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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.

اعلاميه ستاد ارتش ملي اسلامي در باره وقايع سنندج
مسلمانان غيور ايران و كرد شهرستان سنندج! تعدادي افراد فرصت طلب و ضد انقلابي در شهرستان سنندج، دست به آشوب زده و از راديو آن شهرستان بنام فرمانده لشگر، خود را نماينده امام خميني و پشتيبان دولت مهندس بازرگان معرفي نمودهاند. آگاه باشيد فصل ويرانگري انقلاب به پايان رسيده و زمان نوسازي آغاز شده و هر كس در هر نقطه از كشور، اقدام به آشوب و تحريك نمايد ضد انقلابي بوده و با انقلاب اسلامي هيچگونه رابطهاي ندارد. پرسنل ارتش، پاسداران انقلاب اسلامي در سراسر كشورند. لذا با برادران غيور ارتشي خود همكاري نموده و فرصت آشوب به ضد انقلابيون ندهيد و بديهي است ضد انقلاب شديداً به كيفر اعمال خود خواهد رسيد. 
                           رئيس كل ارتش ملي ايران - سر لشگر قرني (اطلاعات28/12/1357)     

ستادكل ارتش اسلامي: كار عناصر انقلاب است.
ستاد كل آرامش اسلامي ايران كه ديروز عاملان وقايع سنندج را گروهي «فرصت طلب انقلابي» معرفي كرده بود،اطلاعيه شماره 2خود را در مورد وقايع سنندج به شرح زير صادر كرد: 
اطلاعيه شماره 2:
بسمه تعالي
برابر اطلاع واصله هم اكنون عده يي از برادران مجاهد و مسلمان و غيور و مومن به سركوب ساختن عوامل ضد انقلاب و ضد مردمي كه قصد تجاوز به پادگانهاي كردستان را دارند يا وسيله نقليه شخصي يا عموميباشكال انفرادي و گروهي از تهران و استانهاي مختلف رهسپار سنندج، گرديدهاند با تشكر از همت مردانگي و شهامت از خودگذشتگي هم ميهنان عزيز انتظار نميرفت نظر به اينك هم اينك ارتش ملي و اسلامي ايران به اوضاع مسلط است تقاضا دارد به منظور حفظ كنترل و نظم كلي و جلوگيري از بروز هر گونه تصادم و حادثه اي پيش بيني نشده از نزديك شدن به منطقه خودداري و بوي تهران و ديگران شهرستانها مجدداً مراجعت فرمايند.بديهي است كه در اين باره از طرف كميته امام خميني نيز به كميتههاي بين راه دستورات لازم صادر نشده است. رئيس ستاد كل ارتش اسلامي ايران ـ سرلشگر قرني. (كيهان29/12/1357)  
   ستاد كل ارتش اسلامي:كار عناصر ضد انقلاب است.
ستاد كل ارتش اسلاميايران كه ديروز عاملان وقايع سنندج با راگروهي «فرصت طلب و ضد انقلابي» معرفي كرده بوداطلاعيه شماره دوخود را در مورد وقايع سنندج به شرح زير صادر كرد: 
اطلاعيه شماره 2:
بسمه تعالي- برابر اطلاعيه واصله هم اكنون عدهاي از برادران مجاهد كرد مسلمان غيور و مومن به انقلاب بر حق ملت به منظور سركوب ساختن عوامل ضد انقلاب و مردميكه قصد تجاوز به پادگآنهاي كردستان را دارند با وسايل نقليه شخصي و عمومي به صورت انفرادي و گروهي از تهران و استانهاي مختلف رهسپار سنندج گرديدهاند با تشكر از همت مردانگي و شهامت و از خود گذشتگي هم ميهنان عزيز انتظار نميرفت نظر بهاينكه هماينك ارتش ملي و اسلاميايران به اوضاع مسلط است تقاضا دارد به منظور حفظ كنترل و نظم كلي و جلوگيري از بروز هر گونه تصادم و حادثه پيشبيني نشده از نزديك شدن به منطقه خودداري و به تهران و ديگر شهرستآنها مجدداً مراجعت فرمايند. بديهي است كه دراين باره از طرف كميته امام خميني نيز به كميتههاي بين راه دستورات لازه داده شده است.
 «رييس ستاد كل ارتش اسلاميايران ـ سرلشگر قرني»(كيهان29/12/1357)
سرلشگر قرني بر كنار شد. 
ديروز سزلشگر قرني رئيس ستاد ارتش ملي ايران از كار بركنار شد و بجاي وي تيمسار سرلشگر ناصر فربد به اين سمت منصوب گرديد.  ستاد كل ارتش ملي اسلامي ايران در اين زمينه اطلاعيهاي بشرح زير صادر كرد: 
بسمه تعالي
بنا به دستور نخست وزير موقت انقلاب اسلامي ايران جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان،با اعلام مراتب قدرداني از تيمسار سرلشگر محمد ولي قره ني ازتاريخ 6/1/58 تيمسار سرلشگر ناصر فربد به رياست ستاد كل ارتش ملي اسلامي و هماهنگ كننده نيروهاي منصوب مي گردند.  سرلشگر فربد در مهرماه 1354 با همين درجه بازنشسته و از كار شناسان امور نظامي در ده مسائل استراتژيك وامنيت ملي بوده و با توجه به وجه ملي و نظامي و اعتماد به نفس خود اميدواراست كه در پست پر مسئوليت جديد،  به بهترين نحو ممكن منشاء اثر باشد.                           ستاد كل ارتش ملي اسلامي ايران 
ازديروز خبر تغيير رئيس ستاد كل ارتش اسلامي در محافل مختلف بگوش مي خورد،اما هيچگونه ئاييد رسمي براين تغيير وجود نداشت.  ناظران آگاه با توجه به حوادث چند روز اخير سنندج و مذاكراتي كه هيأت نمايندگي اعزامي به سنندج انجام داده بود اين تغيير را قابل تصويب ميدانستند تا آنكه مقارن ظهر امروز خبر كنار رفتن سرلشگر قرني بطور رسمي اعلام شد. 
نگاهي به گذشته
از نخستين روزهاي انتصاب سرلشگرقرني به رياست ستاد ارتش ملي اسلامي ايران،  گروههاي مختلف سياسي برخي از نظاميان مطبوعات و پاره اي از محافل سياسي كشور به اينانتصاب ايراد داشتند و با اظهار دلايلي خواستار تجديد نظر در آن بوده اند.  
سرلشگر قره ني در وقايع اخير سنندج در اطلاعيهاي كه به شماره 28و 28 از طريق تلكس خبرگزاري پارس منتشر شد كساني را كه به پادگان سنندج نزديك شده بودند بعنوان فرصت طلب و ضد انقلابي معرفي كرده بود.  در آخرين روزهاي سال 57 از داخل پادگان سنندج با خمپاره انداز و هلي كوپتر به مردم حمله شوو يكي از مسايلي كه نمايندگان مردم سنندج با هيأت اعزامي از تهران بويژه آيت الله طالقاني مطرح كرده بودند حمله با خمپاره انداز بسوي مردم بود.  
خبرگزاري پارس كه خود اطلاعيههاي سرلشگر قره ني را براي سركوبي افرادي كه به پادگان سنندج نزديك شده بودند مخابره كرده بود.  طي اعلاعيه اي آنها را كان لم يكن اعلام كرد وتقاضانمود از آنها در روزنامهها سابق به دستور سرلشگر قرني براي كمك به پادگان سنندج به آن پادگان اعزام شده بودند.  علاوه بر آنكه در اطلاعيهاي كه سازمان چريكهاي فدايي خلق منتشر كرد به مسأله دستور سرلشگر قرني جهت سركوبي هر چه شديدتر مردم سنندج اشاره شده است.  اين سازمان در اطلاعيه خود متن تلفنگرام سرلشگر قرني را در اين مورد عينا درج كرده بود.  محافل آگاه بركناري سرلشگر قرني را با اين حوادث و شايعاتي كه از بدو انتصاب وي به رياست ستاد كل ارتش ملي اسلامي ايران تا كنون بر زبانها بود بي ارتباط نمي دانند. 
ضمنا گفته ميشود با بركناري سرلشگر قرني معاون وي سرتيپ شادمهر نيز كنار خواهدرفت و سرلشگر فربد معاون ديگري براي ستاد برخواهد گزيد.(اطلاعات8/1/1358) 
قره ني دستور سركوبي شديد مردم كردستان را داده بود.
سرلشگر ناصر فربد رييس جديد ستاد ارتش ملي اسلامي ايران و هماهنگ كننده نيروها كه از روز ششم فروردين به دستور مهندس بازرگان به اين سمت منصوب شده است از ديروز كار خود را رسماً آغاز كرده است. رييس جديد ستاد كل ارتش ملي اسلامي ايران در اغزا كار با مسائل مهم در منطقه كردستان و گنبد روياروي است كه از نخستين دقايق شروع كارش به بررسي مسائل اين مناطق پرداخت. امروز كه تلاش ميكرديم با رييس كل ارتش گفتگويي تلفني داشنه باشيم تا از رئوس برنامههاي او براي ارتش ملي اسلامي ايران آگاه شويم. بعه علت ازدياد كار نتوانست به اين گفتگو پردازد و موضوع را به هفته آينده و يك مصاحبه مطبوعاتي موكول ساخت. رييس جديد ستاد كل ارتش ملي اسلامي ايران در سال 1301 در تهران متولد شد او تحصيلات خود را از ساالهاي ابتدايي تا پايان دوره دانشكده افسري در تهران گذراند و در سال 1322 به درجه افسري نائل شد. نخستين سمت رييس جديد ستاد كل ارتش فرماندهي دسته بود. كه تا فرماندهي تيپ ادامه يافت آخرين سمت سرلشگر فربد فرماندهي دانشگاه پدافند پس از سالها تدريس در همين دانشگاه بود و در سال 1354 نيز بازنشسته شد سرلشگر فربد ظرف سه سال اخير اقدام به نوشتن دو كتاب با عنوان «عصر استعمار زدايي و ادراك من از هستي» نمود رييس جديد ستاد كل ارتش دورههاي مختلف تخصصصي را در خارج از كشور گذرانده است. 
علت تغيير نخستين رييس ستاد كل ارتش
امروز خبرنگاران كيهان و اطلاعات در زمينه تغيير سرلشگر« محمد علي قرني» نخستين رييس ستاد كل ارتش ملي اسلامي ايران اطلاعات به دست آورند كه به اطلاع خوانندگان ميرسد از همان روزهاي نخستين كه سرلشگر قرني به رياست ستاد كل ارتش ملي اسلامي ايران منصوب شد. برخي از نظاميان، گروههاي مختلف سياسي و افراد مختلف بوسيله نامه يا تلفن و يا مصاحبههاي مطبوعاتي مطالب و اطلاعيههاي گوناگون كه در مطوعات منتشر كردند به اين انتصاب اعتراض كردند و دلايلي نيز براي اثبات نظرات خود ارائه نمودند هنگامي كه اين اعتراضها بالا گرفت سرلشگر قرني از حضورامام خميني تقاضاي اعتراض كرد و در همين حال بود كه رويدادهاي خونين كردستان حمله به سرلشگر قرني را شدت بخشيد به دنبال رويدهاي كردستان بود بر اساس اطلاعيههاي از طرف ستاد ارتس ملي دستور سركوبي مردم كردستان داده شد و براي اين كار صرفنظر از دستوري كه با پادگان كردستان داده شده بود، براي سركوبي مردم كردستان از هليكوپترهاي مجهز به مسلسل نيز استفاده كرد و عدهاي از افراد گارد جاويدان سابق را نيز به صحنههاي نبرد سنندج فرستاده شدند. خبرگزاري پارس اعلاميههاي را كه سرلشگر قرني داده بود كان لم يكن اعلام كرد قرني در اين اظلاعيهها كه از طريق خبرگزاري پارس متتشر مي ساخت كساني را كه به پادگان سنندج نزديك شده بودند عواملي فرصت طلب و ضد انقلابي معرفي كرده و دستور سركوبي آنها را به شديدترين وجه صادر كرده بود. سرلشگر قرني در جريان وقايع كردستان و سنندج در مقابل تقاضاي «احمد صدر حاج سيد جوادي» وزير كشور مبني بر جلوگيري از پرواز فانتومها كه محل مذاكره هيات اعزامي امام خميني و نمايندگان خلق كرد بوده، مقاومت كرد و آنرا ناديده گرفت و اين اقدام به گفته آگاهانه سياسي يكي از عوامل بركناري او بود. پيامي كه وزير كشور براي جلوگيري از پرواز فانتومها براي سرلشگر قرني فرستاده بود چنين است«پيام، تلفنگرام، وسيله بي سيم، شير و خورشيد سرخ سنندج از طرف احمد صدر حاج سيد جوادي وزير كشور از شهر سنندج به تيمسار قرني رييس ستاد ارتش ملي ايران» پرواز جتها بر فراز سنندج، موجب عصبانيت مردم و قطع مذاكرات ما شد. چه كسي دستور چنين مانورهايي را داده است. از طرف پادگان به سوي مردم تيراندازي ميكنند و كشتار شديد ميكنند. دستور دهيد فورا تيراندازي قطع شود و ديگر نه روز نه شب تير اندازي نكنندو شعله افكن شبها نياندازند.سرلشگر قرني در پاسخ وزير كشور چنين ميگويد: -تا موقعي كه اينجانب از طرف رهبر انقلاب مسووليت اداره ارتش را دارم، از انجام نظر جنابعالي و آزاد كردن افرادي كه به داخل پادگان به منظور قتل و غارت هجوم بردهاند و تا زماني كه متجاوزين گمراه شهر را به وضع آرام قبل برنگرداندهاند، يعني تا زماني كه ايستگاه راديو و تلويزيون در دست افراد مجاهد از كرمانشاه و ساختمانهاي ستاد لشگر و فرودگاه مجدداً به مسوولين معين شده واگذار نگردد و سرهنگ صفري فرمانده لشگر 28 كردستان خود را به ستاد نيرو بر تهران معرفي ننمايند، با وجود تمام ارادتي كه به شخص حضرت آيتالله طالقاني و جنابعالي دارم، در مقابل خواست تعدادي مأمور اجنبي تسليم نخواهم شد.       
رييس ستاد كل ارتش ملي اسلامي   ايران- سرلشگر قرني
چرا با فرمانده لشگر
فرمانده لشگر 28 كردستان در جلسه اي كه با حضور وزير كشور و استاندار جديد كردستان برگزار شد اعلام كرد حاضر است اسنادي را كه توجه به آن مي توانست از پيشامد حوادث سنندج جلوگيري كند ارائه كند، به همين جهت سرلشگر قرني در برابر فرمانده لشگر 28 موضع سختي گرفته بود. ديروز همچنين يك منبع موثق فاش كرد: مقامات انتظامي استان كردستان از مدتها پيش حوادث سنندج را پيش بيني كرده و از ستاد ارتش ملي ايران تقاضا كرده بودند به مساله سنندج توجه شود. در يك گزارش رسمي كه به سرلشگر قرني رييس بركنار شده ستاد ارتش ملي ايران داده شده بود آرامش روزهاي قبل از حوادث سنندج «آرامش قبل از طوفان» توصيف شده و از سر لشگر قرني درخواست شده بود اوضاع كردستان را به اطلاع دولت برساند. يكي از مقامات سياسي كرد در سنندج امروز در گفتگويي با كيهان گفت: ما در روز سه شنبه 29 اسفند گذشته تصميم گرفتيم آتش بس اعلام كنيم ولي اعلاميههاي تحريك كننده سرلشگر قرني باعث شد كه كشتار مردم سنندج دو روز ديگر نيز ادامه يابد و خسارات جاني و مالي فراواني به بار آيد. يك سخنگوي جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب گفت: حقش بود سر لشگر قرني، خيلي زودتر از ديروز بركنار شود او ميخواست در كردستان جنگ داخلي بوجود آورد و زمينه را براي عمليات بعدي كه خدا ميداند چگونه مي بود و كشور ما را به كجا ميكشانيد، فراهم كند. سرهنگ صفري فرمانده پادگان سنندج در جلسه اي كه با حضور حاج سيد جوادي وزير كشور و نمايندگان كرد برگزار شدگفت:« از مدتها قبل بين دو كميته انقلابي به سرپرستي آقايان صفدري و مفتي زاده اختلاف وجود داشت و او اين موضوع را منعكس كرده بود».(كيهان8/1/1358)
ديدار با سرلشگر قرني:چرا از رياست ستاد ارتش كنار رفتم؟
س: برگزيده شدن شما به رياست كل ارتش ملي ايران چگونه بود؟
ج؛ چون از سال 1341 در تماس دائم با روحانيون و مراجع تقليد بودم كه منجر به3 سال زنداني نيز شد (بهمن سال 42) و همچنين به دليل آنكه سالهاي اخير نيز در بطن فعاليتها و انقلاب بوده ام به اين سمت برگزيده شدم. 
س: نحوه مداخله ارتش ملي ايران در حوادث و اتفاقات اخير كردستان و در مورد تماس تلفني دكتر حاج سيد جوادي وزير كشور با شمار و هماهنگي وي با آقاي طالقاني در مورد از بين بردن اغتشاشات كردستان، ممكن است توضيحاتي در اختيار ما قرار دهيد ؟
ج؛ آنچه محقق است مرد كردستان خود را از مردم ايران جدا نميخواهند و به قولي اگر دولت با حفر كانالي، مرزي بين كردستان و ايران جدايي افكند،  مردم كردستان خود اين نهر را پر ميكنند كه از پيكره ايران جدا نباشد ولي بدبختانه عوامل شناخته شده كه موجوديت خودرا در ناامني و بي ثباتي كردستان ميدانند بدنبال فرصت هستند تا هر زمان كه مساعد شد،  شورشي و بلوايي ايجاد كنند.  پس از انقلاب ملت،  ارتش ملي اسلامي ايران خود را موظف به حفظ تماميت و حدود  و ثغور كشوري ميداند و بديهي است اين ارتش، در سربازخانهها زندگي ميكند و همچنان كه شما در خانه خود بايد تأمين داشته باشيد و از تجاوز مصون بمانيد و در صورت مزاحمت از خارج وظيفه داريد كه با استفاده از همه امكانات براي حفظ خود و خانه خود حراست كنيد،  ارتش نيز بايد مجاز به چنين تكليف و حقي باشد.  ولي ديديم كه در نتيجه تحريك افراد ضد انقلابي، عدهاي به درون سربازخانه مهاباد ريختند و مقداري از موجودي سلاح و مهمات و تجهيزات پادگان را غارت كردند تا با استفاده از آن و غارت و خلع سلاح ساير پادگانهاي ژاندار مري،  بقيه پادگانها را نيز به سرنوشت مهاباد دچار سازند و ديديم كه به فرماندة پادگان نيز تيراندازي و او را شديداً مجروح كردند و با توجه به اعلاميه مكرر رهبر انقلاب و همچنين اعلاميه اخير 28 اسفند كه مقرر فرموده بودند هر كس به سربازخانهها حمله كند عاري از دين شناخته ميشود و ارتش بايستي از خانه خود دفاع كند و دولت نيز چنين وظيفهاي را كتباً تأييد و ابلاغ نمود،  ارتش نيز در پادگانهاي كردستان و حمله به سنندج،  فقط به دفاع از خانه خود پرداخت و توقعات هيأت اعزامي به كردستان و مذاكرات آقاي وزير كشور،  مطلب پوشيدهاي نيست،  بجز آنچه در تلگراف ايشان و پاسخ ستاد كل ارتش منعكس است كه از قرار، در اختيار جرايد نيز ميباشد و متأسفانه روزنامههايي كه آنرا منتشر كرده بودند،  همچنانكه در بالا گفته شد از موضع بيطرفي خارج و دخل و تصرف مغرضانه كردند. 
س: رابطه شما در ارتش گذشته با دكتر مصدق  و ديگر ياران وي چگونه بود؟
ج: بخاطر داريدكه مرحوم دكتر مصدق علاوه بر رئيس دولت وزير دفاع نيز بود و انتخاب من به فرماندهي تيپ گيلان در فروردين ماه سال 32،  توسط ايشان انجام شد. 
س: دليل جايگزين نمودن سرلشگر فربد بعنوان رياست كل ارتش ملي ايران از سوي مهندس بازرگان چه بود؟
ج:چون از شروع به ثمر رسيدن  انقلاب،  ارتش دائماً از طرف  مقامات مسئول  و غير مسئول و وجاهت طلب! مورد اتهام و تحقير قرار گرفت،  و اينجانب ادامه موضوع را منصفانه و بحق تشخيص نميدانم و همچنين با توجه به ساير موضوعاتي كه در استعفانامه تقديمي به حضور امام و آقاي نخست وزير ذكر شد ذكر شده است،  ادامه خدمت را به صلاح ارتش و خود تشخيص ندادم و استعفا كردم. 
س:مسئله خيانت شما به نهضت ملي و حركت شما ازرشت به سوي تهران، آنطور كه در آسياي جوان نوشته بود و سركوبي نهضت ملي و بنياد ساواك بهمراه بختيار چه بوده است؟
ج: ماشاءاله اين روزها جرائد آنقدر متعدند كه من فرصت مطالعه آنها را ندارم ولي درمورد مطلبي كه مي گوئيد اگر منظور اين است كه من با تيپ رشت به تهران حركت كردهام كه مضحك است و چنانچه آمدن من به تهران براي استفاده از مرخصي يا امور اداره بوده لازم به توضيح نيست.  ضمناً در تاسيس ساواك سمتي نداشته ام.  ساواك معاون نخست وزيري است. (رئيس ساواك، معاون نخست وزير است) ولي بخاطر دارم من در اسفند سال 36 كه به زندان افتادم، كيفر خواست دادستان ارتش رونوشت گزارش ساواك به شاه سابق بوده است. 
س:سوابق سياسي و فعاليتهائي كه در ارتش گذشته داشته ايد چه بوده است؟
ج:من از خيلي قديم و زماني كه شاگرد دبيرستان بودم توجهم به اين نكته جلب شده بود كه در هر اجتماعي از شاگردان يك كلاس يا مدرسه گرفته تا بزرگترين سازمانهاي كارگري و سياسي، بايد بهترين و شايسته ترين افراد برگزيده شوند ولي وقتي به رأس مملكت مي رسيد، اين روش ناديده گرفته ميشود و حتي كودكان صرفاً بنام اينكه فرزند پادشاهي هستند در راس كشور قرار ميگيرند و اين طرز تفكر و تراوشات كلام و بالاخره موقعي كه نتيجه مطالعات و بررسيهاي مذهبي و ايدئولوژيكي خود را كنار خودكامگي و عوارض حكومت شاه قرار دادم، به اين نتيجه رسيدم كه سيستم سلطنتي نه با منطق تطبيق ميكند نه با مذهب و اقداماتي كه بر عليه سلطنت كردم كه مآلاً به دوبارو 6 سال زنداني شدن در تاريخهاي 1337 به مدت 3سال و 1342 بمدت 3سال و 14 سال تحت نظر بودن كه براي معالجه حتي تا آخرين روزهاي انقلاب اجازه خروج از كشور را نداشتم،  منتهي شد. 
س: مسئله كودتاي شما عليه شاه به كمك اميني و امريكا چه بود؟
ج:اگر منظور در زمان قدرت شاه بوده كه امريكائيان خود شاه را داشتند و دليلي ندارد سياست خارجي به دنبال در دست داشتن قدرت موجود نباشد و بخواهد ريسك و فعاليت ديگران را حمايت كند. 
س:پيشنهاد شاه در روزهاي آخر به شما چه بود؟
ج: پيشنهاداتي در مورد تشكيل حكومتي شد كه شاه يا فرزند او فقط سلطنت كنند نه حكومت و قسمتي از سرمايههاي خود را به ملت برگردانند و جواب من اين بود كه اگر شاه به موجوديت كشور علاقمند است، درصورت تأييدات امام بايد ضمن پوزش از ملت، كليه سرمايه خود را پس دهد و تكليف رژيم را به ملت واگذار كند و از سلطنت براي خود و اولادش منصرف شود و تكليف رژيم را به ملت واگذار كند.(آيندگان20/1/1358) 
هواپيما هاي ارتش به نقده فرستاده شدهاند.
سرلشگرناصر  فربد رييس ستاد كل ارتش جمهوري اسلاميايران امروز اعلام كرد چنان چه با توجه به اقدامات وسيع مقامات روحاني و سياسي محلي، در شهرستان نقده درگيريهايي كه پيش آمده است، پايان نپذيرد و آتشبس اعلام نشود، ارتش جمهوري اسلاميايران ناگزير براي جلوگيري از برادركشي و خونريزي طبق تصميم دولت، در محل حضور خواهد يافت تا ميان طرفين درگير،حايل بشود. 
رييس ستاد كل ارتش جمهوري اسلاميايران امروز در زمينه جلوگيري از حوادث شهرستان نقده گفت: در پي رويدادهاي اخير نقده و درگيريهايي كه بين برادران كرد و ترك پيش آمده است، مقامات دولتي بويژه مقامات روحاني و سياسي در منطقه كوشيدهاند كه از هرگونه درگيري و تيراندازي و برادر كشي جلوگيري كنند و مشكلاتي را كه بوجود آمده است را فيصله دهند. اما متاسفانه طرفين درگير همچنان به درگيريهاي خود ادامه دادهاند و ناگزير وزير كشور مبادرت به صدور بخشنامهاي كرد و چنا نچه تا ساعت 4 بعدازظهر امروز طرفين دست از تيراندازي بر ندارند و آتشبس ندهند ارتش در محل حضور پيدا كند.اين اميدواري وجود دارد كه مقامات محلي بويژه روحانيون بتوانند با نفوذ كلمه از درگيريهاي برادران كرد و ترك جلوگيري كند و مشكلات موجود را در منطقه حل كند اما چنانچهاين مذاكرات به نتيجه نرسد همانطور كه دولت به ارتش ابلاغ كرده است، ارتش مجبور خواهد بود به عنوان ميانجي حضور پيدا كند و بين برادران كرد و ترك حايل بشود تا از ادامه درگيريها و برادركشي و خونريزيها جلوگيري كند. سرلشگر فربد افزود: چند فروند هواپيما براي شناسايي منطقه فرستاده شده است، زيرا در نقده ما پادگان نظامي نداريم و براي حضوريافتن در منطقه و جلوگيري از تيراندازي و درگيري برادرانمان در منطقه از پادگانهاي اطراف استفاده خواهيم كرد. (كيهان2/2/1358)
تعداد تلفات روشن نيست.
سرلشگر ناصر فربد در مورد تعداد تلفات و زخميهاي حوادث اخير نقده گفت: همزمان با اعزام نيروهاي ارتشي به نقده و در دست گرفتن كنترل شهر، دستور داده شد كه اكيپي از ماموران ارتش با مراجعه به بيمارستانها و مراكز درماني آمار صحيصي از تعداد تلفات و مجروحان حوادث اخير نقده به دست آورند. دولت در نظر دارد با شناسايي خانوادههاي مقتولين و مجروحان حوادث اخير نقده به تسكين آلام آنها بپردازد و حتيالمقدور خسارات وارده را جبران كند. 
اما واقعيتاين است كه برخي از افراد مغرض دست به شايعاتي ميزنند كه باعث ناراحتي ميشوند. كمااين كه در ماجراي گنبد و نقده عدهايي كه با هيات رييسه دولت و با قم ارتباط برقرار ميكنند، دست به شايعهپراكني زدند كه دراين زمينه نيز دستور دادهام كه براي شناسايياين عوامل اقدامات لازم صورت گيرد تا هدف و قصداين عوامل روشن شود كه مراتب به دولت اعلام خواهد شد. 
رييس ستاد كل ارتش جمهوري اسلاميايران اضافه كرد:
از سوي ديگر امروز نيز پروازهايي براي شناسايي بيشتر منطقه و مواضع طرفين درگير در خارج از شهر منطقه، اعزام خواهد شد. 
آنچه مسلم استاين است كه با استقرار نيروهاي اعزامي ارتش به شهر نقده،اين شهر در برابر طرفين درگير، ديگر چشم زخمي نخواهد ديد، زيرا طرفين درگير از شهر خارج شدهاند و شهر كاملاً از حضوراين نيروها تخليه شده است.
سرلشگر فربد سپس اظهار اميدواري كرد كه هر چه زودتر مذاكرات مقامات روحاني و سياسي منطقه به نتيجه برسد و آتشبس قطعي اعلام گردد. (كيهان4/2/1358) 
ژاندارمري در نقده مستقر ميشود.
يك واحد ژاندارمري به منظور حفظ نظم و آرامش در شهرستان نقده و جلوگيري از برخوردهاي، احتمالي در منطقه به جاي نيروهاي اعزامي، ارتش جمهوري اسلاميايران، در نقده استقرار خواهد يافت.
در پي درگيريهايي كه اخيراً در شهرستان نقده پيش آمد و منجر به خونريزي و برادركشي و قتل و جرح عدهايي گرديد، به دستور دولت و وزير كشور، نيروهاي ارتش جمهوري اسلاميايران براي ميانجيگري بين طرفين درگير، تا خاتمه مذاكرات مقامات روحاني و سياسي نقده و نمايندگان دولت براي آتشبس، در مواضع شهر مستقر شدند.
روز گذشته از مذاكراتي كه در كميته ويژه بررسي جريانهاي نقده انجام شد  و منجر به آتشبس گرديد مقرر شد نيروهاي اعزامي ارتش شهر نقده را ترك كنند و به جاي آنها واحدهاي ژاندارمري مسووليت حفظ نظم  و آرامش شهر را به عهده بگيرند. 
سرهنگ عزتالله ممتاز فرمانده ژاندارمري كل كشور امروز گفت: در اجراي دستور دولت مبتني بر حضور واحدهاي ژاندارمري در نقده،ديشب دستور داد كه يك واحد از ماموران ژاندارمري وارد شهر نقده بشوند تا بدنبال رفتن نيروهاي ارتشي و با توجه بهاينكه شهرباني نيز در نقده مستقر است، حفظ امنيت و نظم و آرامش شهر را در دست بگيرند. نيروهاي ژاندارمري از امروز در نقده مستقر خواهند شد و با همكاري اهالي نقده براي حفظ امنيت شهر اقدام خواهند كرد.(كيهان4/2/1358) 
مقررات منع عبور و مرور در نقده به اجرا درآمده است. 
آغاز مذاكرات مقدماتي براي رفع اختلاف تركها و كردهاي نقده 
نقده ـ خبرنگار اعزامي آيندگان:در پي استقرار نيروهاي ارتش در نقاط حساس شهر نقده و بازگشت آرامش دوباره به اين شهر، با سفر استاندار آذربايجان غربي به همراه 2 عضو حزب دمكرات به مهاباد و ملاقات با شيخ عزالدين حسيني مذاكرات مقدماتي براي رفع اختلاف تركها و كردها آغاز شد. 
تا ديروز كليه مغازهها و واحدهاي صنفي نقده به علت منع عبور و مرور در اين شهر تعطيل بوده و خيابانهاي شهر در سكوت فرو رفته و تنها حركت خودروهاي ارتشي گاهي اوقات اين سكوت را ميشكند. 
«سرگرد محمد جواد موذن» فرمانده مجاهدان اعزامي از تهران به خبرنگار اعزامي آيندگان گفت:« ما در اينجا پيك صلح هستيم و براي برقراري آرامش آمدهايم كه خوشبختانه هر دو خلق ترك و كرد با آغوش باز از ما استقبال كردند و حتي ملا صالح رحيمي امام جمعه كردهاي نقده كتبا از مجاهدان اعزامي از تهران تقدير كرده است.» 
وي اضافه كرد:« اتفاقي كه در نقده رخ داده يك اختلاف داخلي بوده است كه گروهي از عوامل خارجي به آن دامن زدهاند و هم اكنون هم اين عوامل در شهر وجود دارند.» 
«سرگرد موذن» در مورد چگونگي بروز اين اختلافات و برخوردها گفت: بنا به گزارشهائي كه به من رسيده حزب دموكرات كردستان يك ميتينگ 50 ـ 60 هزار نفري مسلح ترتيب داده بود كه همين مسأله موجب درگيري و برخورد خونين كردها و تركها شد و چنين استنباط ميشود كه اين حزب بجاي ميتينگ ميخواسته است مانور نظامي در اين شهر بدهد. حتي آقاي «كريم حسامي» سخنگوي حزب دموكرات كردستان صريحا به من گفت:« كه براي اينكه ثابت كنيم حزب دموكرات تنها يك حزب سياسي نيست و در واقع يك قدرت نظامي در منطقه است، اقدام به برگزاري اين ميتينگ كرديم». 
سرگرد موذن در پاسخ اين سئوال كه چرا نيروهاي ارتشي با تانك و هليكوپتر به چند روستا حمله كرده و جمعي را كشته و مجروح ساختند، گفت: «در قريه «گاله وان» امام جمعه ده حدود 400 تن از مردم را جمع كرده و طي سخنراني به آنها گفته بود كه ما قصد داريم انتقام خود را بگيريم، هر كس ميخواهد برود و هر كس مايل است، بماند و ما را در انتقام گيري همراهي كند. ما وقتي از اين مسأله آگاه شديم براي جلوگيري از آشوب و درگيري بيشتر به قريه «گاله وان» رفتيم و آن را به اضافه روستاهاي اطراف تحت مراقبت و كنترل گرفتيم». 
سرگرد موذن در مورد علت منبع عبور و مرور در شهر گفت: 
«هم اكنون هم عوامل فرصت طلب و خرابكار در شهر وجود دارند و براي اينكه بتوانيم آنان را شناسائي كنيم، مقررات منع عبور و مرور وضع كرديم و سعي ميكنيم هر چه زودتر اين مقررات لغو شود. »
در همين حال «كريم حسامي» عضو حزب دموكرات كردستان، در پاسخ به اين سئوال آيندگان كه چرا به رغم هشدار قبلي مقامات محلي نقده در مورد لغو برگزاري ميتينگ و تضمين كتبي حزب دموكرات مبني بر برگزاري آرام ميتينگ در شهر نقده، ميتينگ به خون كشيده شد. گفت:« ما تضمين داده بوديم كه از جانب ما اتفاقي رخ ندهد و شروع ماجرا نيز از جانب ما نبوده است و در مورد ادعاي «سرگرد موذن» كه ما ميخواستيم بجاي ميتينگ، مانور نظامي بدهيم آنرا تكذيب ميكنم. من فقط به سرگرد موذن در مورد حمله نيروهاي ارتشي به روستاهاي كردنشين گفتم: وظايف ارتش تنها برقرار آرامش در شهر نقده است و اگر ارتش بخواهد در روستاها دخالت كند، كردها به شدت مقاومت خواهند كرد و ما حداقل 10 هزار مسلح داريم و در برابر اين تجاوز ايستادگي خواهيم كرد». 
وي در پايان گفت: قرار از اينكه قواي ارتشي از تهران به نقده بيايند ما به وسيله مجاهدان اروميه در خانه ملا صالح رحيمي امام جمعه كردهاي نقده و در محاصره بوديم و هر لحظه مرگ ما را تهديد ميكرد و چنانچه سرگرد موذن و ايرج تبريزي ( نماينده وزارت كشور ) نميرسيدند همه ما در آنجا كشته شده بوديم كه از اين بابت از مجاهدان اعزامي از تهران به سرپرستي سرگرد موذن قدرداني ميكنيم. 
همچنين دو گروه پزشكي با دارو و تجهيزات لازم از سوي بهداري و بهزيستي اروميه به نقده آمده و فعاليت خود را در جهت جلوگيري از شيوع هر گونه بيماري آغاز كردند. 
در همين حال بهداري و بهزيستي اروميه اطلاعيه اي پيرامون آلودگي آب رودخانه «كدار» انتشار داد و از اهالي منطقه خواست آب اين رودخانه را جوشانيده و به مصرف برسانند. (آيندگان8/2/1358)  
بر اساس تصميم كميسيون بررسي اوضاع كردستان،نيروهاي ارتش در نقده مستقر ميشوند. 
كميسيون هفتگي مربوط به بررسي اوضاع استان كردستان با حضور وزراي خارجه، كار، رييس ستاد ارتش و فرماندهي ژاندارمري در دفتر احمد حاج سيد جوادي تشكيل شد. در اين جلسه در مورد مسايل نقده و لزوم اقداماتي جهتايجاد آرامش در منطقه مذاكراتي صورت گرفت پس از مذاكرات لازم با استقرار نيروهاي ارتش و همچنين تقويت نيروهاي ژاندارمري در محل موافقت گرديد. (كيهان،20/2/1358)
مصاحبه رييس ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران:براي تحويل سلاح يك ماه مهلت به افراد مسلح داده خواهد شد. 
طرح خلع سلاح عمومي كه در ستاد كل ارتش جمهوري اسلاميايران تهيه شده است. با تصويب امام خميني و دولت به اجرا گذاشته ميشود. براساساين طرح، كليه كساني كه بدون مجوز از مراجع ذيصلاح اسلحه در اختيار دارند، يك ماه مهلت خواهد داشت كه سلاحهاي خود را تحويل دهند. 
سرلشگر ناصر فربد رييس ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران در نخستين ديدار و آشنايي خود با نويسندگان مطبوعات ضمن اشاره به مطالب بالا، تغييرات بنيادي را در ارتش نويد داد. 
رييس ستاد كل  ارتش در مصاحبه مطبوعاتي گفت: در جريان انقلاب اسلاميايران، ارتش خود را تسليم اراده ملت كرد و به مردم پيوست اين بدان مفهوم نيست كه ارتش از هم متلاشي شده است. عدهايي از سران ارتش ميخواستند با حفظ ارتش رژيم گذشته را حفظ كنند ولي بايد بپذيريم كه همه ارتش با ملت بودند و به همين جهت هنگامي كه دستور داده شد كه ارتش به سربازخانهها باز گردند همه ارتش به ملت پيوست. در جريان حمله به پادگانها و مراكز نظامي، به استثناي وارد نيامده است. در پي پيروزي انقلاب، ارتش روحيهاي به شدت ضعيف شده بود و بهمين دليل به حضور حضرتآيتالله العظمي امام خميني رسيدم و موقعيت ارتش را برايشان تشريح كردم. امام خميني فرماني در پنج مورد صادر كردند كه مهمترين اصل آن عفو گناهان صغيره ارتشيان بود و اطاعت از مافوق در ردههاي مختلف ارتشي بود. فرمان عفو عمومي براي ارتشيان كه از سوي امام صادره شده است هنوز پياده نشده و به دادرسي ارتش، ماموريت داده شده كه در اسرع وقت گناهان كبيره را درجهبندي كنند تا به همراه دادستاني كل انقلاب اسلامي، در مورد نظاميان به موقع اجرا گذاشته شود و نظامياني كه گناهان صغيره داشتهاند مورد عفو امام خميني قرار گيرند. 
تيمسار سرلشگر فربد گفت: 
مجلات خارجي كه نسبت به ارتش ايران بعد از انقلاب ترديد داشتند و ميپنداشتند كه ارتش ايران از بين رفته است، در روز 29 فروردين هنگامي كه ساز و برگ نظاميما را ديدند و متوجه شدند كه ارتش با ملت همبستگي كامل دارد، لحنشان تغيير كرد. اما به هر حال اكنون ارتش جمهوري اسلامي ايران خود را از هر لحاظ مهيا ميكند. تا نخستين رژه مرتب و منظم خود را همراه با انواع ساز و برگ نظامي كه در اختيار دارد، برابر نخستين رييسجمهوري اسلاميايران به نمايش بگذارد. 
مسايل حاد گنبد و نقده
رييس ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران آنگاه به حوادث گنبد و نقده اشاره كرد و گفت: ارتشي كه اكنون در ايران شكل گرفته است. ارتشي است مليگرا، نه فرد گرا و به همين در جريان درگيريهاي گنبد و نقده همه ما نگران بوديم كه مبادا گلولهايي به سوي برادرنمان شليك بشود. لذا براي بيرون راندن ضد انقلاب از گنبد طرحي تهيه كرديم و نيروهاي ارتش نخست اطراف شهر را محاصره كردند كه گروهي از مجاهدين نيز به آنها پيوستند و آنگاه نماينده دولت به ضد انقلاب اخطار كرد كه شهر را ترك كنند در حالي كه آنها از يك سو از شهر بيرون ميرفتند، ارنش در ميان استقبال مردم وارد شهر شد و كمترين درگيري پيش نيامد اما موضوع در نقده شكل ديگري داشت. 
