاي انجام شده در كردستان گفت در بعضي از جرايد در مورد اعدامهايي كه در كردستان صورت گرفته انتقاداتي شده است ولي اگر آنها مدارك قانع كنندهاي دارند ارائه دهند واميدوارم كه انشاءالله اينگونه اشخاص توجه داشته باشند و از اين پس با كلي گويي مطالب را وارونه جلوه ندهند و اذهان مردم ساده لوح را مشوش ننمايند چرا درباره كمكهاي جنسي و نقدي كه با دست من انجام شده ودر تمام شهرهاي كردستان توزيع گرديده و همچنين متجاوز از 1500نفر از زندانيها كه آزاد شدهاند حرفي زده نميشود؟ چرا ما بايد طوري رفتار بكنيم كه با دست خودخوراك جرايد و راديوهاي خارجي امپرياليزم و صهيونيزم را فراهم كنيم خداوند بهمه ما بينش اسلامي و قراني مرحمت كند.(كيهان1/7/1358)
حجتالاسلام خلخالي مدارك نيلوفري را فاش كرد. 
قم ـ  خبرگزاري پارس: ديروز آيت الله صادق خلخالي كه براي رسيدگي به چند پرونده به همدان رفته است. در تماسي با خبرگزاري پارس در قم در مورد سخنان انتقادآميز شب شنبه آقاي اسلام كاظميه در ميزگرد تلويزيوني راجع به پرونده «دكتر نيلوفري» گفت: «شخص غير مسوولي بنام اسلام كاظميه در تلويزيون صحبت كرده و سرسختانه از دكتر نيلوفري دفاع نموده است. آيا ايشان از پرونده ساواك دكتر نيلوفري و برادر او اطلاع دارد ؟ آيا از دادن گروگانهاي زخمي ارتشي و پاسداران به دموكراتها كه با دست دكتر نيلوفري و دكتر وثوقي و دكتر صالحي انجام شده اطلاع دارد ؟ آيا از اسلحه كلاشينكف و فشنگهائي كه به كمر بسته و مدت سه ساعت با سلاح در كنار پل با پاسداران انقلاب اسلامي و ارتشيان جمهوري اسلامي جنگيده است با خبر است ؟ آيا چهار نفر گروگان پاسدار كه زخمي بودند و آقاي نيلوفري با اتومبيل خود آنان را به بوكان برده و تحويل مهاجمين داده و آقاي حسين رمضاني شاهد جريان است. مطلع اند ؟
آقاي دكتر نيلوفري چگونه ميتواند جواب دهد. در صورتي كه تمام آمبولانسهاي بانه، بوكان، سردشت، مهاباد، سقز را در اختيار چريكهاي افراد مهاجم گذارده بطوريكه در پشت جبهه نفرات پياده ميكردهاند. (جمهوري اسلامي2/7/1358)  
اطلاعيه حجتالاسلام صادق خلخالي
قم ـ  خبرگزاري پارس: اين اطلاعيه ديشب از سوي حجتالاسلام صادق خلخالي حاكم شرع به اهالي شهرهاي غرب كشور به اين شرح صادر شد: 
بسمه تعالي
بدينوسيله به اهالي محترم مهاباد ـ سقز ـ بوكان و سردشت اعلام ميگردد، هر گونه تظاهر و تحصن به نفع حزب منحله دموكرات از طرف جمهوري اسلامي ممنوع است كساني كه دست به اينگونه اعمال ضد انقلاب  بزنند طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد. حاكم شرع ـ صادق خلخالي چهارم مهرماه 1358.(جمهوري اسلامي4/7/1358)
 خلخالي:در مدتي كمتر از شش ماه همه كارمندان كرد به كردستان منتقل شدند0 
آيتالله خلخالي حاكم شرع در منطقه غرب كشور طي يك گفتگو مطالبي راجع به كردستان بازگوكرد وي درباره اعدام دكتر رشنودي چنين گفت: دكتر عبدالقاسم رشوندي سرداري را كه گفته ميشود ساكن قلهك تهران است او در نزديكيهاي بيمارستان مسلسل به دست دستگير شدو در تمام طول محاكماتش  يك كلام نگفت كه من براي معالجه بيماران آمدم بلكه اظهار ميداشت براي كوهنوردي شكار و غيره و … به منطقه آمدهام اودر طول يكي از جلسات از من اجازه گرفت به دستشويي برود. يكنفر را در پي او فرستادم، رفت و ديد او در توالت كبريت درآورده و پروندههاي خودش و كاغذهايي را كه در جيبش بود آتش ميزند.
 اين آدم وقتي دستگير شد كه داروي بيماران را دزديده بود و داده بود به دست دشمن البته از اين جهت براي ما مسالهاي نيست زيرا، زخمي، زخمي است ولي گروهي به دستور همين آقا، سرم خون را از بازوي پاسداران كشيده بودند و پاسداران را به گونه فجيعي سر بريده بودند. 
بگذاريد برايتان بگويم كه در پاوه اينها آلت تناسلي پاسداران را بريده بودند و در دهانشان گذاشته بودندو آنوقت اين آقا در محاكمهاش ميگفت: درود بر خلق قهرمان كرد … البته من عواقب اينكار را  ميدانستم كه او دكتر است و از تهران آمده است و لابد گروهي هم به طرفداري او برخواهند خاست. اما توقع من از مردم آزاده اين است كه مطالب را درست بررسي كنند آقايي كه سالها با فداييان خلق ارتباط داشته است، حالا كه در پاوه مرغ هم از خانهاش بيرون نميآيد براي كوهنوردي به اين منطقه سفر ميكند. وتازه با لباس كردي او ميگفت دو شب در كوهها بوده، اما در اين كوهها افراد بومي هم نميتوانند دو شب بمانند ولي اين آقاي غريب همراه با يك دبير كرمانشاهي چگونه دو روز رادر كوه بوده است، حالا فداييان خلق درباره اين موضوع خيلي قلم فرسايي ميكنند. اينها نميخواهند حقايق را بگويند، اينها اگر واقعه، طرفدار خلق هستند بايد بگويند چه كسي سر پاسداران را در بيمارستان بريد، ياوقتي زخميها و بيماران به بيمارستان مراجعه كردند، چه كسي آنها را به دموكراتها تحويل داد؟ و آنها را به بانه و مهاباد بردند. فداييان خلق از اينها هيچ اسم نميبردند… 
اينها آقايي را كه رضا نام دارد، روي زانويش علامت داس و چكش كوبيدهاند. هرويينياش كردهاند، اينها در منطقه هرويين پخش ميكنند. آنهم بوسيله دخترها تا اينها مجري دستورات آنها باشند، اين آقا رضا در مهاباد گرفتار شده، پروندهاش كامل است گفتهام كه وي رابه تهران منتقل كنند. شايد بعضي از اعضاءفداييان خلق آدمهايي خوبي باشندو مسلما هم هستند و با اين طرز فكر و انديشه هم مخالفند ولي آخر چگونه ميتوانيم اعمال اينها را توجيه كنيم.
او باز درباره كردستان ميگويد: اما ضمناً به يك نكته ديگر در مورد كردستان توجه كنيد در عرض كمتر از شش ماه تمامي بوميهاي كردستان در تمام ادارات از تلگراف چي گرفته تا كارمند بيمارستان و پستچي و كارمند دادگستري و فرهنگ همه به كردستان منتقل شدند و اين مانند مساله فلسطين يك فاجعه بود. اصلا اين سئوال پيش امده كه آخر چگونه دولت با اين همه انتقال موافقت كرده است0 
خلخالي در قسمت ديگري از اين مصاحبه گفت: 
كارهاي اساسي كه ما در كردستان كرديم، يكي توقيف نزول خوارها بود كه هنوز هم ادامه دارد و عدهاي از اينها را گرفيتم و يكي هم كنترل قيمتها بود كه بوسيله شلاق زدن چند نفر از محكترين و گرانفروشان قيمتها پايين آمدو كاري كه از نظر دولتي ما كرديم و دولت نمي توانست در ظرف چهار پنچ ماه انجام دهد احياء شهرباني ها بود، شهرباني پاوه شهرباني سنندج، شهرباني سقز، شهرباني بوكان، شهرباني مهاباد، بانه و بقيه ما همه اينها را احياء كرديم 
- آيا از پاليزبان و اردشير زاهدي و از اين قماش حضور كسي در كردستان احساس ميشد ؟
- اينها نيستند0 پاليزبان و زاهدي ممكن است در منطقه پول بفرستندولي خودشان انجا نيستند، چون اينها آدمهاي بزمي هستند نه رزمي كه بلند شوند بروند در منطقه وسط تير و گلوله. 
ـ شما اگر لازم باشد مثل يك چريك زندگي بكنيد اين كار را خواهيد كرد؟ 
ـ  اين زندگي را هم كه در كردستان داشتم و اكنون دارم كمتر از زندگي چريكي نيست. 
 آيتالله خلخالي پيرامون دخالت جلال طالباني در كردستان ميگويد:
«من تاكنون كوچكترين دخالتي ازجلال طالباني و اطرافيان نزديكش دستگيرم نشده است و اگر هم احياناً از طرف من مطالبي انتشار يافته بخاطر اين بوده است كه بعضي از دستگير شدگان مثل علي دادستاني «استادي» اظهار ميكرد كه من از نزديكان جلال طالباني هستم و از اين توطئهها زياد ديده ميشود كه افراد حزب دمكراتيك يا فدايي خلق يا وابسته به صهيونيزم خودشان را طرفدار طالباني معرفي ميكنند و ميخواهند بين ايرانيان و جلال طالباني اختلاف ايجاد كنند. 
ضمناً تا بحال من نه دست اتحاد به جلال طالباني در كردستان دادهام و نه اينكه جماهير شوروي، بهر حال آنچه را كه برايم مسلم است اينگونه دسيسهها از جانب صهيونيزم بينالملل و ايادي آنان است0(كيهان5/7/1358) 	
از سوي آيت الله صادق خلخالي: تظاهر و تحصن به نفع حزب  دمكرات در 5 شهر ممنوع اعلام شد.
اطلاعيه حجتالاسلام خلخالي
 اين اطلاعيه ديشب از سوي حجتالاسلام صادق خلخالي حاكم شرع به اهالي شهرهاي غرب كشور به اين شرح صادر شد: بسمه تعالي. بدينوسيله به اهالي محترم مهاباد، سقز، بانه، بوكان و سردشت اعلام ميگردد هر گونه تظاهر و تخصن به نفع حزب منحله دمكرات از طرف جمهوري اسلامي ممنوع است كساني كه دست به اينگونه اعمال ضد اسلامي بزنند طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.حاكم شرع. صادق خلخالي چهارم مهرماه (اطلاعات5/7/1358)
خلخالي: چرا در كردستان حكم اعدام صادر كردم.
آيت الله صادق خلخالي، پيش از ظهر ديروز، قم را به قصد همدان ترك كرد. خبرنگار ما پيش از عزيمت خلخالي به همدان و كردستان، با طرح اين سئوال كه براي چه به كردستان ميرود؟ گفت و گويي با وي ترتيب داد. خلخالي پاسخ داد: «پس از آنكه، كردستان را ترك كردم، عدهاي در آن منطقه توقيف شدهاند كه انشاءالله آنها را از زندانها، آزاد خواهم كرد. خلخالي در ادامه سخنان خود با گله از ارباب جرايد در داخل كشور، اظهار داشت:« من از ارباب جرايد در ايران، گله ميكنم كه حقايق را آنطوري كه شايد و بايد، ننوشتهاند. در كردستان، شايد ميليونها تومان، چك و سفته نزولي را از دست نزولخواران گرفته و به نفع يك مشت، آدم بدبخت، پاره كردهام و مبالغ هنگفتي، كمك جنسي و نقدي به نيازمندان نمودهام، جرايد، از اينها حرفي به ميان نميآورند، ولي سعي ميكنند، از يك يا چند «جاني» فرشته بسازند كه اميدوارم حقايق بيش از اين روشن شود». 
من كسي نيستم
خلخالي در پاسخ اين سئوال كه چرا جرايد و رسانههاي عمومي در خارج از كشور، بشدت به وي حمله ميكنند، گفت: «وسايل ارتباط جمعي اروپا و آمريكا در اختيار صهيونيسم بين الملل است و عليه ما و دادگاههاي انقلابي اسلامي، هرچه دلشان ميخواهند ميگويند و مينويسند و از اين رهگذر، ميخواهند روحيه ما را تضعيف كنند و در واقع انقلاب اسلامي ما را به انحطاط بكشانند، آنها با شخص من، طرف نيستند، چون من كسي نيستم. آنها، با اسلام و قرآن و دين پيغمبر ما، دشمني ديرينه دارند.همين اروپاييها در جنگهاي اول و دوم جهاني، شايد متجاوز از 80 ميليون انسان را كشتهاند. كشتار بي رحمانه انگلستان را در هندوستان، چين و ژاپن و آفريقا و مخصوصاً الجزاير، در همين زمانهاي اخير بياد داريم. كشتار بيرحمانه امريكا در جنگ دوم جهاني و آزمايش بمب اتمي در هيروشيما و ناكازاكي را در دنيا، فراموش نكرده است.قتل عام مردم ويتنام، كامبوج و لائوس، در خاطرهها زنده است. در حال حاضر هم، با دست كثيف ايالات متحده آمريكا، فلسطينيها، بي رحمانه كشتار ميشوند و موجوديت آنها، از طرف مقامات آمريكايي، ناديده گرفته ميشود.اين همه ظلم و كشتار و شكنجه، در رودزيا و آنگولا و موزامبيك و افريقاي جنوبي و ساير نواحي، بوسيله دست نشاندگان ايالات متحده امريكا، صورت ميگيرد، اما جرايد امريكا و اروپاي غربي، نسبت به اين همه كشتار و قتلهاي بي رحمانه، سكوت ميكنند، ولي چند جنايتكار خون آشام كه در كردستان و ساير مناطق ايران، اعدام ميشوند، قلمها به كار ميافتد و ستونهاي روزنامهها پر ميشود و صفحات تلويزيون، عكسهاي مونتاژ شده را با كمال وقاحت، نشان ميدهند و حال آنكه همه ميدانند هيچكس را با برانكار در محاكمه انقلابي كردستان، محاكمه نكردهام. همه آنها سالم بودند و با پاي خود به محاكمه آمدهاند و با پاي خود، به طرف جوخه اعدام رفتهاند. اين همه تبليغات جز مشوش كردن اذهان عمومي و ساده لوحانه چيز ديگري نيست.
پاسخ به مفتي زاده
«آيت الله خلخالي» سپس با اشاره به مطالبي كه «علامه مفتي زاده» در مورد محكومين به اعدام در كردستان عنوان كرده بود، اظهار داشت: «ايشان (علامه مفتي زاده ) بيان فرمودند كه تقريباً تمام كسانيكه در دادگاههاي انقلاب اسلامي سنندج و ساير نواحي كردستان محكوم به اعدام شدهاند و يا به زندان و تبعيد روانه گشتهاند، مستحق عفو امام بودهاند.بايد بگويم كه آقاي مفتي زاده درباره اعدامها و محاكمات تنها و پيش خود و يا با روح ناسيوناليستي كاذب كردي قضاوت ميكند. يكي از اعدامهائي كه در سنندج صورت گرفت، مربوط به قاتل «شاطر محمد» و پسر او بود كه همه مردم با شنيدن اعدام او به وجد آمدند، چون مردم خود از ماجرا اطلاع كامل داشتند، چرا كه اين مجرم، وقت ارتكاب عمل، ساطور قصابي را در دست خود ميچرخانده و وقيحانه ميگفته گوشت طرفداران خميني ارزان شده است وحرفهاي ديگري كه از گفتن آن شرم دارم، دومين محكوم، سرهنگ ايوبي بود كه خود به سه فقره قتل اعتراف كرده و دستور كشتن 15 نفر را در اطراف همدان صادر كرده بود. سومين محكوم، سرتيپ نيازمند بود كه در دوره طاغوت، مردم كردستان را كشته و فرمان قتل عده زيادي را داده بود. چهارمين محكوم، سيروس منوچهري معاون ساواك منحله سنندج بود كه چنين فقره كشتار و زناي محصنه مرتكب شده بودند. همين محكوم، پاسباني بود بنام احمد اسماعيل زاده كه پرونده او مشتمل بر قتل يك بچه و رابطه نامشروع با زنان زندانيان دوره طاغوتي در سنندج بوده است. هشتمين محكوم، دكتر ابوالقاسم رشوند سرداري بود كه با اسلحه، در سنگر دستگير شد و از سران حزب  دمكرات بود. نهمين و دهمين محكوم، حاج محمد علي بيگلري و حبيب الله كرمي بودند كه به جرم زنا با زني بنام شريفه علي زاده، محكوم به اعدام شدند. اين دو نفر زن بيچاره را در پاسدارخانه به امانت ميگيرند و شب هنگام به او تجاوز ميكنند. اين زن بي پناه به كجا ميبايد پناه ببرد؟ آيا به غير از اينكه بايد زير پرچم جمهوري اسلامي باشد، جاي ديگري دارد؟ يازدهمين  و دوازدهمين محكوم «نقرهاي » و رفيق او بود كه سنگر سقز با دستور جلال شافعي و فلسفي، در مقابل ارتش اولتيماتوم دادند كه ما براي مقاومت در مقابل ارتش از حزب دمكرات مهاباد و عزالدين حسيني و قاسملو الهام گرفتهايم كه اين افراد در سقز موجب كشتار دهها نفر، منجمله سرهنگ فرخ نيا و گروگان گرفتن تعداد زيادي بودهاند. سيزدهمين و چهاردهمين نفر هم قاتلان برادران كهنه پوش در مريوان بودند كه پس از اداي شهادت عده زيادي از اهالي محترم و علماي اعلام مريوان محكوم به اعدام شدند».