اگر در گنبد ضد انقلاب عامل درگيري بود، در نقده برادران ترك و كرد به هم ريخته بودند كه مسلماً اگر اقدامات روحانيون دولت و ميانجيگري ارتش و پاسداران نبود، آمار كشتهها خيلي زياد بود. اين بار نيز ستون بزرگي از ارتش را همراه با مجاهدين به سوي نقده حركت داديم كه نخست طرفين درگير از شهر خارج شدند و آنگاه با اقدامات وسيع روحانيون،مقامات محلي،نمايندگان دولت و ارتش كه به عنوان ميانجي وارد شده بود،آتشبس اعلام شد. 
روحيه ژاندارمري و شهرباني
سرلشگر ناصر فربد اضافه كرد: روحيه ماموران شهرباني و ژاندارمري سخت شده و به همين دليل ما ناچاريم در حفظ نظم و آرامش در شهرها نيز مستقر باشيم و نيروهامان كه بايستي در سربازخانهها به فراگيري فنون مختلف بپردازند و يا در مرزهاي كشور مستقر باشند،در شهرها پراكندهاند.
ضروتايجاب ميكند كه ما هر چه زودتر روحيه از دست رفته ماموران شهرباني و ژاندارمري را به آنها باز گردانيم و به آنها تامين شغلي و اطمينان بدهيم تا بتوانند به سر كارهايشان برگردند و وظايفشان را انجام دهند. تنها در اين صورت است كه ارتش ميتواند به وظايف ديگر خود بپردازد.
من تصور ميكنم كه درجهبندي فرمان امام خميني در زمينه عفو ارتش، به مشكل خاتمه بدهند. 
نقش پاسداران انقلاب
رييس ستاد كل ارتش در مورد تشكيل سپاه پاسدار انقلاب اظهارنظر كرد: 
اين سپاه هم مفيد است و هم آنرا قبول دارم. چرا كه نخست بايد روحيه انقلابي را در جوانان وطنمان حفظ كنيم و از سوي ديگر ضد انقلاب نيز توجه داشته باشد كه همواره با پاسداران روبروست و ضمن مذاكراتي كه با ارتش به عمل آمده، و قرار است افرادي كه در سپاه پاسداران مشغول كار خواهند شد، دو هفته دوره نظامي در ارتش ببينند و مشغول كار شوند.
سرلشگر فربد آنگاه اشاره به وضع كنوني ارتش كرد و گفت: ظرف يكماه گذشته را ساختهايم و اكنون ميتوانيم بگوئيم كه ارتش داريم، اما پيشبينيهايي در زمينه ارتش جمهوري اسلاميايران به وقت انتخاب رياست جمهوري اسلاميايران شده است و كوشش ميكنيم ارتش جمهوري اسلاميايران از بنياد تغييراتي بكند و ارتش داشته باشيم كه با خواست ملت و جامعه اسلامي و جمهوري اسلامي هماهنگي كامل داشته باشد.
طرحي در ارتش در دست مطالعه است كه به جاي آنكه ارتش ما در بين درياي خزر و درياي سياه يا در نقاط مختلف خليج فارس براي منافع ديگران مستقر شود. 
در استانها استقرار بايد در واقع نيروهاي ارتش استاني ميشود تا در خدمت ملتايران باشد. يگانهاي ضربتي در استانها مستقر ميشود تا هر حركت خصمانه را به خاك ايران سركوب كند. 
ارتش غني است
رييس ستاد كل ارتش آنگاه به موجويت ارتش اشاره كرد و گفت ارتش از لحاظ سلاحهاي جنگي غني است و براي سالهايآينده به خريد وسايل جنگي غني است و براي سالهاي آآينده به خريد وسايل جنگي نيازي نداريم و حتي در بعضي موارد سلاحهاي زيادي هم داريم كه تصديق ميكنيم اگر لازم بود يااين وسايل را ميفروشيم و يا به كشور فروشنده واگذار ميكنيم.
سرلشگر ناصر فربد اضافه كرد: چندي قبل تصميم گرفته شد كه مدت زمان سربازي به يك سال تقليل يابد به نظر من اين تصميم، نيروي ارتش را عملاً به نصف تقليل ميدهد. اين تصميم مجدداً مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا مدت زمان سربازي به حد معقولي برسد كه تصور ميكنم حداقل آن يكسال و نيم باشد. اما هنوز تصميم نهايي در اين خصوص اتخاذ نشده است. 
رييس ستاد كل ارتش گفت: در ارتش شورايي از متخصصان ارتشي تشكيل ميشود كه در اين شورا از همه گروههاي مردم دعوت ميشود كه نظرات خود را بگويند تمام مسايل و امور ارتش در اين شورا طرح ميشود و بعد از تصميمگيريهاي لازم رييس ستاد كل ارتش دستور اجراي آنرا ميدهد. اما در مورد خلع سلاح افرادي كه اسلحه در دست دارند. طرح تهيه شده كه در نخستين ماده آن آمده است كه هيچكس حق ندارد بدون مجوز قانوني از مراكز ذيصلاح، با خود اسلحه حمل كند و يا آنرا مخفي نمايد. كساني كه ميتوانند اسلحه داشته باشند. يا مأموران مجاز نيروهاي ارتشي هستند و يا پاسداران كه آنها نيز مجوز خواهند داشت. بقيه مردم بايد سلاحهاي خود را در ظرف يك ماه تحويل دهند. در غيراينصورت ضمن گرفتن اسلحه تعقيب نيز ميشوند. البته به دولت پيشنهاد خواهيم كرد كه برخي از مردم كه در جريان خريد و فروش اسلحه و ورود آن دست به خريد اسلحه زدهاند، سلاحهاي خود را تحويل دولت بدهند. 
سرلشگر فربد اضافه كرد هم اكنون در مرزهاي خود به عنوان يك كشور غير متعهد مناسبات خوب داريم فقط نگراني ما از ورود اسلحه است كه آنهم در صورتي كه طرح خلع سلاح به تصويب امام خميني و دولت برسد، حل خواهد شد. در مورد «پاليزبان» نيز هيچ مشكلي نداريماين مساله بي اهميتي است كه دير يا زود حل ميشود. (كيهان22/2/1358)
ارتش در مريوان فعلا ناظر است.
«سرتيپ تقي رياحي» وزير دفاع ملي، ديشب عقب نشيني هنگ 64 و كنترل 11 شهرك شمال غرب را از سوي كردها بشدت دروغ خواند و گفت: «لشگر 64 كاملا در منطقه مورد مأموريت خود نفوذ دارد و به هيچ وجه موردي براي عقب نشيني پيش نيامده است».  لشگر غرب اعلاميه داده است كه كردها تسليم بودند و از اينكه ارتش به آنجا رفته است خوشحال و از آنان استقبال كردهاند.  
وزير دفاع گفت: «با وجوديكه در حال حاضر اخلالهائي در منطقه ميشود،  ارتش فعلا ناظر است».  
در همين حال،  «آيت الله لاهوتي» شب جمعه در يك گفتگوي تلويزيوني اظهار داشت مذاكراتش با كردهاي كوچ كرده از مريوان به نتيجه نرسيده است.(آيندگان6/3/1358)    
مانور در آسمان ايران                                                                       
پشت پرده ايها براي مانور جنگندهها و هواپيماهاي نيروي هوائي جمهوري اسلامي در آسمان كشور اهميت فراوان قائل هستند و مي گويند به دنبال تجاوز هوايي عراق به مرزهاي ايران، اين مانور كاملاً لازم بود كه عراقيها بدانند ارتش براي مقابله با آنها دست روي دست نخواهند گذاشت. در همين حال، مي گويند كه «تيمسار فربد» رئيس ستاد ارتش و همكاران او سخت در تلاش و تكاپو هستند تا نخستين رژه و سان ارتش را هر چه باشكوه تر برگزار كنند.  چندي قبل، تيمسار فربد اظهار تمايل كرده بود كه اولين رژه واقعي ارتش جمهوري در حضور رئيس جمهور آينده ايران انجام پذيرد و اين پيشنهاد او مورد قبول مهندس بازرگان رئيس جمهور آينده ايران خواهد بود.  همين محافل اضافه مي كنند همانطور كه تيمسار قرني، مساله سنندج را بمثابه تجديد قدرت و عظمت ارتش تلقي كرد، فربد جانشين او نيز بعنوان احياء مجدد ارتش، مانور قدرت رزمي آن را بمرحله نمايش بگذارد.(آيندگان20/3/1358) 
توضيح
يك مقام آگاه در لشگر سنندج درباره اظهارات سخنگوي جمعيت دفاع از آزادي پيرامون مانور هواپيماهاي ارتشي در آسمان سنندج گفت: «هواپيماهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران، هيچ نوع مانوري براي ايجاد رعب و وحشت  نميدهند، بلكه هواپيماهاي ارتشي به حكم وظيفهاي كه دارند فقط به شناسايي منطقه ميپردازند و تصور نميكنم اين يك كار غير عادي باشد.
وي همچنين گفت: تا اين لحظه ارتش جمهوري اسلامي و لشگر سنندج هيچگونه دخالتي در درگيريهاي مريوان نكردهاند و دستوري نيز از طرف دولت به آنها نرسيده است.(كيهان20/4/1358)                                                   
مردم مهاباد با شكوه فراوان از نمايندگان ارتش جمهوري اسلامي استقبال كردند. 
شش افسر بلند پايه ارتش جمهوري اسلامي در معيت نماينده استاندار آذربايجانغربي ساعت 9 صبح ديروز از اروميه به سمت مهاباد حركت كردند. مردم زجر ديده مهاباد كه در ماههاي اخير شديد از طرف گروههاي مسلح متفرقه  تهديد ميشدهاند تا خارج از شهر استقبال نمايندگان رسمي دولت درآمده و با شور خاصي به نفع جمهوري اسلامي و رهبري انقلاب و برعليه توطئههاي رنگارنگ ضدانقلاب شعار ميدادند و ابراز احساسات مردم به نفع دولت جمهوري اسيلامي و رهبري انقلاب شديداً هيات مذكور را تحت تاثير قرار داده بود.
نمايندگان دولت به پادگان مهاباد رفته و ليست اسلحههاي سنگيني كه در حمله اواخر فروردينماه سال جاري توسط حزب دمكرات به غارت رفته بود از طرف مسئولين حزب دمكرات قول دادهاند كه در اسرع وقت سلاحهاي به يغما گرفته به پادگان تحويل بدهند. بنا به اطلاع واصله نمايندگان ارتش جمهوري اسلامي ايران به اروميه باز گشتند تا ترتيب ورود ارتش به مهاباد و ساير نقاط كردستان بدهند.
از قرار معلوم خبر اسكان نيروهاي دفاعي در نقاط كردستان روحيه مردم كردستان را تقويت كرده است و تا حدودي نگرانيهاي آنان را تخفيف بخشيده است.
زيرا هرگونه تحللي در مقابل گروههاي مسلح در كردستان اين منطقه را به نقطه غيرقابل بازگشتي سوق خواهد داد. استقبال بينظير مردم مهاباد از نمايندگان دولت نمودار علاقه ژرف برادران كرد ما به انقلاب اسلامي است و نشان ميدهد كه تبليغات عناصر رژيم سابق كه جز وسايل تبليغاتي ساير امتيازات اجتماعي خود را تماماً از دست دادهاند تا چه اندازه سست و بي پايه است.(جمهوري اسلامي 21/4/1358)
سرلشگر فربد رييس ستاد ارتش: تا صدور دستور دولت ،ارتش در امور انتظامي شهرها دخالت نميكند.
ستاد ارتش جمهوري اسلاميايران از لحاظ كيفي و كمي دگرگون ميشود و بر اساس مطالعات وسيعي كه در جريان است،ارتشي كه در رژيم گذشته سازمان يافته بود،ازنقطهنظر شرايط سياسي و اجتماعي با جمهوري اسلامي ايران منطبق خواهد شد.
تيمسار سرلشگر ناصر فربد: رييس ستاد جمهوري اسلامي ايران ضمن بيان اين مطالب خاطر نشان ساخت ارتش ميكوشد كه در امور انتظاميمناطق مختلف كشور مداخله نكند اما چنانچه مصلحت دولت بر اين باشد كه ارتش در منطقهايي حضور يابد، اين اقدام صورت خواهد گرفت. 
رييس ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران امروز در يك گفت و گوي اختصاصي با كيهان به مسايل همافران و حوادث اخير مريوان و استان خوزستان پرداخت و گفت: به طوري كه از مريوان اطلاع رسيده است در پي حوادث اخيراين منطقه كه متاسفانه منجر به كشته شدن عدهايي و زخميگرديدن گروهي ديگر شد، هم اكنون آرامش در منطقه حكمفرماست.
درباره حوادث اخير خوزستان بويژه حادثه ناگواري كه ديروز در يكي از مساجد خرمشهر روي داد نيز بايد گفته شود كه قدر مسلم اين حوادث بوسيله گروه يا گروههائي خرابكار صورت گرفته است كه براي رسيدگي به جزئياتاين حوادث و جلوگيري از آن و همچنين مبارزه با عوامل خرابكار، شوراي تامين منطقه زير نظر تيمسار دكتر احمد مدني استاندار خوزستان و با حضور فرماندهان نيروهاي انتظامي، روساي پاسداران و ديگر مقامات مسوول تشكيل شده كه بر اوضاع نظارت دارند.اين شورا براي تامين امنيت منطقه اقدامات وسيعي را به عمل آورده است و مسوولان انتظامي خوزستان پاسداران انقلاب و افراد كميتهها براي مقابله با عوامل مخرب آمادگي لازم را دارند. 
سرلشگر فربد درباره نقش ارتش جمهوري اسلامي ايران در مريوان و خوزستان و اعزام نيرو به اين دو منطقه گفت:
همانطور كه بارها گفته شده، ارتش جمهوري اسلامي ايران براي حفظ حدود و ثغور كشور و مقابله با دشمنان وطن، وظايف مشخصي دارد و ما كوشش داريم كه ارتش در نقش ماموران انتظامي ظاهر نشود. به همين جهت در جريان حوادث گنبد و نقده نيز هنگامي كه از نقطه نظر سياسي و انتظاميدولت مصلحت دانست، ارتش به عنوان ناظر بر اوضاع، وارد صحنه شده، اين حالت در مورد حوادث خوزستان و مريوان نيز عيناً مصداق پيدا ميكند و مادام كه دولت مصلحت نداند، ارتش هيچگونه مداخلهايي نخواهد كرد ولي چنانچه در زمينه حفظ آرامش مناطق و ايجاد امنيت، دولت، دستور بدهد، مسلماً ارتش در مناطق حضور خواهد يافت.
درباره همافران
رييس ستاد ارتش جمهوري اسلاميايران آنگاه به مساله همافران و نقطه نظرهاي آنها پرداخت و خاطرنشان ساخت، مسايل پرسنلي ارتش جمهوري اسلامي ايران به طور اعم مورد بررسي وسيع قرار گرفته است، و اساس مطالعاتي كه انجام شده است، مسايل پرسنلي ارتش در جهت رفاه حال آنها از بين بردن مشكلاتشان به طور بنيادي و عميق تجديدنظر خواهد شد كه طبعاً مساله همافران نيز كه نمايندگان آنها در جريان امر قرار دارند از اين قاعده مستثني نخواهد بود. 
تيمسار فربد افزود: ارتش جمهوري اسلاميايران از جهت سياسي،ايدئولوژي و اجتماعي تغييرات كلي مييابد و بنيادها و نهادي، گذشته ارتش مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت و تغييرات وسيعي در سطح ارتش داده ميشود. 
ارتش و قانون اساسي
سرلشگر فربد سپس درباره ارتش و قانون اساسي گفت: براي آنكه ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز در بررسي قانون اساسي حضور داشته باشد، شوراي حقوقدانان ارتش مطالعات وسيعي را در بخش مربوط به ارتش قانون اساسي شروع كردهاند تا اين قسمت از قانون كه مربوط به ارتش است با نظارت حقوقدانان ارتشي تنظيم گردد. غرض از اين دخالت آن است كه در بخش مربوط به ارتش قانون اساسي تصريح بشود كه ارتش جمهوري اسلامي ايران جزيي از ملت است و الهامگيرنده از ملت ميباشد. اين ارتش از نظر قانوني از دولتي پيروي ميكند كه آن دولت معبوث از ملت باشد بدين ترتيب ارتش آگاه خواهد بود كه همواره جزيي از ملت و در تابعيت از دولتي است كه معبوث ملت است. (كيهان25/4/1358)
ارتش تا كنون در مريوان دخالت نكرده است.
سرهنگ سپهري فرمانده لشگر سنندج ساعت 12 ديروز در گفت وگوي تلفني با خبرگزاري پارس در تهران تاكيد كرد كه ارتش جمهوري اسلامي تاكنون در حوادث مريوان دخالت نكرده و تيراندازي در اين شهر از بعدازظهر ديروز قطع شده است.
وي گفت هليكوپترهاي ارتشي فقط در كار حمل مجروحان و جابجايي پاسداران و مجاهدين شركت داشتهاند.
فرمانده لشگر سنندج تعداد كشتهشدگان درگيري مسلحانه ديروز مريوان را 23 نفر و تعداد مجروحان را بين 36 تا 45 تن ذكر كرد. (جمهوري اسلامي26/4/1358)
گفتگوي لوموند با تيمسار امير رحيمي
 امير رحيمي: تنها كافي است كه قوي باشي...
انقلاب ايران در معرض تهديد قرار دارد و تنها ارتش مي تواند آن را نجات دهد.
تنها از راه دمكراسي مي توان جلو كودتا را گرفت
سه هزار نفر از افرادم آماده ي رفتن به خوزستان هستند.
من دمكراتي جان سخت هستم.
در فرودگاه تهران، اعضاي «كميته ي اسلامي» از خروج يك سياستمدار ايراني كه برگ مأموريت مهر شده و رسمي در دست داشت، بي اداي توضيحي، جلوگيري كردند. يكي از مسوولان زندان قصر، كه روحاني ريشويي است، به پسر يك سرتيپ زنداني اطلاع داد كه با وجود آنكه امام خميني هفتهي گذشته فرمان عفو عمومي صادر كرده است، پدرش از زندان آزاد نخواهد شد. با وجود دستور صريح امام مبني بر اعدام جنايتكاران حكومت پيشين كساني كه اكنون اعدام ميشوند، هم جنس بازها، روسپيها و قاچاقچيها هستند. روز پنج شنبه 12ژوئيه (21 تير ماه) مردم به زندان بهبهان، از شهرهاي خوزستان، حمله بردند و يك سناتور حكومت گذشته را كه قرار بود آزاد شود كشتند. در ايالتهاي گوناگون امپراطوري پيشين پهلوي، بلوچستان، كردستان و خوزستان روزبروز بر شمار تظاهرات، اعتصابها و سوءقصدها افزوده ميشود. يكي از گويندگان راديو و تلويزيون بنام علي صفا در برنامهاي كه به طور زنده پخش ميشد پس از افشاي«تبليغات رياكارانه شبه انقلابهائي كه كشور را به سوي جنگ داخلي ميكشانند» استعفاي خود را اعلام داشت. افراد سادهي ارتش ـ حتي كساني كه زودتر از ديگر نظاميان به امام پيوستند و واژگوني رژيم سلطنتي را سرعت بخشيدند ـ روزهاست كه در اعتصاب به سر ميبرند و در اينجا ناظري كه اطلاعات خود را از اينجا و آنجا و از روزنامههاي تهران بدست ميآورد در بيان عقيدة خود گيج ميشود زيرا نميداند چه چيز را بايد انتخاب كند و مي بيند كه قدرت دوگانه امام خميني و دولت بازرگان به سود «اربابها»ي بومي و گروهكهايي كه قوانين خود را تحميل ميكنند و معمولاً مسلح هستند، محدود ميشود و به همين دليل است كه روز بروز ارتش اهميت بيشتري مييابد چرا كه تنها وسيلهي استقرار وحدت و امنيت كشور است. امام خميني براي گريز از جنگ قدرتي كه در كشور درگرفته است تصميم داشت بر سازماني كه در كنار ارتش بوجود آمده است، بويژه كميتههاي امام و پاسداران انقلاب تكيه كند. اما اين دو گروه نشان دادند كه نفوذي ندارند و حتي غير قابل كنترل هستند بنابراين رهبر مذهبي قم اكنون قصد دارد ارتش را، كه در آغاز در اختيار حكومت نهاده بود بازپس بگيرد، بدينسان ماجراي تيمسار رحيمي كه هنوز هم انعكاس گستردهاي در كشور دارد مفهومي ويژه و بسيار مهم مي يابد. خلاصه اي از رويدادهاي مربوط به رحيمي را در اينجا مي آورم: روز نهم ژوئيه (18 تير ماه ـ م) تيمسار امير رحيمي در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد كه هدف يك «توطئه» قرار گرفته است، توطئه اي براي بر كنار كردن او از مقام رياست دژبان مركز،ايجاد هرج و مرج در درون نيروهاي ارتش و باز گرداندن مستشاران نظامي آمريكا كه پس از سقوط شاه از كشور اخراج شدهاند. چند ساعت بعد وزير دفاع، تيمسار رحيمي كه به همراه 7000 نفر از افراد نظامي و گارد«شخصي» خود موسوم به «پيراهن سياهان» در پادگان جمشيديه مستقر است اعلام كرد كه در برابر هر كس كه بكوشد او را از مقامش بر كنار سازد با بكار بردن زور پايداري خواهد كرد. از سوي ديگر امام خميني در گفت و گويي تلفني از رحيميخواست«باقي بماند» و فرداي آن روز نيز فرمان عزل رحيمي را، كه از سوي دولت بازرگان صادر شده بود، لغو كرد. و اين بار نيز دولت بازرگان اين تحقير را، بي آنكه خم به ابرو بياورد، پذيرفت. و از آن پس، به ياري امام، پادگان جمشيديه به يكي از مراكز قدرت بدل شده است، تيمسار رحيمي 57 ساله، كوچك اندام، با سبيل كوتاه و موهايي جو گندمي، شق و رق و خشك و با ابهت پشت ميز مجللي نشسته است و دورتادورش پر از سبدهاي گل سرخ و ميخكهاي رنگارنگي است كه ستايشگران و هوادارانش براي او فرستادهاند. در سراسر گفت و گويم با او، كه نزديك به پنج ساعت طول كشيد،رحيمي مدام جمله «دوستم دارند» را بزبان مي آورد و در هر فرصتي به زبان فرانسه ي دست و پا شكسته ميگفت:«مردم و افسران زير دستم، و تمام اقوام كشور دوستم دارند.» اما اگر گفتههايش درست باشد دشمنان سر سختي نيز دارد كه مخفيانه عليه او توطئه چيني ميكنند: ساواكيهاي قديم، امريكائيها، مالكين بزرگ و افسران عاليرتبه كه نامشان را نميبرد. رحيمي فرياد ميزند: «آنها قصد كشتن مرا دارند.» آنگاه از جا ميپرد و ميافزايد: «اما من از مرگ نميترسم! ترجيح ميدهم با گلولهي ضد انقلابيها كشته شوم تا اينكه با رسوايي و تحقير زندگي كنم.»
گذشتهي تيمسار رحيمي به سود او گواهي ميدهد. رحيمي كه پسر تيمساري سلطنتطلب است در كودكي همبازي شاه پيشين بود و بعدها يار مورد اعتماد او شد. اما روابط شخصي او با شاه مانع از آن نشد كه از او انتقاد نكند، به ويژه هنگامي كه پس از سقوط حكومت دكتر مصدق در سال 1953 شاه صدها تن از افسران كمونيست را اعدام كرد يا زماني كه مستشاران نظامي آمريكا را به ايران دعوت كرد. رحيمي در سال 1958 و در سن 36 سالگي بازنشسته شد و از آن پس بارها خطر زنداني شدن را پذيرفت، به ويژه پس از آنكه وكالت دو مبارز جنبش اسلامي، بازرگان و آيتالله طالقاني را كه ـ هنوز دوستان او بشمار مي آيند ـ در دادگاه نظامي پذيرفت. رحيمي در اكتبر گذشته (مهرماه ـ م) براي ابراز همبستگي با امام خميني به نوفل ـ لوشاتو سفر كرد زيرا به عقيدة او «در ايران كه كشوري عميقاً اسلامي است هيچ انقلابي بي پشتيباني رهبران مذهبي ممكن نيست.» او ميگويد: «من تنها يك ميهن پرست ناسيوناليست نيستم بلكه دموكراتي جان سخت هم هستم.»آنگاه بر هيجان خود غلبه ميكند و با لحني محكم ميگويد:«حرفي كه يك افسر مي زند شرافت اوست و من، اگر آزاديهاي مردم، هر نوع آزادي،تضمين نشده بود لحظه اي اينجا نمي ماندم و بازهم اگر امام خميني همين چند روز اخير بمن اطمينان نداده بود كه تمام سازمانهاي سياسي، از جمله حزب توده، در انتخابات آينده شركت خواهند كرد و نمايندگانش را به مجلس خواهند فرستاد در مقام خود نمي ماندم. پس در ايران باندازه ي فرانسه و انگلستان دمكراسي برقرار خواهد شد. و تنها از اين راه است كه ما ميتوانيم جلوي بي ثباتي، شورش اقليتها يا كودتا را بگيريم!».
بازسازي ارتش
با اينهمه بايد همه چيز را از اول شروع كرد، بايد ايران داراي ارتشي متحد، منظم و قوي شود و بگفته ي تيمسار رحيمي اين ماموريت بر عهدة او گذاشته شده است و اين حرف را بارها،بي تظاهر به فروتني،تكرار ميكند. طرح رحيمي – كه به گفتهي او طرح امام خميني هم هست ـ عبارت است از بازسازي ارتش پيش از انحلال كميتههاي اسلامي،گروه پاسداران انقلاب و گروه«پيراهن سياهان» خود او البته معتقد است كه وجود اين افراد مسلح تا دو، سه ماه آينده ضروري است: «ما اين فرصت را لازم داريم تا بتوانيم دوباره مردم را به حضور ارتش، كه به اشتباه مسوول كشتارهاي پيش از سقوط شاه شناخته شده است، عادت دهيم. در واقع اقليت ناچيزي از افسران ارتش، شايد دو درصد، مسوول فشار و خفقان خونين آن روزها بودند اما پس از پاكسازي، ارتش به نهاد جهاد سالمي بدل شده است، تنها چيزي كه الان ارتش كم دارد نظم است. عدهاي از كساني كه مخالف برقراري دوباره نظم در ارتش هستند قصد دارند اوضاع مناسبي براي نيتهاي شومشان بوجود آورند يا اينكه ميترسند با ايجاد نظم راه براي كودتا هموار شود.» فرمانده دژبان مركز نظرش را دربارة كودتا به صراحت بيان ميكند و معتقد است كه بدون پشتيباني روحانيون حتي تصور كودتا را هم نمي توان كرد:
«فرض كنيم من بخواهم قدرت را بدست گيرم، البته اين تنها يك فرض است، در اين صورت بايد پيش از هر چيز امام خميني فتوا بدهد.» 
به گفته ي رحيمي تنها كافي است امام به او اختيار تام بدهد و در اينصورت در عرض «يكهفته» نظم را در تمام پادگانهاي كشور بر قرار خواهد ساخت، تمام افسران«ضعيف و بي سواد» را از كار بركنار خواهد كرد و به جاي آنها كساني را خواهد گماشت كه «به وظيفهي خود آگاهند» و قادر به جلب احترام و اعتماد سربازان هستند. رحيمي پادگان خود يعني جمشيديه را مثال ميزند و ميگويد «كه در اين پادگان هم چون ارتش فرانسه نظم بر همه چيز ارجحيت دارد.» پس از ذكر اين نمونه، رحيميگروههاي مسلح را سرزنش ميكند و ميگويد كه اين گروهها خواه ناخواه منحل خواهند شد، پاسداران انقلاب جزو افراد ارتش معمولي در خواهند آمد و سازمانهاي سياسي، مانند مجاهدين خلق و فداييان خلق هم خودشان و به ميل خود سلاحهاي خود را تحويل خواهند داد.«چون ما امنيت و دموكراسي را براي آنها تضمين خواهيم كرد». از او ميپرسم آيا ميتواند يا خواهد توانست به همين سادگي جنبشهاي خواهان خودمختاري را، مانند جنبشهائي كه در كردستان ياخوزستان وجود دارند، خلع سلاح كند؟ تيمسار ميغرد: «بله، تنها كافيست قوي باشي تا از تو اطاعت كنند! هم اكنون سه هزار نفر از افراد من در حال آماده باش هستند تا به خوزستان فرستاده شوند. اما دولت به من دستور نداده است كه براي دفاع از مناطق نفت خيز به آنجا بروم.» ميگويد كه بايد باو اعتماد كنند چون احتياجي نيست كه «پسرانش» حتي يك گلوله هم شليك كنند. اقليتهائي كه خواهان خودمختاري هستند بخوبي با احساسات آزاديخواهانهي او آشنايند و او آنها را به همان چشم خواهد نگريست كه فارس نژادها را ميگرد. آنها هم ميتوانند آزادانه راي بدهند و بعد مجلسي كه به اين شكل نمايندگانش انتخاب ميشوند. در بارهي اين كه آنها حق داشتن خودمختاري دارند يا نه تصميم خواهند گرفت ....
تيمسار رحيمي نگراني بسيار از خود نشان ميدهد و معتقد است در مدتي كه دولت درگير دسيسه چينيهاي بي اهميت است كشور تجزيه خواهد شد و هرج و مرج سراسر كشور را فرا خواهد گرفت. رحيميبا پا فشاري ميگويد:«انقلاب در معرض تهديد قرار دارد و تنها ارتش است كه مي تواند آنرا نجات دهد. بايد سرعت عمل به خرج داد.» بهنگام گفت و گوي من و رحيمي، كه پنج شنبه عصر صورت گرفت، اعضاي دولت در قم بودند و با امام خميني مشورت ميكردند. از رحيمي پرسيدم آيا با استعفاي بازرگان اميدوار است؟ تيمسار لبخندي زد و پاسخ نداد. اما هر بار كه برنامه اخبار از راديوي ترانزيستوري كوچكش پخش ميشد گوشهايش را تيز ميكرد، و ترديدي نبود كه بازرگان سهمي را كه از قدرت بدست آورده است رها نخواهد كرد و راه را براي روحانيون قم باز نخواهد گذاشت. تيمسار رحيمي ما را تا در دفترش همراهي كرد و گفت: «به مردم فرانسه، كه علاقه ي بسياري بانها دارم بگوئيد كه انقلاب ايران سرانجام پيروز خواهد شد.» اطاق انتظار پر از افسراني بود كه با ديدن ما خبردار ايستادند. چندين روزنامه نگار هم منتظر بودند كه تيمسار آنها را بپذيرد. رحيمي در حاليكه از ما اجازه مرخصي ميخواست بالودگي غم انگيزي گفت: «وطنم به من احتياج دارد و من نميدانم چه سرنوشتي در انتظارم است.» در اين هنگام پسر چهارده ساله ي رحيمي، كه با دقت تمام حرفهاي ما را دنبال ميكرد، نگاهي سرشار از ستايش بر او انداخت. دست كم، او هيچ ترديدي درباره ي سرنوشت پدرش نداشت....اريك رولو.(آيندگان27/4/1358)
اعلاميه ارتش
از سوي ديگر 5 شنبه گذشته لشگر 64 اروميه اطلاعيهاي به اين شرح صادر كرد: از امروز 29 تيرماه تامين امنيت مردم منطقه بر عهده اين لشگر گذاشته شده و لشگر 64 به وظيفه قانوني و انقلابي خود در اين زمينه اقدام خواهد كرد. در مورد تعداد كشتهشدگان و مجروحان وقايع سرو خبرگزاري پارس گزارش داد كه استوار ژاندارم به نام نوروز عسكرزاده و يك پاسدار كشته شدهاند و 6 پاسدار به نامهاي حسين انعامخواه حسن صحرائي، مختار قادري، معصوم رحيمزاده، قره باغي، محمد علي مكاري و حسن حسين پور مجروح شدهاند.(كيهان30/4/1358)
اظهارات سپهري پور
«سرهنگ سپهري» فرمانده لشگر سنندج اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: «من اطلاع دقيقي ندارم.  شايعاتي در افواه هست، ولي براي ما معلوم نيست كه مردم چرا شهر را تخليه كردهاند»؟  
او در مورد بركناري فرمانده پادگان مريوان توسط پاسداران اعزامي گفت: «چنين موضوعي صحت ندارد، اينها همه شايعه و دروغهاي بي اساس است،  در ديدار با سرگرد شيباني فرمانده پادگان مريوان، وي به تشريح موضع ارتش پرداخت و متذكر شد: «ارتش به كسي حمله نكرده و نميكند.  در درگيريهاي مريوان نيز ارتش به هيچ وجه دخالت نكرده ولي متاسفانه عدهاي ماجراجو وجود دارند كه ميخواهند آسايش مردم را بر هم بزنند».  
وي يادآور شد: «چون ما همه مسلمان هستيم تا جائي كه امكان دارد از طريق گفتگو و با مسالمت رفتار مي كنيم.  تاكنون نيز حسن نيت خود را نشان داده ايم  
ما دو روز با شوراي موقت مريوان، مذاكره داشتيم.  پيشنهادهائي ارائه داديم ولي آنها پيشنهادهاي ما را نپذيرفتند.  
پيشنهاد كرديم شما كنار برويد و پاسداران اعزامي براي برقراري امنيت وارد شهر شوند تا وقتي كه هيات سياسي كه خود شما تقاضاي اعزام آنرا كرده ايد به عنوان ناظر به مريوان بيايد.  گفتيم شما و پاسداران مشتركا شهر را كنترل كنيد.  پيشنهاد ديگر ما اين بود يك واحد ژاندارمري يا پليس، اداره شهر را در دست بگيرد.  
در آخر امر به اين تن در داديم كه ارتش در كمال بي طرفي، كنترل و اداره شهر را به عهده گيرد ولي با هيچ يك از اين 4 پيشنهاد موافقت نشد».  
فرمانده پادگان در پايان اظهار كرد: «مي گويند شوراي موقت، آسايش و آرامش را در مريوان برقرار كرد.  اگر اين طور است پس چرا 75 درصد مردم، شهر را ترك گفته اند و به كوهها پناه بردهاند و شهر به حال تعطيل درآمده است؟ ما آرزو مي كنيم هر چه زودتر آرامش در منطقه كردستان ـ بويژه مريوان ـ برقرار شود».(آيندگان31/4/1358)   
اعلاميه ارتش
 لشگر اروميه شب گذشته اعلاميهاي به اين شرح صادر كرد:
ارتش جمهوري اسلامي ايران لشگر 64 اروميه اعلام ميدارد كه: بخاطر دفاع از استقلال و تماميت ارضي ايران به خاطر دفاع از انقلاب مقدس اسلامي ايران و به خاطر امنيت مردم محروم و مستضعفين كه سرنوشتشان بازيچه سياست بازيهاي عدهاي ضد انقلابي شده است.امروز(30/4/58)لشگر 64 از اروميه بسوي گردنه قلعه حصار حركت كرد و با يك مانوور شديد نظاميهمه طاغوتيان و اخلاگران را از مناطق كوهستاني پراكنده و متواري كرد. ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد كه هركس را كه مسلحانه عليه حكومت مركزي ايران ظغيان كرده است دشمن اين آب و خاك ميشمرد  و با شدت با او مبارزه ميكنند. ارتش جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد شديد به انقلاب تحت رهبري مرجع عاليقدر حضرتآيتالله امام خميني اعلام ميكنند كه هر كس را كه عليه اين رهبري قيام كند او را ضد انقلاب ميشمرد و دستيار استعمارگران و صهيونيستها محسوب ميكند و به شدت با آنها ميجنگد. 
ارتش جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد كه از تماميت ارضي و استقلال اين كشور و دفاع از انقلاب همه توان خود را بكار اندازد و به دنيا نشان دهد كه ارتش جمهوري اسلامي ايران شايسته پاسداري از اين انقلاب مقدس است. 
ارتش با كسي سر جنگ ندارد ولي مسلماً در مقابل خيانت وطنفروشان و جنايت عدهاي خودفروخته كه امنيت را به هم زدهاند سكوت نخواهد كرد.
ارتش از همه مومنين به انقلاب و هموطنان نيز انتظار دارد كه آرامش اعصاب خود را حفظ كنند و تحت بازيهاي رواني توطئهگران مضطرب نشوند و با همه قدرت خود با دولت جمهوري اسلامي ايران و ارتش آن همكاري كنند تا سيطره دولت بر همه جا تامين شود و امنيت جايگزين آشوب و غوغا گردد.
لشگر 64 اروميه ارتش جمهوري اسلامي فرمانده نيروي زميني به اروميه رفت 
اروميه ـ ساعت 5/10 صبح امروز اعلام شد كه گروهان ژاندارمري سرو موفق شد از محاصره افراد مسلح خارج شود.
گروهان ژاندارمري پس از شكستن خط محاصره وارد خاك تركيه شد تا از طريق مرز بازرگان و با راههاي ديگر وارد ايران شود و به هنگ ژاندارمري بپيوندند.
در مورد ورود ژاندارمهاي ايران به خاك تركيه قبلاً بين استاندار آذربايجان غربي و استاندار مرزي تركيه توافق شده بود.
همچنين امروز اعلام شد كه سرتيپ فلاح فرمانده نيروي زميني به اروميه وارد شد، تا از نزديك ناظر اوضاع باشد و هر چه زودتر به بحرانهاي اين منطقه خاتمه دهد تا به اقتضاي روستائيان كه هم اكنون بايد مشغول برداشت محصول باشند و در حال حاضر روستاها را ترك كردهاند لطمه وارد نشود.
صبح امروز هواپيماهاي نظامي دست به مانور زدند و در مناطق بحراني به عمليات اكتشافي پرداختند.در عمليات حمله به منبع آب اروميه نيز يك ژاندارم و دو پاسدار مجروح شدند. (كيهان31/4/1358)
وزير دفاع: ارتش ضد انقلاب را سركوب مي كند.
امروز وزير دفاع در مورد حوادث شهر «سرو» و اعلاميه لشگر 64 اروميه ضمن يك گفتگو اعلام كرد كه ارتش براي سركوبي ضد انقلاب وارد عمل ميشود و سعي ميكند به افراد غير مسلح لطمهاي وارد نشود. وزير دفاع همچنين گفت:« ارتش جمهور اسلامي ايران به منظور پايان دادن به هرج و مرجهايي كه اين روزها در گوشه و كنار كشور بدست ضد انقلابيون ايجاد ميشود و باعث دلهره و نگراني ملت ايران ميگردد. مستقيماً دخالت ميكند و در هر كجاي اين مرز و بوم كه احساس شود نا امني دارد بگونهاي شكل ميگيرد و نسبت ضد انقلابي سر از آستين بيرون آورده و فوراً وارد عمل ميشود كه البته سعي خواهد كرد حتي المقدور به افراد غير مسلح لطمهاي وارد نشود.ارتش جمهوري اسلامي ايران هر لحظه براي سركوبي آن دسته از افرادي كه به هر عنوان ميخواهد انقلاب اسلامي و نهضت پاك را به خطر بياندازند آماده است. «تيمسار رياحي» اضافه كرد: البته بايد توجه داشت كه هدف ارتش سركوبي ضد انقلاب است و بس».(اطلاعات1/5/1358)
فربد: با دخالت ارتش در آذربايجان مخالفم.  
«ارتش بايد موقعي در يك آشوب و بلواي مملكتي دخالت كند كه استان يا منطقهاي، قصد جدا شدن از خاك ميهنمان را داشته باشند». 
سرلشگر فربد رييس سابق ستاد ارتش، امروز در يك گفتگوي اختصاصي، به خبرنگار كيهان گفت: «پست بعدي من، هم اكنون در دولت مطرح است و تا اين لحظه به من ابلاغ نشده است». 
وي در مورد دخالت اشخاص يا مقامات در ارتش گفت: «اين مربوط ميشود كه براي بازسازي ارتش گروهي آمدند تا خلاء را پر كنند، ولي اين گروه در تصميمات مقامات رسمي ارتش دخالت مينمودند. اما بنابراصول نظامي، جايز نبود كه در تصميم گيريهاي سران ارتش، بعد از انقلاب اشخاص ديگري دخالت كنند. علي الاصول بارها مطرح شده بود كه رودر روئي ارتش با مردم، مغايربا شان ارتش بعد از انقلاب است و روشهايي كه ارتش بايد پس از انقلاب داشته باشد متفاوت خواهد بود. يكي از مسايل گذشته ما بود كه ارتش را رو در روي ملت قرار ميدادند و اين تصميم گيري فرد بود نه جمع، يعني اكثريت ملت با اين رو در رويي مخالف بودند. 
پس از انقلاب، اين رودر رويي بايد خواست اكثريت ملت باشد. حال كه انقلاب سامان گرفته است نميخواهم ارتش، مجددا رو در روي ملت قرار گيرد. ارتش تنها يك وظيفه دارد و آن حفظ حدود و ثغور كشور و مسايل برون مرزي است». 
تيمسار فربد اضافه كرد: 
 «ارتش ضامن استقلال مملكت است. نبايد آن را ناآگاه نگهدارند. اين باب نبايد دوباره باز شود و مجددا در تاريخ پس از انقلاب، نوسازي مملكت و كشور، موجباتي را به دست عوامل ناباب بدهيم. 
از نظر اصولي، ارتش پس از انقلاب را نبايد رو در روي مردم قرار داد، مگر اينكه يك ناحيه از مملكت بخواهد منفك شود. در آن موقع، ارتش ميتواند وارد عمل شود. 
همچنين من بارها گفته بودم كه موضع ارتش بايد پشتيباني از دستگاههاي مختلف انتظامي و انقلابي باشد كه اگر آن دستگاهها نتوانستند منطقه خود را حفظ كنند و دولت مصلحت بداند، در چنين منطقه يا مناطقي، دخالت ارتش خالي از اشكال است مثل آذربايجان كه ميخواست از مام ميهن جدا شود و ارتش، وارد عمل شد و آذربايجان را پس گرفت».
تيمسار فربد سپس افزود: «كه اين مساله نبايد در ارتش يك عادت شود كه هر كجا مشكلي پيش آمد و نيروهاي انتظامي نتوانستد امنيت داخلي را به آن منطقه بازگردانند، فورا از ارتش كمك خواسته شود. من هميشه بعنوان يك فرد تلاش ميكردم كه به افسران تفهيم كنم كه در پيوستگي با مردم و آرزوهاي ملي و خواستهاي ملي مردم، ارتش نبايد شك كند و تنها آراء ملت ايران است كه چنين اجازهاي را ميتواند بدهد. باين ترتيب ارتش بايد الهام گير از ملت و پيوسته به ملت باشد و در ارتباط قانوني با دولت مبعوث اكثريت ملت. 
من فكر ميكنم حتي بافسران حقوقدان ارتش بايد ماموريت داده شود كه اين مساله را در قانون اساسي ايران قيد كنند كه ارتش مسوول و موظف به حفظ تماميت ارضي كشور است و بس. 
تيمسار فربد در مورد اينكه لشگر 64 اروميه در منطقه دخالت كرده و امنيت آنجا را بعهده گرفته است، گفت: اين كار ژاندارمري و پاسداران انقلاب است نه ارتش. اگر من بودم اجازه نميدادم كه ارتش در مقابل كارهايي كه بايد ماموران انتظامي انجام دهند دخالت كند. چه اينكه در جريانات اخير در اروميه ارتش در مقابل ضعف ژاندارمري براي امنيت راهها و جاده بكار گرفته شد و اميدوار هستم اين كار در ارتش بعد از انقلاب باب نشود. اگر اختلافات مناطق مختلف بعلت برخورد گروههاي سياسي باشد بايد خوب بدانيم كه اين گروههاي سياسي پس از انقلاب آگاهيهاي بيشماري را در جهت بيداري مردم به ارمغان آوردهاند. اگر قرار بشود كه به نفع يك گروه سياسي در مقابل گروهي ديگر وارد عمل شد، بنظر ميرسد پاسخ صحيحي به انقلاب و دستاوردهاي انقلاب ندادهايم.(كيهان1/5/1358) 
اخطار شديد لشگر 64 اروميه به افراد مسلح
اروميه – خبرنگار اطلاعات:لشگر 64 اروميه ديروز با انتشار دو اعلاميه ضمن اخطار شديد به عوامل ضد انقلاب از خواهران و برادران كرد خواست تا فريب دشمنان وطن و توطئه گران را نخورند و بي جهت خانه و كاشانه خود را ترك نكنند. در يكي از اعلاميههاي لشگر 64 اروميه به مزدوران صهيونيسم جهاني و امپرياليسم بين المللي اخطار شده است كه در رفت و آمد ساكنان منطقه« مرگور» و« ترگور »اخلال نكنند. متن اعلاميهاي لشگر اروميه به اين شرح است. اروميه – برادران و خواهران رشيد و وطن پرست كرد ! ارتش در كنار شما براي شما و از شما و حامي شما است. ارتش خدمتگزار شما و دوست شما است. اگر عدهاي اخلال گر و ضد انقلابي بر خلاف راه خدا و خلاف رذاه جمهوري اسلامي ايران توطئه ميكنند فريب آنان را نخوريد از خانههاي خود از مناطق مسكوني خود كوچ نكنيد. اگر كسي كوچ كرده است به خانة خود برگردد و مشغول كار و زراعت خود شود،و آيندهي خانوادهي خود را تامين كند فريب نيرنگهاي خائنين به وطن را نخورد، ارتش پشتيبان شما است، ميدانيم شما هم پشتيبان ارتش هستيد پس در اثر فريب و يا تطميع يا زور فئودالها خانه و كاشانه خود را ترك نكيند بلكه با برادران ارتشي خود همكاري نمائيد. و اين زورگويان و ضد انقلابيون را منكوب نمائيد تا بتوانيم امنيت منطقه را برقرار سازيم. زندگي بهتري را با آزادي كامل در جوار هم آغاز كنيم و استقلال ملكت را حفظ نماييم بخاطر آرامشو صلح پايدار به اميد خدا براي برقراري روزهاي بهتر.ارتش جمهوري اسلامي ايران– لشگر 64 
اخطار به افراد مسلح
اروميه – لشگر 64 آذربايجانبه كلية افراد مسلحي كه فريب عده معدودي از مزدوران و سرسپردگان جهاني و امپرياليسم بين الممل را خورده و با بستن راه ارتباطي، آزادي رفت و آمد ساكنين گرامي منطقه ترگور و مرگور را مختل نمودند، اخطار ميگرددكه هر چه زودتر مواضع خود را ترك نموده و خود را همراه با اجنبي پرستان مزدور و جيره بگيران مراكز جاسوسي، خون آشامان جهاني در مقابل حركت انقلابي ملت ايران قرار نداده و همچنين بدين وسيله به استحضار كلية هم ميهنان گرامي ساكن منطقه استحفاظي لشگر 64 ميرساند كه ارتش متعهد به حفظ امنيت و آرامشو مال و جان شما هست و بارها با نصار خون جانبازان خود اين پيمان مقدس خود را به ثبوت رسانيده است. هموطن ! چه شايعات پوچ و بي اساس و مغرضانهي اين سرسپردگان و مزدوران امپرياليستهاي كه قصدي به جز تسليم ايران و باد دادن شرف و ناموس ايراني به بيگانگان است توجهي ننمائيد و اطمينان داشته باشيد كه يكايك افراد ارتش پشتيبان همهي برادران وطن از هر تيرهاي كه باشد بوده و خواهد بود. لشگر 64 آذربايجانغربي(اطلاعات2/5/1358)
ارتش در آذربايجانغربي تقويت ميشود. 
در پي اعزام 2 گردان نيروهاي ارتشي از قزوين به منطقه اروميه، كسب اطلاع شد كه از شهرهاي زنجان و همدان نيز نيروهاي ارتشي به اين منطقه اعزام شده است. در اطلاعيههاي قبلي، دليل اعزام نيروهاي ارتشي، برقراري امنيت و آرامشدر منطقه اروميه كه در پي استقرار پايگاه ژاندارمريمرز «سرو» متشنج شده بود اعلام گرديد. در اجراي اين برنامه، ابتدا يك گردان سرباز و درجهدار و افسر از لشگر 16 زرهي قزوين عازم اروميه شد. چند روز بعد نيز دومين گردان با تجهيزات نظامي از لشگر 16 زرهي قزوين بسوي اروميه حركت كرد و مورد استقبال مردم اين شهر قرار گرفت.
از زنجان
گزارش رسيده از زنجان حاكي است كه يك گردان از پرسنل تيپ 2 زرهي زنجان، متشكل از تانك و توپخانه و افراد پياده،بعدازظهر ديروز در ميان بدرقه گرم بازاريان و گروههاي مردم زنجان، بسوي اروميه حركت كرد.بهمين مناسبت بازار زنجان بحال تعطيل درآمد.
همدان ـ صبح ديروز ستوني از خودروهاي ارتشي همراه با تعدادي تانك و ساير ساز و برگ نظامي از پادگان همدان، به طرف سنندج حركت كردند.سرهنگ بدرهاي فرمانده پادگان همدان، در يك تماس تلفني با خبرگزاري پارس در اين مورد گفت: از نحوه ماموريت احتمالي واحدهاي اعزامي اطلاعي در دست نيست. وي افزود: اگر ماموريتي در بين باشد از طرف فرمانده پادگان سنندج تنظيم خواهد شد. سرهنگ بدرهاي حاضر به اداي توضيح بيشتري نشد. بهنگام عزيمت ستون تانك از همدان به سنندج، مردم اين شهر سربازان و افراد ارتش را بدرقه كردند.از سوي ديگر سرهنگ سپهري فرمانده لشگر 28 كردستان در يك تماس تلفني با اطلاعات در مورد اعزام ستون تانك و خودرو از همدان به سنندج گفت:ممكن است واحدي از ارتش جانجا شود اما در حال حاضر گمان نميكنم يك تيپ زرهي به سنندج بيايد. 
اعزام نيرو از شيراز
همچنين در پي وجود شايعاتي مبني بر اعزام نيرو از «هوابرد» شيراز به اروميه، باستاد هوا برد شيراز تماس گرفته شد. در اين تماس، شايعهي اعزام نيروي تكذيب شده و اعلام گرديد كه تاكنون از هوابر شيراز، نيرو به اروميه اعزام نشده است و در صورت انجام چنين كاري در آينده بايد از ستاد مركز دستور لازم صادر شود.
اخراج از ارتش
سرهنگ « نظام اميران» جانشين فرمانده تيپ2 زرهي زنجان در مورد اعزام نيرو از زنجان به اروميه گفت: تاكنون سه سري نيرو از آذربايجانحركت كرده كه آخرين سري آن ساعت 5/8 بعدازظهر ديروز بود. وي افزود: اين نيرو هم اكنون از ميانه نيز گذشته است. وي همچنين گفت: جمع يك گروهي زرهي در ميان دو سري نيرو حركت كردهاند كه روحيهي خوبي داشتهاند. وي در مورد اين شايعه كه عدهاي از دستور سرپيچي كردهاند و حاضر به رفتن به اروميه نشدهاند گفت: فقط يك نفر درجهدار ار اجراي ماموريت سرپيچي كرده كه آنهم با بيسيم كه هم اكنون از لشگر به من شد از ارتش اخراج گرديد. (اطلاعات4/5/1358)
سرتيپ امير رحيمي: اگر ژاندارمري را به من بدهند وضع آنرا دگرگون ميكنم. 
سرتيپ امير رحيمي فرمانده سابق دژبان مركز كه اعلام كرده بود، شغل جديدي به وي واگذار ميشود، طي يك گفت و گوي تلفني به خبرنگار كيهان گفت:« هنوز شغلي بمن واگذار نشده و من در صورتي پست جديد خود را قبول ميكنم كه بمن اختيارات تام داده شود.» 
وي سپس به فيلم تلويزيوني در مورد مسايل كردستان اشاره و اضافه كرد كه اين جاي تاسف است كه هر روز، خبري ناگوار ميشنويم كه چند پاسگاه ژاندارمري را خلع سلاح كردهاند. من پيشنهاد ميكنم اگر اين واحد براي مملكت مفيد است بايد بدان رسيدگي كرد و اگر نه، بايد ژاندارمري را منحل كرد. »
امير رحيمي همچنين گفت:« اگر پست ژاندارمري را به من واگذار كنند، ظرف چند هفته، وضع اين واحد عظيم انتظامي را دگرگون خواهم كرد».(كيهان4/5/1358)
كردهاي اروميه با ارتش به توافق كامل رسيدند. 
اروميه ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي: عصر ديروز از طرف لشگر 64 اروميه اطلاعيهاي صادرگرديد كه در آن به ديدار دكتر چمران (نماينده مخصوص نخستوزير) و تيسمار فلاحي (فرمانده نيروي زميني) و سرهنگ ظهيرنژاد (فرمانده لشگر 64 اروميه) با همه مشايخ بزرگان و سران عشاير كرد اشاره شده و آمده است كه در يك نشست كاملاً صميمانه و محبتآميز، مشكلات منطقه بررسي و توافق كامل حاصل گرديد. در اعلاميه اضافه شده است كه اين ديدار با گرمي و محبت فوقالعاده برادرانه پايان گرفت كه پس از آن راه اروميه به بندر نيز باز شده، از همه كساني كه از خانههاي خود گريختهاند، دعوت شد كه با خيال راحت به زندگي و شغل خويش بازگردند.(كيهان4/5/1358)
اخطار شديد ارتش به افراد مسلح آذربايجان غربي 
لشگر 64 اروميه نيز امروز دو اطلاعيه به اين شرح صادر كرد:
لشگر 64 آذربايجان به كليه افراد مسلحي كه فريب عده معدودي از مزدوران و سرسپردگان صهيونيسم جهاني و امپرياليسم بين المللي را خورده و با بستن راه ارتباطي مردم، آزادي رفت و آمد ساكنين گرامي منطقه «ترگور» و «مرگور» را مختل نمودهاند، اخطار ميكند كه هر چه سريعتر مواضع خود را ترك نموده و خود را همراه با اجنبي پرستان مزدور و جيره بگيران مراكز جاسوسي خون آشامان جهاني در مقابل حركت انقلابي ملت ايران قرار نداده و همچنين به اين وسيله به استحضار كليه هم ميهنان گرامي ساكن منطقه استحفاظي لشگر 64 ميرساند كه ارتش، متعهد به حفظ امنيت و آسايش و مال و جان شماست و بارها با نثار خون و جانبازي خود، اين پيمان مقدس را به ثبوت رسانيده است. 
هموطن به شايعات پوچ و بي اساس و مغرضانه اين سرسپردگان و مزدوران امپرياليستي كه قصدي بجز تسليم و باد دادن ناموس ايراني به بيگانگان ندارند، توجهي ننمائيد و اطمينان داشته باشيد كه يكايك افراد ارتش، پشتيبان همه برادران وطن از هر تيرهاي كه باشند، بوده و خواهد بود. 
 لشگر 64 آذربايجان غربي- 
ارتش جمهوري اسلامي ايران- لشگر64اروميه(كيهان5/5/1358)
اعلاميه تشكر اروميه
ديشب از طرف لشگر 64 اروميه ارتش جمهوري اسلامي ايران، اعلاميه اي بشرح زير  انتشار يافت: 
بسم الله الرحمن الرحيم
در يك جلسه بزرگ و تاريخي با حضور دكتر «چمران »نماينده مخصوص نخست وزير و تيمسار فلاحي فرمانده نيروي زميني و «سرهنگ ظهيرنژاد» فرمانده لشگر 64 اروميه وهمه مشايح و بزرگان و سران عشاير كرد، همه مشكلات منطقه مورد بررسي قرار گرفت و سوء تفاهمان ناشي از جهل و توطئه، به سهولت حل گرديد و مسوولين، قول دادند كه در رفع مشكلات بكوشند. 
حضار باتفاق آراء، وفاداري متفق خود را برهبر عاليقدر انقلاب امام خميني و  جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي انتظامي اعلام كردند و از توطئههاي تفرقه انداز استعمارگران و صهيونيسم ابراز انزجار نمودند و از همه عواملي كه بنفع بيگانگان فعاليت ميكنند و برادر را به جنگ برادر ميبرند و منطقه رابه تشنح ميكشانند، تبري جستند و بخاطر ورود ارتش جمهوري اسلامي ايران  به كردستان براي تامين امنيت اظهار شادماني كردند. 
اين جلسه تاريخي با شكرگزاري از همه افراد و با گرمي و محبت شديد در ساعت 9 بعدازظهر پايان يافت و راه اروميه به «بند» باز شد و چند اتومبيل از آنسو به حركت درآمد و نيروهاي ارتش و تانكها و نفربر نيز مواضع خود را در مدخل بند ترك گفتند و بپادگان خود در اروميه بازگشتند و امنيت كامل در سرتاسر منطقه برقرار شد. 
بدينوسيله، باطلاع همه هموطنان ميرساند كه بر اساس عدالت و اخوت انقلاب اسلامي، همه با هم برادر و برابردر مقابل قانون مساوي اند و بايد همه كينهها و كوته نظريها و دسته بنديها را بكنار بگذارند و يكدل و يكزبان، بر اساس ايمان بخدا تحت رهبري امام خميني، به سوي جامعه ايده آل اسلامي گام بردارند. هر كس از خانه خود گريخته است، با خيال راحت بزندگي و شغل خود بازگردد، همه راهها باز شود و لشگر 64 اروميه با همكاري صادقانه همه مردم، امنيت منطقه را تامين نمايد و هيچكس و هيچ دسته اي، تحت هيچ عنوان، بدون اجازه قانون، حق تعدي و تجاوز بهيچكس را ندارد. فقط قانون و دادستان رسمي انقلاب و دولت و مراجع رسمي قانوني، حق دستگيري كسي را دار ميباشند. 
در پايان اطلاعيه گفته ميشو: با كوشش همه طبقات ميبايد نقشههاي شوم توطئه گران را براي هميشه نقش بر آب كنيم، با اميد پيروزي نهائي انقلاب. به سوي جامعه توحيدي اسلامي.لشگر 64 اروميه ارتش جمهوري اسلامي ايران(كيهان5/5/1358) 
فرمانده ژاندارمري كرمانشاه و ايلام:اختلاف شخصي باعث وقايع ايوانغرب شد. 
كرمانشاه ـ «با استقرار دوباره واحد ژاندامري در ايوانغرب، اقدامات و تحريكات عوامل ضد انقلاب كه در دو روز گذشته دوباره باعث بينظمي در اين منطقه شدهاند، خنثي گرديد». 
اين مطلب را« سرهنگ اخياني» فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه و ايلام« بخبرنگار» كيهان گفت و افزود:« حمله به پاسگاه ژاندارمري ايوانغرب توسط عوامل ضد انقلا صورت گرفت و با تحريكات آنها مردم و جوانان ندانسته به پاسگاه حمله بردند و آنرا تخريب كردند» .نامبرده اضافه كرد:« در اين حمله، حدود 33 قبضه اسلحه پاسگاه بسرقت رفت كه پس از توافق و آرامش در ايوانغرب، اين اسلحهها توسط معتمدان محل مجددا عوت داده شد». 
فرمانده ناحيه ژاندارمري همچنين گفت:« كار بازسازي پاسگاه ژاندارمري ايوانغرب با كمك خود مردم و به درخواست آنها شروع شد و آنها تعهد كردند كه غرامت وارده به پاسگاه را نيز بپردازند. 
همچنين جهت تقويت هر چه بيشتر پاسگاه ژاندارمري و جلوگيري از حملات احتمالي، دو نفر بر زرهي در محل پاسگاه موقت ژاندارمري ايوانغرب مستقر كرده ايم». 
وي درباره مذاكرت فيما بين در استانداري ايلام گفت:« در اين جلسه، بنده شخصا شركت كردم و نقطه نظرهاي خود را اعلام داشته و متذكر شدم كه اگر بشيوه كار ما اعتماد نيست، واحد ژاندارمري در ايوانغرب را تعطيل خواهيم كرد اما آقاي استاندار و نمايندگان مردم ايوان، با اين پيشنهاد مخالف كردند». 
وي اضافه كرد:« آخرين اطلاعات رسيده بما حاكي است كه علت اصلي درگيري ايوانغرب، مربوط به اختلاف شخصي بين« پرتوي »رييس پاسداران انقلاب گيلانغرب و «محمد محمدي» معروف به «سيدخان» بود و تيراندازي نيز از طرف رييس پاسداران اعزامي گيلانغرب صورت گرفت. در حال حاضر، كليه بازداشت شدگان ايوانغرب در كميته مركزي ايلام، تحت بازجوئي و تحقيقات قرار دارند.(كيهان10/5/1358)  
اعلام آمادگي
قزوين ـ لشگر شانزده زرهي قزوين شامل پادگانهاي قزوين،زنجان،همدان،  اردبيل،ميانه و منجيل آمادگي خود را براي اعزام نيرو به پاوه اعلام داشت.  سرهنگ« حشمت» فرمانده لشگر شانزده زرهي قزوين  ضمن اعلام اين مطلب گفت: هم اكنون يگانهاي لشگر در حال تجهيز و حركت هستند وي افزود: ضمنا نيروهاي زرهي اين پگان با استعداد كافي قبلا به اروميه اعزام شدهاند.  
ساعت 20 ديروز يك ستون از تانكهاي لشگر 81 زرهي و پادگان اسلام آباد در ميان ابراز احساسات و تكبير مردم كرمانشاه اين شهر را بسوي پاوه ترك كرد.  فرمانده هنگ ژاندارمري گفت: مقدمه نيروهاي ارتش و ژاندارمري به گردنه پلنگانه رسيده است.  اين گردنه يكي از مرتفع ترين گردنههاي مسير پاوه ـ كرمانشاه ميباشد.  
«سرهنگ كريمي» همچنين گفت: از ساعت 19/15 دقيقه تيراندازي قطع شده است و ما هم اكنون مشغول توسعه وضعيت خود در منطقه اورامانات هستيم.  ضمنا يك فروند از 9 فروند هليكوپتر كه به منطقه اورامانات فرستاده شده بود امروز 5 مجروح ديگر حوادث پاوه را به كرمانشاه آورد و متاسفانه يكي از اين مجروحان در بيمارستان در گذشت.  
علل سقوط هواپيما و هليكوپتر در پاوه
سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: ساعت 14 پريروز (جمعه) يك فروند هليكوپتر نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران پس از تخليه پاسداران در منطقه پاوه مورد اصابت گلوله مهاجمين واقع و دچار سانحه شده است. 
براين اثرحادثه، خلبانان هليكوپتر بنام ستوان دوم« جعفر مهدوي ملك كلاهي» و« ستوان دوم محمدرضا و جداني» جزم شهيد شدهاند. 
سخنگوي ستاد مشترك جمهوري اسلامي ايران در مورد سقوط يك فروند هواپيماي نيروي هوائي نيز گفت: در ساعت 14و6 دقيقه روز پنجشنبه 25/5/58 اين هواپيما به منظور انجام پرواز شناسائي از فرودگاه حر،  (شاهرخي سابق) به پرواز درآمد  و پس از پرواز بعلت نقص فني ضمن اعلام وضعيت خود به برج كنترل و در منطقه پاوه سقوط كرد و خلبان هواپيما بنام سرگرد« محمد نوژه» به همراه ستوان يكم خلبان «عبدالله بشيري موسوي» شهيد شدند.(جمهوري اسلامي26/5/1358) 
علت سقوط هواپيما وهليكوپتر در پاوه
سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد ساعت 14 پريروز ( جمعه ) يك فروند هليكوپتر نيروز زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران پس از تخليه پاسداراندرمنطقه پاوه مورد اصابت گلوله مهاجمين واقع و دچار سانحه شده است.
براثر اين حادثه، خلبانان هليكوپتر بهنام ستوان دوم جعفر مهدوي ملك كلاهي و ستوان دوم محمد رضا وجداني جزم شهيد شدندهاند.
سخنگوي ستاد مسترك جمهوري اسلامي ايران در مورد سقوط يك فروند هواپيماي نيرويهوايي نيز گفت: در ساعت6:14دقيقه روز پنجشنبه 25/8/58 اين هواپيما به منظور انجام پرواز شناسايي از فرودگاه حره«شاهرخي سابق» به پرواز درآمد و پس از پرواز بعلت نقص فني ضمن اعلام وضعيت خود به برج كنترل در منطقه پاوه سقوط كرد وخلبان هواپيما به نام سرگرد محمد نوژه به همراه وستوان يكم خليان عبدالله بشيري موسوي شهيد شدند.
اين سخنگو اضافه كرد كه اعضاي كمسيون بررسي سوانح هواپيمايي جهت بررسي موضوع به منطقه اعزام خواهند شد.(كيهان27/5/1358)
پروازهاي شناسايي
همدان ـ فرمانده پايگاه هوايي حر « شاهرخي سابق» گفت: ضد انقلابيون پاوه را سخت گوشمالي خواهيم داد و تيمسار سر تيپ خلبان محمود سياحت فرمانده پايگاه هوايي «حر» در اين زمينه افزود:
هو اپيماهاي جنگنده اين پايگاه دو پرواز در ساعت40،7 دقيقه ديروز براي شناسايي و ارعاب مهاجمين داشته است. تيمسار سياحت اضافه كرد ارتش ايران را نميتوان ناديده گرفت و هر لحظه دستوري از امام فرمانده كل قوا برسد در مدت 5 دقيقه مهاجمين را گوشمالي خواهيم داد. از آنجا كه دولت تا ساعت سيزده ديروز به مهاجمين فرصت داده تا مواضع خود را ترك كنند تيمسار سياحت در اين مورد اين موضوع را گفت هرگاه اين خواسته دولت عملي نشود جتهاي پايگاه هوايي. (كيهان27/5/1358) 
اطلاعيه لشگر كردستان
اين اطلاعيه ساعت 30 دقيقه بامداد امروز از سوي لشگر كردستان انتشار يافت:
بسم الله الرحمن الرحيم
درپي فرمان امام خميني گروههاي از پاسداران انقلاب با مردم از شهرهاي مختلف به پادگان لشگر 28 سنندج وارد شدند و از طرف ديگر مردم و گروههاي اسلامي از نقاط مختلف كشوربا تلفن اعلام آمادگي خودرا براي عزيمت به منطقه مينمايند و تعدادي نيز به سوي منطقه حركت كردهاند لذا بدينوسيله اعلام ميدارد لشگر 28 سنندج با كمك مردم شرافتمند و مسلمان سنندج كاملاً منطقه را تحت كنترل دارد و اراده ملت مسلمان ايران را در تامين كامل منطقه به مورد اجرا ميگذارد و در اين مورد از همكاري كامل مردم كردستان بويژه مردم سنندج برخوردار است با تشكر فراوان از همه ملت مسلمان و انقلابي ايران كه با شور و شوقي توصيف ناپذير آماده  براي كمك به برادران مسلمان كردستان و پادگانهاي اين لشگر ميباشند فعلاً هيچ نيازي به كمك بيشتر نيست و اگر لازم باشد مجددا درخواست كمك خواهد شد.
فرمانده لشگر 28 كردستان سرهنگ ستاد ايرج سپهر(كيهان28/5/1358) 
اطلاعيه
مقارن ساعت هيجده ديشب تعدادي هواپيما و هليكوپتر ارتش وارد فرودگاه سنندج شد وافراد ارتشي از آن پياده شدند.
برابر اطلاعيه سرهنگ شريف فرمانده ژاندارمري سنندج هم اكنون تعدادي افراد مسلح در اطراف پادگان ژاندارمري سنندج كه نوروز امسال بسياري از سلاحهاي آن بدست مردم افتاده موضع گرفتهاند و فرمانده ناحيه ژاندارمري سنندج در اطلاعيهاي كه از راديو سنندج پخش سد از آنان خواست تا اطراف پادگان را ترك و فوراً متفرق شوند يادآوري ميشود كه پادگان ژاندارمري سنندج در جوار پادگان لشگر 28 پياده كردستان قرار دارد.(كيهان28/5/1358)
گزارش رييس ستاد مشترك ارتش به امام در مورد حوادث پاوه
از سوي رييس ستاد مسترك ارتش جمهوري اسلامي ايران بامداد ديروز گزارشي از در هم كوبيدن عناصر ضد انقلاب و پاكسازي منطقه پاوه به دفتر امام داده شد.
در اين گزارش آمده است دراجراي فرمان رهبر عاليقدر انقلاب اسلامي ايران و فرماندهي كل قوا و نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران مركب از يگانهاي زرهي توپخانه، نيروهاي ويژه هوابرد،ژاندارمري وپاسداران انقلاب به منظور در هم كوبيدن عناصر ضد انقلاب و پاكسازي منطقه پاوه با قاطعيت وارد عمل شد و ساعت 6 بامداد امروز 28/5/1358 قبل از موعود مقرر توانستند شهر پاوه را تامين و با وارد آورن تلفات به عناصرضد انقلاب آنان را متواري سازند.
هم اكنون عمليات به منظور پاكسازي كامل منطقه بطرف نوسود و كنترل مرز از طريق هليكوپترهاي مسلح ادامه دارد.(كيهان28/5/1358)
اطلاعيه هوانيروز
در اطلاعيه اي كه امروز (ديروز) از طرف هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت گفته شده است: هوانيروز به اطلاع هموطنان ميرساند كه در حوادث اخيرشهر پاوه نه تنها تمام پرسنل هوانيروز در تمام نقاط كشور جان بر كف آماده اعزام به منطقه بودند بلكه بدستور دولت موقت جمهوري اسلامي چند فروند هليكوپتر اين سازمان در امر كمكرساني به هموطنان عزيز در پاوه و نجات آنها از دستمزدوران اجنبي و دشمنان دين مبين اسلام شركت موثر داشته و حتي دراين راه تاكنون دو شهيد به مردم مبارزه ايران اهداء نموده است.
باشد كه دعاي خير ملت شريف ايران در اين ماه مبارك بدرقه راه پرسنل شهادت طلب و مبارز هوانيروز باشد. آرزو داريم كه با هشياري انقلابي ملت ايران ديگر شاهد چنين وقايعي نباشيم.
مرخصي پرسنل  ارتش لغو شد
خبرگزاري پارس: ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامهاي مرخصي كليه پرسنل نيروهاي مسلح را لغو كرد 
متن بخشنامه به اين شرح است: 
در اجراي فرمان رهبر عظيم الشان اتقلاب اسلامي ايران حضرت آيتاللهالعظمي خميني مبني بر آمادگي پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران از امروز 28/5/1358 تا دستور ثانوي مرخصي كليه پرسنل نيروهاي مسلح لغو ميشود.
آندسته از پرسنل ارتش جمهوري اسلامي كه در مرخصي هستند موظفند دركوتاهترين مدت ممكن خود را به يگانهاي مربوط معرفي كنند.(كيهان28/5/1358)
اعلاميه لشگر28
فرمانده لشگر 28 پياده كردستان طي اعلاميهاي كه از تلويزيون سنندج پخش شد اعلام داشت كه با حضور دادستان انقلاب اسلامي كليه افراد دستگير شده آزاد ميشدهاند. فرمانده لشگر 28 پياده كردستان همچنين اعلام داشت پيرو فرمان رهبر انقلاب اسلامي ايران در مور اعزام نيروهاي ملي و لشگري به كردستان از ديروز عدهاي كثيري از گروههاي مختلف مردم،پاسداران،يگانهاي زرهي، هوابرد و پياده ارتش اسلامي ايران از اصفهان،شيراز، زنجان،قزوين، خرمآباد و اهواز به سنندج وارد شدهاند. عصر ديروز نيز 200 پزشك و پزشكيار از شيراز و 30 پزشك و پزشكيار از اصفهان وارد سنندج شدهاند.
لشگر 28 پياده كردستان از پشتيباني مردم منطقه و همكاري صميمانه آنها تشكر كرد. در اعلاميهاي اين لشگر تاكيد شده كه نسبت به سركوبي ضد انقلابيون اقدام و آنان سركوب خواهند شد و منطقه بطور كامل از عناصر ضد انقلاب 1پاكسازي خواهد شد.
فرمانده لشگر 28 پياده كردستان بملت ايران اطمينان داد كه كليه شهرهاي كردستان اينك در آرامش كامل بسر ميبرند و ارتش بر اوضاع شهر مسلط است.(كيهان28/5/1358) 
ديوار صوتي شكسته شد.
ساعت 3و38 دقيقه بعد از ظهر ديروز نخستين جتهاي جنگنده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلاميايران در آسمان سنندج ظاهر شدند و ديوار صوتي را شكستند.(اطلاعات 29/5/1358)
سلاحهاي غارت شده
تيمسار سر تيپ فلاحي فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران با عدهاي از افسران و درجهداران ساعت 35،19 ديشب در پادگان سنندج تشكيل جلسه دادند تا پيرامون بحران فعلي سنندج مذاكره و تصميمات لازم را اتخاذ كنند. سرهنگايرج سپهر فرمانده لشگر 28 سنندج ديروز به خبرگزاري پارس گفت: سلاحهايي كه بهوسيله افراد در داخل شهر سنندج برده شده علاوه بر ژـ3 تعدادي موشكانداز آرـ پي ـ جي،7 خمپاره انداز موشك و ضد تانك و لوله و خمپاره بوده است وي از تعداد دقيقاين سلاح اظهار بياطلاعي كرده. 
گزارش رسميسركوب ضد انقلابي در پاوه
از سوي رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران بامداد ديروز گزارشي از درهم كوبيدن عناصر ضدايران بامداد ديروز گزارشي از درهم كوبيدن عناطر ضد انقلاب و پاكسازي منطقه پاوه بدفتر امام خميني داده شد دراين گزارش آمده است: در اجراي فرمان رهبرعاليقدر انقلاب اسلاميايران و فرماندهي كل قوا نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران مركب از يكآنهاي زرهي توپخانه نيروهاي ويژه هوا برد ژاندارمري و پاسداران انقلاب به منظور درهم كوبيدن عناصر ضد انقلاب و پاكسازي منطقه پاوه با قاطعيت وارد عمل شد و ساعت 6 بامداد امروز (ديروز 28/5/58) قبل از موعد مقرر توانستند شهر پاوه را تامين و با وارد آوردن تلفات به عناصر ضد انقلاب آنان را متواري سازند. هم اكنون عمليات به منظور پاكسازي كامل منطقه به طرف «نوسود» و كنترل مرز از طريق هليكوپترهاي مسلح ادامه دارد.(اطلاعات 29/5/1358)
اطلاعيه انجمن اسلامي نيروي هوايي
انجمن اسلامي نيروي هوايي طي انتشار اطلاعيهاي اعلام كرد كه ما منتظر فرمان امام بزرگوار خود هستيم تا آخرين  قطره  خون خود را در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامي و دفاع از مرزهاي  كشورمان  نثار كنيم. 
در اين اطلاعيه آمده است از لحظاتي كه توطئه امپرياليسم و صهيونيسم يين المللي در كشورمان به اوج خود رسيده است و دشمنان پليد و زخم خورده انقلاب به پشت گرمي آنها مشغول اجراي نقشههاي اهريمنانه خود هستند و هر روز در گوشهاي از اين مرز وبوم حادثهاي شوم ميآفرينند ما  اعضاي انجمن اسلامي  نيروي هواييخلبانان، درجهداران، همافران، افسران و كارمندان با درك مفهوم شهادت در مكتب توحيدي و مشتاقانه و جان بركف منتظر فرمان امام بزرگوار تا آخرين قطره خون خود درراه به ثمر رساندن انقلاب اسلامي و دفاع از مرزهاي كشورمان نثاركنيم.(كيهان29/5/1358)
اطلاعيه
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران به اطلاع هم ميهنان عزيز ميرساند كه يگانهاي ارتش و پرسنل مربوط آمادهاند در اجراي فرمان امام در هر نقطه از كشور وارد عمل شوند.(كيهان29/5/1358)
اطلاعيه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران
ديشب از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران اطلاعيهاي به شرح زير اعلام انتشار يافت: 
بسمه تعالي
به كليه فرماندهان پادگانهاي مركز و شهرستانها ابلاغ مينماييد همانطور كه از صداي جمهوري اسلامي ايران در اجراي فرمان امام دستور داده شده است موظفند سربازان خدمت منقضي را كه به پادگانها مراجعه مينمايند در حد نياز وآنها را پذيرفته و مانند ديگر سربازان نسبت به تغذيه و پوشاك و تجهيزات و آموزش آنان اقدام نمايند.(كيهان29/5/1358)
فرمانده نيروي زميني در سنندج
سرتيپ فلاحي فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران با عدهاي از افسران و درجهداران ديروز در پادگان سنندج جلسه تشكيل دادند تا پيرامون بحران فعلي سنندج مذاكره و تصميمات لازم را اتخاذ كنند.(كيهان29/5/1358)
تا اطلاع ثانوي مرخصي پرسنل ارتش لغو شد.
تهران ـ خبرگزاري پارس: ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامهاي مرخصي كليه پرسنل نيروهاي مسلح را لغو كرد.
متن بخشنامه به اين شرح است:
در اجراي فرمان رهبر عظيمالشأن انقلاب اسلامي ايران حضرت آيتالله العظمي امام خميني مبني بر آمادگي پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران از (ديروز) 28/5/1358 تا دستور ثانوي مرخصي كليه پرسنل نيروهاي مسلح لغو شد.
آن دسته از پرسنل ارتش جمهوري اسلامي كه در مرخصي هستند موظفند در كوتاهترين مدت ممكن خود رابه يگانهاي مربوط معرفي كنند.(جمهوري اسلامي29/5/1358) 
اطلاعيه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران
تهران ـ خبرگزاري پارس: اين اعلاميه صبح ديروز از سوي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت: 
روز 23 مرداد ماه كه جريان تهاجم عناصر ضدانقلاب به شهرستان پاوه به استحضار امام خميني رهبر انقلاب ايران رسيده بود از دفتر امام تلفني به فرمانده ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران اوامر رهبر انقلاب به شرح زير ابلاغ گرديد:
فرمانده ژاندارمري! به هرقيمتي كه باشد پاوه را حفظ كنيد و نبايد بدست اشرار بيفتد. در اجراي اين امر گروههاي نهايي ژاندامري پاوه و نوسود و پاسگاههاي مرزي تابعه آن در اورامانات كه در معرض تهاجم ضدانقلابيون كه مجهز به كليه جنگ افزارهاي انفرادي واجتماعي از قبيل خمپارهاندازهاي بازوكا، (آر،پي،جي،7) و انواع مسلسلهاي كلاشينكف و اسلحههاي سنگين بدست آورده از پادگان مهاباد بودند، از مواضع خود تا شكست كامل و فرار اشرار به شرح زير دفاع نمودند:
1ـ شهر پاوه و ارتفاعات اطراف آن توسط پاسداران جانباز و دلارو انقلاب اسلامي و پرسنل مركز گروهان پاوه دفاع ميشد در مدت پنچ شبانه روز برابر حملات پيگير مهاجمين تا رزمهاي تن به تن نگهداري شد در صورتي كه عده مدافعين 350 نفر و مهاجمين بيش از هفت برابر آن بودند در اين پيكار با وجودي كه فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه ستوان سوم يوسفي و عدهاي ديگر از پرسنل اين واحد به شدت مجروح بودند. معذالك حاضر به ترك مواضع خود نشده و چون حلقه محاصره هر لحظه تنگتر ميشد، فرمانده گروهان تقاضاي كمك و ارسال مهمات و اعزام كمك از طريق زمين ميسر نبود. دو نفر از درجهداران جانباز ژاندارمري به اسامي استوار يكم محمد سنجري و استوار دوم ابراهيم رباطي پس از انجام غسل شهادت آمادگي خود را جهت انجام ماموريت اعلام نمودند كه پس از انجام تشريفات نامبردگان با استفاده از يكفروند هليكوپتر وسايل ضروري جهت محاصرشدگان را زير رگبار مسلسلهاي مهاجمين به مركز گروهان تحويل داده و با وجودي كه به هليكوپتر بيش از پنچاه گلوله اصابت نمود معذالك خلبان فداكار و درجهداران جانباز پس از انجام ماموريت چند نفر از مجروحين اين حادثه را نيز با خود حمل كردند. چون عمل متهورانه فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه و دونفر درجهداران ياد شده بالا سبب عدم سقوط گروهان و رفع محاصره از محاصرهشدگان گرديد و اين فداكاري مورد تاييد فرماندهي نيروي زمين ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در محل حضور داشته قرار گرفته است لذا در پاوه تشويق پرسنل فداكار و جانباز ژاندارمري تصميمات زير اتخاذ ميگردد. 