توقع از مفتي زاده
خلخالي آنگاه گفت: «چرا آقاي مفتي زاده درباره حمله ناجوانمردانه نيمه شب در مهاباد و بانه و سقز كه با گلوله 106 ميلي متري و خمپارهانداز و آرـ پي ـ جي7 كه به پادگانها حمله ميكنند و پاسداران انقلاب را ميكشند، سكوت اختيار ميكنند.، ولي بدون توجه به عواقب گفتههاي خود، مطالب نادرست را اشاعه ميدهند؟ من از ايشان توقع دارم كه در جريانات بيش از اين تحمل بفرمايند و بهانه به دست دشمنان ندهند»؟(6/7/1358)
تظاهرات و تحصن به نفع دموكراتها در چند شهر كردستان ممنوع شد.
سنندج و قم – براساس اعلاميه حجت الاسلام صادق خلخالي حاكم شرع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سنندج تظاهرات و تحصن به نفع حزب دموكرات در 5 شهر كردستان ممنوع شد واينگونه تظاهرات به شدت سركوب خواهد شد 
اعلاميه حجت الاسلام خلخالي در مورد ممنوعيت تظاهرات در 5 شهر كردستان به اين شرح است: 
بسمه تعالي
بدينوسيله به اهالي محترم مهاباد ـ سقزـ بوكان ـ بانه و سردشت اعلام ميگردد هرگونه تظاهرات و تحصن بنفع حزب دموكرات كردستان از طرف جمهوري اسلامي ممنوع است كساني كه دست به اينگونه اعمال ضد اسلامي بزنند طبق مقررات با انها رفتار خواهد شد0حاكم شرع صادق خلخالي چهارم مهرماه 1358(جمهوري اسلامي7/7/1358)
به حكم داداگاه انقلاب اسلامي، 
3دمكرات درمهاباد تيرباران شدند0  
اروميه – خبرتگار كيهان دادگاه انقلاب اسلامي مهاباد به رياست حجت الاسلام خلخالي 4 نفر را كه در درگيريهاي اخير مهاباد دستگير شده بودند، محاكمه و آنها را به اعدام محكوم كرد. حكم اعدام در مورد محكومين ساعت 4 بامداد ديروز اجرا شد 
اسامي اين چهار نفر كه به حكم دادگاه محكوم شدهاند به اين شرح است:
-بهار وجداني به جرم همكاري مستقيم با حزب دمكرات كردستان
 -جليل گل اندام كه مسلح بود و به پاسداران تيراندازي كرده است.
-رضا رحيم پور با داشتن نارنجك و در حال حمله به سپاه پاسداران انقلاب دستگير شده است.
-علي دادفر كه يك پسر بچه 8ساله را  به قتل رسانده است. 
طبق خبر اعلام شده از دادگاه انقلاب اسلامي مهاباد، ظرف دوسه روز گذشته صد نفر در مهاباد به علت درگيري با پاسداران انقلاب اسلامي دستگير شدهاند كه 30 نفر از انها بي گناه بود و آزاد شدند وبقيه هنوز بازجويي و محاكمه نشدهاند كه بعد از بازجويي، بي گناهان آزاد شده و آنها كه مقصر هستند به كزيفر خواهند رسيد 
خبر ديگر حاكيست كه در درگيريهاي دوسه روز اخير مهاباد يك پاسدار به ضرب گلوله شهيد و 4 پاسدار بر اثر پر تاب نارنجك از سوي مهاجمين مجروح شدند كه براي معالجه به تهران فرستاده شدند0(كيهان 7/7/1358)  
ماجراي گروگانگيري دمكراتها فاش شد.
كرمانشاه ـ گروهبان «سهراب شيخ سامني» جمعي پايگاه هشتم شكاري اصفهان و يكي از پنج گروگان آزاد شدة دمكراتها به كرمانشاه بازگشت و درگفتگوئي با خبرنگار خبرگزاري پارس در اين شهر چگونگي گروگانگيري دمكراتها را فاش كرد و گفت: پس از آنكه در مسير راه «بوكان» بازداشت شديم چشم ما را بستند و به دهي در ارتفاعات بردند. حدود ساعت يك بامداد از دهكده مذكور ما را به قسمت ديگري از ارتفاعات بردند، در اين روستا وسايل شخصي ما را به ما پس دادند و لوازم ارتشي را از ما گرفتند و ساعت 18 همان روز براي ما دادگاه تشكيل دادند».
وي اضافه كرد: «كارتها و برگهاي عبوري را كه از سپاه پاسداران همراه داشتيم به عنوان مدرك عليه ما تلقي كرده» و گفتند: شما پاسداريد و براي سركوبي ما آمدهايد، با ارائه مدارك ثابت كرديم كه پاسدار نيستيم، بازجوئي و محاكمه تا ساعت 23 ادامه داشت و روز بعد ما را به دهي ديگر در جمع مردم بردند و وضع ما را براي مردم روشن كردند و از اهالي نظريه خواستند كه آيا ما را اعدام كنند يا ببخشند. پير مردي كهاهالي به او احترام ميگذاشتند گفت: اينها گناهي ندارند و آزادشان كنيد، بعدازظهر همانروز ما را با جيبهاي «سيمرغ» در حاليكه روي سرهايمان پتو انداخته بودند به طرف جاده آوردند،وقتي به جاده رسيديم اتومبيل شخصي يكي از همراهانمان را به ما پس دادند و در حاليكه وسايل داخلي آن را بردند گفتند به هر كجا كه ميخواهيد برويد.»
خودمختاري ميخواهيم
گروهبان شيخ سامني در پاسخ به پرسشهاي خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد وضع منطقه و نحوه برخورد اهالي با دمكراتها گفت: «ما نميتوانستيم موقع محل را بشناسيم. مردم با دمكراتها همكاري داشتند، همه لباس كردي پوشيده و اكثراً مسلح بودند، يكي از دمكراتها براي ما سخنراني كرد» و گفت: «ديديد قصد ما آدم كشي نيست ما خودمختاري ميخواهيم وضع زندگي مردم اينجا اين است كه ميبينيد ما ميخواهيم كه زندگي آنها بهتر شود، شخصي كه ما را محاكمه ميكرد زبان فارسي نميدانست و ديگران پاسخهاي ما را در بازجوئي برايش ترجمه ميكردند، يك معلم تهراني كه خود را فدائي خلق و «پيشمرگ»معرفي كرد در بين آنها بود و يك نفر ليسانسيه تهراني را نيز مشاهده كرديم كه او هم از حزب كمونيست و مبارزات خلق براي ما صحبت كرد». خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد رفتاري كه دمكراتها با گروگانها شيخ سامني داشته گفت:« آنها بيشتر با پاسداران انقلاب بدرفتاري ميكنند و وقتي فهميدند ما درجه دار ارتش هستيم ديگر مزاحمتي برايمان ايجاد نكردند».(اطلاعات8/7/1358)
حجتالاسلام خلخالي: 
سرسپردگان پلاكاردهاي خوش آمد گوئي سربازان اسرائيلي به مهاباد را تهيه كرده بودند.