2ـ ستون سوم يوسفي فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه به درجه ستوان يكمي مفتخر گرديد.
3ـ استوار يكم محمد سنجري به درجه افسر ياري مفتخر گرديد.
4ـ استوار دوم ابراهيم رباطي به درجه استوار يكمي مفتخر گرديد 
5ـ پرسنلي كه در اين جريان مجروح شدهاند به يكسال ارشديت مفتخر شدند.
6ـ ساير پرسنل كه به نحوي در اين مدافعات شركت داشتهاند هر يك به شش ماه ارشديت مفتخر ميگردند.
سازمان ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران به آگاهي ملت شريف ايران ميرساند كليه واحدهاي مجهز اين سازمان در حال آمادگي كامل بوده تا در صورت لزوم براي ادامه ماموريت و تعقيب مهاجمين به پاوه يا هر نقطه ديگر در اسرع وقت حركت نمايند.
7ـ برابر آخرين گزارش رسيده پرسنل گروهان ژاندارمري نوسود با شهامت و شجاعت شايان توجه با دفاع از مواضع خود از سقوط شهر نوسود جلوگيري نموده در تعاقب مهاجمين هستند.
سازمان ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد كه در عمل تعاقب مهاجمين در ارتفاعات پاوه و نوسود همچنان ادامه داشته و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد شد.    
ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران(جمهوري اسلامي29/5/1358)
اطلاعيه هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران 
تهران ـ خبرگزاري پارس: در اطلاعيه كه ديروز از طرف هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت گفته شده است:
هوانيروز به اطلاع هموطنان ميرساند كه در حوادث اخير شهر پاوه نه تنها تمام پرسنل هوانيروز در تمام نفاط كشور جان بركف آماده اعزام به منطقه بودند بلكه به دستور دولت موقت جمهوري اسلامي چند فروند هليكوپتر اين سازمان در امر كمك رساني به هموطنان عزيز در پاوه و نجات آنها از دست مزدوران اجنبي و دشمنان اسلام شركت موثر داشته و حتي در اين راه تاكنون دو شهيد به مردم مبارز ايران اهداء نموده است.
باشد كه دعاي خير ملت شريف ايران دراين ماه مبارك بدرقه راه پرسنل شهادتطلب و مبارز هوانيروز باشد، آرزو داريم كه با هوشياري انقلابي ملت ايران ديگر شاهد چنين وقايعي نباشيم.(جمهوري اسلامي 29/5/1358)
اطلاعيه انجمن اسلامي نيروي هوايي
تهران ـ خبرگزاري پارس: انجمن اسلامي نيروي هوايي طي انتشار اطلاعيهاي اعلام كرد ما منتظر فرمان امام بزرگوار خود هستيم تا آخرين قطره خون خود را در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامي و دفاع از مرزهاي كشورمان نثار كنيم در اين اطلاعيه آمده است: از لحظاتي كه توطئه امپرياليسم و صهيونيسم بينالمللي در كشورمان به اوج خود رسيده و دشمنان پليد و زخمخورده انقلاب به پشت گرمي آنها مشغول اجراي نقشههاي اهريمنانه خود هستند و هر روز در گوشهاي از اين مرز و بوم حادثهاي شوم ميآفرينند، ما اعضاي انجمن اسلامي نيروي هوايي و خلبانان، درجهداران، همافران، افسران و كارمندان، با درك مفهوم شهادت در مكتب توحيدي مشتاقانه و جان بركف منتظر فرمان امام بزرگوار خود ميباشيم.انجمن اسلامي كاركنان نيروي هوايي .(جمهوري اسلامي 29/5/1358)
نيروي ارتش در ارتفاعات اورامانات
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: سرهنگ كريمي فرمانده هنگ ژاندارمري كرمانشاه ساعت نوزده ديروز به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: نيروي ارتش و ژاندارمري بدون هيچگونه مانعي از روانسر گذشتند و اينك بسوي ارتفاعات منطقه اورامانات كه در اشغال نيروهاي مهاجم است پيش ميروند سرهنگ كريمي افزود: گزارشها حكايت از كاهش شدت تيراندازيها در منطقه پاوه دارد وي گفت: افسران، درجهداران و افراد ژاندارمري همراه نيروهاي ارتش براي استفرار در پاسگاههاي قلعه قشلاق و جوانرود به منطقه اعزام شدهاند تا جانشين افسران، درجهداران و ماموراني كه سه شبانه روز در اين پاسگاه به حفظ پاسگاههاي خود پرداختهاند بشوند.
فرمانده هنگ ژاندارمري كرمانشاه گفت كه يك ستون ديگر از افسران درجهداران ماموران و جوانمردان ژاندارمري به بخش كرند اعزام شدند تا اين بخش را از وجود عناصر ضدانقلاب پاك كنند و كنترل آن را از دست چريكهاي فدايي خلق خارج سازند.(جمهوري اسلامي29/5/1358)
اطلاعيه شماره 2 لشگر 28 كردستان
سنندج ـ لشگر 28 كردستان طي اطلاعيه شماره 2 خود كه ديشب در اختيار خبرگزاري پارس قرار داد، اعلام كرد پيرو فرمان رهبر انقلاب اسلاميايران در مورد اعزام كليه نيروهاي ملي و لكشري به كردستان از روز گذشته (پريروز) تااين تاريخ واين ساعت «20» عده كثيري از گزوههاي مختلف مردم پاسداران انقلاب و تعدادي از يگانهاي پياده، زرهي و هوابرد ارتش جمهوري اسلاميايران، شامل: اصفهان، شيراز، زنجان، خرم آباد، و قزوين و بعدازظهر امروز(ديروز) نيز يك واحد نظامياز اهواز، دويست پزشك و پزشكيار از شيراز، سي پزشك و پزشكيار از اصفهان وارد سنندج شدند تا لشگر 28 پياده كردستان بياري خداوند بزرگ و پشتيباني مردم غيور و با ايمان منطقه و همكاري صميمانه پاسداران انقلاب، بلافاصله نسبت به سركوبي ضد انقلابيون اقدام و ترديدي نخواهد بود كه با قدرت هر چه بيشتر، آنان را به كلي سركوب و فرمان رهبر انقلاب را در پاكسازي كامل منطقه از ضد انقلابيون به مورد اجراء خواهد گذاشت. در پاياناين اطلاعيه آمده است كه منطقه كردستان آرام و ارتش كاملاًبر اوضاع در شهرستآنهاي تابعه تسلط دارد. (اطلاعات 30/5/1358)
اطلاعيه لشگر 81 زرهي كرمانشاه:از مراجعه به لشگر كرمانشاه براي اعزام به پاوه خودداري كنيد. 
اين اطلاعيه ديروز از طرف ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت:
با اين كه لشگر 81 زرهي كرمانشاه طي اطلاعيههاي مكرر از راديو و تلويزيون كرمانشاهي اعلام كرده است كه يگانهاي تابع لشگر در منطقه پاوه مستقر و در كمال قدرت كنترل منطقه را در دست گرفته است و نيازي به اعزام ديگر طبقات مردم به منطقه پاوه جهت سركوبي اشرار نسيت با وجود اين برادران هموطن ما در سه دسته جهت اعزام به پاوه به كرمانشاه آمده و به لشگر مراجعه ميكنند. نظر به اينكه لشگر از لحاظ اسكان و تغذيه مراجعه كنندگان با اشكال مواجه خواهد شد لذا لشگر81 زرهي كرمانشاه ضمن تشكر از همكاري و ياري هم وطنان عزيز تقاضا دارد از عزيمت به كرمانشاه جهت اعزام به پاوه و مراجعه به لشگرخودداري فرمايند.
بديهي است در صورت نياز مراتب از طريق صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع هموطنان عزيز خواهد رسيد.(كيهان31/5/1358)
ارتش از احساسات پاك مردم تشكر كرد.
 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ضمن اطلاعيهاي از احساسات پاك مردم و گروههاي كه با ارسال تلگرامهاي خود خواستار سركوبي قاطعانه اخلالگران و ضد انقلابيون بوسيله ارتش شدهاند تشكر كرد.
متن اطلاعيه به اين شرح است: 
به علت رويدادهاي اخير بويژه در ناحيه غرب و اعمال ضد انقلابي در پاوه به وقوع پيوسته است از سوي علماء اعلام و روحانيون اعزام ـ مقامات مملكتي ـ نمايندگان گروهها وسازمانهاي مختلف ـ روساء و سران عشاير ـ بازاريان ـ كشاورزان ـ كارگران ـ اصناف ـ ارتشيان و همه مردم موطنخواه و مومن انقلاب از سرتاسر كشور تلگرافهايي به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران واصل گرديده كه به پيروي از فرمان امام ارشد جمهوري اسلامي ايران قاطعانه و مصم نسبت به سر كوبي ضد انقلابيون و اخلالگران فاسد وارد عمل شد چون امكان پاسخ به همه تلگرافهاي رسيده بطور جداگانه به طول ميانجامد ـ بدين وسيله از احساسات پاك هم ميهنان ارجمند سپاسگزاري نموده و اطمينان ميدهد كه ارتش و قواي انتظامي پاسداران انقلاب اجازه نخواهند داد دستآوردهاي انقلاب اسلامي ايران بازيچه سودجويي و اخلالگري مشتي عناصر ضد انقلابي گردد.رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران-سرلشگر محمد حسين شاكر(كيهان31/5/1358)
اعلاميه ارتش درباره احضار افراد احتياط
 اين اطلاعيه ديروز از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت:
پيرو اعلاميههاي صادره از سوي دولت و ارتش جمهوري اسلامي ايران امروز به اداره وظيفه عمومي ابلاغ شده تا نسبت به احضار افراد احتياط پنچ دوره اخير باين شرح اقدام نمايد: 
1-پرسنل احتياطي كه درتهران خود را معرفي  مينمايند بلافاصله نسبت به ثبت نام و گرفتن ادرس محل سكونت و يا كسب آنان اقدام و به انها ابلاغ شود كه خود را حداكثر پس از ده روز مجدداً جهت انجام خدمت احتياط به پادگاني كه ثبت نام نمودهاند معرفي نمايند.
2- پرسنل احتياطي كه در شهرستانها خود را معرفي  مينمايند نسبت به ثبت نام و گرفتن آدرس محل سكونت و كارآانها اقدام و به آنان ابلاغ شود كه به محض اطلاع مجدد خود را به پادگاني كه ثبت نام نمودهاند معرفي نمايند. 
3- ضمناً نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران موظفند پرسنل احتياطي را كه به پادگانها مراجعه  مينمايند در حد نياز و تكميل سازمان آنها را پذيرفته و نسبت به تغذيه، پوشاك، تجهيزات و آموزش آنان اقدام نمايند. (كيهان31/5/1358)
رييس ستاد ارتش جمهوري اسلامي:به نيروهاي ارتشي فرمان داده شده است مسير خود را بطرف سنندج تغيير دهند.
صداي جمهوري اسلامي ايران در ساعت 25 :3 بعدازظهر امروز برنامه اخبار خود ر ا قطع كرد و اعلام نمود: رييس ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران به دنبال دريافت فرمان امام خميني به تمام نيروهاي ارتش كه در بازگشت از پاوه بودند دستور داد مسير خود را به طرف سنندج تغيير دهند رييس ستاد ارتش جمهوري اسلامي همچنين اعلام كرد: ساير نيروهاي ارتش نيز به حال آمادهباش درآمدهاند تا در اسرع وقت به سنندج اعزام شوند. 
تيپ هوابرد شيراز عازم سنندج شد.
شيرازـ  خبرگزاري پارس: بگزارش خبرنگار خبرگزاري پارس صبح امروز يك گردان پشتيباني از از تيپ 55 هوابرد شيراز در ميان باشكوهترين بدرقه مردم جهت سركوبي ضد انقلابيون با يك هواپيماي سي 130 نيروي هوايي به طرف پاوه و سنندج عزيمت كردند.
آمادگي تيپ 84 خرمآباد
خرم آباد ـ خبرگزاري پارس: تيپ 84 خرمآباد در اطلاعيهاي اعلام داشت: ما به عنوان فرماندهان تيپ 84 ارتش جمهوري اسلامي خرمآباد و آمادگاه «بابا عباس» قاطعانه اعلام ميداريم: وقايع ناگواري كه ضد انقلاب و دشمنان استقلال و يكپارچگي ايران عزيز در پاوه كردستان بوجود آورده با دقت كامل انقلابي تحتنظر داشته و در اجراي فرمان رهبر انقلاب اسلامي امام خميني با تمام قوا و تجهيزات براي سركوب كردن حركات ضداسلامي و انساني توطئهگران بوده و تا آخرين قطرههاي خون در تداومبخشيدن به انقلاب و تحكيم مباني جمهوري اسلامي كه خونبهاي شهيدان عزيز ما مي باشد و حفاظت و حراست كامل از مكتب سازنده و ايدئولوژي انقلابي و توحيدي اسلام و استقلال تماميت ارضي كشور جانبازي خواهيم كرد.
-براساس آخرين  اطلاعيه ژاندارمري جمهوري اسلامي يك افسر وسه درجهدار جانباز ارتفاء درجه يافتند.
اطلاعيه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران
تهران ـ خبرگزاري پارس: اين اعلاميه صبح امروز از سوي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت:
روز 23 مردادماه كه جريان تهاجم عناصر ضد انقلاب به شهرستان پاوه به استحضار امام خميني رهبر انقلاب ايران رسيده بود از دفتر امام تلفني به فرمانده ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران اوامر رهبر انقلاب به شرح زير ابلاغ گرديد:
«فرمانده ژاندارمري به هر قيمتي كه باشد پاوه را حفظ كنيد و نبايد به دست اشرار بيفتد».در اجراي امر گروهانهاي ژاندارمري پاوه و نوسود و پاسگاههاي مرزي تابعه آن در اورامانات كه در معرض تهاجم ضدانقلابيون كه مجهز به كليه جنگافزارهاي انفرادي و اجتماعي از قبيل خمپارهاندازه، بزوكا ـ آر، پي، جي،7 انواع مسلسلهاي كلاشينكف و اسلحههاي سنگين بدست آورده از پادگان مهاباد بودند از مواضع خود تا شكست كامل و فرار اشرار به شرح زير دفاع نمودند:
1ـ شهر پاوه و ارتفاعات اطراف آن توسط پاسداران جانباز و دلسوز انقلاب اسلامي و پرسنل مركز گروهان پاوه دفاع ميشد در مدت پنج شبانه روز برابر حملات پيگير مهاجمين تا رزمهاي تن به تن نگهداري شد در صورتي كه عده مدافعين 350 نفر و عده مهاجمين بيش از هفت برابر آن بودند در اين پيكار با وجودي كه فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه ستوان يوسفي و عدهاي ديگر از پرسنل اين واحد به شدت مجروح بودند معذالك حاضر به ترك مواضع خود نشده چون حلقه محاصره هر لحظه تنگتر ميشد فرمانده گروهان تقاضاي كمك و ارسال مهمات نمود.
2ـ چون به سبب شدت حملات مهاجمين، امكان ارسال مهمات و اعزام كمك از طريق زمين ميسر نبود دو نفر از درجهدارن جانباز ژاندارمري به اسامي استوار يكم محمد سنجري و استوار دوم ابراهيم رباطي پس از انجام غسل شهادت آمادگي خود را جهت انجام ماموريت اعلام نمودند كه پس از انجام تشريفات نامبردگان با استفاده از يك فروند هليكوپتر وسائل ضروري جهت محاصرهشدگان را زير رگبار مسلسلهاي مهاجمين به مركز گروهان تحويل داده و با وجودي كه به هليكوپتر بيش از 50 گلوله اصابت نمود معذالك به خلبان فداكار و درجهداران جانباز پس از انجام ماموريت چند نفر از مجروحين اين حادثه را نيز با خود حمل كردند. چون عمل متهورانه فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه و دو نفر درجهداران ياد شده بالا سبب عدم سقوط گروهان و رفع محاصره از محاصرهشدگان گرديد و فداكاري مورد تاييد فرماندهي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در محل حضور داشته قرار گرفته است لذا درباره تشويق پرسنل فداكار و جانباز ژاندارمري تصميمات زير اتخاذ و اعلام ميگردد.
ارتقاء درجه
1ـ ستوان سوم يوسفي فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه به درجه ستوان يكمي مفتخر گرديد 
2ـ استوار يكم محمد سنجري به درجه افسر ياري مفتخر گرديد.
3ـ استوار دوم ابراهيم رباطي به درجه استوار يكمي مفتخر گرديد.
4ـ پرسنلي كه در اين جريان مجروح شدهاند يكسال ارشديت مفتخر شدند 
5ـ ساير پرسنلي كه به نحوي در اين مدافعات شركت داشتهاند هر يك به شش ماه ارشديت مفتخر ميگردند.
سازمان ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران به آگاهي ملت شريف ايران ميرساند:
كليه واحدهاي مجهز اين سازمان در حال آمادگي كاملي بوده تا در صورت لزوم براي ادامه ماموريتو تعاقب مهاجمين به پاوه يا هر نقطه ديگر در اسرع وقت حركت نمايند.
3ـ برابرآخرين گزارش رسيده پرسنل گروهان ژاندارمري نوسود با شهامت و شجاعت شايان توجه با دفاع از مواضع خود از سقوط شهر نوسود جلوگيري نموده و در تعاقب مهاجمين هستند.
سازمان ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد كه عمل تعاقب مهاجمين در ارتفاعات پاوه و نوسود مجدانه ادامه داشته و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد شد.
اسامي4 خلبان شهيد در واقعه پاوه اعلام شد.
فرمانده هوانيروز ضمن تاكيد بر شجاعت خلبانان و اعزام پاسداران به منطقه جنگزده پاوه اسامي خلبانان شهيد را «ستوان دوم محمدرضا وجداني جوزم» و ستواندوم «جعفر مهدوي ملك كلايي» اعلام گرديد.
از سوي ديگر سرتيپ خلبان «صباحت» فرمانده پايگاه هوايي “حر” همدان ديروز در تماس تلفني با خبرگزاري پارس گفت: احتمالاً دو نفر از خلبانان جت به اسامي سرگرد خلبان «محمد نوژه» و ستوان يكم خلبان «عبدالله بشيري موسوي» در جريان وقايع پاوه به شهادت رسيدهاند.(كيهان31/5/1358)
اطلاعيه شماره 2 لشگر 28 كردستان
سنندج – لشگر 28 كردستان طي اطلاعيه شماره 2 خود اعلام كرد:پيرو فرمان رهبر انقلاب اسلامي ايران در مورد اعزام كليه نيروهاي ملي و لشگري بهكردستان از روز گذشته تا اين تاريخ و اين ساعت ( 20 ) عده كثيري از گروههاي مختلف مردم پاسداران انقلاب و تعدادي از يگانهاي پياده زرهي، هوابرد ارتش جمهوري اسلامي ايران از كليه شهرستانهاي ايران شامل اصفهان، شيراز، زنجان، خرم آباد و قزوين و بعدازظهر امروز(ديروز)نيز يك واحد نظامي از اهواز دويست پزشك و پرشكيار از شيراز و سي پزشك وپزشكيار از اصفهان وارد سنندج شده تا لشگر 28 پياده كردستان را تقويت كنند در اين اطلاعيه اضافه شده است كه لشگر 28 پياده كردستان بياري خداوند بزرگ و پشتيباني مردم غيور وبا ايمان منطقه و همكاري صميمانه پاسداران انقلاب بلافاصله نسبت به سركوب ضد انقلابيون اقدام وترديدي نخواهد بود كه با قدرت هرچه بيشتر آنان را بكلي سركوب و فرمان رهبر انقلاب را در پاكسازي كامل منطقه از ضد انقلابيون بهمورد اجرا خواهد گذاشت. در پايان اين اطلاعيه آمده است كه منطقه كردستان آرام و ارتش كاملاً بر اوضاع در شهرستانهاي تابعه تسلط دارد.(كيهان31/5/1358)
وزير دفاع ملي:آماده باش كامل ارتش 
در يك ميزگرد مطبوعاتي و راديو تلويزيوني كه با حضور امراي ارتش، وزير كشور و سخنگوي دولت ترتيب يافت مسايل و حوادث اخير پاوه و منطقه كردستان اقدامات و برنامههاي دولت در زمينه امنيت داخلي كشور و موضع دولت در قبال اعمال ضد انقلاب و عدهاي از مسايل مملكتي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در اين ميزگرد صادق طباطبايي سخنگوي دولت تيمسار رياحي وزير دفاع هاشم صباغيان وزير كشور سرلشگر شاكر رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي، تيمسار مصطفايي رييس شهرباني جمهوري اسلامي و سرتيپ دانشور فرمانده ژاندارمري جمهوري اسلامي، به سوالات خبرنگاران در زمينههاي مختلف پاسخ گفتند.
در آغاز اين جلسه گفت و شنود كه مقارن ساعت 3 بعدازظهر ديروز تشكيل شد ابتدا صادق طباطبايي سخنگوي دولت مطالبي ايراد كرد و اظهار داشت: با بروز حوادث اخير پاوه و اقداماتي كه از سوي عوامل ضد انقلاب در اين شهر صورت گرفت اكثريت مردم معتقدند كه دولت قاطعانه عمل نكرده و نيروهاي نظامي وانتظامي كشور نيز آن قدرت و كارايي كه ميبايست از خودشان نشان ميدادند از خود نشان ندادهاند و حتي در برخي موارد شنيده شده كه مردم گفتهاند كه اگر دولت پيش از وقوع اين حوادث ناگوار در پاوه اقدام ميكرد و با استفاده از نيروهاي ارتش و شهرباني به امنيت منطقه و اين شهر توجه ميكرد. مسالهاي بوجود نميآمدند و عناصر ضد انقلاب تا اين حد درپاوه كشتار نميكردند اما من به عنوان سخنگوي دولت از آقاي هاشم صباغيان وزير كشور ميخواهم تا در اين مورد توضيح دهند و نظرشان را در اين زمينه بيان كنند. وزير كشور در پاسخ گفت: اينكه گفته شده دولت قاطعانه عمل نكرده صحيح نيست. اين مساله را نبايد فراموش كنيم كه پس از پيروزي انقلاب  نيروهاي نظامي و انتظامي آن قاطعيتي را كه در رژيم طاغوتي گذشته داشتند از دست دادهاند. بعبارت ديگر نيروي نظامي وانتظامي كه ساليان سال از مردم جدا بود و طاغوت همواره آنان را از مردم جدا نگاه داشته بود پس از پيروزي انقلاب يكباره به ميان مردم بازگشتند و درنتيجه روحيه تازهاي  يافتند و اكنون زمان ميخواهد تا اين نيروها را كه با مردم يكي شدهاند مجدداً هماهنگ كنيم و روحيهاشان را به گونهاي درآوريم كه منطبق با جمهوري اسلامي باشد.اين برنامه گام به گام دردست                                                                                 اجرا است و زدح ويژهاي براي آن در وزارت دفاع ملي دردست اقدام است. در خصوص عدم مداخله ارتش و نيروي انتظامي در وقايع پاوه و اينكه گفته شده است دولت تا قبل از فرمان امام خميني از نيروهاي ارتش استفاده نكرده است بايد بگويم ما قبل از صدور فرمان امام مبني بر دخالت ارتش در سركوبي ضد اتقلاب در پاوه و منطقه كردستان اقداماتي انجام داده بوديم و از هر جهت آمادگي داشتيم. زمانيكه امام فرمان اعزام نيروهاي انتظامي به پاوه را صادر كردند ديديد كه براداران ارتش چه سريع و قاطعانه وارد عمل شدند و به محض دخالت و پياده شدن در منطقه غائله پاوه فروكش كرد و ضد انقلابيون سر كوب شدند. بنابراين مساله عدم قاطعيت ارتش و دولت بي اساس است و همان طوري كه گفتيم با اجراي طرح تازه وزارت دفاع مبني بر هماهنگي پرسنل نظامي كشور با اصول ومباني جمهوري اسلامي به زودي اين مسايل رفع ميشود و بوضوح شاهد بودهايم كه هرچه زمان جلو ميرود ايمان و اعتقاد در ميان برادران ارتشي فزوني مييابد و آنان به مساله فرماندهي و قاطع بودن در ارتش بيشتر اهميت ميدهند. شاهد زنده آن اهميت ندادن ارتشيان حتي به پوشيدن اونيفورم نظامي بود كه در ابتداي پيروزي انقلاب مطرح بود ولي امروز ديگر اين موضوع از ميان رفته وكليه افراد ارتشي مانند گذشته منظم ومنضبط در سر كارهايشان حاضر ميشوند پس از پايان توضيحات وزير كشور سرتيپ مصطفايي رييس شهرباني جمهوري اسلامي ايران در خصوص وجود روحيه در ميان پرسنل شهرباني و پليس تهران مطالبي ايراد كرد و گفت: خوشبختانه روحيه بسيار خوبي در ميان پرسنل شهرباني جمهوري اسلامي وجود دارد و بهترين روابط ميان مردم و افراد شهرباني حاكم است.
سخنان فرمانده ژاندارمري
سرتيپ دانشور فرمانده ژاندارمري جمهوري اسلامي نيز در زمينه روحيه پرسنل ژاندارمري و اقدامات آنان در زمينه سركوبي ضد انقلابيون در كردستان و ديگر مناطق كشور گفت: روحيه كادر ژاندارمري فوق العاده عالي و قوي است افراد ژاندارمري از هر نظر آماده خدمت و جانفشاني در راه استقلال و تماميت ارضي كشور هستند. پرسنل ژاندارمري كه همواره مراقبت از مرزهاي كشور را بعهده داشته و دارد تا قبل از صدور فرمان امام خميني رهبر انقلاب، در محلهاي خدمت سرگرم انجام وظيفه بودند و همين كه امام دستور حفاظت منطقه كردستان و نجات پاوه را صادر كردند روحيه مبارزه و آمادگي براي جنگ با ضد انقلاب آنچنان اوج گرفت كه عده زيادي از ماموران پاسگاههاي ژاندارمري در سيستان و بلوچستان و ساير نقاط ايران از من ميخواستند كه اجازه دهم براي كمك به پاسداران و مردم اين شهر به پاوه اعزام شوند. بهرحال،از جهت روحيه و قاطعانه عمل كردن پرسنل ژاندارمري،جاي هيچگونه نگراني نيست و آنها آمادهاند هر زمان كه لازم باشد تا پاي جان از اسلام و جمهوري اسلامي دفاع كنند اساساً روحيه تمام مردم ايران خوب است و اين مساله اي است كه ريشه تاريخي دارد و هميشه ديده و يا شنيدهايم كه همه جا صحبت از روحيه قوي و وجود وحدت و همبستگي ميان طبقات مختلف مردم يوده است» تيمسار رياحي وزير دفاع ملي در پايان سخنان فرمانده ژاندارمري وجود روحيه انقلابي وآمادگي از هر جهت در ميان كليه افرا د و درجهداران و افسران نيروها مسلح را تاييد كرد وآنگاه سرلشگر محمد حسين شاكر رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه مطالبي گفت.وي در مورد عدم اطاعت دستورات فرماندهان از سوي درجهداران و سربازن ارتش و تمرد فرماندهان از اجراي فرامين گفت: «وجود چنين مسالهاي بههيچوجه صحيح نيست واصلاً مساله عدم توجه به دستورات فرماندهي و اجراي آنها مطرح نبوده است اساساً وظيفه ارتش،حفظ استقلال، حاكميت وتماميت ارضي كشور است و هرگز ارتش وظيفهاي درقبال سركوبي مردم ويا مداخله در امور نيروي انتظامي ندارد مگر زمانيكه نيروهاي انتظامي اعم از شهرباني يا ژاندارمري در خطر نابودي باشند. ارتش مادام كه وجودش براي حل مشكل و مسالهاي ضروري نباشد وارد شهرها نميشود و هرگز قصد برادركشي و رودررو قرار گرفتن با مردم را ندارد. همان طور كه همه ميدانند در جريان وقايع گنبد چنين بود و ارتش تنها به مهاجمان وعوامل ضد انقلاب اولتياتوم داد و شهر را به محاصره گرفت يا در جريانات پاوه هنگاميكه احساس شد نيروهاي دشمن يا ضد انقلابيون شهر را محاصره كردهاند و نيروهاي ژاندارمري و شهرباني قادر به مقابله با آنها نيستند ارتش وارد عمل شد و درصدد سركوبي ضد انقلابيون بر آمد  پس از اينكه امام دستور مداخله ارتش در جريانات پاوه را صادر كردند روحيه خوبي كه در تك تك افراد ارتش وجود داشت اوج گرفت و ديديد كه به محض اقدام، ضد انقلابيون سريعاً عقبنشيني كردند و امنيت مجدداً به منطقه بازگشت.(كيهان31/5/1358)
تحريك عوامل ضد انقلاب
«تيمسار دانشور» فرمانده ژاندارمري جمهوري اسلامي به جريانات پاوه و اعمال وحشيانه ضد انقلاب اشاره كرد و گفت: اعضاي حزب دموكرات كردستان و عوامل جلال طالباني و گروههاي چپ نما مقصر ايجاد حوادث پاوه هستند واينها كاري جز ايجاد تفرقه و ناراحتي ميان مردم ندارند. اين گروهها اغلب با ايجاد اختلافاتي از قبيل زبان لهجه و يا مذهب و نظاير آن مردم را به جان هم مياندازند.
ما از فعاليتها و اقدامات اين گروهها مداركي نيز در اختيار داريم كه درصورت لزوم فاش خواهيم كرد. فرمانده ژاندارمري آنگاه به مساله كمبود پرسنل ارتش و ژاندارمري دركارهاي سربازي و درجهداران اشاره كرد و گفت: تقليل خدمت نظام ووظيفه از 2 سال به 1 سال از جمله مسايلي كه براي ارتش و ژاندارمري مشكلاتي فراهم آورد. با اجراي اين فرمان يكباره نيروي نظامي كشور با كمبود پرسنل لازم روبرو شد و اغلب پادگانها و مراكز آموزشي از سرباز و در جهداران كافي برخوردار نيست. به دنبال وجود اين مساله، ضمن جلساتي كه برگزار كرديم تصميم به افزايش دوره سربازي گرفتيم و پس از تهيه طرحي كه در شوراي انقلاب و هيات دولت به تصويب رسيد قرار شد مدت خدمت نظام وظيفه به 18 ماه افزايش يابد بنابراين خدمت نظام وظيفه از اين به بعد 18 ماه خواهد بود. در ضمن خدمت نظام تافوق ديپلم همه با درجه سربازي عادي بخدمت اعزام ميشوند و پس از طي دوره تعليماتي چهارماهه بنا به نياز ارتش و نيروهاي انتظامي تعدادي از اين عده به عنوان گروهبان وظيفه بقيه خدمت خود راميگذرانند كه البته اين مساله نيز مستلزم گذاراندن يك دوره دو ماهه است.
مملكت به حالت نيمه جنگ بسر ميبرد.
تيمسار رياحي وزير دفاع ملي درزمينه ايجاد امنيت كلي در كشور و برقراري آرامش در تمامي تقاط ايران گفت: جمهوري اسلامي ايران اكنون در يك حالت نيمه جنگ بسر ميبرد و عوامل ضد انقلاب و دولتهاي شرق و غرب كه منافعاشان از ميان رفته دائم به فكر ايجاد آشوب و ناآرامي در ايران هستند. با توجه به اين موضوع كليه نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران بحال آماده باش هستند و با تحركي كه در ارتش وجود دارد و روحيه خوبي كه بخصوص پس از صدور فرمان امام در آنها فزوني يافت ارتش ايران از هرجهت آماده دفاع از استقلال تماميت ارضي وايجاد امنيت در كليه نقاط كشور است و اغتشاش كنندگان و توطئهگران عليه انقلاب ايران را در صورت لزوم به شدت و قاطعانه سركوب ميكنند البته اين برنامه جدا از تزارمبني بر قرار نگرفتن برادران ارتش رودرروي مردم است وزير دفاع آنگاه به ايجاد ساز مان اطلاعات و ضد اطلاعات ملي در وزارت دفاع ملي اشاره كرد و گفت: اخيرا سازماني به نام اطلاعات و ضد اطلاعات ملي تاسيس شده است و اميدوارم كه نتايجي خوبي بدست آورد.پس از تشريح اين مسايل از سوي وزير دفاع ملي هاشم صباغيان وزير كشور مجدداً صحبت كرد و به سوالاتي چند تن از خبرنگاران در خصوص ادامه كار مطبوعات و روزنامهها و همچنين ادامه فعاليت كميتهها و ايجاد هماهنگي ميان كار آنها با كلانتريها توضيحاتي داد.
وزير كشور در خصوص نقش مطبوعات در پيروزي انقلاب گفت: هيچكس نقش مطبوعات در پيروزي انقلاب را فراموش نميكند مطبوعات در اين راه نقش ارزندهاي داشته و اكنون نيز ميتوانند نقش ارزندهاي داشته باشند متاسفانه پارهاي از روزنامهها و مجلات پس از پيروزي انقلاب موضوع راستين خود را فراموش كردهاند و دست به تحريف اخبار و رويدادها زدند روزنامه همانطور كه ميتواند سازنده باشد همانطور هم ميتواند مخرب و خطرناك باشد برخي از روزنامه آنچنان اخبار و مطالب را تحريف ميكنند. و وارونه جلوه ميدهند كه بهيچوجه قابل توجيه نيست و نه تنها سازنده نيست زيانبار نيز هست. برخي از اين جرايد كه به ايدئولوژي اسلامي اعتقاد ندارند نقش تخريبي بازي ميكردند و حتي اخباري را كه از سوي سخنگوي دولت اعلام ميشد وارونه و غير واقعي منتشر ميكردند اين مساله به جايي رسيده بود كه دولت مجبور بود در قبال هر خبر يك تكذيب به روزنامهها ميداد كه با ادامه اين وضع بايد يك روزنامه تكذيب نامه منتشر ميكرديم ادامه كار اين نشريات و روزنامهها كه در حقيقت از آزادي داده شده سوء استفاده ميكردند دولت را بران داشت تا لايحه مطبوعات را تهيه و تصويب آن ميتواند تضمين كننده آزادي مطبوعات باشد نه محدوديت يا عدم آزادي. وزير كشور سپس در پايان سخنانش با ادامه كار كميتهها و همكاري نزديك آنها با پرسنل شهرباني و وزارت كشور اشاره كرد و گفت: مساله انحلال كميتهها مطرح نيست چرا كه همكاري و كار آنها پس از پيروزي انقلاب چشمگير بوده و تاكنون كارهاي موثر و خوبي انجام دادهاند طرح ادغام كميتهها در شهرباني يا سپاه پاسداران انقلاب تحت بررسي است و پس از مدتي ادغام آنها صورت ميگيرد در زمينه پاكسازي و تصفيه كميتهها از عناصر غير مسوول يا مشكوك اقداماتي صورت گرفته و همچنان ادامه دارد ما در اين مورد حتي پيشبيني ناآرامي و بروز وقايعي را نيز كردهايم و در قبال اين مسايل نيز با جديت اقدام ميكنيم و كار تصفيه را بطور صحيح به انجام ميرسانيم.(كيهان31/5/1358)
فرمانده هوانيروز كرمانشاه:در صورت صدور دستور امام ارتش براي سركوب مهاجمان به خارج مرز مي رود. 
برخي از عوامل مهاجم به آنسوي مرزها گريختهاند. 
مهاجمان چارهاي جز خروج از سنگرهاي خود ندارند. 
گزارشي از خبرنگاران كيهان در كرمانشاه:«در صورت صدور دستور امام و مقامات بالا واحد هوانيروز براي سركوبي مهاجمان شهر پاوه و ساير نواحي كردستان تا حارج از مرز ايران نيز اقدام خواهد كرد».
اين مطلب توسط «سرهنگ سعدي نام» نام فرمانده هوانيروز كرمانشاه در يك گفتگوي اختصاصي باخبرنگار كيهان اعلام شد.
وي در توضيح پيرامون اين مطلب گفت:«تعدادي از عوامل مهاجم وابسته به جلال طالباني اينك در حال فرار از مرز ايران هستند و ارتش پاسداران و ژاندارمري در تعقيب آنان ميباشند. چنانچه اين عده موفق شوند از مرز بگريزند و دستوري در اين زمينه به ما داده شود عوامل مهاجم را در آن سوي مرز نيز سركوب خواهيم كرد. 
وي افزود: البته قصد ما از سر كوبي اين عده به هيچوجه تجاوز به مرزهاي كشورهاي همسايه نيست و تاكنون نيز اين كار انجام نشده است اما چون مرزهاي غربي ايران در حال حاضر از سوي كشور عراق در منطقه كردستان چندان كنترل نميشود بعضي از عوامل مهاجم فرصت فرار از تعقيب و مجازات نيروهاي ارتش ايران را دارند.
فرمانده هوانيروز اضافه كرد: در شرايط كنوني اوضاع در پاوه آرام است و پيش روي به سوي سنگرهاي مهاجمان باقيمانده ادامه دارد و ارتش و پاسداران به موازات اين عمل برنامه خلع سلاح اشرارو مهاجمان را نيز در منطقه انجام ميدهد.
وي همچنين گفت: هدف ما بوسيله واحدهاي هوانيروز بيشتر كوبيدن مواضع مهاجمان در ارتفاعات است و با اين كار سعي ميكنيم آنها را از سنگرها خود بيرون آورده و سپس سركوب يا بازداشت كنيم مهاجمان در مقابل قاطعيت حمله هوايي چارهاي جز خروج از سنگرهاي خود ندارند وي در پاسخ به اين سوال كه اشرار و مهاجمان بيشتر از چه گروههايي هستند گفت: عوامل مسلح حزب دموكرات با ائتلاف با افراد جلال طالباني و تعدادي از مزدوران منطقه كه بوسيله پول تطميع شدهاند عمليا ت حمله به پاوه را انجام دادهاند و اينها كساني هستند كه مرتباً در منطقه كردستان كانونها تشنج و بجران ايجاد ميكنند نامبرده تعلل در انجام عمليات نظامي درپاوه را رد كرد و گفت: ما تابع دستورات مقامات بالا هستيم و زماني كه در اجراي فرمان امام به ما دستور دادند و حتي چند روز قبل از صدور فرمان بطور ضربتي در منطقه وارد عمل شديم بطوري كه روزانه بيش از 30 پرواز برفراز منطقه پاوه انجام داديم و در نقل و انتقال پاسداران و زخميها و حمل  مهمات و دارو و وسائل پزشكي بطور وسيع اقدام كرديم.
وي افزود:شعاع عمل هوانيروز كرمانشاه در حال حاضر پشتيباني هوايي در تمام منطقه كردستان است و واحد هوانيروز براي انجام ماموريتهاي خود در تمام كردستان آمادگي كامل دارد و چنانچه بجران جديدي بوجود آيد قاطعانه دوش به دوش ساير واحدهاي ارتش پاسداران انجام وظيفه ميكنيم فرمانده هوانيروز گفت:اخلالگران و مهاجمان از عواملي هستند كه قصد اخلال و تشنج در منطقه و زمزمه تجزيه طلبي و استقلال را دارند و مقابله با آنان از وظايف اصلي ارتش و دولت است اين عده با فريب مردم منطقه تعدادي از آنان را به دور خود جمع كرده و بطور مداوم ايجاد ناراحتي و دموكرات و چپگرايان در خلاف مسير انقلاب اسلامي ايران بوده و اين عده با همكاري با راهزنان منطقه و عوامل طالباني درگيري ايجاد ميكنند سرهنگ سعدي نام اضافه كرد: اقدامات حزب طالباني قصد آن دارند كه در درجه نخست به انقلاب اسلامي لطمه وارد سازند و در درجه بعد منافع و نظرات خود را در منطقه كردستان پياده كنند. 