دموكراتها تعدادي پاسدار، طبيب و بهيار را دزديده و با خود به كوهستانها بردهاند.
حجتالاسلام شيخ صادق خلخالي امروز در تماسي با اطلاعات گفت: «اوضاع غرب كشور مخصوصاً شهرهاي پاوه، مريوان، سقز، بانه و سردشت آرام است ولي حركتهاي بچگانه و سرسري در شهر مهاباد صورت ميگيرد و معلوم ميشود كه ايادي سرسپرده دموكرات وابسته به عمال صهيونيسم ميخواهند بدين وسيله نشان دهند كه اوضاع غرب كشور در آشوب و بحران به سر ميبرد و شايد هم اين امر موجب شود كه راديو مسكو منطقه كردستان را بحران زده بحساب آورد. ولي حقيقت امر اين است كه ارتش غيور ايران و پاسداران انقلاب اسلامي در همه جا حضور دارند و ناظر اعمال تبهكاران هستند. آنها با كمال خونسردي و بدون توجه به همه جركتهاي ضد انساني كه از طرف دموكراتها در منطقه رخ دهد مشغول انجام وظيفه هستند. صادق خلخالي گفت: «روز چهارشنبه 2 نفر از پاسداران انقلاب اسلامي را از نزديكيهاي خانه عزالدين حسيني گرفتند و به طرز وحشيانه چشمهاي آنها را از حدقه درآوردند و با چاقو و دشنه بدن آنها را سوراخ سوراخ كرده و كشتند و دو نفر ديگر از سربازان را روز پنجشنبه دزديدند نيمههاي شب نيز عوامل سر سپرده تعدادي پاسدار و طبيب و بهيار را دزديدندو با خود به كوهستانها بردند اينها ميگويند ما دمكرات هستيم ولي از همه انسانها جز خود سلب آزادي و آسايش ميكنند، بخانههاي مردم در مهاباد هجوم ميبرند آنها را به جرم عدم همكاري كتك ميزنند نارنجك به مغازهها پرتاب ميكنند و مانع بازشدن مغازهها ميشوند. انها ميخواهند با اين اعمال ارعاب و وحشت در دلها ايجاد كنند اينها ستون پنجم ايادي صهيونيسم بين المللي هستند. با اطلاعات دقيقي كه به دست آمده اينها حتي پلاكارد و تابلوهاي خوش آمد براي ورود سربازان اسرائيلي به مهاباد تهيه كرده بودند كه جوش و خروش ارتش قهرمان ما همه نقشههاي خائنانه آنها را بر باد داد. اينها به خيال خودشان ميخواهند با جنگهاي پارتيزاني روحيه پاسدار و ارتش را تضعيف كنند ولي بالاتر از همه، مردم بومي منطقه و كردهاي مسلمان كه اكثريت قريب به اتفاق سكنه كردستان را تشكيل ميدهند و در شهرها و روستاها سكني دارند با عمل آنها مخالفند و خودشان ميخواهند اسلحه به دست بگيرند و ريشه فساد را بكنند. اميد است كه اين فرقه دمكرات و اين وصله ناجور هرچه زودتر دست از اعمال خائنانه خودبردارند. حجتالاسلام خلخالي در پايان گفت: مگر ارتش ايران و پاسداران انقلاب اسلامي يك ارتش اشغالگر است كه بايد دزديده شود و چشمهاي آنها از حدقه بيرون بيايد؟ اين حركتها آنارشيستي و فاشيستي و ميليتاريستي را هيچ منطق و هيچ نظامي در دنيا قبول نميكند و زير بار آن نمي رود. ارتش غيور ما در صدد است ريشه اين تبهكاري را هرچه زودتر از بيخ و بن بسوزانند. (اطلاعات8/7/1358)
صادق خلخالي در مجلس بزرگداشت شهيدان سردشت: 
بدنهاي سوخته پاسداران،در گوني جمعآوري شد0
بعدازظهر ديروز حجت الاسلام حاج شيخ صادق خلخالي در مجلسي به مناسبت تجليل از شهداي اخير سردشت در اجتماع چندين هزار نفري از اقشار مردم شهر قم و در حضور رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني سخناني ايراد كرد.
وي ضمن اشاره به چگونگي گشته شدن پاسداران در راه سردشت بانه گفت:  بعد از كشتن اين عده بدنهاي آنان را بطرز فجيعي سوزاندند قطعات بدنهاي پاره پاره شده پاسداران در داخل گوني جمعآوري و به كرمانشاه وبه تهران فرستاده شد. و اين آخرين توطئه و خيانت دموكراتها نيست. 
ملت ايران درزير لواي رهبري امام خميني توانست امپرياليسم بينالملل و نوكران سرسپرده آنان منجمله شاه خائن را بيرون كند و بهمين ترتيب خواهد توانست جوجه دمكراتهاي الهام گرفته از صهيونيسم بينالملل و كاخ نشينان تل آويو را به نابودي بكشاند. امپرياليستها حاضر نشدند ميتينگ پرشكوه ملت ايران را كه پارسال در جلوي كاخ واشنگتن صورت گرفت پخش كنند و بنويسند ولي حالا صد نفر صهيونيست و ساواكي فراري از ايران را كه در انگلستان و فرانسه بسر ميبرند و دور بختيار بي اختيار ميگردند هزاران نفر قلمداد ميكنند.
آنها خون ملت مستضعف جهان را در ويتنام، كامبوج، لائوس، فلسطين، ايران، فيليپين، اريتره و پوليساريو به زمين ريختند ولي ملت بپاخاسته ايران همه اين خونهاي ناحق را از سرسپردگان صهيونيسم و امپرياليسم گرفتند.
مهاجرت رهبر انقلاب اسلامي ايران از عراق دقيقاً با دستور صهيونيسم صورت گرفت و در كويت هم ايشان را راه ندادند به كوري چشم همه دشمنان در نوفل لوشاتو پناهگاه همه ملت مستضغف جهان بودند. از ايران، عراق، كويت، بحرين، عربستان سعودي، مصر، تونس، ليبي، الجزاير، سودان، اريتره، فيليپين، لبنان، فلسطين و افغانستان به خدمت امام رسيدند و گفتند اي امام تو رهبر همه ما هستي. ياسرعرفات هم وقتي كه در تهران به خدمت امام رسيد عرض كرد كه امام تنها رهبر ملت ايران نيست بلكه رهبر فلسطين هم هست. الان مام ملتهاي مستضعف جهان چشمشان به ايران و به رهبري عاليقدرش امام خميني دوخته شده و با عنوان كردن حزب مستضعفين لرزه بر اندام نوكران سرسپرده در منطقه بحرين، كويت و عربستان سعودي و حسن وحسين و انور سادات انداخته است.
بعد از استقرار جمهوري اسلامي در ايران پايگاه سومي در زير لواي اسلام و قرآن در منطقه پياده شد كه با دست پرقدرت و ابرمرد تاريخ و پيشواي عظيم الشان كبير ملت ايران امام خميني بودكه با شور و شعف همه مستضعفان جهان متوجه اين پايگاه انساني و اسلاميشدند.دشمنان ما چند نفر دمكرات در كردستان نيستند كه با تلاش مذبوحانه در كوهها سردشت و بانه خودنمايي ميكنند. دشمنان واقعي اين مملكت صهيونيسم، امپرياليسم و ايالات متحده آمريكا است و اين ملت دشمنان خود  را درك ميكند و ردپاي آنها را تعقيب ميكند.(كيهان18/7/1358)
حجتالاسلام خلخالي در مراسم تجليل از شهدا سردشت: امام با طرح حزب جهاني مستضعفين لرزه بر اندام سرسپردگان آمريكا انداخته است. 