وي در پايان گفت:خواست ملت آن است كه اين اشرار و مهاجمان در هر نقطه سركوب شوند و ماهم توانايي انجام هر نوع حمله متقابل و سر كوب مهاجمان را داريم از اين به بعد منطقه كردستان زير كنترل شديد ارتش و ساير نيروهاي انتظامي و پاسداران خواهد بود و با تقويت پاسگاههاي مرزي و كنترل راههاي زميني و هوايي امكان پيشروي و حمله ضد انقلاب در سطح منطقه خنثي خواهدشد.(كيهان31/5/1358)
اطلاعيه ارتش جمهوري اسلامي  ايران
تهران ـ خبرگزاري پارس: اين اطلاعيه ديروز از طرف ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت: با اينكه لشگر 81 زرهي كرمانشاه طي اطلاعيههاي مكرر از راديو تلويزيون كرمانشاه اعلام كرده است كه يگانهاي تابعه لشگر در منطقه پاوه مستقر و در كمال قدرت كنترل منطقه را در دست گرفته است و نيازي به اعزام ديگر طبقات مردم به منطقه پاوه جهت سركوبي اشرار نيست با وجود اين برادران هموطن ما دسته دسته جهت اعزام به پاوه به كرمانشاه آمده و به لشگر مراجعه ميكنند. نظر به اينكه لشگر از لحاظ اسكان و تغذيه مراجعهكنندگان با اشكال مواجه خواهد شد. لذا لشگر 81 زرهي كرمانشاه ضمن تشكر از همكاري و ياري هموطنان عزيز تقاضا دارد از عزيمت به كرمانشاه جهت اعزام به پاوه و مراجعه به لشگر خودداري فرمايند.
بديهي است در صورت نياز مراتب از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع هموطنان عزيز خواهد رسيد.(كيهان31/5/1358)
اطلاعيه لشگر كردستان
سنندج -اين اطلاعيه ساعت 15 ر 10 ديشب از سوي لشگر 28 كردستان انتشار يافت:
بسم الله الرحمن الرحيم
اهالي محترم و مسلمان و اگاه سقز تعدادي عناصر مزدور و از خدا بي خبر كه مسلماً از ميان مردم مسلمان و متعهد سقز نميباشد و هدفي جز نابودي كشور و دشمني با مرم مسلمان كردستان ندارد در نزديكي شهر دراطراف پل سقز بر روي برادران ارتشي شما انش گشودند و مانع ورودآنان به شهر ميباشند برادران سرباز شما براي حمايت  و تامين امنيت مردم شرافتمند سقز عازم شهر ميباشند لذا انتظار دارد دستهاي گرمتان را براي فشردن دستان مردانه آنها دراز كنيد و با استقبال گرمتان انان را پذيرا شويد  تا در كنار شما برادران درحفظ آرامش و آسايش مردم بكوشند. به همين لحاظ ارتش جمهوري اسلامي ايران منجمله لشگر 28 كردستان با اعتقاد راسخ به انقلاب مقدس و به حرمت خون همه شهيدان راه حق و حقيقت و اوامر رهبر انقلاب با كمك شما مردم مسلمان سقز ضد انقلاب را سركوب مي نمايند.فرمانده لشگر 28 كردستان(كيهان1/6/1358)
اخطار شديد رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي:
ارتش هر نوع مقا ومت مسلحانه را سركوب ميكند.
تهران ـخبرگزاري پارس: اين متن امروز ( ديروز ) با امضاي تيمسار سر لشگر محمد حسين شاكر رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران منتشر شد:
بعد از انقلاب شكوهمند ملت ايران ارتش جمهوري اسلامي با مشكلاتي هر چند بظاهر كوچك مواجه گرديده است اين مشكلات با حمله تعدادي از عناصر ضد انقلاب به سنندج آغازو با اقداماتي كه اين عناصر مرتجع  و سر سپرده صهيونيزم و امپر ياليزم جهاني در نقاط ديگر همانند گنبد مهاباد نقده خرمشهر انجام دادند ادامه يافت.
ارتش جمهوري اسلامي ايران در هر بار با بينش خاصي با وقايع مزبور مواجه گرديد بطوريكه ضمن پراكنده نمودن عناصر ضد انقلاب و ايجاد آرامش در منطقه كوشش نمود حداقل درگيري با مردمي كه بطور قطع و يقين تعداد قليلي از آنها فريب عناصر ضد انقلاب و دشمنان مردم ايران را خورده بودند انجام شود.
اينك مجدداً تعدادي از اين عناصرپليد در پاوه وارد عمل شدهاند همانطوري كه رهبر انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت العظمي امام  خميني فرمودند ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز با قاطعيت اعلام ميدارد كه از اين پس به هيچ شخص و گروه ودسته كه بر خلاف مصالح انقلاب و بر عليه ايران عزيز گام بردارند اجازه نخواهدداد وهر نوع مقاومت مسلحانه را سركوب مي نمايند.(كيهان1/6/1358)
پل هوايي
«سرهنگ سعدي نام» فرمانده هوانيروز كرمانشاه بامداد امروز گفت: پل هوايي بين كرمانشاه به سنندج و سقز برگزار شده و جابجايي نيروها و انتقال زخميها و كشتهها از صحنه نبرد ادامه دارد وي افزود: وظيفه ما آن است  كه از راه هواي مواضع مهاجمان را درمنطقه كه از آن بسوي واحدهاي ارتش تيراندازي ميشود با شدت بكوبيم و پوشش مطمئن براي انجام عمليات زميني و پاكسازي منطقه بوجودآوريم. 
نامبرده همچنين گفت:تاكنون تعدادي زخمي و كشته از طريق واحدهاي هليكوپتر هوانيروز به كرمانشاه انتقال داده شده كه رقم آن دقيقا معلوم نيست. (كيهان3/6/1358)
لشگر 28 سنندج به مزدوران بيگانه به شدت هشدار داد. 
تهران ـ ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران روز پنجشنبه به اطلاعيههاي شماره 4 و 5 لشگر 28 سنندج را در مورد اعزام يكان به سقز انتشار داد. 
متن اطلاعيه شماره 4 به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بنام خدا و بياد شهيدان راه انقلاب پيرو اطلاعيههاي قبلي به آگاهي عموم ملت شريف مسلمان ايران ميرساند، يكان اعزامي به سقز در ساعت 24 روز 31/5/58 با به بجا گذاشتن 22 شهيد و 15 مجروح از درگيري رها شده و به موضع مستحكمي تغيير مكان داد. 
لازم به يادآوري است كه سرپرست تيپ سقز نيز در جريان اين عمليات به درجه شهادت كه آرزوي كليه پرسنل لشگر ميباشد نائل گرديد، در اطلاعيه شماره 5 لشگر 28 سنندج آمده است كه بنابه فرمان رهبر انقلاب و خواست مردم مسلمان و انقلابي ايران براي حفظ دستآوردهاي انقلاب مقدس ستون اعزامي به سقز قصد دارد با نهايت قدرت به پادگان سقز عزيمت و در آنجا استقرار يابد.
به عموم مردم شريف و مسلمان سقز اعلام ميگردد اگر برادران سرباز بوسيله عناصر ضدانقلاب در هر نقطه مورد تهاجم قرار گيرند ارتش به ناچار شديداً پاسخگويي خواهد كرد، مسلماً در اين صورت عواقب وخيم آن به عهده آن عده ضدانقلابي و از خدا بيخبر ميباشد كه دست به اين گونه اقدامات ناجوانمردانه و غيرانساني ميزنند. لذا لشگر انتظار دارد همه مردم مسلمان و متعهد سقز بنا به وظيفه شرعي و انساني خود در سركوبي ضدانقلابيون بايگان نظامي همكاري لازم را بنمايند.(جمهوري اسلامي3/6/1358)











فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه:مهاجمان به پاسگاههاي مرزي حمله كردند. 
كرمانشاه – خبرنگار كيهان: سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه در بازگشت از ماموريت «نوسود» به خبرنگار كيهان گفت: ستاد دكتر چمران همچنان در ناحيه نوسود پاوه در حال فعاليت است ستاد نقش هماهنگ كننده و تقسيم نيروها را بعهده دارد و وظيفه اصلي آن تعيين مواضع مهاجمان در مرز و سركوبي آنها تا آخرين  نقطه مرز است.
وي درباره درگيري هاي دو روز آخر هفته گذشته گفت: شب جمعه نوسود در آرامش بسر ميبرداما چهارشنبه شب حمله مهاجمان به چند پاسگاه مرزي در «گردنو» و توابع آن بادفع تلفات سنگين به آنها وارد شد.فرمانده ژاندارمري اضافه كرد از تعداد دقيق تلفات مهاجمان چهارشنبه شب آماري نداريم چون مهاجمان كشتههاي خو0د را از بيراهههاي مرزي با خود همراه بردهاند با وجود مقاومت عوامل مرزي عراق مهاجمان از بيراهه ها بداخل خاك اين كشور فرار ميكنند. در درگيري چهارشنبه شب ما تلفاتي نداشتيم.(كيهان3/6/1358) 
اطلاعيه شماره 6 لشگر كردستان درباره يجزييات شهادت سرپرست تيپ سقز
سنندج – لشگر 28 كردستان در اطلاعيه شماره 6 خود چگونگي شهادت سرپرست تيپ سقز را به اين شرح انتشار داد:
بسمه تعالي-با درود فراوان به روان پاك همه شهيدان راه حق و آزادي و اسلام راستين محمدي به اطلاع مردم شريف كردستان مي رساند كه ساعت 3 بعدازظهر روز 31ر5ر58 هنگام ورود گردان اعزامي از سنندج به پادگان سقز عدهاي از عناصر مزدور و خائن به ملت مسلمان كرد برروي سربازان آتش گشودند. گردان اعزامي و تيپ مستقردرسقز كه به خوبي مي توانستند به پاسخگويي بپردازند براي جلوگيري از خونريزي به پيشنهاد سرپرست تيپ سقز اقدامي صورت ندادند و سرپرست تيپ سقز شخصاً با امام جمعه شهر بوسيله يك دستگاه خودرو و پرچم سفيد بطرف مهاجمان حركت ميكردند تا مساله را با مذاكره دوستانه حل و فصل نمايند اما جنايتكاران از خدا بي خبر با خشونت كور خويش سرپرست تيپ را مورد حمله قرار دادند كه در نتيجه ايشان به درجه شهادت در راه حراست از انقلاب به حق نايل گشتند. دست زدن به چنين اعمالي محكوم هر انساني است كه به انسانيت ميانديشدو از عاطفه و وجدان بشري بهرهاي برده است. زيرپا نهادن تمام اصول انساني، خصيصه ضد خلقي هر ضد انقلابي است. ما ضمن محكوم نمودن چنين جنايتي ناجوان مردانه از كليه برادران مسلمان كرد مي خواهيم كه با حركت قهرمانانه خويش عليه اين خائنان و خود فروشان نگذارند بيش از اين دست خونينشان از آستين بيگانه بيرون آيد و كردستان عزيز را به خون برادرانمان رنگين سازند.                                 لشگر28 كردستان
لشگرسنندج ازمردم سقز تقاضاي همكاري كرد.
تهران - خبرگزاري پارس: ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران روز پنج شنبه اطلاعيههاي شماره 4و 5 لشگر 28 سنندج را رد مورد اعزام يكان به سقز در اختيار خبرگزاري پارس قرارداد.
متن اطلاعيه شماره 4 باين شرح است: 
بسم الله الرحمن الرحيم
بنام خدا و بياد شهيدان راه انقلاب پيرو اطلاعيههاي قبلي به اگاهي عموم ملت شريف مسلمان ايران ميرساند يكان اعزامي به سقز در ساعت 24 روز 31ر5ر58 با بجا گذاشتن 22 شهيد و15 مجروح از درگيري رها شده و به موضع مستحكمي تغيير مكان داد.
لازم به يادآوري است كه سرپرست تيپ سقز نيز در جريان اين عمليات بدرجه شهادت كه آرزوي كليه پرسنل لشگر ميباشد نائل گرديد.
در اطلاعيه شماره 5 لشگر 28 سنندج آمده است كه بنا به فرمان رهبر انقلاب و خواست مردم مسلمان و انقلابي ايران براي حفظ دست آوردهاي انقلاب مقدس ستون اعزامي به سقز قصد دارد با نهآيت قدرت به پادگان سقز عزيمت و در آنجا استقرار يابد.
به عموم مردم شريف مسلمان سقز اعلام ميگردد اگر برادران سرباز به بوسيله عناصرضد انقلاب در هر نقطه مورد تهاجم قرار گيرد ارتش جانباز شديداً پاسخگويي خواهد كرد. مسلما در اين صورت عواقب وخيم آن بعهده آن عده ضد انقلاب و از خدا بي خبر ميباشد كه دست به اينگونه اقدامات ناجوانمردانه و غير انساني ميزنند. لذا لشگر انتظار دارد همه مردم مسلمان و متعهد سقز بنا به وظيفه شرعي و انساني خود در سركوبي ضد انقلابيون با يكان نظامي همكاري لازم را بنمايند.
اطلاعيه شماره 7 لشگر كردستان
افراد حزب دموكرات خانوادههاي يك افسر و دو درجهدار را دستگير كردند. 
سنندج – بدينوسيله باطلاع اهالي مومن و مسلمان كردستان ميرساند كه حزب دمكرات اين نوكران اجنبي و چيره خواران استعمار بينالملل دست به توطئه ديگري زده و موجب ناراحتي و آزار خانواده برادران نظامي مستقر در در تيپ سقز گرديدهاند و در ساعت سه بعدازظهر 1ر6ر58 يك نفر افسر و دو نفر درجهدار را كه براي سركشي خانواده خود به شهر رفته بودند باتفاق زن و فرزندانشان دستگير و زنداني نمودند. اين هم حركتي است مذبوحانه و ناجوانمردانه كه ضد انقلاب با دست زدن به آن قلب ملت مسلمان كردستان و برادران نظامي آنها را جريحهدار مي نمايد. مسلما اينگونه عمليات ضد انساني بلاجواب نمانده و ارتش جمهوري اسلامي ايران با حمايت  مردم مسلمان و متعهد كردستان آنها را سركوب نموده و براي هميشه شر آنان را از سر مردم كم خواهد نمود.لشگر28 كردستان(جمهوري اسلامي3/6/1358)
گفت وگو با فرمانده جديد پادگان سقز
سرهنگ سپهر، فرمانده جديد پادگان سقز، در گفتگويي گفت: عوامل مهاجم، از تمام راههاي خاكي و نفوذي شهر به داخل سقز،  رخنه كرده بودند و مرتبا نيز به آنها كمك مي شد.  خصوصا از منطقه بوكان،  افراد مسلح به ياري آنها آمده بودند وما در تمام اين موارد گزارشات موثقي داشتيم. 
سرهنگ سپهر افزود: 
خبرهايي در مورد دخالت عوامل مسلح جلال الدين طالباني به ما رسيده است.  كه مشغول بررسي در اين زمينه هستيم. و مسلما از صحت و سقم اين موضوع به زودي آگاه خواهيم شد.  
فرمانده جديد پادگان سقز،  علت درگيري در سقز را اينطور عنوان كرد: 
بعداز ظهر روز سه شنبه گذشته،  يك ستون نظامي براي تقويت پادگان سقز از سنندج حركت كرد.  هنوز اين ستون به سقز نرسيده بود.  كه ناگهان در شهر،  شايع شد كه عدهاي ميخواهند جلوي ستون نظامي را بگيرند و مانع ورود آنها شوند.  ساعتي بعد،  خبر رسيد كه گروهي خود را براي استقبال از نظاميان،  آماده مي كنند.  من به اين فعل و انفعالات و شايعاتي كه در شهر پراكنده شده بود مشكوك شدم و بلافاصله،  موضوع را با سرهنگ شهيد فراشايي در ميان گذاشتم و توصيه كردم كه هنگام ورود به شهر،  كمال مراقبت را بكند،  اما متاسفانه ساعت 2 بعدازظهر به ما خبر رسيد كه عوامل مهاجم،  جلوي ستون نظامي را گرفتهاند و سپس خبر شهادت سرهنگ فراشايي به ما داده شد. 
سرهنگ سپهر سپس جزئيات چگونگي به شهادت رسيدن فرمانده تيپ سقز را تشريح كرد و ضمن آن گفت: 
عوامل مهاجم كه تعدادشان را بين 2 تا 3 هزار نفر تخمين مي زنند،  چند روز پيش از اين حادثه،  با بلندگو در خيابانهاي سقز به راه مي افتادند و اعلام ميكردند كه پادگان سقز،  سقوط كرده و در اختيار آنهاست.  در حاليكه اين خبر،  اصلا صحت نداشت و سربازان شجاع پادگان،  بدون توجه به اين شايعات به حمله هايي كه هر چند گاه از سوي مهاجمان به پادگان صورت مي گرفت بشدت پاسخ ميدادند و با از خود گذشتگي و جانفشاني اجازه نمي دادند كه آنها به هدف خود كه صرفا تصرف پادگان بود نايل شوند.  البته ذكر اين نكته ضروري است كه مهاجمان،  مجهز به انواع اسلحه سنگين بودند و حتي سلاح ضد تانك،  تفنگ 106 ميليمتري و تانك نيز در اختيار داشتند.  
سرهنگ سپهر افزود: عوامل مهاجم شب جمعه گذشته كه شب عيد فطر بود با تمام نيرويي كه در اختيار داشتند به پادگان حمله كردند، اما با دادن تلفات سنگين ناگزير به عقب نشيني شدند. در چند روز اخير  و پس از مذاكرات نا فرجام با مهاجمان و با وجودي كه امام جمعه سنندج نيز به محل آمد و سعي در آرام كردن آنها داشت ما بطور مداوم و بخصوص شبها،  زير رگبار شديد مهاجمان بوديم. بدين جهت و براي جلوگيري از سقوط پادگان، مواضع آنها را در شهر و همچنين در ارتفاعات در هم كوبيديم.  
فرمانده پادگان سقز از حلقه محاصره پريشب نيز ياد كرد و گفت:پريشب برق شهر و همچنين برق پادگان قطع شد و مهاجمان با استفاده از فرصت تاريكي، به پادگان حمله كردند. هجوم شبانه آنها به پادگان آنقدر شديد بود كه حلقه محاصره لحظه به لحظه تنگتر ميشد. بدين سبب بلافاصله از نيروي هوايي استمداد كرديم و ساعتي بعد فانتومهاي نيروي هوايي به منطقه رسيدند و با روشن كردن پادگان بوسيله نورافكنهاي خود، مواضع مهاجمان را بمباران كردند و حلقه محاصره پادگان را هم در هم شكستند و پادگان را از خطر سقوط نجات دادند.  
28 شهيد نظامي در سقز
سرهنگ سپهر اعلام كرد: در جريان درگيري افراد مستقر در پادگان سقز با مهاجمان محلي چند روزاخير تا اين ساعت (7 بعدازظهر) روز شنبه، 28 تن از افسران، درجه داران و افراد نظامي به درجه شهادت رسيدهاند و از طرف مقابل نيز حدود 90 نفر كشته شدند. 
اجساد آنها يا در ارتفاعات باقي مانده است و يا توسط مهاجمان از داخل بيمارستان به خارج شهر انتقال يافته است. بدنبال اين مصاحبه، خبرنگار اعزامي كيهان به سقز اسامي چند تن از شهداي حوادث خونين سقز را بدست آورده اين عده عبارتند است از: 
سرهنگ فراشايي فرمانده تيپ اعزامي به سقز 
ستوان دودانگه فرمانده تانك از تيپ اعزامي به همدان 
فرشيد محسني درجه دار 
ستوان سوم آبدرم 
استوار يكم پرنياني 
پاسدار حسن مهدوي 
پاسدار حسن سلمتوري 
سرباز عبدالحسين حميدي 
مهدي حسنوند درجه دار 
عليرضا حسنوند سرباز 
محمد رضا ويسي 
سرنوشت قاسملو و عزالدين
سرهنگ سپهر، فرمانده جديد پادگان سقز، در ساعت 30/6 دقيقه بعدازظهر ديروز شنبه در پاسخ سئوال خبرنگار اعزامي كيهان در مورد سرنوشت عزالدين حسيني و عبدالرحمن قاسملو گفت: 
قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان طبق گزارشاتي كه به ما رسيده از امروز خارج شده و به شوروي گريخته است.  همين گزارشها حاكي است كه عزالدين حسيني كه از مهاباد خارج شده است هم اكنون در بانه بسر ميبرد و براساس خبرهايي كه از اوضاع داريم گويا عزالدين حسيني در بانه، اعلام استقلال كرده است اما هنوز صحت و سقم اين موضوع روشن نشده و نميتوان آنرا به عنوان يك خبر صددرصد واقعي مورد تائيد قرار داده. 
سپاسگزاري نيروي زميني از مردم سقز
اين اعلاميه ديروز از طرف نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت: 
نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران بدينوسيله از همكاريها و مجاهدات مردم شرافتمند سقز كه با ستون اعزامي معمول فرمودند حقشناسي و سپاسگزاري نموده و اميدوار است كه اين همكاري تا پايان خلع سلاح و پاكسازي كامل شهر سقز ادامه يابد.  
نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران همچنين از كليه سازمانهاي خدمات درماني مستقر در سقز و ساير نقاط سپاسگزاري نمود.(كيهان4/6/1358) 
اطلاعيه
لشگر 94 اروميه با صدور اطلاعيهاي به اشرار مستقر در «سولدوز»24 ساعت مهلت داد متن اطلاعيه به اين شرح است:
بسمه تعالي
برادران عزيز كرد،ارتش براي برقراري نظم در منطقه مستقر و از چنان قدرتي برخوردار است كه قادر است كليه مواضع اشرار را از ميان بردارد. ارتش از تجمع اشرار بطور دقيق در منطقه «سلدوز» باخبر است و قدرت نابودي آنرا دارد ولي مايل است در منطقه از خوتريزي جلوگيري كند لذا به كليه اشرار اعلام ميشود دشت منطقه «سلدوز» را ترك كنند تا اهالي اعم از ترك و كرد بتوانند با آرامش در خانه و كاشانه خود زندگي كنند و مدت 24 ساعت به افراد فريب خورده فرصت داده ميشود منطقه را ترك گويند و در غير اينصورت اقدام لازم براي سركوبي معمول خواهد شد.(كيهان4/6/1358)
كوچ مردم از بخشهاي مرزي
سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه صبح امروز اعلام كرد: علاوه بر مردم نوسود تعداد زيادي از اهالي بخش نودشه، باينگان، جوانرود و بعضي ديگر از بخشهاي مرزي اورامانات كه احتمالا بامهاجمان حوادث خونين پاوه در ارتباط بوده و آنها را حمايت  محلي كردهاند از مناطق خود كوچ كردند، وي افزود: كوچ آنها به طور دسته جمعي بوده است و گزارشهاي رسيده حاكي است كه آنها به ارتفاعات پناه برده و يا ز طريق مرزگريختهاند.
وي كه براي جلوگيري از كوچ اين عده دو روز پيش به نوسود رفته بود گفت: «ماموريت من ان بوده كه با مذاكره با مردم و نمايندگان آنها تضمين لازم براي باقيمانده آنها در محل بدهم. ضمناً آنها را متقاعد بكنيم كه اين گروه مشمول فرمان عفو امام خواهند شد و بجز سران آنها كه تحريكات اصلي از ناحيه آنها بوده است. بقيه تحت تعقيب و مجازات قرار نخواهند گرفت».
سرهنگ اخياني اعلام كرد كه ديشب پاسگاههاي نوار مرزي در امنيت كامل بوده و هيچگونه تعرض به اين پاسگاهها نشده است البته در صورت حمله مهاجمان پاسگاههاي مرزي آمادگي مقابله و سركوب مهاجمان را خواهند داشت.(كيهان 4/6/1358)
سپاسگزاري نيروي زميني از مردم سقز
اين اعلاميه ديروز از طرف نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت:
نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران بدينوسيله از همكاريها و مجاهدات مردم شرافتمند سقز كه با ستون اعزامي معمول فرمودند حقشناسي و سپاسگزاري نموده و اميدوار است كه اين همكاري تا پايان خلع سلاح و پاكسازي كامل شهر سقز ادامه يابد.
نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران همچنين از كليه سازمانهاي خدمات درماني مستقر در سقز و ساير نقاط سپاسگزاري نموده و  انتظار ادامه اين كمكها را دارد.(كيهان 4/6/1358)
اطلاعيه شماره 9 لشگر 28 كردستان
بدينوسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهرستان سقز و حومه ميرساند كه بنا به فرمان رهبر انقلاب و فرمانده كل قوا بايستي تا ساعت 4 بعدازظهر روز 5/6/58 كليه سلاح و مهمات و ساير وسائل جنگي نيروهاي نظامي و انتظامي را كه نزد خود نگهداري مينمايند تحويل مركز تيپ سقزنموده و رسيد دريافت دارند در غير اينصورت به عنوان ضد انقلاب معرفي خواهند شد.(كيهان4/6/1358)
اطلاعيه لشگر 28 در مورد افراد مسلح شهر سقز
سنندج: لشگر28كردستان طي اطلاعيه شماره 9 خود، از مردم سقز و حومه خواست كه در پي صدور دستور امام خميني بايد كليه سلاحها و مهمات خود را تحويل مركز تيپ سقز داده و در مقابل رسيد دريافت دارند. متن اطلاعيه شماره 9 اين لشگر به شرح زير است: بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهرستان سقز و حومه ميرساند كه طبق فرمان رهبر انقلاب و فرمانده كل قوا بايستي تا ساعت 4 بعدازظهر روز 5 /6/ 58 كليه سلاح و مهمات و ساير وسايل جنگي نيروهاي نظامي و انتظامي را كه نزد خود نگهداري مينمايند تحويل مركز تيپ سقز نموده و رسيد دريافت دارند، در غير اين صورت به عنوان ضدانقلاب معرفي خواهند شد. (اطلاعات4/6/1358)
اخطار شديد لشگر 64 اروميه به اشرار:براي تحويل اسلحه فقط 24 ساعت فرصت داريد. 
ديروز بعدازظهر اطلاعيهاي از طرف فرمانده عمليات لشگر 64 اروميه بدين شرح صادر كرد:
بسمه تعالي- برادران عزيز كرد، ارتش براي برقراري نظم در منطقه مستقر و از چنان قدرتي برخوردار است كه قادر است كليه مواضع اشرار را به سهولت از ميان بردارد، ارتش از تجمع سلاح اشرار به طور دقيق در منطقه «سولدوز» باخبر است و قدرت نابودي آن را دارد. ولي به حكم وظيفه ارتش جمهوري اسلامي مايل است در منطقه از خونريزي جلوگيري نمايد. به كليه اشرار اعلام ميشود مناطق دشت «سولدوز» را ترك تا اهالي اعم از كرد و ترك بتوانند با آرامش در خانه و كاشانه خود زندگي نمايند و مدت 24 ساعت به اشرار فريبخورده و فرصتطلب باقيمانده حزب دمكرات كردستان اخطار داده ميشود تا منطقه را ترك كنند، در غير اين صورت اقدام لازم براي سركوبي معمول ميشود.(جمهوري اسلامي4/6/1358)
ارتش با هليكوپتر در مناطق كرد نشين اعلاميه پخش كرد.
از سوي روابط عمومي لشگر 81 زرهي بيانيه اي در پنجهزار برگ تكثير و بوسيله هلي كوپتر بر فراز شهرها بخشها و روستاها ي كرد نشين فرو ريخته شد.  متن بيانيه باين شرح است: 
پيام ملت قهرمان ايران به برادران و خواهران كرد! برادران و خواهران عزيز كرد ـ خود را از توطئه گران و احزاب سرسپرده خارجي جدا سازيد و فريب شعارهاي تو خالي آنها را نخوريد كه جز نيستي و نابودي و جنگ و فقر چيزي براي شما نميخواهند.  ارتش جمهوري اسلامي و ملت مسلمان ايران دوست و برادر همه شماها ايرانيان اصيل كرد هستند و براي رهايي شما از چنگ دست نشاندگان خارجي تلاش مي كنند آنان كه تا ديروز  از شاه مخلوع فرمان ميگرفتند امروز خون جوانان و مسلمانان تشنگي خيانتشان را سيراب نميكند.  ارتش جمهوري اسلامي بسوي شما راه مي گشايد و بزودي با پيروزي در ميان شما خواهد بود.نهراسيد و رهبران خيانت پيشه اين احزاب غير اسلامي را از خود برانيد و تحويل ملت ايران بدهيد.  
بگفته امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران و در هم كوبنده رژيم طاغوتي شاه سابق همه خلقهاي ايران اعم از كرد،  عرب،  بلوچ،  تركمن و فارس برادرنند و از حقوق مساوي برخوردارند خواهران و برادران عزيز كرد نگذاريد حزب دموكرات كردستان يكبار ديگر از صداقت و صفا و نيروي شما به نفع خارجيان استفاده كند.  فريب تبليغات دروغين آنان را نخوريد و به تاريخ بنگريد كه تنها حامي شما ساير برداران و خواهران مسلمان شما در ديگر نقاط ايران بودند و اين توطئه گران عوامل خارجي و ساواكي هيچگاه صادقانه و خالصانه نه تنها خدمت نكردهاند بلكه هميشه به خلق كرد خيانت كرده و مي كنند.  به دامان اسلام و ايران عزيز باز گرديد و راه تفرقه گران را نپوئيد.  برادران و خواهران كرد،  حساب خود را از توطئه گران و عوامل پليد بيگانه جدا سازيد و با همه خلقهاي ستمديده مسلمان ايران پيوند خود را مستحكم كنيد.  ارتش جمهوري اسلامي را كه حامي شما و منافع شما است در آغوش بگيريد و خائناني را كه قصد جنگ با ارتش و 35 ميليون ملت مسلمان ايران را دارند از شهر خود برانيد.  از آنها فاصله بگيريد و اجازه ندهيد زن و فرزند شما،  عزيزان شما و منازل شما سنگر دشمنان اسلام و ملت ايران شود.  خلق مسلمان كرد.  سلام گرم همه مسلمانان بر شما سلام و درود امام و دولت مسلمان ايران بر شما.  بيدار باشيد و فريب توطئه گران را نخوريد.  عوامل بيگانه خون شما و زندگي شما و شهر شما را مورد معامله قرار داده و از نيروي شما به ضرر خود شما استفاده مي كنند.  بهوش باشيد كه همه اين توطئه گران سالهاست نقشه تجزيه ايران عزيز را در سر مي پرورانند آگاه باشيد و آلت دست بيگانگان قرار نگيريد.(كيهان5/6/1358)
براي تحويل اسلحه،ارتش 48 ساعت به مردم سلماس مهلت داد.
  اروميه ـ اين اعلاميه ديروز از سوي پادگان شهرستان سلماس انتشار يافت.  بدينوسيله به كليه اكراد و افراد مسلح غير مجاز در منطقه بخصوص مناطق كردستان سيلاب،  شيركي،  بابكان،  شكر يازي،  مافي كندي،  كانيان،  يزدكان،  اوربان و ساير دهات و قصبات ابلاغ ميگردد اگر در مدت 48 ساعت سلاحهاي خود را بدفتر اسلحه و مهمات ارتش جمهوري اسلامي واقع در كميته انقلاب اسلامي شهرستان سلماس ساختمان شير و خورشيد سرخ سابق تحويل نداده و رسيد دريافت ننمايند از نظر ارتش جمهوري اسلامي ايران جزو اشرار و فراريان محسوب و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.  برادران تا فرصت باقي است بملت و جمهوري اسلامي پيوسته و وفاداري خود را ثابت نمائيد كه تاخير موجب مسئوليت شديد خواهد بود و شخص خاطي دستگير و به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي خواهد شد.          
ارتش جمهوري اسلامي ايران(كيهان5/6/1358)   
هشدار ارتش انقلاب در مورد توطئه مهاجمين عليه پاسداران 
اين اطلاعيه ديروز از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران انتشار يافت: پيرو اطلاعيه قبلي به قرار اطلاع مهاجمين كه قصد حمله و تعرض به سپاهيان پاسدار داشتهاند، چون با مقاومت دليرانه سپاهيان و با قاطعيت ارتش در دفاع از پاسداران مواجه شده دست به حيله زده و قصد دارند زنان و كودكان مردم بيگناه را سپر بلا قرار دهند و در پناه زنان بي گناه و كودكان معصوم، نيت پليد خود را كه همان حمله به پاسداران باشد، جامه عمل بپوشانند. ارتش جمهوري اسلاميايران بدين وسيله به اطلاع مردم مسلمان و شرافتمند كردستان و بويژه شهرستان سنندج ميرساند كه فريباين نوع حيله ها را نخورند و از نزديك شدن به محل سپاهيان پاسدار خودداري نمايند تا مهاجمين نتوانند در پناه مردم بي گناه مقاصد شوم خود را با قرباني شدن مردم مسلمان عملي سازند.
بديهي است در صورت نزديكي مردم به محل پاسداران، سپاهيان پاسدار موظف به دفاع از خود ميباشند.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران(جمهوري اسلامي5/6/1358) 
جيره بندي
اروميه – خبرنگار كيهان: «بعلت كمبود مواد نفتي و توزيع بنزين، نفت و گازوييل در سردشت جيرهبندي شد». 
فرمانده هنگ ژاندارمري سلماس ضمن اعلام اين خبر به خبرنگار كيهان گفت: دموكراتها متقاضيان مواد نفتي را طي ياداشتي به جايگه اين مواد معرفي ميكنند. ضمناً مقداري از مواد سوختي سردشت را افراد مسلح براي رفع نيازهاي خود به نقاط مرزي انتقال دادهاند امروز همچنين از سلماس گزارش رسيده كه از نيمه شب گذشته تيراندازيهاي پراكنده از سوي افراد مسلح به اين شهر شده است پاسداران سلماس نيز به تيراندازيهاي متقابل دست زدهاند از تعداي زخمي يا تلفات احتمالي اين تيراندازيها خبري نرسيده است.(كيهان5/6/1358)
تيپ زرهي همدان از مسلمانان شيعه و سني قروه قدرداني كرد.
همدان – تيپ زرهي همدان طي اعلاميه اي از ابراز احساسات بي شائبهاي كه اهالي شيعه و سني «قروه» در عبور ستون اعزامي همدان به سنندج در تاريخ 4/6/58 نسبت به پرسنل نظامي از خود نشان دادند سپاسگزاري كرد.(كيهان5/6/1358) 
گزارش ارتش از حوادث سقز
 روابط عمومي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران با صدور اطلاعيهاي چگونگي شهادت فرمانده تيپ سقز و در گيري گردان اعزامي از لشگر سنندج به سقز را اعلام كرد. در اين اطلاعيه آمده است: يك گردان از لشگر سنندج اول شهريور ماه جاري به منظور تقويت تيپ سقز عازم اين شهرستان شد و در بدو ورود واحد مذكور شهر سقز با مقاومت شديد ضدانقلابيون مواجه و عليرغم كوشش مردم مسلمان و روحانيون شهر، اين واحد زير آتش شديد مهاجمان قرار گرفت. در جريان اين حمله يك فروند هليكوپتر نظامي نيز مورد اصابت گلوله قرار گرفت كه ناگزير به فرود اجباري گرديد. فرمانده تيپ سقز سرهنگ دو محمد قراشاهي به منظور جلوگيري از ريخته شدن خون غيرنظاميان و مردم بيگناه شهر، موقتاً ستون را متوقف و در هنگام تلاش براي مذاكره با ضدانقلابيون شربت شهادت مينوشد. ضدانقلابيون با استفاده از تاريكي شب ستون را در محاصره گرفته زير آتش شديد قرار دادند ولي با فداكاري و از جانگذشتگي پرسنل نظامي و پشتيباني مداوم خلبانان پايگاههاي هوايي و هوانيروز خوشبختانه مهاجمين موفق به تسخير پادگان آن شهر نگرديدند. روز بعد نيز عليرغم كوشش همه جانبه روحانيون، ضدانقلابيون با ايجاد سنگرها و موانع سنگين در مسير مانع ورود ستون اعزاميشدند. در جريان زدوخورد بين ستون اعزامي (كه بوسيله پاسداران انقلاب تقويت ميشد) و مهاجمين راننده يكي از تانكها شهيد شد و فرمانده تانك مجروح گرديد وي عليرغم جراحات شديد موفق شد تانك بدون راننده را از دسترس ضدانقلابيون دور و به عقب تخليه نمايد و خود نيز به درجه شهادت نايل گرديد در ادامه اين درگيريها با وجود آتش شديد ضدانقلابيون كه بوسيله سلاحهاي جديد مانند تفنگ 106، ضدتانك، آر،پي،جي،7 ، خمپارهانداز و سلاحهاي سنگين اجرا ميشد ستون اعزامي يكي پس از ديگري موانع موجود را پاك نموده و در ساعت 30،22 همان روز در زير آتش شديد به پادگان شهر وارد و به ديگر برادران ارتشي خود ملحق گرديد در جريان اين درگيريها تعداد 26 نظامي و 19 پاسدار زخمي گرديدند و هماكنون ارتش جمهوري اسلامي ايران با هوشياري و آمادگي كامل بر اوضاع مسلط و درمنطقه آرامش برقرار ميباشد. (اطلاعات6/6/1358)
اطلاعيه ژاندارمري جمهوري اسلامي :
جوانمردان ژاندارمري سردشت و بانه همدست مهاجمان بودند.
ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران درباره حوادث سردشت و بانه اطلاعيهاي باين شرح انتشار داد:
در نيمه دوم بهمن 57 هنگامي كه انقلاب پرشكوه اسلامي مردم ايران به ثمر رسيد و پادگانها و يكانهاي ژاندارمري در تصرف نيروهاي انقلاب قرار گرفت يكانهاي ژاندارمري مستقردر شهرستانهاي مرزي سردشت و بانه نيز در كنترل شوراهاي انقلاب محل كه اكنون معلوم شده به مبناي انقلاب اسلامي عقيده اي نداشتهاند قرار گرفت.
با صدور فرمان ترخيص سربازان كه بيش از يكسال خدمت نمودهاند و بمنظور جبران كثري پرسنل ترخيص شده از جانب فرمانده وقت ژاندارمري تعدادي از افراد غير نظامي محلي كه خدمت سرباز انجام داده بودند براي همكاري با ژاندارمري دعوت شدند و ژاندارمري اين افرادرا كه با نظر شوراي انقلاب انتخاب ميشدند به عنوان جوانمرد استخدام نموده ودر پاسگاههاي ژاندارمري به كار گرفت.
براي پاسگاههاي ژاندارمري مستقر در حوزه شهرستانهاي سردشت و بانه نيز از اين روش كلي تبعيت شد و با نظر شوراهاي انقلاب محلي جوانمردان استخدام شده را در پاسگاههاي ژاندارمري حوزه اين دو شهرستان مستقر ساخته و به خدمت گرفتند و انجام امور اداري جوانمردان استخدام شده از قبيل پرداخت حقوق و مزايا و ساير هزينه ها و امور اداري را تعدا قليلي افسر و درجهدار كادر ژاندارمري به عهده گرفتند.
پس از اينكه اينجانب به فرماندهي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران منصوب شدم ضمن دريافت گزارشاتي كه از مناطق مذكور ميرسيد و بررسي همه جانبه معلوم شد شوراهاي اين دو شهرستان و جوانمردان استخدام شده تحت ناثير انان با اينكه حقوق و مزاياي خود را از دولت مركزي دريافت مي داشتند در جهت اهداف غير قانوني حزب دموكرات كردستان و شيخ عزالدين حسيني و برادرش شيخ جلال ساكن بانه گام برمي دارند و در واقع در كنترل عملياتي حزب مذكور قرار گرفته اند كه پس از روشن شدن كيفيت امر تصميم گرفته شد حقوق و مزاياي آنان پرداخت نشود ليكن نظر به مذاكراتي كه بين سران سياسي و مذهبي حزب مذكور با دولت مركز ي در جريان بوده از قطع حقوق جوانمردان تا روشن شدن نتجه مذاكرات خوداري شد. حزب منحله دموكرات كردستان كه در جريان تهاجم به شهر پاوه ماهيت ضد انقلابي و ضد مردمي خود را نشان داد پس از اينكه در پاوه سركوب شد با همكاري شوراهاي سردشت و بانه جوانمردانيكه در پاسگاههاي اين دو شرستان خدمت ميكردند  و از قبل در كنترل انها بودند و از فرمان امام و دولت مركزي سرپيچي كرده و به عنوان يك اقدام تلافي جويانه و با استفاده از سلاحهاي غارت شده تيپ مهاباد در اسفند57 و كمك جلال طالباني تعداد معدود پرسنل ژاندارمري مستقر در سردشت و بانه را وادار به ترك محل خدمتي كردند. نظر به مراتب بالا مساله خلع سلاح يكانهاي ژاندارمري سردشت و بانه به آن نحوي كه بعضي از جرايد با تيتره هاي درشت از ان ياد نموده اند درست نبود و حقايق مسنتد را به سوابق موجود در ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران و ديگر مبادي مربوط به شرح بالا به آگاهي عموم هموطنان عزيز مي رساند  چنانچه پاسگاههاي ژاندارمري سردشت و بانه مانند پاسگاههاي مريوان و پاوه بودندمسلماُ تا پاي جان از شرافت سربازي و پاسگاه خود دفاع مينمودند.  فرمانده ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران سرتيپ دانشور(كيهان7/6/1358) 
فرمانده ژاندارمري كرمانشاه:كوچ گروهي مردم نوسود همچنان ادامه دارد.
كرمانشاه – خبرنگار كيهان :كوچ گروه گروه مردم نوسود و پاوه و بخشهاي اطراف ان كه پس از وقايع پاوه آغاز شده همچنان ادامه دارد و مسوولان هنور موفق به مهار و كنترل اين كوچها نشدهاند. 
سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه و ايلام ضمن اعلام اين خبر گفت: اين عده كه به تحريم و پخش شايعه از طرف ضد انقلاب مبني بر كشتار كردها توسط دولت اقدام به كوچ از خانههاي خود كردهاند در ادامه كوچ خود از مرز ايران خارج ميشوند و نصايح و كد خدامنشي ما نيز هنوز اين عده را براي ماندن در خانه هاي خود قانع نكرده است.
فرمانده ناحيه ژاندارمري اضافه كرد شايعه اعدام كردها توسط دولت به هيچ وجه صحت ندارد و واحدهاي ارتش، ژاندارمري و پاسداران تنها كردهاي مسلح را كه در وقايع خونين پاوه دست داشتهاند و مرتبا به مناطق مرزي هجوم مياورند تحت تعقيب قرار ميدهند و در صورت اثبات جرم و ارتباط با اين وقايع انها را بازداشت ميكنند.
سرهنگ اخياني در مورد بازداشت دو افسر عراقي در پاوه گفت: با وجودي كه عراقيهاي جلوي مرز خود را تا حدودي گرفتهاند در عين حال طبق يك استراتژي كلي افراد مورد نظر خود را براي كسب خبر بخاك ما نفوذ ميدهند كه البته ما مواظب اينگونه فعل و انفعالات هستيم.
فرمانده ژاندارمري كرمانشاه اضافه كرد:تاكنون 2600 تن از عشاير مرزي منطقه و ايلام جهت نگهداري از مرزهاي غربي باستخدام ژاندارمري درآمدهاند در اين مورد ما نهايت دقت را در انتخاب افراد ميكنيم زيرا اخيرا نمونههاي مشاهده شده كه معدودي از اين افراد در مواقع بحراني در مقابل ميايستند و با افرا د مسلح همكاري ميكنند.
اظهارات فرمانده ژاندارمري كردستاندرباره خلع سلاح ژاندارمري بانه
سرهنگ شريفي فرمانده ژاندارمري كردستان صبح امروز در مورد خلع سلاح گروهان ژاندارمري بانه در تماسي با كيهان گفت: در گروهان ژاندارمري بانه و بخشهاي اطراف آن حدود 240 جوانمرد فعاليت داشتند كه همگي با سيد جلال حسيني برادر شيخ عزالدين حسيني همكاري ميكنند و در كنترل ما نيستند.
وي افزود: در زمان انقلاب افراد ژاندارم بانه و اطراف نيز با سيد جلال حسيني كه رييس كميته بانه بود اعلام همبستگي كرده بودند و ما عملا گروهان ژاندارمري تحت اختيار در اين منطقه نداشتهايم. البته كساني كه مايل به همكاري نبودند از اين منطقه خارج شدند فرمانده ژاندارمري كردستان گفت: در حال حاضر شهر بانه كاملاً در اختيار كردهاي مسلح است و آنها بر اوضاع شهر مسلط هستند وي اضافه كرد: عزالدين حسيني و برادرش سيد جلال حسيني در اين منطقه تشكيلات و مواضعي براي خود بوجود آوردهاند.
فرمانده ژاندارمري كردستان اظهار اميدواري كرد كه ارتش هر چه زودتر براي پاكسازي منطقه اعزام شود.(كيهان7/6/1358)
ستاد مشترك ارتش:در حوادث سقز 27 نفر كشته و 37 نفر زخميشدند
تهران – خبرگزاري پارس: روابط عمومي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران اطلاع داد كه در تاريخ 1/6/58 يك گردان از لشگر سنندج به منظور تقويت تيپ سقز عازم اين شهرستان شد و در بود ورود واحد مذكور به شهر با مقاومت ضد انقلابيون مواجه و عليرغم كوشش مردم مسلمان و روحانيون اين شهر اين واحد زير آتش  شديد مهاجمان قرار گرفته ودر جريان آن هليكوپتر نظامي مورد اصابت گلوله قرار گرفت كه ناگزير به فرود اجباري گرديد. 
فرمانده تيپ سقز سرهنگ محمد قراشاهي بمنظور جلوگيري از ريخته شدن خون غير نظاميان و مردم بيگناه شهر موقتا ستون را متوقف و هنگام تلاش براي مذاكره با ضد انقلابيون شربت شهادت مينوشد.
ضد انقلابيون با استفاده از تاريكي شب ستون را در محاصره گرفته و زير آتش  شديد قرار دادند ولي با فداكاري و از جان گذشتگي پرسنل نظامي و پشتيبان مداوم خلبان پايگاههاي هوايي و هوانيروز خوشبختانه مهاجمين موفق به تسخير پادگان شهر نگرديدند. روز بعد نيز عليرغم كوشش همه جانبه روحانيون ضد انقلابيون با ايجاد سنگرها و مواضع سنگين در مسير مانع ورود ستون اعزاميشدند.
در جريان زد و خورد ميان ستون اعزامي كه بوسيله پاسداران انقلاب تقويت ميشد و مهاجمين، راننده يكي از تانكها شهيد شد و فرمانده تانك مجروح گرديد كه عليرغم جراحات شديد موفق شد تانك بدون راننده را از دسترسي ضد انقلابيون دور و به عقب تخليه نمايد و خود نيز به درجه شهادت نائل گردد.
در ادامه اين درگيريها با وجود آتش  شديد ضد انقلابيون كه بوسيله سلاحهايي مانند تفنگ 106 ضد تانك ار –پي- جي 7 – خمپارهانداز و سلاحهاي سنگين اجرا ميشد ستون اعزامي موفق شد يكي پس از ديگري مواضع موجود را پاك نموده و در ساعت 30/22 همان روز زير آتش  شديد به پادگان شهر وارد و به ديگر برادران ارتشي خود ملحق گردد. در جريان اين درگيري تعداد 26 نظامي و يك پاسدار كشته و18 نظامي و 19 پاسدار زخمي گرديدند هم اكنون ارتش جمهوري اسلامي ايران  با هوشياري وآمادگي كامل بر اوضاع مسلط و در منطقه آرامش برقرار ميباشد.(كيهان7/6/1358)
يك ستون زرهي از پادگان همدان به سنندج رفت.
2 درجهدار پادگان همدان شهيد شدند. 
همدان – صبح ديروز يك گردان زرهي از پادگان قهرمان همدان به طرف سنندج حركت كرد كه تعداد زيادي از افراد سپاه پاسداران ستون اعزامي را تا نزديكي قروه اسكورت كرد.
«سرهنگ محمود» بدري فرمانده قهرمان پادگان در اين زمينه گفت: نفرات اعزامي به سنندج از مابقي افرادي هستند كه قبلاً اعزام شده بودند و احتمالاً بقيه آنها در روزهاي آينده به ترتيب ودر موقعيتهاي مناسب جهت الحاق به گردان اعزام خواهند شد و اين گردان همانطور كه قبلاً هم گفته شده جزو ابواب جمعي سنندج هستند.
سرهنگ بدري در پاسخ اين سوال كه آيا از اين نفرات براي سركوبي شورشيان ومتجاسرين منطقه غرب استفاده خواهد شد يا نه گفت:چون منطقه آراماست و از طرف ديگر از آنجاي كه اكثريت نفرات آن آموزش كافي را ندارند حتي المقدور سعي خواهد شد كه از يكانهاي ديگر استفاده شود ولي اگر لازم شد حتما واردعمل خواهند شد وي اضافه كرد كه اين تصميم بستگي به نظر فرمانده پادگان سنندج خواهد داشت.
ازسوي ديگر برابر گزارش رسيده ديروز در يك مراسم باشكوه با شركت حجت الاسلام عالمي، فرماندهان پادگان، خانواده شهيد مبارز قهرمان دودانگه ضمن قدرداني از كليه پرسنل ارتش جمهوري اسلامي و خانواده بازماندگان حوادث كردستان پادگان همدان به نام «پادگان قهرمان» نامگذاري شد.
بنا به همين گزارش شهيد ستوان يكم زرهي قهرمان دودانگه در عمليات سركوبي متجاسرين سنندج در حين حركت ستون به سقز بشهادت رسيده بود.(كيهان7/6/1358)
يك ستون نظاميبراي سركوبي ضد انقلاب از سمنان عازم مناطق غرب شد.
سمنان ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: افسران و درجه داران و سربازان هنگ ژاندارمري سمنان عازم مناطق غرب كشور شدند. 
مقارن ظهر سه شنبه 6/6/58 ستوني از افسران و درجه داران و سربازان هنگ ژاندارمري سمنان با تجهيزات كامل به منظور مقابله با ضد انقلاب و اشرار عازم منطقه غرب كشور شدند. بر اساس گزارش خبرنگار جمهوري اسلامي، افسران و درجه داران وسربازان هنگ ژاندارمري به هنگام عزيمت مورد استقبال صدها تن از طبقات مختلف مردم و استاندار قرار گرفتند و با شاخههاي گل و نقل بدرقه شدند، به هنگام حركت يگآنها هنگ ژاندارمري سركار سرهنگ نيك طبع با آقاي دكتر احمد هومن استاندار سمنان براي افسران و درجه داران كه عازم ماموريت بودند سخنانيايراد كردند. (اطلاعات8/6/1358)
درصورت تكرار حمله به پادگان جلديان،ارتش از زمين و هوا پناهگاه خائنين را منهدم ميكند.
لشگر 64 اروميه:اگر به اخطار لشگر توجه نشودلشگر مستقر در منطقه ناچار خواهد بود براي دفاع از خود از طريق زمين و هوا پناهگاههاي خائنين به ملك و ملت را ويران و منهدم نمايد.
اروميه ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: اطلاعيه زير از طرف لشگر 64 اروميه در مورد اخطار به ضدانقلابيون بدين شرح انتشار يافت: 
بسمهتعالي
برادران هموطن، اهالي دهكدههاي اطراف پادگان جلديان در سهشنبه شب گذشته، عدهاي بيوطن و دشمنان دين و ملت و عناصر ضد انقلاب وابسته به حزب دموكرات كردستان، با استفاده از پوشش دهكدههاي اطراف پادگان جلديان را مدت 5 ساعت زير آتش خمپارهانداز و سلاح سنگين قرار داده و به محض روشن شدن هوا به داخل دهكدهها پناه برده و مخفي شدند، بدين وسيله به هموطنان ساكن دهكدههاي اطراف و ساير مناطق اشنويه، و پيرانشهر اخطار ميگردد كه چنانچه براي بار دوماين اهالي دهكدههااين عناصر خائن و تجهيزات و صلاح آنها را در دهكدهها حفاظت كرده و امكان حمله به پادگانها را فراهم آورند، واحدهاي لشگر مستقر در منطقه ناچار خواهند بود كه براي دفاع از خود ازطريق زمين و هوا پناهگاههاياين خائنين به ملك و ملت را ويران و منهدم نمايد. 
مورخه 7/6/58  ـ لشگر 64 اروميه(اطلاعات8/6/1358)
اطلاعيه لشگر اروميه در رابطه با حمله به پادگان جلديان:
ارتش،پناهگاههاي مهاجمين را از زمين و هوا منهدم ميكند. 
اروميه – خبرنگار كيهان در پي حمله مسلحانه افراد حزب دموكرات كردستان به پادگان جلديان اطلاعيه از سوي لشگر 64 اروميه صادر شد.
در اين اطلاعيه تاكيد شده است در صورتي كه بار ديگر روستاييان با حفاظت مهاجمين،امكان حمله آنها را فراهم كنند واحدهاي لشگر از طريق زمين و هوا، پناهگاههاي خايينين را ويران ومنهدم خواهد ساخت.
متن اطلاعيه لشگر 64 اروميه خطاب به روستاييان اطراف جلديان به اين شرح است:
پادگان برادران هم وطن و اهالي دهكده اطراف پادگان جلديان در شب گذشته (پريشب)  عدهاي بي وطن و دشمنان دين و وطن عناصر كثيف ضد انقلاب وابسته به حزب دموكرات و منحله كردستان با استفاده از پوششهاي دهكدههاي اطراف پادگان جلديان را مدت 5 ساعت زير آتش  خمپاره و سلاح سنگين قرار داده و به محض روشن شدن هوا به داخل دهكدهها پناه برده و مخفي شدهاند بدين وسيله به هموطنان ساكن دهكدههاي اطراف و ساير مناطق اشنويه، پسوه و پيرانشهر اخطار ميگردد كه چنانچه براي بار دوم اهالي دهكدهها اين عناصر خائن و تجهيزات وسايل آنها رادر دهكدهها حفاظت كرده و حمله به پادگان را فراهم آوردهاند واحدهاي مستقر در منطقه ناچار خواهند بود كه براي دفاع از خود از طريق زمين و هوا پناهگاههاي اين خائنين ملك و ملت را ويران و منهدم نمايند.لشگر 64 اروميه(كيهان 8/6/1358) 
اخطار لشگر اروميه
ديروز همچنين اطلاعيه زير از سوي لشگر 64 اروميه انتشار يافت: برادران هموطن، اهالي دهكدههاي اطراف پادگان جلديان، شب گذشته (پريشب) عدهاي بي وطن و دشمنان دين و ملت عناصر كثيف ضدانقلاب وابسته به حزب دمكرات كردستان با استفاده از پوشش دهكدههاي اطراف پادگان جلديان را مدت 5 ساعت زير آتش خمپارهانداز و سلاح سنگين قرار داده به محض روشن شدن هوا به داخل دهكده پناه برده و مخفي شدهاند. بدين وسيله به هموطنان ساكن دهكدههاي اطراف و ساير مناطق اشنويه، پسوه و پيرانشهر اخطار ميگردد كه چنانچه براي بار دوم اهالي دهكده اين عناصر خائن و تجهيزات و سلاح آنها را در دهكدهها حفاظت كرده و امكان حمله به پادگانها را فراهم آورند واحدهاي لشگر مستقر در منطقه ناچار خواهند بود كه براي دفاع از خود از طرف زمين و هوا پناهگاههاي اين خائنين به ملك و ملت را ويران و منهدم نمايند. (اطلاعات 8/6/1358)
سرلشگر شاكر: با تبديل پادگان مهاباد به دانشگاه موافقم.
تلاش ميكنم رهبران حزب دموكرات را بههروسيلهاي شده دستگير كنم.
سرتيپ حسن شاكري رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در يك مصاحبه تلويزيوني گفت پس از پيروزي انقلاب تيپ مهاباد بوسيله عدهاي از اشرار خلع سلاح شد. و بطور كلي پرسنل تيپ از آن محل تخليه شدند. در هر حال ارتش طبق برنامهاي كه داشت ميبايستي نفرات خود را در محلي مثل پادگان مهاباد استقرار دهد.
چندي پيش شوراي شهر مهابادبا من ملاقاتي داشتند نظر آنها اين بود كه محل پادگان مهابادرا ارتش توافق كند با اينكه براي دانشگاه در اختيار مردم مهاباد قرار بدهيم. در مذاكرهاي كه انجام شد من وافقت خود را بااين ترتيب به آنها اعلام كردم كه هيچ مانعي ندارد كه ارتش در راه پيشرفت فرهنگ و دانش محل پادگان را بمردم مهاباد هديه كند. 
ولي مسالهاي كه وجود دارد مساله استقرار يكانهاي ارتش در محلهاي پيش بيني شده است بنابراين ما بايستي يكانهايي را كه قبلاً در مهاباد داشتيم در حال حاضر هم بخاطر رفاه و امنيت مردم مهاباد در آن محل داشته باشيم و بعد مساله واگذاري اين ساختمانها به مردم شهر مطرح ميشود.
همانطور در مصاحبهاي كه مهندس صباغيان وزير كشور بعمل آورد اين توافق را صحه گذاشت يعني باين ترتيب كه ما يكانهاي خودمان را كه قرار است در اين پادگان مستقر بشوند بشهر مهاباد خواهيم فرستاد و تلاش ميكنيم كه در طول سال جاري محل ديگري را براي تيپ مهاباد در نزديكي و خارج شهر مهاباد پيش بيني كنيم و اين ساختمان و تاسيسات را بمنظور تاسيس يك دانشگاه يا دانشكده يا يك مركز فرهنگي در اختيار مردم مهاباد قرار بدهيم.
تيمسار شاكر سپس گفت:پس از واگذاري پادگان مهاباد ارتش يا تاسيساتي ميسازد يا اينكه تاسيسات ديگري در حوالي مهاباد است كه اگر ما بدانيم تا آن زماني كه اين ساختمانها مورد مصرف مركز فرهنگي قرار خواهد گرفت بتاخير مي افتد ما ميتوانيم با نقل مكان تيپ مهاباد به جاهاي نزديكتر پادگان مهاباد اين تسهيلات را براي مردم مهاباد فراهم كنيم. تيمسار شاكر در مورد دستگيري رهبران ضد انقلاب حزب دموكرات گفت همانطور كه امام و فرمانده كل قوا مقرر فرمودند ارتش پس از استقرار در پادگان تامين شهر را بعهده مي گيرد مطمئنا با افراد عادي حزب دموكرات همانطور كه امام فرمودند كاري نداريم ولي تلاش خواهيم كرد رهبر آنها را به هروسيلهاي كه شده دستگير كنيم و در اختيار مقامات ذيصلاح قرار بدهيم.(كيهان8/6/1358)    
درگيري شديد در پيرانشهر
سرهنگ صادق رئيس ستاد لشگر 64 اروميه در يك گفتگوي تلفني با خبرنگار خبرگزاري پارس در اروميه گفت:« از صبح ديروز در شهرستان پيرانشهر درگيري شديدي بين ارتش و افراد حزب منحله دموكرات كردستان در گرفت كه تا ساعت 5 بعداز ظهر ديروز ادامه داشت.  در اين درگيري 6 تن از پاسداران انقلاب اسلامي مفقود و سه نظامي مجروح شدند.  حملات افراد حزب دموكرات كردستان به پادگان پيرانشهر با خمپاره و ديگر وسايل جنگي سنگين آغاز شد كه بلافاصله افراد نظامي به پاسخگوئي درآمدند و به محلي كه خمپارهها از آنجا بطرف پادگان پرتاب ميشد حمله كردند و تلفات سنگين به آنان وارد آوردند».(كبهان10/6/1358)   
اظهارات فرمانده لشگر سنندج در باره نحوه ورود به سقز
«سرهنگ سپهر» فرمانده لشگر سنندج در مورد عمليات پاكسازي منطقه گفت: اينك نيروهاي ما در همه جا مستقر و در پادگان و اطراف شهر و مناطق سوق الجيشي آماده انجام ماموريت بعدي هستند.وي در مورد چگونگي وقايع سقز گفت: روز چهارشنبه هفته گذشته از سوي شادروان «سرهنگ فراشاهي» فرمانده تيپ سقز به من اطلاع داده شد كه جلوي ستون اعزامي را گرفتهاند من فوراً به سقز آمدم و حدود ساعت 18 همان روز،  ملاحظه كردم كه ستون در مدخل شهرمتوقف است و به سوي آنها تيراندازي ميشود.سرهنگ فراشاهي به اتفاق امام جمعه سقز دو مرتبه به شهر رفت كه با مردم صحبت كند. در مرتبه دوم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد.در اين مدت بو سيله اطلاعيههايي مكرر، به مردم اعلام كرديم كه اين ستون فقط براي تقويت پادگان سقز ميآيد، ولي متاسفانه دست از عملشان برنداشتند و حتي« تيموري» بخشدار كه بجاي فرماندار عمل ميكند، در روز پنجشنبه رسما به من نوشت كه من با سرگردكان احزاب و جمعيتها مذاكره كردم و آنها اظهار داشتهاند كه ما جهت مقاومت در مقابل ستون از مهاباد دستور گرفتهايم و به دستور آنها هم ترك مقاومت خواهيم كرد.مع الوصف به علماي شهر متوسل شديم، آنهاهم كاري از پيش نبردند تا اينكه يك فروند هليكوپتر را  مورد هجوم قرار دادند و آنرا ناچار به فرود اجباري كردند و همين مسئله حادثه آفريد و درگيري شروع شد. و تمام فشارهاي روي پادگان و گرداني بود كه در خارج از پادگان قرار داشت. هدف آنها تسخير پادگان بود كه خوشبختآنه موفق نشدند و از آنها آنواع سلاحهاي سبك و سنگين بدست ما افتاد. (اطلاعات10/6/1358)
اعلاميه
سنندج ـ خبرگزاري پارس:ديروز دوازدهمين اعلاميه لشگر 28 كردستان در ارتباط با رويدادهاي اخير اين استان بشرح زير انتشار يافت:
بسم الله الرحمن الرحيم
عليرغم حملاتي كه شب گذشته از سوي عناصر ضد انقلاب به پادگان سقز انجام گرفت امروز 10/6/58 ستوني مركب ازيگانهاي لشگر 28 كردستان ونيروهاي هوابرد اعزامي از شيراز و پاسداران انقلاب با پشتيباني نيروهاي هوانيروز و نيروهاي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران از سقز به سوي شهرستان بوكان حركت كرد كه پس از درگيري در كيلومتري شهرستان بوكان بين ستون اعزامي و متجاسرين پس از مقاومت مختصري متواري و در ساعت 20/17 دقيقه شهرستان مذكور وسيله نيروهاي اعزامي تامين و سپس با ورود نيروهاي نظامي و پاسداران انقلاب اسلامي عمليات پاكسازي آغاز شد.(جمهوري اسلامي10/6/1358) 
نبرد شديد مسلحانه پاسداران و مهاجمان در مريوان: 
11 تن از افراد مسلح كشته و 6 پاسدار زخميشدند. 
سنندج ديروز دوازدهمين اعلاميه لشگر 28 كردستان در ارتباط با رويدادهاي اخير اين استان به شرح زير انتشار يافت:
بسم الله الرحمن الرحيم- عليرغم حملاتي كه شب گذشته از سوي عناصر ضد انقلاب به پادگان سقز انجام گرفت امروز 10/6/58 ستوني مركب از يكانهاي لشگر 28 كردستان و نيروهاي هوابرد اعزامي از شيراز و پاسداران انقلاب با پشتيباني نيروهاي هوانيروز و نيروهاي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران از سقز به سوي شهرستان بوكان حركت كرده كه پس از درگيري در دو كيلومتري شهرستان بوكان بين ستون اعزامي و متجاسرين پس از مقاومت مختصري متجاسرين متواري ودر ساعت 30/17 دقيقه شهرستان مذكور وسيله نيروهاي اعزامي تامين و سپس با ورود نيروهاي نظامي و پاسداران انقلاب اسلامي عمليات پاكسازي آغاز شد.
فرمانده شهرستان سلماس بعدازظهر ديروز در يك تماس تلفني در مورد شايعات مبني بر حكومت نظامي در اين شهرستان اعلام داشت: اين خبر صحت ندارد ولي چون در واقع شنيدن صداي تيراندازي خانوادهها و افراد غيرمسوول با ريختن به خيابانهاي شهر را مختل نموده و كار افراد مسوول را مشكل ميكنند و از اهالي اين شهرستان خواسته شده است كه با هجوم بيمورد به معابر و خيابانها ناراحتي افراد مسوول را فراهم نياورند و با خودداري از رفت وآمد بيمورد از 11 شب الي 5 صبح تسهيلاتي براي افراد مسوول در كارشان فراهم نمايند.
فرمانده سلماس افزود: مشكل ما رد حال حاضرنبودن سپاه پاسدار ميباشد كه من در اين مورد با استاندار آذربايجان غربي  نيز صحبت كردهام در حال حاضر افرادي در اين منطقه خدمت ميكنند كه از اولين وهله انقلاب تفنگ به دوش از شهرستان پاسداري كردهاند(كيهان10/6/1358)
در عمليات پيشروي به سوي مهاباد،هوانيروز با ديگر واحدهاي ارتش جمهوري اسلامي همكاري مستمر دارد.
خبر گزاري پارس، بعدازظهر ديروز، گزارش داد: سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ساعت20 ديروز، طي اطلاعيهاي اعلام كرد ارتش جمهوري اسلامي ايران و پاسداران انقلاب با پيروزي كامل، عصر ديروز (يكشنبه) وارد پيرانشهر شدند و ستون اعزامي از مياندوآب به بيست كيلومتري مهاباد رسيد و تمام راههاي منتهي به بوكان را پاكسازي كردند. متن اطلاعيه ستاد مشترك به اين شرح است: 
1ـ ارتش جمهوري اسلامي ايران و پاسداران انقلاب با پيروزمندي كامل، عصر امروز (يكشنبه) وارد پيرانشهر شدند و تمام شهر و پايگاهها و مراكز حزب دمكرات در شهر وحوالي آن را تا مرز پاكسازي كرده و به سلامت به سربازخانههاي خود بازگشتند. ارتش در اين درگيري، يك مجروح  شديد و چندين نفر زخمي سطحي داشته كه خطري جاني آنها را تهديد نميكند، ولي به نيروهاي ضدانقلاب و مهاجمين تلفات سنگيني وارد شده است.
2ـ ستون  اعزامي از مياندوآب به مهاباد، پس از يك درگيري سخت و سنگين با همكاري نيروي هوايي و هوانيروز و آتش توپخانههاي سنگين مواضع  مستحكم و پيوسته ضدانقلابيون را واقع در بيست كيلومتري مهاباد در هم شكسته و هماكنون به سوي مهاباد پيش ميرود.
3ـ ستون اعزامي از آن مياندوآب به بوكان، به نزديكيهاي بوكان رسيده و تمام مقاومتهاي بين راه را از ميان برداشته و كليه ساكنان آباديهاي اطراف مسير، برادران و خواهران كرد، شادمانه همبستگي خود را به جمهوري اسلامي ايران و پشتيباني خود را از ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام كردند.(اطلاعات11/6/1358)
اطلاعيه عمومي
لشگر 28 سنندج، ديروز دوازدهمين اطلاعيه خود را انتشار داد. متن اطلاعيه به شرح زير است:
بسمه تعالي
عليرغم حملاتي كه شب گذشته (پريشب) به پادگان سقز انجام گرفت،روز جاري (ديروز) از ساعت يك بعدازظهر، ستوني مركب از يگانهاي لشگر 28 كردستان و نيروهاي هوا برد اعزامي از شيراز و پاسداران انقلاب با پشتيباني هوانيروز و نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران، از سقز به سوي شهرستان بوكان، حركت بين راه، بين ستون اعزامي و عدهاي متجاوزين درگيري به عمل آمد، مهاجمين متواري و ستون، در ساعت 17 و 30 دقيقه، وارد شهرستان مزبور شد. بوسيله نيروي اعزامي تامين و سپس با ورود نيروهاي نظامي پاسداران به داخل شهر وارد شده و عمليات پاكسازي را شروع كردند.                  لشگر 28 كردستان(اطلاعات11/6/1358)
تكليف شهادت سه نفر نظامي
لشگر 28 كردستان گزارش مربوط به شهيد شدن 3 نفر از افراد نظامي را در حمله عناصر ضد انقلاب به پادگان سقز را كه گفته ميشد ديشب صورت گرفته است شديداً تكذيب نمود. لشگر 28 كردستان از خبرگزاري پارس خواست  كه از امكانات خود براي تكذيب فوري اين خبر حداكثر استفاده را بنمايد.(كيهان11/6/1358) 
نبرد شديد هوائي و زميني در كردستان
تهران ـ خبرگزاري پارس :سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ساعت 20 ديروز طي اعلاميهاي كه در اختيار خبرگزاري گذاشت اعلام كرد كه ارتش جمهوري اسلامي ايران و پاسداران انقلاب با پيروزي كامل عصر امروز (ديروز) وارد پيرانشهر شدند و ستون اعزامي از مياندوآب به بيست كيلومتري مهاباد رسيد و تمام مقاومتهاي راههاي منتهي به بوكان را پاكسازي كردند.  
متن اطلاعيه ستاد مشترك به اين شرح است. :
1ـ ارتش جمهوري اسلامي ايران و پاسداران انقلاب با پيروزمندي،  كامل ، عصر امروز (ديروز) وارد پيرانشهر شدند و تمام شهر و پايگاهها و مراكز حزب منحله دموكرات را در شهر وحوالي آن  تا امروز پاكسازي كرده وبسلامت به سربازخانههاي خود باز گشتند.  ارتش در اين درگيري يك نفر مجروح و چندين نفر زخم سطحي داشته كه خطري جان آنها را تهديد نميكند ولي به نيروهاي ضد انقلاب و مهاجمين تلفات سنگيني وارد شده است.  
2 ـ  ستون اعزامي از مياندوآب به مهاباد پس از يك درگيري سخت و سنگين با همكاري نيروهاي هوائي و هوانيرو آتش توپخانههاي سنگين، مواضع مستحكم و پيوسته ضد انقلابيون را واقع در بيست كيلومتري مهاباد در هم شكسته وهم اكنون بسوي مهاباد پيش ميرود. 
3 ـ ستون اعزامي از مياندوآب به بوكان بنزديكيهاي بوكان رسيده و تمام مقاومتهاي بين راه را از ميان برداشته و كليه ساكنان كرد آباديهاي اطراف مسير برداران و خواهران شادمانه همبستگي خود را به جمهوري اسلامي ايران و پشتيباني خود را از ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام كردند.(كيهان 12/6/1358)  
اعلاميه رييس ستاد ارتش
تهران ـ خبرگزاري پارس : 12 شهريورماه 58 -در پي ورود نيروهاي ارتش و پاسداران انقلاب به مهاباد از طرف رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران خطاب به سربازان و پاسداران اعلاميهاي انتشار يافت. متن كامل اعلاميه باين شرح است. 
سربازان دلير ارتش جمهوري اسلامي ايران! پاسداران غيور انقلاب اكنون كه در سايه دلاوري و جانبازي هاي شما شهرهاي غرب كشورمان يكي پس از ديگري از وجود عناصر بيگانه و ايادي استعمار پاك ميكرد و هموطنان عزيز كرد مسلمان ما از قيد فشار آنان رهائي مييابند شايسته است شما سربازان و پاسداران انقلاب اسلامي ايران، التيام بخشيدن به زخمهاي اين هموطنان رنج كشيده را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و بكوشيد ضمن برطرف نمودن نابسامانيهاي موجود كه در نتيجه اعمال غيرانساني ضد انقلابيون بوجود آمده است نيازمنديهاي مردم منطقه را تامين نمائيد. بديهي است ارتش جمهوري اسلامي ايران با درك عميق وظائف ديني و مذهبي خود در اين مرحله حساس از سرنوشت ميهن عزيز از انجام وظيفه خود در جهت نماميت ارضي ايران و پيشبرد اهداف انقلاب شكوهمند اسلامي ايران دريغ ننموده و در خدمت به هموطنان عزيز بويژه برادران و خواهران هموطن كرد مسلمان كه تاكنون زير بار شديد تسليم و فشار عناصر و ضد انقلاب قرار داشتند، كوتاهي نخواهند كرد.رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران سرلشگر شاكر.(جمهوري اسلامي12/6/1358)
اعلاميه رييس ستاد ارتش
 در پي ورود نيروهاي ارتشي و پاسداران انقلاب به مهاباد، از طرف رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، خطاب به سربازان و پاسداران، اعلاميه اي انتشار يافت: متن كامل اعلاميه به اين شرح است: «سربازان دلير ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداران غيور انقلاب،اكنون كه در سايه دلاوري و جانبازيهاي شما، شهرهاي غرب كشورمان، يكي پس از ديگري از وخود عناصر بيگانه و ايادي استعمار پاك ميگردد و هموطنان عزيز كرد مسلمان ما از قيد فشار و آنان رهايي مييابند، شايسته است شما سربازان و پاسداران انقلاب اسلامي ايران، التيام بخشيدن به زخمهاي اين هموطنان رنج كشيده را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و بكوشيد ضمن برطرف نمودن نا بسامانيهاي موجود كه در نتيجه اعمال غير انساني ضد انقلابيون به وجود آمده  است. نيازمنديهاي مردم منطقه را تعيين نماييد. بديهي است  ارتش جمهوري اسلامي ايران با درك عميق و وظايف ملي و مذهبي خود در اين مرحله حساس از سرنوشت ميهن عزيز، از انجام وظيفه خود جهت حفظ تماميت ارضي ايران و پيشبرد هدفهاي انقلاب شكوهنمد اسلامي ايران، دريغ ننموده در خدمت به هموطنان عزيز به ويژه برادران و خواهران هموطن كرد مسلمان كه تا كنون زير بار شديد تهاجم و فشار عناصر بيگانه و ضد انقلاب قرار داشتند كوتاهي نخواهد كرد.رييس شتاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران سرلشگر شاكر(كيهان12/6/1358)
بيانيه لشگر 81 زرهي
كرمانشاه ـ  خبرگزاري پارس: از سوي روابط عمومي لشگر 81 زرهي بيانيههايي در پنج هزار برگ تكثير و بوسيله هلي كوپتر بر فراز شهرها بخشها و روستاها ي كرد نشين فرو ريخته شد متن بيانيه باين شرح است. 
برادران و خواهران عزيز كرد! خود را از توطئه گران و احزاب سر سپرده خارجي جدا سازيد و فريب شعارهاي تو خالي آنها را نخوريد كه جز نيستي و نابودي و جنگ و فقر چيزي براي شما نميخواهند ارتش جمهوري اسلامي و ملت مسلمان ايران دوست و برادر همه شما ايرانيان اصيل كرد هستند. وبراي رهائي شما از چنگ دست نشاندگان خارجي تلاش ميكنند. آنان كه تا ديروز از شاه مخلوع فرمان ميگرفتند امروز خون جوانان و مسلمانان تشنگي خيانتشان را سيراب نميكند ارتش جمهوري اسلامي بسوي شما راه ميگشايد و بزودي با پيروزي در ميان شما خواهد بود. نهراسيد و رهبران خيانت پيشهاين احزاب غير اسلامي را از خود برانيد و تحويل ملت ايران بدهيد. بگفته امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران و درهم كوبنده رژيم طاغوتي شاه سابق همه خلقهاي ايران اعم از كرد عرب، بلوچ، تركمن، ترك و فارس برادرند و از حقوق مساوي برخوردارند خواهران و برادران عزيز كرد نگذاريد حزب دموكرات كردستان يكبار ديگر از صداقت و صفا و نيروي شما به نفع خارجيان استفاده كند در پايان آمده است: به تاريخ بنگريد كه تنها حامي شما ساير برادران و خواهران مسلمان شما در ديگر نقاط ايران بودند و اين توطئه گران عوامل خارجي و ساواك هيچگاه صادقانه و خالصانه نه تنها خدمت نكردند بلكه هميشه بخلق كرد خيانت كرده و ميگفتند به دامان اسلام و ايران عزيز باز گرديد و راه تفرقه گران را نپوئيد برادران و خواهران كرد حساب خود را از توطئه گران و عوامل پليد بيگانه جدا سازيد و با همه خلقهاي ستمديده مسلمان ايران پيوند خود را مستحكم كنيد، ارتش جمهوري اسلامي را كه حامي شما و منافع شما است در آغوش بگيريد و جناياني را كه قصد جنگ با ارتش و 35 ميليون ملت مسلمان ايران را دارند از شهر خود برانيد.از آنها فاصله بگيريد و اجازه ندهيد زن و فرزند شما عزيزان شما و منازل شما سنگر دشمنان اسلام و ملت ايران خلق مسلمان كرد سلام گرم همه مسلمانان بر شما سلام و درود امام و دولت و ملت مسلمان ايران بر شما، بيدار باشيد و فريب توطئه گران را نخوريد عوامل بيگانه خون شما و زندگي شما و شهر شما را مورد معامله قرار داده و از نيروي شما به ضرر خود شما استفاده ميكنند بهوش باشيد كه همه اين توطئهگران سالهااست نقشه تجربه ايران عزيز را در سر ميپرورانند آگاه باشيد آلت دست بيگانگان قرار نگيريد.      
 والسلام(جمهوري اسلامي12/6/1358) 
اطلاعيه ستاد مشترك 
1-ارتش جمهوري اسلامي ايران و پاسداران انقلاب با پيروزمندي كامل عصر امروز (ديروز) وارد پيرانشهر شدند و تمام شهرها و پايگاهها و مراكز حزب دموكرات را در شهر و حوالي آن تا مرز پاكسازي كرده و بسلامت به سربازخانه هاي خود بارگشتند. ارتش در اين درگيري يك نفر مجروح و چندين نفر زخم سطحي داشته كه خطر جاني انها را تهديد نميكند ولي به نيروهاي ضد انقلاب و مهاجمين تلفات سنگيني وارد شده است. 
2-ستون اعزامي از مياندوآب به مهاباد پس از يك درگيري سخت و سنگين با همكاري نيروهاي هوايي و هوانيروز و آتش  توپخانههاي سنگين مواضع مستحكم و پيوسته ضد انقلابيون را واقع در بيست كيلو متري مهاباد پيش ميبرد 
3- ستون اعزامي از مياندوآب به بوكان نزديكي ها ي بوكا ن دسيده وتمام مقاومتهاي بين راه را از ميا ن برداشته وكليه  ساكنان آباديهاي اطراف مسير برادران و خواهران كرد شادمانه همبستگي خود را به جمهوري اسلامي ايران و پشتيباني خودرا از ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام كردند(كيهان12/6/1358)
درگيري شديد در پيرانشهر
سرهنگ صادق رييس ستاد لشگر 64 اروميه در يك گفت وگوي تلفني با خبرنگار خبرگزاري پارس در اروميه گفت: از صبح ديروز در شهرستان پيرانشهر درگيري شديد بين ارتش و افراد حزب دموكرات كردستان درگرفت كه تا ساعت 5 بعدازظهر ديروز ادامه داشت.در اين درگيري 6 تن از پاسداران انقلاب اسلامي مفقود و سه نظامي مجروح شدند. حملات افراد حزب دموكرات كردستان به پادگان پيرانشهر با خمپاره و ديگر وسايل جنگي سنگيني شد كه بلافاصله افراد نظامي به پاسخگويي در آمدند و به محلي كه خمپاره از آنجا بطرف پادگان پرتاب ميشد حمله كردند و تلفات سنگين به آنان وارد آوردند.(كيهان 12/6/1358)
نظر ارتش
بامداد امروز تيمسار امين داري جانشين رييس ستاد مشترك جمهوري اسلامي در يك گفتگو در مورد برنامه ارتش در كردستان پاسخ داد: «برنامه و مأموريت ارتش برقراري امنيت كامل در منطقه كردستان ـ آذربايجان غربي و كرمانشاه و نيز پاكسازي اين منطقه است». تيمسار امينداري در مورد تاريخ پايان برنامهها گفت: «معلوم نيست چه وقت اين برنامهها پايان ميپذيرد». ولي وي اضافه كرد: «آنچه معلوم است اين است كه برنامه ارتش فعلاً در ادامه ماموريت در مناطقي است كه تقريباًدر اختيار دمكراتها است و هنوز ارتش به سردشت نرفته است و بايد اين ماموريت را تا مرز ادامه دهد».تيمسار امين داري اضافه كرد: «فعلاًاوضاع آرام است و بر اساس نقشه و طرح پيش ميرود».(كيهان13/6/1358)
مصاحبه اختصاصي فرمانده نيروي زميني با كيهان: 
توطئه دموكراتها براي جلوگيري از حركت ارتش 
اروميه – خبرنگار كيهان: تيمسار فلاحي فرمانده نيروي زميني در پي بازگشت از مهاباد در مصاحبه اختصاصي باحسين زينال پور سرپرست كيهان در آذربايجان غربي جزييات تصرف مهاباد  را توسط ارتش و پاسداران اعلام كرد. 