قم ـ خبرگزاري پارس: بعدازظهر روز سه شنبه حجتالاسلام حاج شيخ صادق خلخالي در مجلسي به مناسبت تجليل از شهداي اخير سردشت در اجتماع چندين هزار نفري از اقشار مردم قم و در حضور رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني سخناني ايراد كرد. صادق خلخالي ضمن اشاره به چگونگي كشته شدن پاسداران در راه سردشت ـ بانه گفت: بعد از كشته شدن اين عده بدنهاي آنها را بطور فجيعي سوزاندند. قطعات بدنهاي پاره پاره شده پاسداران در داخل گوني جمعآوري و به كرمانشاه و تهران آورده شد و اين آخرين توطئه و خيانت دموكراتها نيست اينها توطئههاي ديگري هم در سر دارند ولي همه اين توطئهها در اثر هوشياري ملت ايران به نابودي كشيده خواهد شد. ملت ايران در زير لواي رهبري امام خميني توانست امپرياليسم بينالمللي و نوكران سرسپرده آنان محمدشاه خائن را بيرون كند و به همين ترتيب خواهد توانست جوجه دموكراتهاي الهام گرفته از صهيونيزم بينالمللي و كاخنشينان «تلآيو» را به نابودي بكشاند. امپرياليزم بين الملل با رسانههاي گروهي كه در اروپاي غربي و ايالات متحده امريكا در اختيار دارد كوشش ميكند كه بعد از استقرار جمهوري اسلامي در ايران از پر كاهي، كوهي بسازد. آنها حاضر نشدند ميتينگ پر شكوه ملت ايران كه پارسال در جلو كاخ واشينگتن صورت گرفت پخش كنند و بنويسند ولي حالا چند صد نفر صهيونيزم و ساواكي فراري از ايران كه در انگلستان و فرانسه بسر ميبرند و دور بختيار بي اختيار ميگردند، هزاران نفر قلمداد ميكنند كه از اين رهگذر ميخواهند نشان بدهند كه جمهوري اسلامي ايران اساس و پايه ندارد و راه حمله به ايران را در غرب آماده ميكنند. رهبر انقلاب اسلامي ايران را با هيتلر مقايسه ميكنند به مثال ايشان عكس ايشان را در كنار هيتلر نشان ميدهند كه با جمجمهها بازي ميكند آنها بودند كه شهداي بزرگ ما را در ميدانهاي 17 شهريور شهدا و آزادي و سراسر ايران براي خاطر يك نوكر سرسپرده محمد رضا  تا اين اواخر هم ناديده ميگرفتند آنها خون ملت مستضعف جهان را در ويتنام، كامبوج، لائوس، فلسطين، ايران، فليپين، اريتره، پوليساريو به زمين ريختند. ولي ملت به پا خواست ايران همه اين خونهاي ناحق را از سرسپردگان صهيونيزم و امپرياليسم گرفتند. يكيك آنها را به دست دادگاههاي اسلامي محاكمه و به جزاي اعمال شومشان رساندند. مهاجرت رهبر انقلاب اسلامي ايران از عراق دقيقاً با دستور صهيونيزم صورت گرفت و در كويت هم ايشان را راه ندادند. به كوري چشم همه دشمنان در «نوفل لوشاتو» وقتي كه به درخت سيب تكيه زدند پناهگاه ملت مستضعف جهان بودند. الان تمام ملتهاي مستضعف جهان چشمشان به ايران و به رهبري عاليقدرش امام خميني دوخته شده و با عنوان كردن حزب مستضعفين لرزه بر اندام نوكران سرسپرده در منطقه بحرين و كويت و عربستان سعودي و حسن و حسين و انور سادات انداخته است. اين ما نيستيم كه انقلاب را صادر ميكنيم اين تودههاي مستضعف رنجيده و زحمت كشيده ملت خاورميانه است. كه پس از سالها زندگي نكبت بار در زير چكمه دژخيمان امپرياليسم و ميليتاريسم با الهام گرفتن از جمهوري اسلامي ايران كه بهپاخواسته ميخواهد و ميتواند و در آتيه خواهد توانست همه انگلهاي اجتماع ملت مسلمان در منطقه را به زبالهدان تاريخ بريزد و اين خواسته جمهوري اسلامي نيست بلكه خواسته تمام ملتهاي محروم و مستضعف جهان ميباشد. براي كمونيستها و انترناسيوناليست كمونيستي پايگاه اتحاد جماهيرشوروي و يا چين ميباشد. از يك كمونيست پيشپا افتاده هم وقتي سئوال ميكني كه شما چه ميگوييد پايگاه خودشان را به رخ ما ميكشند. امپرياليسم بينالملل پايگاه خودشان را در سراسر جهان ايالات متحده معرفي ميكند و تمام نوكران سرسپرده آمريكا در منطقه خاورميانه با الهام گرفتن از اين ژاندارم بينالمللي در جنوب لبنان كشت و كشتار راه مياندازند. بعد از استقرار جمهوري اسلامي در ايران پايگاه سومي در زير لواي اسلام و قرآن در منطقه پيدا شد كه با دست پرقدرت و ابرمرد تاريخ و پيشواي عظيم الشأن كبير ملت ايران امام خميني بود كه با شور و شعف همه مستضعفان جهان متوجه اين پايگاه انساني و اسلامي شدند و اين پايگاه كه اطرافش را ملت مستضعف ايران و خاورميانه بود پتك سنگيني بر فراغ كمونيزم بينالملل و صهيونيزم بود كه آنها از خواب گران بيدار شدند و فهميدند براي مستضعفان جهان پايگاه سومي تدارك ديده شده است و لذا با هر حيله و نيرنگ و شيوههاي ضد انساني و اهريمني و نفاقافكنانه و اشاعه دروغ و پخش اخبار جعلي و كذب درباره جمهوري اسلامي ايران به دست و پا خواسته كه بتوانند در ميان ملت ايران نفاق و دودستگي ايجاد كنند ولي هر روز كه ميگذرد اتحاد و همبستگي اين ملت فشردهتر ميشود. ملت مستضعف دور رهبر عاليقدرش را مانند زنجيري محكم گرفته و به ريش نفاقافكنان و فرصتطلبان و دموكراتهاي وابسته به امپرنوسيستها و روپزيونيستها ميخندد و ميگويد هرگز نميتوانيد اين ملت از خواب بيدار شده را دوباره به خواب برگردانيد. گور شما در خاورميانه كنده شده است.(جمهوري اسلامي19/7/1358) 
هشدار شيخ صادق خلخالي به توطئه گران بين المللي
.....پس از سخنراني فرمانده سپاه پاسداران شيخ صادق خلخالي ضمن اشاره به مجاهدات قهرمانانه مردم ايران در سال گذشته و اينكه چگونه مردم با تلاش انقلابي خود استعمار شرق و غرب را از ايران بيرون راندند مساله فتنه انگيزيهاي جديد را در گوشه و كنار كشور ياد آور شد و اظهار داشت: «فتنهگران خود را در لباسهاي مختلف نشان ميدهند روزي در لباس كرد و روزديگر بلوچ و تركمن».
اينها چه ميگويند ؟ مقصود اينها اين است كه بگويند جمهوري اسلامي ايران نميتواند روي پاي خود بايستد اما همان جوانهايي كه توسط اعمال سرسپرده شاه خائن در ميدانها به شهادت ميرسيدند هم اكنون در كردستان در گردنههاي بانه و سردشت و مهاباد و پيرانشهر و بوكان كشته ميشوند. 
ملت ايران توطئهها را ميشناسند و براي ادامه حيات خويش بايد خون و شهيد بدهد. خوني كه از رگ پاسداران انقلاب ما و ارتشيهاي غيور ما در كردستان جاري ميشود، و در واقع راه آينده مستضعفين جهان را ترسيم ميكند هنگاميكه صداي الله اكبر پاسداران انقلاب و ارتشيها در هر گردنهاي بالا ميرفت تمام دموكراتهاي توطئه گر پا به فرار ميگذاشتند و حالا هم عليرغم همه تبليغات نفاق افكنانه از طرف صهيونيستها و مپرياليستها و از طرف دفاتر دموكراتها در ژنو و آمريكا و پاسداران و ارتش غيور ما دست به دست هم با پشتوانه بزرگ ملت ايران توطئهها و نقشههاي خائنانه همه آنها را نقش بر آب خواهد كرد.(جمهوري اسلامي23/7/1358) 
خلخالي به مخالفان اعدامهاي كردستان پاسخ داد.
 مطبوعات صهيونيستي با مونتاژ عكس حقايق را وارونه جلوه مي دهند. 
قم- حجت الاسلام شيخ صادق خلخالي حاكم شرع، براي رسيدگي بوضع زندانيان و متهمين مجدداً به مناطق غرب كشور عزيمت كرد. حجت الاسلام خلخالي قبل از سفر به همدان در گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري پارس گفت: «ما از خط مشي امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران تجاوز نكرده و نخواهيم كرد و تهمتهاي ناروائي كه بوسيله صهيونيسم بين المللي در جرايد داخلي و خارجي بمن نسبت داده ميشود، تكذيب و اعلام ميكنم اين مسائل را در واقع، دشمنان اسلام، مسلمين، قرآن، آزادي و انسانيت مطرح ميكنند».  خلخالي اضافه كرد:«در مورد كساني كه مي گويند با برانكارد و ملحفه بدادگاه آورده شدند و در جرايد خارجي منعكس شده است ساخته و پرداخته دست امپرياليزم است و اين قبيل عكسها را يقيناً صهيونيزم مونتاژ ميكند.  متهمي كه اعلام شده، يكي از فئودالهاي كردستان و كامياران بوده و همه شاهد بودند در كمال صحت و با پاي خود به محكمه آمد و هيچگونه بيماري و كسالت در وجود ايشان نبود.  اين مرد براي خود در كامياران، ويلائي به سبك ويلاهاي اروپايي ساخته بود، در حاليكه روستاي 150 خانواري او وضعيت رقت باري داشت.  كشاورزان اين روستا حتي زمين براي كشاورزي نداشتند.  اين شخص به اموال همه افراد منطقه تجاوز و نواميس آنها را هتك كرده بود و متجاوز از پنجاه فقره زناي محصنه داشت و چندين نفر را به قتل رسانيده بود، او حتي زنجير به پاي روستائيان مظلوم و بي پناه زده بود.  من نميدانم چه دستي در كار است كه از اين نوع افراد دژخيم، ميخواهند فرشته درست كنند.  همان دستي كه از يك دكتر ضد انساني ميخواهد، يك پزشك دلسوز بسازد،  مطالبي را در روزنامه انتشار ميدهد.  بعنوان مثال شايع كردهاند من يكسال و نيم در بيمارستان «چهرازي» بيمار رواني بودم و حال اينكه همگان ميدانند كه اينها جز موهومات نيست.  آيا مداركي هم ميتوانند ارائه بدهند.  من در اين مدت شانزده سال، يا در تبعيد بودم يا درزندان و يا در حوزه علميه تدريس ميكردم».  حجت الاسلام خلخالي در مورد اعدامهاي انجام شده در كردستان گفت: «در بعضي از جرايد، درمورد اعدامهاي كه در كردستان صورت گرفته انتقاداتي شده است ولي اگر آنها مدارك قانع كننده اي دارند، ارائه دهند و اميدوارم كه انشاءالله اينگونه اشخاص توجه داشته باشند و از اين پس با كلي گوئي، مطالب را وارونه جلوه ندهند و اذهان مردم ساده لوح را مشوش ننمايند.  چرا درباره كمكهاي نقدي و جنسي كه با دست من انجام شده و در تمام شهرهاي كردستان توزيع گرديده و هم چنين متجاوز از 1500 نفر از زندانيها كه آزاد شدهاند، حرفي زده نميشود؟ چرا ما بايد طوري رفتار كنيم كه با دست خود خوراك جرايد و راديوهاي خارجي امپرياليزم و صهيونيزم را فراهم كنيم.  خداوند به همه ما بينش اسلامي و قرآني مرحمت كند».(كيهان29/7/1358) 
خلخالي:اگر امام دستور دهد،به دموكراتها تسليم ميشوم. 
قم ـ حجت الاسلام خلخالي طي گفتگويي با خبرگزاري پارس در قم گفت: اگر امام خميني به من دستور بدهد. ميروم كردستان و خود را تسليم دموكراتها ميكنم. در رابطه با انتشار خبر تسليم حجت الاسلام خلخالي به دموكراتها، وي گفت: من تابع امام هستم اگر امام خميني به من دستور بدهد، ميروم كردستان و خود را تسليم دموكراتها ميكنم. وي همچنين افزود: بدنبال  پخش اين خبر، طي اين چند روز عدهاي از پاسداران شديداً از من مراقبت ميكنند كه مبادا شخصاً به كردستان بروم و خود را تسليم دموكراتها بكنم. (كيهان3/8/1358) 
خلخالي: رياست جمهوري را قبول خواهم كرد. 
آيتالله خلخالي طي يك تماس تلفني به سئوالات خبرنگاران كيهان پيرامون مسايل مربوط به انتخابات رياست جمهوري و اظهارنظر راديوهاي خارجي پاسخ داد:
متن اين سئوال و جواب به شرح زير است: 
س: درباره كانديدا شدن براي رياست جمهوري نظرتان چيست؟ 
ج: عدهاي از طرفداران فداييان اسلام مرا كانديدا كردهاند البته من هنوز از طرف حزب خاصي كانديدا نشدهام و البته چون رياست جمهوري مسووليت اسلامي ميباشد از اين جهت ؛من اين مقام را قبول خواهم كرد ولي فكر ميكنم كه احزاب منجمله حزب جمهوري اسلامي مرا كانديدا نكنند. 
س: در صورت پيروزي در انتخابات؛ اولين اقدام شما چيست؟ 
ج: در صورت پيروزي اولين كاري كه فكر ميكنم بكنم اينست كه دست بيگانگان را از كشور كوتاه كنم. به اين شكل كه اولاًدر ادارت يك پاكسازي عمومي را شروع خواهم كرد نه به اين شكل امروزي كه فقط حرف ميزنند بلكه اين مساله يك قاطعيت انقلابي ميخواهد ثانياً نظم و امنيت را در سراسر مملكت به هر شكل كه شده برقرار خواهم كرد زيرا تا مملكت نظم و امنيت نداشته باشد نميتوان براي مردم كار خيري كرد.
س: ديشب رسانهها و راديوهاي خارجي از قول شما نقل كردهاند كه شما گفتهايد جاسوسها را بايد آزاد كنند. آيا اين حرف شماست؟
ج: به هيچوجه، من گفتهام كه هر كسي كه دستگير شده نميتوان مارك جاسوس به او زد بلكه اول بايد اتهامش روشن شود بعد او را محاكمه كرد و آن طور كه راديوها گفتهاند كذب محض است. (كيهان1/10/1358) 
  خلخالي: هدف عراق تجزيه ايران است. 
بيروت - آسوشيتدپرس :آيتالله صادق خلخالي ديروز در مصاحبه اي باروزنامه لبناني السفير، عراق را متهم كرد كه در تلاش براي تجزيه ايران به دولتهاي كوچك قومي، چريكهاي طرفدار خود مختاري در ايران را مسلح ميكند . 
خلخالي گفت: «رژيم بعث عراق، سلاحهاي سبك و سنگين و نيز كمك مالي در اختيار تروريستهاي ضد دولتي ايران ميگذارد».
وي افزود: «اين كمكها در استانهاي كردستان و بلوچستان در اختيار چريكها قرار ميگيرد». بگفته وي عراق به اقليتهاي ترك و عرب زبان نيز كمك ميكند».
خلخالي گفت: «هدف عراق تجزيه ايران است». خلخالي از سادات بخاطر موافقت با افتتاح سفارت اسرائيل در قاهره و به اهتزاز در آمدن ستاره داود در آسمان مصر انتقاد كرد وي گفت: «سادات، يك خائن است. او به مردم مصر، مردم فلسطين و تمام مسلمانان خيانت كرده است».
خلخالي گفت: «سه جزيره در خليج فارس كه توسط شاه سابق ايران اشغال شدهاند، جزو خاك ايران هستند و ما هرگز آنها را از دست نخواهيم داد».(جمهوري اسلامي26/1/1359)
جت الاسلام خلخالي:مردم قهرمان كرد با يك حركت انقلابي به ضد انقلابيون پاسخ خواهند داد. 
از همه جرائد ومطبوعات كشور و رسانههاي گروهي مخصوصاً خبر گزاري پارس توقع داريم  و واجب هم هست كه مطالب را درست نشان بدهند. 