وي همچنين گفت كه دموكراتها قصد داشتند با ايجاد موانع و مخابره پيامهاي كاذب حداكثر تلفات را به ستونهاي اعزامي ارتش وارد آورند. 
متن كامل اين مصاحبه را در زير ميخوانيد:
فرمانده نيروي زميني در تشريح جزييات تصرف مهاباد گفت:
ستون اعزامي از مياندوآب مقارن 9 صبح ديروز از اميرآباد واقع در بين مياندوآب ومهاباد (كيلومتري مهاباد)كه من و سرتيپ آذري فرمانده عمليات غرب همراه ستون بوديم و همزمان ستون ديگري از سه راهي محمد يار نقده به فرماندهي تيمسار سرتيپ ظهيرنژاد فرمانده لشگر 64 اروميه به سمت مهاباد جركت كرديم. 
وي افزود: ستوان اعزامي از مياندوآب به مهاباد از ساعت 12 به ارتفاعات شرقي مهاباد و مشرف به شهر وارد و مستقر گرديد ولي به شهر وارد نشد. در طول مسير دموكراتها در مواضع تاخيري متوالي (براي به تاخير انداختن پيشروي ارتش)قصد داشتند حداكثر تلافات به ستون اعزام وارد و از درگيري مستقيم اجتناب ورزند و تنها حركت ستون را به تاخير اندازند. 
تيمسار فلاحي اضافه كرد  :
«يك پيام كاذب نيز از طريق ارتباط مخابراتي دموكراتها به ستون واصل شد كه ستون مياندوآب حمله را تا ساعت 2 بعدازظهر روز 12 شهريور به تاخير اندازد. به محض اينكه پيام به من داده شد به ستون اعلام كردم پيام جعلي است و حركت راس ساعت 9 صبح بايد آغاز شود و بهمين ترتيب عمل شد و فريب دموكراتها موثر نيفتاد».
فرمانده نيروي زميني ادامه داد:
از اميرآباد تا مهاباد ستون را به آتش خمپارهاندازها بستند 8 بار روي ارتش آتش  گشودندولي سرعت عمل ستونبه قدري سريع بود كه دموكراتها نتوانستند از آتش  خمپارهاندازها استفاده موثر كنند و حتي نتوانستند به علت سرعت پيشروي ستون مواضع پيش بيني شده خودرا اشغال كنند و سازمان دهند. 
عمليات تاخيري دموكراتها به حدي نامنظم و ناپيوسته بود كه عدم رهبري و شتابزدگي و عدم كنترل وضع به چشم ميخورد. به عبارت ديگر ميتوان گفت كه ادعاهاي آنها سابق نبوده و توانايي تبديل اين ادعاها را به عمل نداشته و اين ادعاها فقط يك شعار بود و حتي ما در لحظه ورود به ابتداي مهاباد مواضع مستحكمي در شهر نديديم. نيمه شمال شرقي اين شهرتقريبا خالي بود و مردم اظهار تمايل تلويحي نسبت به ارتش داشتند فقط در داخل شهر يم تانك ديده ميشد كه در حال حركت بود برابر گزارش هوانيروز سه تانك عناصر ضد انقلاب بين “برده شان” و مهاباد منهدم شدند كه در حال حاضر ستون اعزامي از مياندوآب در ارتفاعات شهر مهاباد و ظرف امروز (13شهريور) وارد پادگان مهاباد ميشود وي اضافه كرد: ستون اعزامي از سه راهي محمد يار نقده پس از برخوردهاي كوچك كه عموما تلههاي انفجاري بودند ساعت 3 بعداز ظهر وارد مهاباد شد. تلههاي انفجاري را با مهارت ويژهاي كار گذاشته بودند كه به يك شني تانك آسيب وارد كرد. تمام عمليات با پشتيباني هوانيروز ( هلي كوپتر ) و نيروي هوايي و آتش  توپخانه انجام گرفت. روي آباديها و شهر حتي يك گلوله تيراندازي نشد. در بين راه براي ستون قرباني كردند ولي اغلب دهات قبلاً تخليه شده بودارتش از فعاليتها و فداكاري خلبانان و ساير كاركنان هليكوپتر و هواپيماها و از همه پرسنل هوانيروز و نيروي هوايي سپاسگزار است بدين علت كه بدون آنكه يك خانه ويران شود و بدون آنكه حتي به يك گوسفند آسيب برسد ستونهاي اعزامي را بطور دقيق پشتيباني كردند.
تيمسار فلاحي افزود: سرانجام در ساعت 15 روز 12 شهريور ستون اعزامي از محمد يار نقده وارد قسمت غربي شهر مهاباد شد تا راه را بسمت سربازخانه بگشايد و بهمين ترتيب عمل بشود و كوچكترين برخوردي در شهر بين مردم و ستون اعزامي رخ نداد. ما نه در مهاباد خندق ديديم و نه در روي بامها سنگر ديديم و نه از داخل شهر به روي ما آتش  گشوده شد فقط انواع خودروها را در حال فرار از مهاباد بطرف سردشت ديديم. در طول شب (بين 12و13 شهريور ) هيچ عكس العملي از سوي مردم مهاباد عليه ستونهاي اعزامي مشاهده نشد و اين مبين اين حقيقت است كه مردم اصلي مهاباد ارتش را پذيرفتهاند.
دموكراتها عده قليلي بودند كه مردم اسير مهاباد را به اسارت داشتند.
فرمانده نيروي زميني در پاسخ اين سوال كه راديو بي بي سي از قول سران كرد اعلام كرد كه ما به مبارزه ادامه خواهيم داد گفت:
با برتري مطلق و كوبنده و سيستم جمعآوري اخبار و اطلاعات دقيقي كه ارتش جمهوري اسلامي در زمين و هوا دارد با پشتيباني كامل ملت مبارز ايران و با حضور در همه مناطق عمده كردستان هرگز به نظر نمي رسد كه نيروي بتواند در كردستان به حيات خود ادامه بدهد تا چه رسد به اينكه دست به عمليات نظامي بزنند.
سرتيپ فلاحي افزود: قسمت عمده ادعاهاي دموكراتها از حد و مرز شعار تجاوز نكرده است و استنباط ارتش اين است كه اعتقادات دموكراتها محكم نبوده و عمقي ندارد و نه تنها بلكه در آيندههاي دور هم نميتوانند تهديدي براي امنيت جمهوري اسلامي ايران باشد واز پشتيبانيهاي صهيونيسم بينالمللي و امپرياليزم جهانخوار نيز برخوداربشوند. 
فرمانده نيروي زميني در مورد پس گرفتن سلماس و سردشت و اشنويه كه در دست افراد مسلح حزب دموكرات است گفت:
امروز كار پاكسازي پيرانشر بانه ومهاباد به پايان ميرسد. 
مردم اشنويه امروز ارتش را به حضور در محل دعوت كردند آخرين  نقطه مرزي ايران در كردستان سردشت خواهد بود كه طرح ريزيهاي لازم و پيش بيني همه مقدمات شده است و قريبا كار بازگشت ارتش به سردشت و پاكسازي آن منطقه و ممانعت از فرار خائنان و انتقال وسايل سنگين به ساير نقاط فراهم خواهد شد. 
فرمانده نيروي زميني اضافه كرد: اصولا ارتش منطقه غربي سلماس و غرب خوي را يك مساله نظامي نميداند بلكه وقايع منطقه عمومي سلماس را يك راهزني سازمان يافته ميداند به وسيله گروهي معتاد و خود فروخته و پيش فروخته از قبيل گروه سنار مامدي و سايرين تركيب يافته است خبرنگار كيهان در مورد حمله قاسملو و عزالدين حسيني سوال كرد فرمانده نيروي زميني در پاسخ گفت: 
«آخرين  خبري كه بدست ما رسيده اين است كه سران خود فروخته حزب دموكرات در منطقه عمومي سردشت بوده و مقدمات فرار خود و انتقال اسناد و مدارك و جنگ افزارهاي سنگين به نقاط ديگري در خارج از مرز ايران را فراهم ميكنند». 
در مورد تلفات وارد به كرد مسلح فرمانده نيروي زميني گفت: چون آنها كشته شدهها و زخميها را با خود ميبرند هيچ آماري دقيقي در دست نيست. 
فرمانده نيروي زميني در مورد تامين مواد سوختني و آذوقه گفت:كنترل مواد سوختي و ممانعت از ورود آن بوسيله ارتش به مناطق مهاباد و سردشت و بانه فقط به اين منظور بوده است كه به مصرف نظامي دموكراتها نرسد و چون احتمال درگيري در طول راهها بين ارتش و دموكراتها وجود داشت مردم خود اقدام به ارسال مواد غذايي از نقطه اي به نقطه ديگر نكردهاند وگرنه ارتش از ارسال موادغذايي حتي به مناطق مهاباد با نه و سردشت كه مورد نياز عام بوده است ممانعت نكرده است ديروز مواد سوختني و غذايي به مهاباد سرازير شد.(كيهان 13/6/1358) 
آخرين گزارش از چگونگي ورود ارتش به مهاباد
مهاباد ـ خبرگزاري پارس: گروه خبرنگاران اعزامي خبرگزاري پارس به غرب كشور بدنبال 7 ساعت بازديد از شهر مهاباد و محل استقرار گروههاي مختلف ارتشي و سپاه پاسداران، ساعت 5 بعدازظهر ديروز گزارش داد با توجه به اينكه 24 ساعت از استقرار نيروهاي مختلف در ارتفاعات مشرف به شهر مهاباد و راههاي ورودي آن و نقاط حساس شهر ميگذرد با وجود اين شهر مهاباد هنوزفعاليتهاي مادي روزانه خود را از سر نگرفته است. 
خبرنگاران اعزامي خبرگزاري پارس: بعد ازظهر امروز هنگامي كه با يك واحد ارتشي براي بازديد از مراكزي كه ارتش تصرف كرده بود وارد شهر شدند مغازههاي شهر بتدريج باز ميشد و اين نشانه آن بود كه مردم از ورود افراد ارتش و برادران پاسدار خوشحالند. 
به گزارش خبرنگاران اعزامي خبرگزاري پارس ورود واحدهاي ارتش به شهر مهاباد از دو سو يكي از سه راهي نقده به مهاباد و ديگري از طريق پادگان منجيل و از راه مراغه به مهاباد بوده است همين گزارش حاكيست:« واحدي كه از طريق مراغه ـ مياندوآب براي تصرف مهاباد حركت كرده بود حدود ساعت يك ديروز به دروازه شهر رسيده و در همان جا مستقر و همزمان واحدهاي هوا برد كلاه سبزها و تكاوران كارهاي ضربتي را بعهده گرفته و شروع به پاكسازي و تصرف سنگرهاي دموكراتها كردند». 
«سرهنگ كاظم نيكنام» فرمانده نيروهاي اعزامي به مهاباد از طريق سه راهي نقده در مصاحبه با خبرگزاري پارس گفت: 
ما از وضع و موقع و محل سلاحهاي دموكراتها كاملا با اطلاع بوديم و هدف اين بود تاكتيكي در پيش بگيريم كه با حداقل تلفات بزرگترين ضربت را به عناصر دشمن وارد آوريم تا قدرت رزمي خود را از دست دهد و متلاشي شود باين ترتيب با پشتيباني هوائي و يا حمايت هلي كوپترها از ساعت 9 بامداد ديروز حملات سريع و قاطع نيروهاي اعزامي آغاز شد ولي  با مين و تلههاي انفجاري كه در سرتا سرمحور تعبيه شده بود روبرو شديم در مسير خود به سلاحهاي مدرني كه از تيپ مهاباد بدست دموكراتها افتاده نظير تانك موشك انداز و تفنگهاي 106 برخورد كرديم هر قدر كه جلو ميرقتيم دموكراتها مقاومت كمتري نشان ميدادند و سلاحهاي خود را به زمين گذارده وميگريختند بالاخره ساعت 14 ديروز ما از ارتفاعات مشرف به مهاباد را گرفتيم و ساعتي بعد يك ستون از نيروهاي اعزامي وارد پادگان مهاباد شد و خوشبختانه در پادگان سلاح و جنگ افزار زيادي از دموكراتها به جاي مانده بود كه ميتوان از تانك و تفنگ 106 ميليمتري و تعدادي زيادي خود روي ارتشي نام برد.
در پادگان مهاباد تمام ساختمانها مينگذاري و تلهگذاري شده بود و دموكراتها در نظر داشتند با اين عمل ضد انساني برادران سرباز را كه براي استقرار امنيت و آرامش به منطقه آمدهاند ناجوانمردانه از بين ببرند اما خوشبختانه با هوشياري كامل مينها توسط متخصصين ارتش جمهوري اسلامي خنثي شد از سوي ديگر نيروهاي هوائي جمهوري اسلامي ايران با يك تاكتيك شبانه مواضع دموكراتها را در غرب پادگان مهاباد در هم كوبيد و اين حمله باعث وحشت دموكراتها شد و كمك بزرگي به پيش روي ستونهاي اعزامي كرد نيروي زميني از پشتيباني و پوشش كامل هلي كوپترها و هواپيماهاي فانتوم برخوردار بودند. وي افزود:« يك روز پيش از ورود ارتش به مهاباد دموكراتهاي مستقر در پادگان چندين ساختمان پادگان را با محتوياتش به آتش كشيدند و افرادارتش پس از استقرار در پادگان شروع به خاموش كردن آتش كردند» قبلاً سرهنگ نيكنام گفت:«آنچه در حال حاضر اهميت است حفظ امنيت در محورهاي منطقه است.زيرا بيم آن ميرود هر لحظه دموكراتهاي فراري از محور سردشت و توده و يا راههاي ورودي آباديها به مهاباد خدشه وارد آورند و مانع از پاكسازي شهر شوند ولي ما اقدامات احتياطي و حفاظتي براي جلوگيري از حمله احتمالي دموكراتها بعمل آوردهايم سرگرد محمود اردلان فرمانده واحد اعزامي كه از دو راهي مياندوآب به مهاباد رخنه كرده است گفت ما ساعت 13 به دروازه شهر رسيديم. و بلافاصله تپهها و ارتفاعات را به تصرف درآورديم ستون ما عبارت بود از از واحدهاي گردان 176 منجيل گروه ضربت نيروهاي ويژه هوابرد كلاه سبزها از تهرانگردان 185 قزوين يك واحد از گردان 221 لشگر اهواز با يك آتش بار 203 ميليمتري يك آتش بار 155 ميلي متري و يك آتش بار 23 ميلي متري از مراغه كه هنگام از استقرار از سوي هواپيماها ـ هلكوپترها پشتيباني ميشديم يك تانك و يك توپ 105 ميلي متري و مقادير زيادي اسلحه و مهمات از انواع مختلف لولههاي ضد هوائي كاليبر 50 ـ يك دستگاه تكميلي مين ياب توسط گروه ضربت نيروهاي ويژه هوابرد كلاه سبزها كه كارپاكسازي را در صف اول بعهده داشت در اينجا يكي از خبرنگاران خبرگزاري پارس از محمود اردلان پرسيد كه موقعيت شما در اينجا چگونه است وي گفت: ما در حقيقت جنگ منظمي نكرديم بلكه دست به يك جنگ چريكي و ضد چريكي زديم و افرادي كه به اين منطقه آمدهاند كاملاً به منطقه آشنا هستند و اطمينان دارم كه افراد ارتش به هيچوجه گول شيوه جنگهاي چريكي را نخواهند خورد. خبرنگار اعزامي خبرگزاري پارس سپس با فرمانده واحد عمل كننده نيروهاي مخصوص هوابرد كلاه سبزها گفتگو كرد فرمانده اين واحد گفت: ساعت 9 ديروز مامور حركت به سوي مهاباد شديم و تحت عنوان نيروي ضربتي با ستون سوار زرهي راه مهاباد را پيش گرفتيم گردان ما نخستين اكيپ بود كه وارد شهر مهاباد شد و پس از ورود بلافاصله در كليه ارتفاعات و نقاط حساس شهرمستقر شد با اينكه در مسير پيش روي ما عناصر حزب دموكرات بوسيله خمپاره و توپ و تفنگ 106 و نارنجك ما را زير آتش قرار دادند خوشبختانه بدون تلفات حساس شرق و جنوب مهاباد را تصرف كرديم در ساعت 30/17 يك گردان ناو بر زرهي با كلاه سبزها راهي ارتفاعات مشرف بر شهر كه يكي از نقاط حساس است شديم در بين راه اگر چه بسوي ما تيراندازيهاي پراكنده ميشد  ولي ما برآن شد.كه يك توپ از عناصر حزب دموكرات را غنيمت بگيريم پس از استقرار در ارتفاعات از اطراف بازديد كرديم و تعدادي بي سيم مهمات و كتابهاي كمونيستي و اعلاميه بدست آورديم". 
وي افزود:« ساعت هشت بامداد امروز نفرات ما كه از فراز ارتفاعات با دوربين داخل شهر را زير نظر قرار داده بودند به يك خانه مشكوك شدند اين خانه مربوط به حزب رستاخيز منحله و محل ستاد عمليات حزب دمكرات بود.» 
«تعدادي از كلاه سبزها رهسپار خانه مذكور شدند در بين راه به وسيله كلاشينكف و مسلسل بر روي آنان آتش گشودند ولي بدون تلفات وارد منزل شدند و خانه به تصرف كلاه سبزها در آمد در داخل منزل سه دستگاه بي سيم با برد قوي كه ميتواند با دورترين مناطق دنيا حتي امريكا در تماس باشد به دست كلاه سبزها افتاد و مهمات ديگري كه به دست آمد شامل: تعدادي خمپاره انداز تاميلاو 81 تيربار ـام ـ ژ ـ يك لولههاي تفنگ كاليبر 50 و تعدادزيادي بي سيمهاي صحرائي و 3 عدد مين ياب و دوربينهاي ديد در شب، مهمات كاليبر كوچك و بزرگ و چندين هزار مين ضد نفر ساخت اسرائيل وماسوره و چاشني و مقدار زيادي خواروبار به صورت بسته بندي شده شامل سيب زميني لوبيا، برنج، آرد، و انواع و اقسام كمپوتها و شكر و مشروبات الكلي و تعداد زيادي پرونده و چندين كارتن شيشههاي كوكتل مولوتف به صورت آماده يك خوردو ارتشي كه جلوي ساختمان پارك شده بود و همچنين تعداد زيادي لباسهاي هوابرد چتر باز، ماسكهاي ضد گاز و نارنجكهاي اشك آور و دستگاههاي مركز تلفن تله تايپ و نقشههاي گوناگون و پرونده عناصر حزب دموكرات و سازمان چريكهاي فدايي خلق، كوله پشتي و كلاههاي افراد پادگان مهاباد كه به سرقت برده شده بود كشف شد كه تحويل لشگر داده خواهد شد. ديروز نيز ساعت 10 در مسير جنوب شرقي مهاباد يك گروه براي پاكسازي اعزام شد. ومقدار زيادي فشنگ كلت و ماسك ضد گاز ـ مين ياب ضد نفر ماسوره و چاشني و چادرهاي انفرادي، بي سيم تلفنهاي صحرائي بي سيمهاي رابط هوائي و خمپارهانداز بدست آمد.و صاحب خانهاي كه اين مهمات در آن بود بازداشت شد.يكي از كلاه سبزها از طريق سازمان خبرگزاري پارس اين پيام را براي اهالي مهابادفرستاد: 
«ما كلاه سبزهابرادر شما هستيم و براي اين مملكت خدمت ميكنيم شما مردم مهاباد ميتوانيد در سايه امنيتي كه به اتفاق برادران پاسدار براي شما تامين كردهايم با خيال راحت به زندگي خود ادامه دهيد». 
«سروان تركمن» فرمانده نيروهاي مخصوص هوابرد تهران در گفتگو با خبرنگاران خبرگزاري پارس گفت: ساعت 9 صبح ديروز از فاصله 20 كيلو متري مياندوآب توسط سوار زرهي لشگر قزوين اعزامي از منجيل براي تقويت نيروهاي ارتشي حركت كرديم. در فاصله مياندوآب تا مهاباد سه بار به سوي ما تيراندازي شد. تمام دهكدهها را در مسير خود مورد جستجو قرار داديم و خانهها را از سكنه خالي يافتيم و در چند خانه مقادير زيادي مهمات بدست آورديم در بين راه 40 تا 60 نفر دستگير شدند.(جمهوري اسلامي14/6/1358) 
اخطار به افراد مسلح
پادگان شهرستان سلماس با صدور اعلاميهاي از كليه كردنشينان و مردم اين منطقه خواست كه سلاحهاي خود را تحويل دهند. متن اعلاميه از اين قرار است: 
 به كليه كردها و افراد مسلح غيرمجاز در منطقه به خصوص كردستان سيلاب، شيركي، بابكان، شكريازي، مافي كندي، يزديكان، اوربان و ساير دهات و قصبات اعلام ميگردد اگر تا دو روز آينده سلاحهاي خود را به دفتر اسلحه و مهمات ارتش جمهوري اسلامي واقع در كميته انقلاب اسلامي شهرستان سلماس واقع در ساختمان شير و خورشيد تحويل ندهندو رسيد دريافت ندارند، جزو اشرار و فراريان محسوب و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. (اطلاعات 17/6/1358)
ورزيده ترين نيروي مخصوص
«سرهنگ نژاد عسكري» فرمانده نيروهاي مخصوص به خبرنگاران اعزامي خبرگزاري پارس به غرب كشور گفت: «ما بهترين نيروي مخصوص را داريم كه در مهاباد به صورت احتياط عمل كرد».
نيروي مخصوص ايران را نظيري نميبينيم ما يك تيپ داريم ـ شوروي هم يك تيپ ولي بايد بگويم نيروي ما حتي از آمريكا هم ورزيده تر است.(جمهوري اسلامي18/6/1358)
رييس ستاد مشترك ارتش:ار تش تا خلع سلاح كامل در كردستان مي ماند. 
در بعضي از شهرهاي كردستان،فريب خورده ها ابتدا با قرباني كردن گوسفند و گاو از ارتش استقبال كردند و سپس آنها را به رگبار بستند. 
تا زمانيكه تامين كافي در مورد خلع سلاح وجود نداشته باشد،ارتش در كردستان باقي خواهد ماند، البته با اجراي طرح خلع سلاح عمومي كه در دست است ترتيبي داده ميشود كه ديگر اسلحه در دست افراد غيرمسوول نماند ولي تا آن زمان ار تش در كردستان ماندني است. 
«تيمسار سرلشگر حسين شاكر»رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران طي يك مصاحبه اختصاصي با كيهان اعلام كرد كه امكان جنگ چريكي از سوي دموكراتها خيلي ضعيف است، ولي در عين حال نيروهاي انتظامي و ارتش آمادگي اين درگيري را دارند.
«سرلشگر شاكر» كه با «ميرهاشمي» خبرنگار كيهان گفتگو ميكرد،همچنين گفت:دموكراتها در سقز با نيرنگ و ذبح كردن گوسفند جلوي پاي ماموران و دادن شيريني ابتدا از ارتش استقبال كرده و سپس رگبار مسلسلهاي خود را به طرف آنان گرفتند و به اين ترتيب 28 تن از فرزندان غيور كشور را به خاك و خون كشيدند.
«تيمسار شاكر» سپس به موضوع خلع سلاح عمومي اشاره كرد و گفت:تا زمانيكه اسلحه در دست مردم است،برخوردهاي مسلحانه در حجم كم در گوشه وكنار امكان دارد.به همين دليل مطالعاتي در دست بررسي است تا نسبت به خلع سلاح عمومي اقداماتي انجام گيرد. 
«تيمسار شاكر» سپس نقطه نظرهاي خود را درباره تسلط ارتش در مناطق كردنشين ـ حزب دموكرات ـ ژاندارمري و درگيريهاي عشيرهاي بيان كرد. 
سرلشگر شاكر گفت:«حزب دموكرات با سابقه 40 ساله كه در كردستان داشت ميتوانست حزبي مورد احترام باشد،ولي آنها سطح توقعاتشان حيرتآور بود. ميگفتند:شهردار،فرماندار،رييس شهرباني، استاندار و خلاصه تمام مقامات از طرف آنها تعيين شود و پول نفت خوزستان را هم بگيرند و خرج كنند.آنها ميخواستند با محروم كردن ملت ايران از مراياي نفتي خوزستان،براي خود دركردستان يك سوييس بسازند.
وي سپس به موضوع سقز و قتل عام 28 نظامي اشاره كردو گفت:حادثه سقز براي ما تجربه شد،به همين خاطر در ساير شهرها با رعايت احتياط بيشتر، ارتش به پيشروي سريع براي در هم كوبيدن مواضع دموكراتها و ديگر افراد ضد انقلاب ادامه داد و بدون اينكه خون از دماغ كسي بيايد شهرها به تصرف ارتش و ديگر نيروها درآمد.
سرلشگر شاكر در مورد امكان جنگهاي چريكي گفت:بنظر من بعيد نيست كه دموكراتها دست به جنگهاي  چريكي بزنند،چون عموماً مسلح هستند. ولي آنچه مسلم است نيروهاي انتظامي و ارتش آمادگي هر نوع درگيري را دارند.سئوال شد:آيا پيشبيني ميكنيد كه در مناطق ديگر ارتش گرفتار درگيريهايي بشود؟ وي جواب داد:همانطور كه قبلاً گفتيم با توجه به اينكه اسلحه در دست مردم است،اين امكان هست كه بصورت خيلي متفرق و با حجم كم بصورت اختلافات عشيرهاي و يا جواني و ناداني چند نفر اتفاقاتي رخ بدهد،ولي در حجم بزرگتر تصور نميكنم.
سئوال شد:آيا ارتش برنامهاي براي خلع سلاح عمومي در نظر گرفته است يا خير؟ تيمسار شاكر در جواب گفت: مسلما بله برنامهاي هست. فعلاً مطالعاتي را داريم ميكنيم.در حال حاضر خلع سلاح بصورتي كه درنقاط مختلف به وسيله دادسراهاي انقلاب اعلام ميشود،عملي ميگردد ولي براي آنهايي كه سلاحهاي خود را تحويل نميدهند،برنامههايي در نظر داريم و يزودي به مرحله اجرا در خواهيم آورد.
رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري آنگاه به تقويت ارتش در نقاط ديگر اشاره كرد و گفت:در نقاطي كه قبلاً ژاندارمري وجود داشته و در حال حاضر تضعيف شده و يا از بين رفته پاسگاههاي ژاندارمري بازسازي ميشود و پاسگاهها بوسيله ماموران ژاندارم تقويت ميشود.مطئمنا اگر واحدهاي ژاندارمري به درگيري مسلحانهاي كشيده شوند و خودشان راسا قدرت دفع اين درگيري را نداشته باشند،ارتش به آنها كمك خواهد كرد. (كيهان 18/6/1358)
گفتگو با سرهنگ نيكنام
سرهنگ كاظم نيكنام فرمانده نيروهاي اعزامي به مهاباد در سه راهي نقده به خبرنگاران گفت:مااز وضع و محل سلاحهاي دموكراتها كاملاً با اطلاع بوديم و هدف اين بود كه تاكتيكي انتخاب كنيم تا به حداقل تلفات، و بزرگترين ضربت را به عناصر مسلح حزب دموكرات وارد سازيم تا قدرت رزمي خود را از دست بدهد و متلاشي بشود. با اين ترتيب با پشتيباني هوايي و حمايت هليكوپترها از ساعت 9 بامداد پريروز حملات سريع و قاطع نيروهاي اعزامي آغاز شد، اما يا (مين ) و تله هاي انفجاري كه در سرتاسر محور، تعبيه شده بود روبرو شديم. در مسير خود به سلاحهاي مدرني كه از تيپ مهاباد به دست دموكراتها افتاده بود نظير تانك، موشكانداز و تفنگهاي 106 برخوردكرديم. هر قدر كه جلو مي رفتيم دموكراتها مقاومت كمتري نشان ميدادند و سلاحهاي خود را برزمين ميگذاشتند و ميگريختند. سرانجام ساعت 12 بعدازظهر پريروز، ما ارتفاعات مشرف به مهاباد را گرفتيم و ساعتي بعد، يك ستون از نيروهاي اعزامي وارد پادگان مهابادشد. 
در پادگان مهاباد، سلاح و جنگ افزارهاي زيادي از دموكراتها بجاي مانده بود كه ميتوان از تانك و تفنك 106 ميليمتري و تعداد زيادي خودروي ارتش نام برد. 
مين گذاري در پادگان مهاباد
سرهنگ نيكنام افزود: در پادگان مهاباد تمام ساختمانها، مين گذاري و تله گذاري شده بودو دموكراتها در نظر داشتند با اين عمل ضد انساني، برادران سرباز را كه براي استقرا ر امنيت و آرامش به منطقه آمدهاند ناجوانمردانه از بين ببرند. اما خوشبختانه با هوشياري كامل، مينها توسط متخصصين ارتش جمهوري اسلامي خنثي شد. از سوي ديگر نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران با يك تاكيك شبانه مواضع دموكراتها را درغرب پادگان مهاباد در هم كوبيد. و اين حمله باعث وحشت دمكراتهاشد و كمك بزرگي به پيشروي ستونهاي اعزاميكرد. نيروي زميني نيز از پشتيباني و پوشش كامل هليكوپتر و هواپيماهاي فانتوم برخوردار بودند. 
وي افزود: يك روز پبش از ورود ارتش به مهاباد، دموكراتهاي مستقر در پادگان چندين ساختمان پادگان را با محتوي آتش  به آتش  كشيدند و افراد ارتش پس از استقرار در پادگان شروع به خاموش كردن آتش  كردند. قبلاً گفته شده بود كه پادگان مهاباد براثر پرتاب راكت هليكوپترهاي كبرا به آتش  كشيده شده است. سرهنگ نيكنام گفت:آنچه در حال حاضرحائز اهميت است حفظ امنيت در محورهاي منطقه است زيرا بيم آن ميرود هر لحظه دموكراتهاي فراري از محور سردشت ـ پسوه و يا راههاي ورودي آباديها به مهاباد خدشه وارد آورند و مانع از بازسازي شهر شوند و ولي ما اقدامات احتياطي و حفاظتي براي جلوگيري از حمله احتمالي دموكراتها بعمل آوردهايم.
«سرگرد محمود اردلان» فرمانده واحد اعزامي كه از دو راهي مياندوآب به مهاباد رخنه كرده است گفت: ما ساعت يك بعدازظهر پريروز به دروازه شهر رسيديم و بلافاصله تپهها و ارتفاعات را به تصرف درآورديم. ستون ما عبارت بود از واحدهاي گردان 176 منجيل، گروه ضربت نيروهاي ويژه هوابرد كلاه سبزها از تهران، گردان 185 اقزوين يك واحد از گردان 222 لشگر اهواز با يك آتش  بار 203 ميليمتري، يك آتش  بار 155 ميلي متري و يك آتش  بار 23 ميلي متري از مراغه كه هنگام استقرار از سوي هواپيماها و هليكوپترها پشتيباني ميشديم، يك تانك و يك توپ 105 ميلي متري و مقاديري زيادي اسلحه و مهمات از انواع مختلف، لولههاي ضد هوايي كاليبر 50، يك دستگاه تكميلي مين ياب توسط گروه ضربت نيروهاي ويژه هوابرد كلاه سبزها كه كار پاكسازي را در صف اول بعهده داشته بدست آمد. در اينجا يكي از خبرنگاران از سرگرد محمود اردلان پرسيد كه موقع شما در اينجا چگونه است؟ وي گفت: ما در حقيقت جنگ منظمي نكرديم. بلكه دست به يك جنگ چريكي وضد چريكي زديم و افرادي كه به اين منطقه آمدهاند كاملاً به منطقه آشنا هستند و اطمينان دارم كه افراد ارتش به هيچ وجه گول جنگهاي چريكهاي را نخواهيم خورد. 
سپس فرمانده واحد عمل كننده نيروهاي مخصوص هوابرد كلاه سبزها در زمينه نحوه عمليات گفت:
ساعت 9 پريروز مامور حركت به سوي مهاباد شديم و تحت عنوان نيروي ضربتي با سوار زرهي، راه مهاباد را پيش گرفتيم. گردان ما نخستين اكيپ بود كه وارد شهر مهاباد شد و پس از ورود بلافاصله در كليه ارتفاعات و نقاط حساس شهر مستقر شد. با اينكه در مسير پيشروي ما عناصر حزب دموكرات بوسيله خمپاره توپ و تفنگ 106 و تانك، ما را زير آتش  قرار دادند خوشبختانه بدون تلفات به پيشروي ادامه داديم و نقاط حساس شرق و جنوب مهاباد را تصرف كرديم. در ساعت 30/17 دقيقه يك گروهان نفربر زرهي با كلاه سبزها راهي ارتفاعات مشرف بر شهر كه يكي از نقاط حساس است شديم.در بين راه اگر چه به سوي ما تيراندازيهاي پراكنده ميشد ولي ما موفق شديم كه يك توپ خود كششي از عناصر حزب دموكرات به غنيمت بگيريم. پس از استقرار در ارتفاعات از اطراف بازديد كرديم و تعدادي بي سيم مهمات وكتابهاي كمونيستي و اعلاميه بدست آورديم.
وي افزود: ساعت 8 بامداد ديروز نيروها ما كه از فراز ارتفاعات با دوربين داخل شهر را زير نظر گرفته بودند، به يك خانه مشكوك شدند. اين خانه مربوط به حزب رستاخيز و محل ستاد عمليات حزب  دموكرات بود. 
كشف قويترين بيسيم
تعدادي از كلاه سبزها رهسپار خانه مذكور شدند، در بين راه به وسيله كلاشينكف و مسلسل برروي آنان آتش  گشودند ولي بدون تلفات وارد منزل شدند و خانه به تصرف كلاه سبزها درآمد. در داخل منزل سه دستگاه بيسيم با برد قوي كه ميتواند با دورترين مناطق دنيا حتي آمريكا در تماس باشد به دست كلاه سبزها افتاد 
مهمات ديگري كه به دست آمد شامل تعدادي خمپارهانداز تامپلار81،تيرباز ام –ژ-يك-ا-سه، لولههاي تفنگ كاليبر 50 و تعداد زيادي بي سيمهاي صحرايي،عدد مين ياب، دوربينهاي ديد در شب، مهمات كاليبر كوچك بزرگ و چندين هزار مين ضد نفر ساخت اسراييل و ماسوره و چاشني و مقدار زيادي خوارو بار به صورت بستهبندي شده شامل سيب زميني، لوبيا، برنج، آرد،انواع و اقسام كمپوتها،شكر، مشروبات الكلي و تعداد زيادي پرونده و چندين كارتن شيشههاي كوكتل مولوتف به صورت آماده، يك خودرو ارتشي كه جلوي ساختمان پارك شده بود و همچنين تعداد زيادي لباسهاي هوابرد واحد چترباز، ماسك هاي ضد گاز، و نارنجك اشك آور، دستگاه هاي مركز تلفن، تله تايپ، تقشههاي گوناگون، اوراق و پرونده عناصر حزب دموكرات و سازمان چريكهاي فدايي خلق، كوله پشتي و كلاههاي افراد پادگان مهاباد كه به سرقت برده شده بود كشف شد كه تحويل لشگر داده خواهد شد. 
امروز (ديروز ) نيز ساعت 10 در مسير جنوب شرقي مهاباد يك گروه براي پاكسازي اعزام شد ومقدار زيادي فشنگ كلت، ماسك ضد گاز، مين ياب، مين ضد نفر، ماسوره چاشني و چادرهاي انفرادي، بي سيم، تلفنهاي صحرايي، بي سيمهاي رابطه هوايي و خمپارهانداز بدست آمد و صاحب خانهاي كه اين مهمات در ان بود بازداشت شد. 
يكي از كلاه سبزها از طريق  سازمان خبرگزاري پارس اين پيام را براي اهالي مهاباد فرستاد: 
« ما كلاه سبزها ايراني و برادر شما هستيم و براي اين مملكيت خدمت ميكنيم. شما مردم مهاباد ميتوانيد در سايه امنيتي كه به اتفاق برادران پاسدار براي شما تامين كردهايم يا خيال راحت به زندگي خود ادامه دهيد»
«سروان تركمن» فرمانده تيم نيروهاي مخصوص هوابرد تهران در گفتگو با خبرنگاران گفت: ساعت 9 صبح ديروز (ديروز) از فاصله 20 كيلومتري مياندوآب توسط سوار زرهي لشگر قزوين اعزامي از منجيل براي تقويت نيروهاي ارتش حركت كرديم، در فاصله مياندوآب تا مهاباد سه بار به سوي ما تيراندازي شد. تمام دهكدهها را در مسير خود مورد جستجو قرار داديم، تمام خانهها از سكنه خالي بود، و درچند خانه مقادير زيادي مهمات  بدست آورديم  و بين 40 تا 60 نفر دستگير شدند.(كيهان20/6/1358)
فرمانده لشگر 28 سنندج:در حال حاضر،لشگر 28 سنندج براوضاع مسلط است.
سرهنگ سپهر فرمانده لشگر 28 سنندج كه اين روزها يك پايش در سنندج است و يك پايش در مناطقي كه تمركز ضد انقلابيون گزارش ميشود،درباره وضع كردستان گفت: در حال حاضر ارتش بخصوص لشگر 28 سنندج مسلط براوضاع است. طي 24 ساعت گذشته چند درگيري كوتاه و زود گذر در منطقه بسطام ومريوان و ديگر قسمتها داشتهايم كه همهاش موضعي بوده است.در اطراف بسطام و مريوان تمركز 150تا 200 نفري از دموكراتها گزارش شده بود كه بلافاصله به محل رفتيم ولي آنها متواري شده بودند.عرصه آن چنان بر ضد انقلابيون تنگ شده و چنان بقول معروف جا خوردهاند كه بنظر نميرسيد بجز اقدامات مذبوحانه و مايوسانه كه از روي ناچاري و در تنگنا قرار گرفتن است قادر به اقدام مهمي باشند.فرمانده لشگر 28 سنندج در ادامه حرفهاي خود گفت:«بعقيده من شهرباني و ژاندارمري بايد هر چه زودتر پاسگاهايش را استقرار بدهد و با افراد  بيشتري تقويت كند. مثلاً اگر در گذشته براي يك پاسگاه 10 نفر در نظر ميگرفتند حالا بايد اين تعداد را به 30 تا 50 نفر افزايش دهند پاسگاهها بايد با سلاحهاي سنگين كه قادر به جوابگويي باشد تجهيز شوند و يك اكيپ ضربت هم آماده  باشد تا در موقع ضروري قادر باشد از هوا و زمين حملات را خنثي كند تا آنجا كه من اطلاع دارم در حال حاضر پاسگاهها با سرعت در حال تجهيز است و الان در منطقه سقز و محور سنندج به سقز با كمك ارتش و پاسداران پاسگاهها بخوبي تجهيز شده و قادر به هر نوع مقابلهاي هست ولي در پاسگاههاي ميرآباد ـ  سراب -گردنه خان و بانه ژاندارمري به تنهايي عمليات را در دست گرفته است. سرهنگ سپهر افزود شهربانيهاي سقز و بانه نيز صدرصد مشغول كار شدهاند ولي در سنندج هنوز آنطور كه بايد راه نيفتاده و پاسداران انقلاب نظم و امنيت شهر را با برادارن پليس خود كنترل ميكنند. وي همچنين گفت با تمام اينها تسلط كامل ژاندارمري در مناطق مرزي شايد نزديك به 20تا 30 روز طول بكشد. چون ضد انقلابيون همه چيز را خراب كردهاند. مثلاً در بانه و سردشت گروهان ژاندارمري و حتي پادگان را از بين بردهاند. يك اتاق سالم نگذاشتهاند. حتي درهاي اتاق ها و پادگان را كنده وبردهاند همه جا را خراب كردهاند. آنها آب و برق اين مناطق و پاسگاهها را نيز قطع كرده و كنتور برق را يا آتش  زدهاند و يا كنده وبا خود بردهاند. به اين دليل است كه ميگويم 20 تا 30 روز طول ميكشد.(كيهان21/6/1358) 
ورود به مهاباد
سرهنگ صادقي رئيس ستاد لشگر 64 اروميه ساعت 19 ديروز در يك تماس تلفني اعلام كرد: ارتش جمهوري اسلامي ايران از طريق جاده اروميه ـ مهاباد و مياندوآب ـ مهاباد وارد شهرستان مهاباد شده است.  