در مراسم نماز جمعه ديروز،حجت الاسلام خلخالي نماينده مردم قهرمان پرور قم درميان ابراز احساسات مردم براي انبوه نمازگزاران سخناني ايراد كرد وي در ابتدا ضمن تشكر از ابراز احساسات مردم، آيه اي از قرآن را تلاوت كرد و گفت:
طبق آيه قرآن براي مسلمانها و پيروان رسول اكرم ( ص ) در عمل و رفتار پيامبر، راه ورسم صحيحي وجود دارد كه مسلمانها با پيروي از آن خط مشي، هيچ گاه گمراه نميشوند.
تعبير قران «اسوه حسنه» ميباشد. اين آيه در زماني نازل شده است كه مسلمانها در مدينه به وسيله اشرار و اوباش، به وسيله قداره بندان و احزاب مختلف كه از اطراف جمع شده و مدينه را احاطه كرده بودند، در مضيقه و تنگنا بودند. مسلمانها با ديدن اين دستهاي شيطاني و با ملاحظه قدرتهاي اهريمني آن زمان و رويا روئي با توطئههائي كه از هر طرف دامن زده ميشد، راه ورسم خدائي خودشان را ترك نكردند و در گمراهي هم اسير نشدند، بلكه رشد فكري آنان به قدري بالا بود كه عقب نشيني نكرده و دست اتحاد و دست برادري به همديگر دادند و توطئه گران را معرفي نمودند. اين هوشياري مسلمين، پيروي از خط مشي رسول اكرم بود و در طول تاريخ براي شيفتگان راه حقيقت وبر مستضعفان جهان، لازم و واجب است كه پيرو راهي باشند كه بناي آن را انبياي بزرگ با خون خود و خون طرفداران خود گذاشتند. 
راه رسول اكرم، غير از اين راه نبود و معلوم است كه راه راست و صراط مستقيم، هميشه دشمن داشته ودارد و خواهد داشت.
و بينش و دانش ما نبايد طوري باشد كه با ديدن دستهاي خونبار و جنايتكار بخواهيم در سنگرهاي خودمان، يك قدري تزلزل به خودمان راه بدهيم. راه و روش ما، راه و روش پيغمبر بزرگ ماست، وي در مقابل دسته كفار كه ميخواستند ابتدا همه گونه امكانات در اختيار اوبگذارند فرمودند:
«اگر آفتاب را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهيد، از اين موضع مكتبي كه دارم، يك بند انگشت عقبگرد به نفع شما نميكنم».
حجت الاسلام خلخالي گفت:
«علي ( ع ) همين خط مشي را داشت. در هنگامي كه يك مشت بي حيثيت و منافق كه تا ديروز ضد انقلاب بودند و عليه موجوديت اسلام در مدينه و مكه و جاهاي ديگر توطئه ميكردند و علم كفر را بلند كرده بودند، اما وقتي كه اسلام قدرت و قوت گرفت با يك خيز، موضع خودشان را عوض كردند و در مقابل اولين پرچم اسلام و قرآن و خدا، يعني علي ( ع ) شمشير برداشتند و جنگها درست كردند، علي در مقابل اين منافقين فرمود:
اگر همه عرب جمع بشوند و عليه من تظاهرات و سفهايشان را متشكل كنند، من از آن موضعي كه دارم يك قدم عقبگرد نميكنم، چرا؟
براي اينكه من با حق و حق با من است». ( الحق مع علي و علي مع الحق ) خلخالي در ادامه سخنانش، ضمن اشاره به توطئههاي كفار و منافقين در زمان پيامبر، از توطئههاي دشمنان انقلاب اسلامي ايران پرده برداشت و گفت:
«ساواك و سيا و موسادو مستشاران نظامي آمريكا و اسرائيل در ايران، با توطئههايشان ميخواستند اتحاد و شكوفايي مردم را در نطفه خفه كنند اما وعده خداوند و مدد الهي، پشت وتنه مستضعفان زمين است». وي آنگاه به توطئههاي عراق اشاره كرد و گفت:«صدام حسين آدم كش، با محمد رضا دو نفري در كنفرانس «رباط» در روي صندلي نشستند و موجوديت اسلام را در منطقه نديده گرفتهاند. همه كرادها را و همه مسلمانها را فروختند به طوري كه شاهد مهاجرت دستجمعي كردها از شمال عراق بوديم آنها به وسيله سازمان امنيت در تمام جلگهها و درهها كردها را با يك توطئه جا دادند و ميخواستند كردها را  به معناي حقيقي كلمه«اسلام» در شمال عراق به نابودي بكشانند. اما اين پير مرد ( امام خميني ) از نجف به پاريس و از آنجا به ايران آمد و اسطوره نظام اهريمني شاهنشاهي 2500 ساله رابا قدرت ايمان و قرآن پاره كرد وبه زباله دان تاريخ سپرد».
حجت الاسلام در قسمتي ديگر از سخنانش به لزوم و وحدت و يكپارچگي ملتهاي مسلمان تاكيد كرد و از محبوبيت امام خميني در بين ملتهاي مسلمان سخن گفت. وي آنگاه به خيانت سادات در مورد پناه دادن شاه مخلوع و مبارزه ملت بزرگ مصر اشاره كرد و با تاكيد بر مساله فلسطين،اظهار داشت:
«ارتش غيور ايران بايد از ملت بزرگ فلسطين پشتيباني كندو قدرت اهريمني اسرائيل را درهم شكند».خلخالي در ميان سخنانش به ستون پنچم دشمن در ايران اشاره كرد وافزود:« انقلاب اسلامي ايران نه از شرق ونه از غرب الگو گرفته است و ما رهبري جهان آزاد را در زير پرچم قرآن، اسلام و امام بعهده مي گيريم و تحمل نميكنيم كه چند دانشجو دانشگاه را به تعطيل بكشانند. ما كاري به آنها نداريم، اين ملت بزرگ يكشبه حساب آنها را تسويه ميكنند».
اختناق گروههاي مختلف در كردستان
حجت الاسلام خلخالي خطاب به مردم اظهار داشت:
شما امروز در دانشگاه تهران نماز ميخوانيد ولي در كردستان، مسلمانها نمي توانند بطور آزادانه نماز جمعه منقعد كنند. چرا؟ بخاطر آنكه 4 نفر از كومله و فدائيهاي خلق ميخواهند بگويند اين كشور، اسلامي نيست.ما با قدرت لا يزالي مردم قهرمان كرد كه امروز همين حالا در شهرهاي كردستان، به طرف خواندن نماز جمعه مي روند و از همه شما طلب حمايت ميكنند، بايد با يك حركت انقلابي، جوابشان را بدهيم.
حمايت از مردم افغانستان
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در قسمتي از سخنانش گفت:
ما از همين جا پيامي به برادران بزرگ افغان خودمان مي فرستيم و خواستاريم كه همانطور كه ما با فرياد الله اكبر نيروي دشمن را درهم شكستيم،آنها هم با فرياد الله اكبرشان در شهرهاي بزرگ افغان كه هم اكنون در هرات و قندهار و كابل شبها صداي الله اكبر به گوش مي رسد، بتوانند پيروز شوند.
انتظار از خبرگزاري پارس و روزنامهها
حجت الاسلام خلخالي در پايان سخنانش از همه رسانههاي گروهي و جرائد و روزنامه ها خواست تا حقائق را بنويسند، بگويند و تحريف نكنند.وي افزود:
مخصوصا بعضيها دارند ميگويند كه خبرگزاري پارس مثل ساير سازمانها تصويه نشده است. آنها بايدخودشان را اصلاح كنند، آنها بايد به آغوش اسلام بيايند و بي جهت، براي خود وديگران دردسر ايجاد  نكنند آنچه كه عزت و مايه بزرگي است در راستي و صداقت است و از همه جرائد و رسانه ها و مطبوعات و خصوصاً خبر گزاري پارس توقع داريم و واجب هست كه مطلب را درست انعكاس بدهند و كم وكاستي هم نبوده باشد».(كيهان29/1/1359)
راه حل كردستان از نگاه خلخالي:
استقرار ارتش،ژاندارمري و پاسداران
آيتالله خلخالي، نماينده مجلس شوراي ملي از قم: صلح و آرامش در منطقه كردستان و يا ساير نقاط كه افراد مسلح غير مجاز در آنجا وجود دارند و فعاليت مسلحانه ميكنند، بهيچوجه برقرار نخواهد شد، مگر اين كه اسلحه را از دست آنها بگيريم و در همه جا ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران مستقر شوند.افراد مناطق كردنشين، اكثراً با استقرار ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمها در منطقه موافقت دارند. و از وجود آنها حمايت ميكنند چون دولت موقت در مسئله كردستان كوتاهي بخرج داده گروههاي مسلح يك قدري شير گير شدهاند و باور كردند آنچه در مسئله كردستان وجود دارد به آنها مربوط ميشود. بحران كردستان مسئله داخلي آنجا نيست، بلكه مسئله عراق و صدام حسين ميباشد كه به وسيله ايادي خود فروخته در مناطق مرزي در شهر سنندج و مهاباد فعاليت ميكنند و قصد تجزيه كردستان را دارند. و در درجه اول ميخواهند جمهوري اسلامي نوپاي ما را بنفع ايالات متحده آمريكا و صهيونيسم، بين المللي به زانو درآورند. آنها بهيچوجه در مقابل دولت مركزي با صلح و آرامش تسليم نخواهند شد و كراراً اين مسئله را نشان دادهاند و دژخيمي افراد مسلح آنها به همه ملت ثابت شده است.آنها در پاوه 28 نفر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را پس از اعدام سر بريدند. آنها متجاوز از 30 نفر از برادران كهنه پروا و كهنه پوش در مريوان را سر بريدند. آنها در ميان بانه و سردشت و در اطراف سردشت و مسيرآباد تعداد زيادي از ارتشيان و پاسداران را كشتند و حتي پايين تر از پيرانشهر 20 نفر از مردم عادي را كشتند و بدن آنها را جلوي سگها انداختند. اينگونه مسائل در خصيصه ضد انقلاب مسلح، فدائيان خلق كومله، جوتپاران و دمكرات وجود دارد و تا اسلحه در دست آنهاست، از موضع دژخيميخود يك قدم عقب گرد نخواهند كرد بايد بوسيله ارتش و سپاه پاسداران و حركت ملت، امنيت را در همه مناطق ايران منجمله كردستان برقرار كنيم و برقرار خواهيم كرد. ما هيچگونه ترسي از بلوفهاي تو خالي كارتر، كيسينجر، گلدواتر، نيكسون بخود راه نميدهيم. اگر آنها همه خليج فارس را مين گذاري كنند و فانتومهاي ايلات متحده آمريكا تمام ايران را دور بزنند و بخواهند حتي يك نفر از گروگانها را آزاد كنند ما با قدرت خواهيم ايستاد. ما قدرت ايجاد امنيت را در سرأسر ايران داريم. البته پر واضح است كه مردم كردستان نيز مانند مردم ساير مناطق ايران و مخصوصاً مردم دروازه غار و مردم حصيرآباد بوشهر و اهواز و مردمي كه در بيغولهها زندگي ميكنند، محروميتهايي از دوره طاغوتي داشتند كه بايد تلاش و كوشش ملت ايران اين عقب افتادگي هر چه زودتر مخصوصاً در مناطق كردنشين برطرف شود و برطرف هم خواهد شد و ما اين مورد را در عمل نشان خواهيم داد.(اطلاعات7/2/1359) 
آيتالله خلخالي: فرمانده سابق ژاندارمري كردستان را از زندان، فراري دادند !
وزراي نفت ايران و ليبي در شيراز راه پيمايي كردند.
شيراز – خبرنگار اطلاعات: بمناسبت روز زن، گروهي از زنان و ديگر طبقات مردم شيراز در مسجد وكيل اجتماع كردند و سپس بسوي لانه جاسوسي سابق آمريكا در شيراز، راه پيمايي نمودند. در اين محل، پس از قرائت قطعنامه، آيتالله شيخ صادق خلخالي كه براي ايراد چند سخنراني به شيراز آمده است طي سخناني ضمن محكوم كردن دولتهاي آمريكا و عراق، بشدت از برخوردهاي مسلحانه در كردستان انتقاد كرد و اعلام نمود كه ديگر در ايران، جاي فئودال و خان نيست. وي افزود: «دانشگاههاي ما در اين مدت 15 ماه جز فعاليتهاي گروههاي سياسي نقش ديگري نداشتهاند و بايد انقلاب فرهنگي هرچه زودتر آغاز شود.
حل مساله كردستان
آيتالله خلخالي، همچنين پريشب در مسجد جامع شيراز طي سخناني گفت: «چريكهاي فدايي در كردستان، پرچمها و آرمهاي اسرائيل را براي استقبال از خلبانهاي اسرائيلي آماده كرده بودند و تمام درگيريهاي آن منطقه، بعهده آنان ميباشد». وي اضافه كرد: «شناسايي اجساد پاسداران كه بدون دست و پا و سر ميباشند، در آنجا مشكل است و دستهايي در كار است كه نميگذارند با رفتار انقلابي مان با آنها روبرو شويم، مثلاً سرتيپ نيازمندي فرمانده سابق ژاندارمري كردستان كه در بازداشت بوده برادرش كه قاضي دادگستري در تهران ميباشد، با برنامههاييكه چيدهاند، او را از زندان فراري دادند». خلخالي همچنين گفت: «مساله كردستان، بدست من حل خواهد شد».
راه پيمايي وزرا
صبح ديروز علي اكبر معين فر وزير نفت ايران و وزير نفت ليبي با هواپيما وارد شيراز شدند و به اتفاق استاندار فارس، در قسمتي از يك راهپيمايي كه بمناسبت روز زن به سوي كنسولگري سابق آمريكا در شيراز صورت گرفت شركت كردند. وزير نفت سپس از پالايشگاه شيراز بازديد نمود و در سالن اجتماعات اين پالايشگاه، كاركنان اين مركز صنعتي، خواستهاي خود را مطرح كردند. وزير نفت بعد ازظهر ديروز شيراز را به سوي «طائف» محل برگزاري كنفرانس اوپك در عربستان صعودي ترك كرد.(اطلاعات17/2/1359)
آيتالله صادق خلخالي: غني بلوريان ساواكي است.
غني بلوريان در كشتار سپاه پاسداران در سردشت و بانه شركت داشته است.
از سوي آيتالله صادق خلخالي در زمينه انتخابات شهرستان مهاباد، اطلاعيه اي صادر شد. در قسمتي از اين اطلاعيه با اشاره به جو حاكم بر شرايط انتخاباتي مهاباد آمده است: «انتخابات مهاباد تحت فشار و اختناق فدائيان خلق، كومله، و دمكراتها صورت گرفته و 85 درصد كردستان و اطراف مهاباد كه مسلمان و معتقد به دين و ديانت ميباشند، نتوانستند در انتخابات شركت كنند. روي اين اصل، انتخاب آقاي غني بلوريان از نظر اينجانب باطل ميباشد و ايشان حق ورود به مجلس را ندارند».و در اطلاعيه آيتالله خلخالي همچنين گفته شده: «آقاي غني بلوريان در عمليات كشت و كشتار سپاه پاسداران و ارتشيان در سردشت و بانه با فاروق كيخسروي و ساير سران كومله و فدائيان خلق شركت داشته و از نظر دادگاههاي انقلاب مجرم درجه يك ميباشد و مانند قاسملو و عزالدين و جلال الدين بايد به كيفر اعمال خود برسد.آقاي غني بلوريان با ساواك همكاري ميكرده و پس از خروج از زندان، آلت دست آنان در مهاباد بود و گزارشات سري براي آنها رد ميكرد. اين شخص با سابقه ضد خلق و ضد اسلام و همكاري با ساواك و شركت در قتل، نمي تواند به مجلس راه يابد». در رابطه با اطلاعيه آيتالله صادق خلخالي و بمنظور آگاهي از نظريات آقاي غني بلوريان، كوشش شد تا با ايشان تماس حاصل شود كه متاسفانه تا لحظه چاپ روزنامه، تلاش خبرنگاران پارلماني ما بجائي نرسيد. اما تا آنجا كه تصور مي رود قاعدتاً انتخابات هر منطقه تا پيش از تشكيل مجلس، با توجه به دلايل و مستنداتي كه از سوي وزارت كشور عنوان ميشود، وزارت كشور مي تواند راساً انتخابات يك منطقه را معلق يا باطل اعلام كند و پس از تشكيل مجلس نيز اين امر بر عهده نمايندگان مردم است كه نسبت به صلاحيت يك يا چند نماينده اظهار نظر نمايند.(اطلاعات28/2/1359)




 
 