وي گفت: افراد حزب  دموكرات كردستان در بيرون ازشهر مهاباد مقاومتي از خود نشان داده ولي پس از مدتي فرار كردهاند و هم اكنون شهر مهاباد و ارتفاعات منطقه در كنترل كامل ارتش قرار دارد و ارتش در پادگان اين شهر مستقر شده است.  
سرهنگ صادقي رئيس ستاد لشگر 64 اروميه افزود: شهر مهاباد فقط از لحاظ مواد سوختي در مضيقه بود كه بشركت ملي نفت ايران منطقه آذربايجان غربي دستور داده شد كه بلافاصله مواد سوختي اين شهرستان را تامين كند. وي همچنين گفت كه ارتش جمهوري اسلامي ايران در موقع ورود به مهاباد با استقبال بينظير مردم مهاباد روبرو شد و افزود حزب منحله دموكرات كردستان شهر را ترك كرده و به مناطق كوهستاني پناه بردهاند. رييس ستاد لشگر 64 اروميه در پايان افزود كه 6 تا 7 نفر از اكراد زخمي شدند كه هم اكنون در بيمارستان مهاباد بستري هستند و از تلفات و زخميهاي احتمالي نيروهاي دولتي تا ساعت 19 اطلاعي در دست نيست و ناراحتي قابل بحثي در حال حاضر در اين شهرستان مهاباد موجود نيست.(كيهان24/6/1358)    
اعلاميه رئيس ستاد ارتش
در پي ورود نيروهاي ارتش و پاسداران انقلاب به مهاباد از طرف رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران خطاب به سربازان و پاسداران اعلاميه اي انتشار يافت: متن اعلاميه باين شرح است:
سربازان دلير ارتش جمهوري اسلامي ايران،پاسداران غيور انقلاب،اكنون كه در سايه دلاوري و جانبازيهاي شما، شهرهاي غرب كشورمان يكي پس از ديگري از وجود عناصر بيگانه و ايادي استعمار پاك ميگردد و هموطنان عزيز كرد مسلمان ما از قيد فشار و تحميل آنان رهايي مييابند شايسته است شما سربازان و پاسداران انقلاب اسلامي ايران التيام بخشيدن به زخمهاي اين هموطنان رنج كشيده را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و بكوشيد ضمن برطرف كردنمودن نابسامانيهاي موجود كه در نتيجه اعمال غير انساني ضد انقلابيون بوجود آمده است نيازمنديهاي مردم منطقه را تامين نمائيد بديهي است ارتش جمهوري اسلامي ايران با درك عميق وظايف ملي و مذهبي خود در اين مرحله حساس از سرنوشت ميهن عزيز از انجام وظيفه خود در جهت حفظ تماميت ارضي ايران و پيشبرد هدفهاي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران دريغ ننموده و در خدمت به هموطنان عزيز به ويژه برادران و خواهران هموطن كرد مسلمان كه تا كنون زير بار شديد تهاجم و فشار عناصر بيگانه و ضد انقلاب قرار داشتند كوتاهي نخواهند كرد.
                                           رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.سرلشگرشاكر(كيهان24/6/1358)
پاكسازي سلماس
خبرنگار كيهان گزارش داد كه در منطقه قطور، خوي، سلماس عمليات واحدهاي لشگر 64 براي پاكسازي و خلع سلاح ادامه دارد و باز هم تعداد زيادي اسلحه و مهمات بدست ارتش افتاده است.  با پيشروي ارتش بطرف مرز، تعداد ديگري از روساي عشاير اعلام همبستگي كردهاند. 
همچنين سرهنگ روحاني شمس فرمانده تيپ دو شهرستان سلماس در يك تماس تلفني با خبرگزاري پارس در اروميه گفت يگانهاي مستقر در تيپ دو سلماس كه با همكاري ژاندارمري و مجاهدين براي پاكسازي منطقه سلماس اعزام شده بودند،بدون هيچگونه،مقاومت و درگيري با اشرار و پس از پاكسازي منطقه با موفقيت به شهرستان سلماس بازگشتند. در اين عمليات چندين قبضه اسلحه، چند دستگاه بيسيم و خودرو كه بوسيله اشرار از پادگان مهاباد و پاسگاههاي مرزي و منطقه قطور بغارت رفته بود بدست افراد دولتي افتاد و منطقه (دريك) نيز كه مقر عملياتي (صنار مامدي) بود از اشرار پاكسازي شده است.  همچنين ار روستاي (دريك) چندين دستگاه بي سيم 106 و 77 كه بوسيله افراد (صنار مامدي) به غارت برده شده بود بدست آمده است و ديروز نيز در اين روستا چهار نفر بوسيله (ظلمت مامدي) برادرزاده صنار مامدي بقتل رسيده اند.  سرهنگ روحاني شمس اضافه كرد تمام افراد منطقه سلماس طي صورتجلسه اي اسلحههاي تحت اختيار خود را اعلام داشته و آمادگي خود را براي تحويل اسلحه در صورت پاكسازي منطقه از صنار مامدي و افراد وي وتامين امنيت با برقراري پاسگاههاي ژاندارمري اعلام داشته اند. 
پاسگاههاي ژاندارمري دائر ميشود
وي گفت:در عمليات پاكسازي منطقه سلماس از افراد ضد انقلاب اهالي روستاها و ديگر مناطق سلماس با در دست داشتن عكسهايي از امام خميني، از افراد اعزامي بگرمي استقبال كردهاند. فرمانده تيپ دو سلماس گفت سه نفر باعث ناامني منطقه سلماس ميشوند كه عبارتند از صنار مامدي، حاج عبدالرحيم ساكن بايكان و شخصي بنام بجان مشهور به (بجو).  كه شخص نامبرده مدت 14 سال در شوروي اقامت داشته ومدتي نيز نزد ملا مصطفي بارزاني زندگي ميكرده و بعد از انقلاب ايران به كشور باز گشته و گفته ميشود كه اين شخص اهل عراق است.  وي در پايان افزود بعد از پاكسازي منطقه از اين افراد پاسگاههاي ژاندارمري داير خواهد شد.  
پاكسازي از وجود دموكراتها و خلع سلاح در بيشتر مناطق كردستان دنبال ميشود و با موفقيت به پيش مي رود. براساس گزارش ديگري از خبرنگار كيهان در اروميه پاكسازي و خلع سلاح و نبرد با بقاياي افراد حزب منحله دموكرات كردستان در پيرانشهر و اطراف سردشت و سلماس با شدت ادامه دارد.  در خارج از پيرانشهر افراد لشگر 64 يك پايگاه براي از بين بردن افراد مسلح حزب دموكرات كه افراد مسلح حزب دموكرات كه به جنگلها رفته اند ايجاد كرده و آنها را با هواپيما و هليكوپتر و توپ مورد حمله قرار ميدهند در حمله اي كه پريروز از طرف دموكراتها انجام گرفت و به وسيله افراد لشگر 64 اروميه با حمله متقابل عقب رانده شد دو نفر از افراد لشگر 64 شهيد و 5 نفر مجروح شدند و تلفات زيادي به مهاجمين وارد آمد از سردشت اطلاع ميرسد كه محاصره حدود 400 نفر از دموكراتها توسط افراد لشگر سنندج ادامه دارد و هواپيماها و هليكوپترها آنها را سركوب ميكنند.(كيهان24/6/1358)   
پيشمرگهاي دموكرات با تحويل اسلحه خود به ارتش آزاد خواهند بود.
اروميه ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: ديروز اطلاعيه اي از طرف لشگر 64 اروميه در مورد تحويل اسلحه انتشار يافت. متن آن بشرح زير است: برادران و خواهران غيور كرد ـ منطقه آذربايجان غربي، فرزندان اصيل ايران آگاه باشيد و امر رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني مبني بر بخشش و عفو اعضا و پيشمرگهاي پشيمان شده حزب دموكرات كردستان بارها از صداوسيماي راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي ايران بمنظور اگاهي تمام ملت پخش و در نشريات كشور نيز منعكس گرديده است، اكنون وظيفه ملي و ميهني و ديني هر يك از برادران مرد است كه اوامر رهبر انقلاب را به فرد فرد برادران فريب خورده كه تاكنون نتوانستهاند از اين امر آگاهي يابند، تفهيم نمايند كه كليه اعضا و پيشمرگهاي حزب دموكرات ميتوانند فورا اسلحه و مهمات خود را به ارتش تحويل داده و بدون كوچكترين نگراني خود را در آغوش ساير برادران هموطن و متعهد به جمهوري اسلامي جا دهند. از آزادي و موهبتي كه در سايه انقلاب اسلامي ايران نصيب ملت ايران گرديده است بهره برداري نمايند و هيچكس قدرت تعرض به آنها را ندارد. يگانهاي ارتش مدافع ملت است و جز نيروهاي حافظ انقلاب با ضد انقلابيون ميجنگند و هر عنصر خائن به انقلاب و هر كس را كه بر عليه نيروهاي انقلاب اسلامي اسلحه بكار ميبرد نابود خواهد كرد.لشگر64اروميه 24/6/58(جمهوري اسلامي27/6/1358)
ارتش در شهرهاي آذربايجان غربي  باقي ميماند.
اروميه – خبرنگار كيهان: فرمانده لشگر 64 اروميه در گفت و گويي اختصاصي با «حسين زينال پور» سرپريت كيهان در آذربايجان غربي، وضع مناطق كردنشين اين استان را تشريح كرد و ضمن آن گفت: با اعلام همبستگي كليه عشاير منطقه، آرامش و امنيت در سراسر استان آذربايجان غربي  برقرار شده است: 
فرمانده لشگر در مورد وضع منطقه قطور خوي گفت:در اين منطقه با اعلام همبستگي كليه عشاير  گروهان و پاسگاههاي ژاندارمري با همكاري اهالي منطقه مجددا داير ومستقر شده است و روساي عشاير منطقه حاضر شدند كليه سلاحها و مهماتي كه از پاسگاهها و گروهان ژاندارمري قطور گرفته بودند پس بدهند و در اختيار ژاندارمري بگذارند. سرتيپ ظهير نژاد افزود: فقط در اين منطقه «صنا رمامدي» و عدهاي كه همراهش هستند در كوههاي مرزي از اين سو به آن سو ميروند. 
«در پيرانشهر پس از خارج كردن دموكراتها از اين بخش و عقب راندن آنها به كوهها و جنگلها لشگر 64 يك پايگاه نظامي ايجاد كرده كه با هلي كوپترها و ساير سلاحهاي مدرن آنها را سركوب ميكنند و پاكسازي با شدت ادامه دارد و وضع پيرانشهر آرام و اهالي به شهر بازگشتهاند.	
سرتيپ ظهير نژاد افزود: در گردنه «شيخ» روبروي تمرجين «مرز ايران و عراق» شير مردان ايراني مرزهاي كشور ايران را همچنان نگهباني ميكنند و اشرار و افراد فريب خورده كه هر روز از تعدادشان كم ميشود در كوههاي اطراف مرز سرگردان ماندهاند و دسته دسته عشاير  مرزداران غيور كرد همبستگي و وفاداري خود را با حكومت جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارند و دامنه امنيت در شهرها و قراء و قصباتي كه قبلاً در زير كنترل حزب دموكرات بود گستردهتر ميشود. 
فرمانده لشگر 64 اروميه اضافه كرد: مناطق سردشت كه توسط افراد لشگر 64 اروميه تصرف شده است آرام و پاكسازي در كوههاي اطراف آن به شدت ادامه دارد و هليكوپترهاي مجالي به افراد سرگردان نميدهند و انها را سركوب ميكنند.
فرمانده لشگر در مورد موضوع مهاباد گفت: مسالهاي كه نشان دهنده وضع غير معمولي باشد وجود ندارد. وي در مورد اينكه تا چه زماني ارتش در شهرها باقي خواهد ماند و چه موقعي كار را به ژاندارمري و پاسداران خواهد سپرد گفت: واحدهاي لشگر 64 اروميه تا زمانيكه عوامل فاسد كاملاً ريشهكن نشدهاند در مواضع باقي خواهندماند و بعمليات كاوش و انهدام ادامه خواهند داد. 
فرمانده لشگر اروميه در پاسخ اينكه چه مقدار اسلحه از پادگان مهاباد بدست افراد حزب دموكرات كردستان در موقع اشغال پادگان افتاده است گفت:ده تانك، 18 عراده توپ، هشت خمپارهانداز 106 و تعداد زيادي از انواع سلاحهاي سنگين و سبك به دست افراد اين حزب افتاده است. (كيهان27/6/ 1358)
گفتكو با فرمانده ژاندارمري
فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه صبح امروز در گفتگوي با خبرنگار كيهان اظهار داشت: هدف حمله مهاجمان به پاسگاه دوآب ـ  نوسود از بين بردن پلهاي ارتباطي نوسود به پاوه و پاوه به سرپل ذهاب است و اگر اينكار صورت ميگرفت كمك رساني به پاسگاه مرزي از راه زمين عملاً غيرممكن ميشد. 
وي افزود:در اين حمله حدود 60 كرد مسلح شركت داشتند واز چند جهت به پاسگاه دوآب كه داراي موقعيت فوق الجيشي حساسي در نوار مرزي است حمله بردند ولي بادادن تلفات زياد عقب نشستند. 
فرمانده ناحيه ژاندرمري كرمانشاه در ادامه گفتگوي خود عنوان كرد:«در تهاجم اين عده يك جوانمرد بنام محمد امين و يك استوار ارتشي شهيد شدند ولي با وجود نيروهاي كمكي محاصره پاسگاه را شكستند و يك سرباز ژاندارمري نيز كه در جريان درگيري مفقود شده بود ديروز به پاسگاه بازگشت».
صبح امروز مسوول عمليات غرب كشور در مورد واقعه ديروز مهاباد گفت:«ديروز ساعت 5 بعداز ظهر دموكراتها با پرتاب نارنجك به ستاد عمليات پاسداران در مهاباد سه تن از پاسداران را شديداً مجروح كردند كه يكي از آنها حالش وخيم بوده و به بيمارستان اروميه منتقل شد».
وي در مورد حادثه دوم گفت:در ساعت 11/5 بعدازظهر ديروز نيز دموكراتها مجدداً با پرتاب نارنجكي به خودرو گشتي پاسداران قصد انهدام آنرا داشتند كه موفق نشدند و نارنجك خارج از خودرو منفجر شد و هنگامي كه پاسداران خواستند به مهاجمان تيراندازي كنند چون او ميان زنان و بچههاي خيابان پنهان شده بود نتوانستند اين كار را انجام دهند. (كيهان28/6/1358) 
فرمانده نيروي زميني به كيهان گفت: ارتش،شناسائي افراد بيگناه از ضد انقلاب را در كردستان شروع كرد.
چنديگان ارتش براي شناسائي به كردستان رفته اند.براي تفكيك افراد بي گناه از ضد انقلابيون در منطقه كردستان و پاكسازي كامل منطقه از افراد ضد انقلاب، يگانهاي عمليات رواني نيروي زميني با امكانات وسيعي به منطقه اعزام شدند و كار خود را آغاز كردند. «تيمسار ولي الله فلاحي» فرمانده نيروي زميني كه هم اكنون در بيمارستان بستري ميباشد، صبح امروز در گفتگوئي با خبر نگار سرويس شهري كيهان، ضمن افشاي مطلب بالا گفت: «نظر به اينكه ضد انقلابيون از مردم بي دفاع و بيگناه و مومن به انقلاب از تفكيك نشدهاند،  پيشروي ارتش براي پاكسازي، تاكنون به كندي پيش ميرفت،  و ضد انقلاب نيز با تاكنون به كندي پيش ميرفت،  و ضد انقلاب نيز با اطلاع از اين حس عاطفي نيروهاي مسلح در داخل مردم، به مبارزه با ارتش و ديگر نيروهاي رزمنده به ادامه مي داد.  پس از بررسيهاي لازم تصميم گرفتيم براي خاتمه دادن به اين وضع، يگانهاي عمليات رواني خود را به ميان مردم بفرستيم تا افراد اين يگانها با مذاكره با گروهها و افراد مختلف كرد،از نيازهاي مختلف آنان آگاهي پيدا كنند و با شناخت آن، آنانرا از عوامل ضد انقلاب و افراد حزب منحله دموكرات تفكيك نمايند تا بتوانيم سريعاً براي پاكسازي اقدام كنيم.  در پي اقدامات يگانهاي عمليات رواني و نتيجه مثبت اين برنامه، از روز گذشته افراد ارتش مبارزه وسيعي را براي پاكسازي آغاز كردند».  «تيمسار فلاحي» سپس افزود: «با تجربه و آگاهيهائي كه افراد ارتش در مبارزه و پاكسازي منطقه كسب كردهاند، خوشبختانه از دو روز قبل تاكنون، ما تلفات چنداني نداشته ايم و فقط يك شهيد و دو مجروح داشته ايم».  تيمسار ولي الله فلاحي سپس افزود: «در پي اقدامات سريع نيروهاي مسلح، دموكراتها و ديگر ضد انقلابيون،  حالت دفاعي به خود گرفتهاند و هر جا با نيروهاي ارتش و ساير رزمندگان روبرو ميشوند متواري مي گردند. از سوي ديگر همكاري مردم مسلمان كرد در زمينه اطلاعاتي به طور محسوسي افزايش يافته و در پاره اي موارد، شايان توجه است و همچنين در دو عمليات ضربتي، مقدار زيادي اسلحه و مهمات ضد انقلابيون در گردنه «زمزيرم» كشف و ضبط شد».  تيمسار ولي الله فلاحي در قسمت ديگري از اظهارات خود گفت: «در ساير مناطق نيز تا ماداميكه ضد انقلابيون از افراد بيگناه تفكيك نشوند، ارتش اقدامي نخواهد كرد».  وي درمورد تيراندازيهاي مستمري كه در بعضي از ساعات شب و روز در مناطق مختلف انجام ميشود گفت: «تيراندازي در منطقه اي درگير،  يك امر طبيعي است همانطور كه ميدانيد، كليه مواضع حساس بخصوص پادگانها تحت نظر و محافظت افراد مسلح ارتش و ديگر نيروهاي انقلابي است. بمحض اينكه آنها سايه اي را در اطراف اين نقاط مي بينند،اقدام به تيراندازي ميكنند و ساير نگهبانان نيز با شنيدن صداي تير، دست خود را روي ماشه ميگذارند درحاليكه پس از قطع صداي تير گاه معلوم ميشود كه شاخه درختي تكان خورده است و اين مسئله، درمورد ضد انقلابيون نيز صادق است».  تيمسار فلاحي در پايان اين گفتگو اضافه كرد: «دولت آمادگي اقدامات اجتماعي و اقتصادي را در منطقه دارد و مذاكرات سياسي نيز توسط نمايندگان دولت در محل ادامه دارد كه اميد زيادي به نتيجه مطلوب آن مي رود».(كيهان30/6/1358) 
انقلاب و ضد انقلاب
فرمانده لشگر اروميه نيز در يك تحليل كلي از انقلاب اسلامي ايران و بررسي نيروهاي انقلابي و مشخصات نيروهاي ضد انقلابي بفرضيه ملت ايران در مقابله و سيع با ضد انقلاب اشاره كرد و گفت: «با توجه باينكه ارتش جمهوري اسلامي در دوران انقلاب، يكي از نيروهاي مومن برهبري است و جزو نيروهاي انقلابي محسوب شده و در واقع ارتش انقلاب ناميده ميشود لذا اين ارتش نيز همانند همه گروههاي انقلابي موظف بوده و هست كه با تمام نيرو عليه نيروهايي كه ميخواهند روند طبيعي انقلاب را راكد سازند وارد عمل شود. وي در توضيح تاكتيك كلي ارتش در مقابل نيروهاي ضد انقلاب گفت: «ما در همه حال كوشيدهايم كه تقدم هجوم از سوي دشمن اجرا شود و هرگز خود آغاز گر برخورد مسلحانه نبوديم بلكه تلاش داشتيم و داريم كه وظيفه پاكسازي منطقه را با حداقل تلفات ممكن به انجام رسانيم. اما اين بدان معنا نيست كه در مقابل اين نيروهاي اهريمني سستي از خود نشان دهيم. بلكه با تمام نيرو وارد عمل شده و بشدت نيروهاي ضد كردمي را سركوب كرده و خواهيم كرد» فرمانده لشگر اروميه پيرامون بازگشت امنيت به منطقه گفت: «در حال حاضر همه شهرهاي منطقه از عناصر ضد انقلاب پاكسازي شده و در سردشت، تنها نقاط كوهستاني است كه فعلاً اين عناصر را پناه داده است و تلاش مذبوحانه آنان به فعاليتهاي شبانه در گروههاي كوچك و راهزنيها خلاصه ميشود». فرمانده لشگر اروميه در پايان از همه برادراني كه گول تبليغات پوچ معدودي ضد انقلاب را خورده و تسليم نشدهاند خواست كه به آغوش ملت بازگردند.(جمهوري اسلامي2/7/1358) 
فرمانده ژاندارمري كرمانشاه:دموكراتها هر شب حمله ميكنند0 
كرمانشاه – خبرنگار كيهان:«خشونت را بايد با خشونت جواب داد و مذاكره به تنهايي راه حل مناسب و كافي نيست»0
اين مطلب را فرمانده واحدهاي مستقر در مهاباد طي مصاحبهاي با خبرنگاران كيهان در كرمانشاه اظهار داشت0 
وي در توضيح اين مطلب افزود: با تكرار چند عمل مسلحانه در سطح شهر مهاباد و شهادت چند پاسدار و يك درجهدار ژاندارم ما به حضور خود در سطح شهر و كنترل شديد ان افزودهايم. وي اضافه كرد: با وجودي كه استقرار نظم و اداره امور انتظامي شهر به عهده پاسداران و ماموران شهرباني است اما عمل نظامي و تقويتي ما در مقابله با اقدامات مسلحانه بسيار جدي است وما هميشه منتظر پاسخ دادن به ضربههاي افراد مسلح هستيم. 
سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه نيز در مورد آخرين  تحولات منطقه حوزه عمل خود به خبرنگار كيهان گفت: پريروز يك درگيري شديد در «باينگان» داشتيم كه موفق به دفع ان شديم ما هر شب با  اين حملات روبرور هستيم و كاملاً آمادگي مقابله داريم. وي ضمن تكذيب تصرف شهر «نودشه» به وسيله دموكراتها گفت: اين خبر صحيح نيست و نودشه در اختيار دموكراتها نميباشد.البته در اين منطقه افرادي با تمايلات طرفداري از دموكراتها وجود داردند مه اين دليل تصرف شهر بوسيله دموكراتها نيست. 
نامبرده همچنين گفت:پيرو فرمان امام ما افرادي را كه اسلحه خود را تحويل دهد تحويل دادگاه انقلاب نميدهيم و ضمن به افرادي كه تشخيص دهيم براي حفظ احشام خود نياز به اسلحه دارند با تضمينهاي لازم اسلحه مي دهيم. فرمانده ناحيه ژاندرمري افزود: خبر مربوط به حركت 350 نفر از افراد مسلح كرد گفته شده مجهز به سلاح سنگين هستند و به سوي منطقه ما سرازير شدهاند مورد تاييد من نيست زيرا همانطور كه گفتيم نقل و انتقلات اين افراد بطور پراكنده در منطقه مشاهده ميشود. وي در عين حال يادآور شد كه دادن اسلحه به عشاير در اجراي سياست دفاع از خود و كنترل مرز بوسيله عشاير مومن ومعتقد به انقلاب اسلامي است0 
فرمانده ناحيه ژاندارمري سنندج نيز تشنج و درگيري در شهر بانه را تكذيب كرد و گفت: در اين شهر تنها اختلافات كوچكي در ارتباط با حضور پاسداران انقلاب پيش آمده بود كه منجر به بستن مغازهها شد وي اضافه كرد:  برخلاف شايعات رايج،در شاهراههاي استان كردستان امنيت كامل برقرار است و رفت وآمدبطور عادي انجام ميشود، البته ممكن است در يك منطقه دور افتاده راه بندان و گروگان گيري باشد كه مادر اين مورد نيز به موقع وارد عمل ميشويم.
برابر گزارشهاي رسيده از بانه اين شهر هنوز هم به علت بازداشت دوتن از مردم شهر توسط پاسداران انقلاب در حال تعطيل عمومي است. (كيهان4/7/1358)
جانشين رئيس ستاد مشترك ارتش:دوافسر فراري ارتش، دموكراتها را براي حملات زمستاني آماده مي كنند. 
حزب دموكرات كه در پي درگيريهاي شديد ماه پيش كردستان،به جنگلها و نوار مرزي گريخته اند،  تحت آموزش دو افسر فراري،خود را براي حمله گسترده آماده مي كنند.سرتيپ «رضا امين داري» جانشين ستاد مشترك ارتش،در گفتگوئي با كيهان، حضور دموكراتها را در جنگل «آلواتان» تائيد و اضافه كرد كه افراد ارتش با اين عناصرارتباطي داشتند وليكن ستونهاي مستقر كاملاً به اوضاع مسلط هستند».  سرتيپ امين داري شايعه پرواز هلي كوپترهاي عراق را بر فراز مهاباد تكذيب كرد و گفت: « پرواز هلي كوپترهاي عراقي توسط رادارها شناسائي شده و اقدام سريع براي دفع آنها صورت خواهد گرفت».  وي با اشاره به نقش دو افسر فراري گارد و آموزش افسري در غائله كردستان،  گفت: «سرگرد عباسي، افسر فراري گارد، مدتهاست كه با دموكراتها همكاري دارد و «سرهنگ قادري» از افسراني است كه در زمان خلع سلاح پادگان، با دموكراتها همكاري داشته است». سرتيپ امين داري پيرامون فرار عزالدين حسيني گفت: «در مورد وي اخبار گوناگوني در دست داريم كه تائيد نشده است و آخرين خبري كه رسيده حاكيست كه وي در «قلعه ديزه» كه يك دهكده عراقي نزديك مرز است، بسر ميبرد».  جانشين رئيس ستادمشترك ارتش، شايعات حضور دانشجويان دست چپي را در ميان دموكراتها بكلي تكذيب كرد و گفت در بين دستگير شدگان حتي يك دانشجو به چشم نمي خورد.  وي اضافه كرد: «عدهاي ازافراديكه در ارتش، دورههاي ششماهه جنگ چريكي ديده اند و بعنوان دلاور در خدمت ژانداركري درآمده بودند، به دموكراتها ملحق شدنده اند». وي احضار افراد خدمت كرده سالهاي 52تا57 را توسط ارتش بي ارتباطي به جريان كردستان اعلام كرد و اضافه كرد: «كه احضار افراد خدمت كرده كه غالباً بعنوان احتياط تلقي ميشدند، از سابق هم معمول بوده است و ارتباطي با كمبود نفر در ارتش ندارد. سرتيپ امين داري در مورد تجهيزات ستونهاي ارتشي گفت نيروهاي اعزامي از هر جهت مجهز هستند و ارتش تدارك كافي براي مقابله داردو هرگونه حمله اي دفع وسركوب خواهد شد».(اطلاعات9/7/1358)  
گفتگوبا چند تن از برداران ارتشي
خبرگزاري جمهوري اسلامي مركزاروميه، طي چند گفتگو كه با يكي از مجروحين وچند تن ديگر از برادران ارتشي كه دردرگيري دره قاسملو شركت داشتند، جزييات درگيري دره مذكور را جويا شد كه ذيلا رئوس گفتگوها از نظرتان ميگذرد:
دراين گفتگوها مساله سوق الجيشي و نظامي دره قاسملو مطرح گرديد كه جملگي بر حساس بودن و متمركز بودن گروههاي مسلح در نقاط مرتفع واقف بوده و اظهار ميداشتند كه در حركت ستون، شناسائيها و پيش بينيهاي لازم بعمل نيامده است و همچنين گروههاي مسلح كه از قبل آماده حمله بودهاند، در وسط جاده نرسيده به دره قاسملو، تخته سنگ بزرگي قرار داده كه مانع از حركت ستون گرديد. البته اين سنگ ميبايستي از قبل شناسائي ميشد. ضمناًبعضي از افراد مذكور به نارسائيهايي اشاره ميكردند و علل اصلي آن را از ناحيه فرمانده لشگر اروميه ميدانستند. در همين خصوص، يكي از برادران ارتشي ميگفت: «برخي از خودروها معيوب بوده كه از سرعت عمل ارتش ميكاهد و بايستي در اعزام خودروها به مناطق حساس دقت بيشتري مبذول گردد».(جمهوري اسلامي10/7/1358)
پاكسازي ضد انقلاب توسط لشگر 64
اروميه ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: سرهنگ صادقي فرمانده لشگر اروميه در گفتگويي اظهار داشت: دهكدهها و راههاي پيرانشهر و سردشت توسط لشگر 64 اروميه هم اكنون در حال پاكسازي از افراد حزب منحله دموكرات است و اضافه كرد البته افراد پشيمان شده حزب منحله مذكور با تحويل اسلحههاي خود و اظهار ندامت مورد عفو قرار ميگيرند. از جمله آقايان ايلخاني زاده از افراد سرشناس بوكان با افراد خود حاضر به تسليم اسلحههاي خود شدند كه مورد عفو قرار گرفتند. .(جمهوري اسلامي14/7/1358)
فرمانده ژاندارمري كرمانشاه به سپاه پاسداران پاسخ داد0
كرمانشاه –خبرنگاركيهان: هر كس و يا هر گروه ادعا كند كه ميتواند چها رصد و پنجار كيلومتر مرز مشترك ما «ايران» با عراق را، كاملاً ببندد و از نفوذ عوامل مسلح به داخل خاك ما جلو گيري كند به عقيده من صحيح و منطقي قضاوت نكرده است 
"سرهنگ اخياني" فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه اين مطلب را در پاسخ به به مطالب قطعنامه سپاه پاسداران غرب كشور، اعلام و به دنبال آن اضافه كرد: تصميمات سپاه پاسداران در مورد كنترل مرزهاي غربي كشور و دادن يك هفته مهلت به ژاندرمري براي كنترل آزمايشي مرز، چندان صحيح نبوده است و برادران پاسدار بايد بدانند كه هيچ گروه ودستهاي به تنهايي نميتوانند مرزهاي غربي ما را حفاظت و نگهداري كند. وي افزود: اگر برادران  پاسدار بما يك هفته مهلت دادند تا مرزها را كنترل كنبم ما به آنها يكسال مهلت ميدهيم تا اينكار را انجام دهند. زيرا يقين داريم اگر در هر پنچ كيلومتر مرز نگهبان بگذاريم وباز در هر صد متر انقدر شكاف و دهليز براي نفوذ به داخل خاك ما هست كه كنترل ان بسيار مشكل و غيرعملي است. فرمانده ناحيه ژاندارمري در ادامه گفتگويي خود گفت: «درهر صورت چنانچه بر ادران پاسدار واقعا قصد دارند مسووليت كنترل مرزهاي غربي را به تنهايي بعهده گيرند ما حرفي نداريم و باز با آغوش باز اين وظيفه را به آنها محول مي كنيم و مراقبت از خط مقدس مرز را به آنها ميدهيم. وي سه پيشنهاد براي كنترل مرز مشترك مابا عراق ارائه داد و گفت: فقط در صورتي ميتوان مرزها را بست كه اولاً از طريق سياسي همسايه ما را به اهميت و ضرورت اينكار متقاعد كرد. پيشنهاد دوم من دادن كار واقعي و عملي بمردم مرزنشين است، تا كمتر تحت تاثير تبليغات دمكراتها قرار گيرند. و پيشنهاد سوم انست كه بطور مداوم و از طريق گشت هوايي مرزهاي غربي را تحت كنترل قرار داد. البته ضرورت نگهداري از مرز بوسيله عشاير مرزي نيز اهميت فوق العاده اي دارد. سرهنگ اخياني در پاسخ باتهامات فرماندار اسلام آباد در مورد عدم توجه مامورين ژاندارمري «كرند» بحفاظت از دكل ماكروويو نيز گفت: اين اتهامات بي اساس است وآقاي فرماندار، تنها بقاضي رفته است زيرا سازمان ماكروويو خود، داراي 9 ژاندارم انتظامي است و اينعده بايد نخست از دكل ماكروويو مراقبت كنند و در صورت لزوم، از شهرباني و ژاندارمري كمك خواسته شود. وي سپس به درگيري در منطقه نوسود پاوه اشاره كرد و گفت: دمكراتها پريشب بقصد از بين بردن وسايل مخابراتي مرزباني «نوسود» دست به حمله زدند، اما در اين حمله موفقيتي نداشتند و تنها توانستند به يك خودرو و ژاندارمري با نارنجك آسيب وارد كرده و لاستيكهاي دو نفربر ژاندارمري را از بين بردند. وي تعداد حمله كنندگان را حدود 200 نفر اعلام كرد و گفت:در پاسخ دادن به حمله آنها ما با اسلحه سنگين وارد عمل شويم ولي از تعداد تلفات طرف مقابل اطلاعي نداريم، ضمناً دو شب پيش نيز در «باينگان» درگيري مختصري داشتيم كه تلفاتي نداشت، نامبرده در پايان گفت: تبليغات دمكراتها براي ايجاد و گسترش جنگ چريكي در زمستان بعقيده من، فقط هووجنجال است تا مساله كردستان را بيخودي بزرگ كنند و به هدفهايي كه از اين راه دارند، دست يابند. (كيهان15/7/1358)
اخطارشديد لشگر 64 به افرادي كه با مهاجمان همكاري كنند: به نزديكترين يگان ارتش يا ژاندارمري مراجعه و آنها را ازنقشههاي شيطاني ضد انقلاب آگاه سازيد. 
اروميه ـ لشگر 64 ديروز باانتشار اطلاعيهاي از اهالي آباديهاي آذربايجان غربي خواست كه براي جلوگيري از هر گونه اتفاقات در اعمال خرابكاري در منطقه با ارتش همكاري كنند. متن اعلاميه لشگر 64 آذر بايجان غربي باين شرح است: 
بسمه تعالي - اهالي غيور و ميهن دوست كرد! برادران و خواهران هموطن! وظيفه شرعي و ميهني فرد فرد شماست كه در راه پشتيباني از حكومت قرآن و جمهوري اسلامي و استقلال وطن و اجراي فرمان امام خميني، با ارتش و ژاندارمري همكاري كنيد. ارتش براي رفاه شما و امنيت منطقه تلاش ميكند براي اينكه جان و مال و خانواده شما از گزند اشرار ووطن فروشان در امان باشد بايد در همه حال دست برادري و همكاري بسوي برادران نظامي دراز كنيد. ارتش به كليه اهالي آباديهاي منطقه آذربايجان غربي اكيدا اعلام ميدارد چنانكه افراد ضد انقلابي و اشرار و مزدوران حزب دموكرات را پناه دهند و يابا آنان به هر نحوي همكاري نمايند و يا در مقابل اعمال آنان بي تفاوت باشند و يا خرابكاران و اشرار در حوالي آبادي آنان در جادهها و گذرگاهها ايجاد راه بندان نموده.وبه اعمال گروگان گيري دست بزنند و همكاري اهالي با آنان مشخص شود. يقيناً بدانند با خود اهالي آن حدودا مانند افراد حزب دموكرات و ضد انقلابيون رفتار خواهد شد. لذا به كليه اهالي محترم آباديهاي آذر بايجان غربي آگاهي داده ميشود كه به منظور جلوگيري از هر گونه اتفاقات و اعمال خرابكاري در منطقه با ارتش همكاري نمايند. با مراجعه به نزديكترين يگان ارتش و يا ژاندارمري مامورين را از مقاصد شوم و توطئه ضد خلقي آنان با خبر سازند. در اين مقابل ملت و وطن سربلند و در پيشگاه خداوند رستگار باشيد. 
لشگر 64 آذربايجان غربي(جمهوري اسلامي17/7/1358) 
يك هفته مهلت به دموكراتها
به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در اروميه ارتش جمهوري اسلامي در شهرستان سلماس به اعضاي حزب دموكرات يك هفته فرصت داد تا سلاحهاي خود را تحويل دهند و بمهين مناسبت اطلاعيهاي به اين شرح انتشار داد: 
بسمه تعالي
بدينوسيله به كليه كساني كه در حزب دموكرات نام نويسي كردهاند ابلاغ ميشود كه از تاريخ انتشار اين آگهي بمدت يك هفته فرصت دارند سلاحهاي خود را تحويل دهند. 
چنانچه تا پايان اين مهلت كسي از اعضاي حزب دموكرات اسلحه خود را تسليم ارتش نكند با وي به عنوان ضد انقلاب رفتار خواهد شد. اگر افرادي پيدا بشوند از نظر  نيروي انساني مادي يا معنوي به صنار مامدي كه يكي از فئودالهاي فراري اين منطقه است كمك كنند و يا او را پناه دهند خائن به دولت جمهوري اسلامي و ضد انقلاب محسوب ميشوند و در دادگاه جمهوري اسلامي محاكمه خواهند شد.(كيهان17/7/1358)
اظهارات رييس ستاد مشترك ارتش
«تيمسار شاكر» رييس ستادمشترك ارتش جمهوري اسلامي شب گذشته در گفتگويي با صداي جمهوري اسلامي جزييات حادثهاي را كه منجر به شهادت بيش از 20 نفر از پاسداران در سردشت شد تشريح كرد. تيمسار شاكر ضمن اين گفتگو اعلام كرد كه آتش  براي جلوگيري از فعاليت مهاجمان طرحي در دست دارد كه طي دو روز آينده به مورد اجرا خواهد گذاشت. وي اظهار داشت: در هفته گذشته فرماندهان سپاه منطقه غربي تصميم ميگيرند كه بعضي از پادگانهايي را كه پاسداردر آنها مستقر هستند جمع كنند. فرماندهي پاسداران مقيم ايستگاه «ربط» كه در غرب سردشت هست به فرمانده پادگان سردشت اطلاع ميدهد كه ما پادگان را ترك خواهيم كرد. فرمانده پادگان سردشت به ايشان ميگويد تا زماني كه ژاندارمري در پادگان مستقر است ما محل را ترك نكنيم حتي در اين موقع تيمسار سرتيپ اذري فرمانده منطقه غرب هم در آن پادگان حضور داشت، ساعت يك بعد از نصف شب فرمانده پادگان سردشت مطلع ميشود كه آنها قصد ترك پادگان رادارند جزئات حادثه كه قبلاً به اطاع رسيده است. بهر حال ما از طريق اقدام نظامي، گروگانها را آزاد خواهيم كرد.(كيهان 18/7/1358)
سقوط پاسگاه
كرمانشاه ـ « هاني گرمله» واقع در آخرين منطقه مرزي« اورامانات»از ساعت 21 عصر سه شنبه مورد حمله چهارصد نفر از مهاجمان قرار گرفت. پرسنل ژاندارمري مستقرند در اين پاسگاه 50 نفري كه تا بامداد ديروز به حملات مهاجمين پاسخ دادند و از بامداد ديروز ارتباط بي سيم اين پاسگاه با ژاندارمري قطع شد». 
پاسگاه سقوط كرد
سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاهان عصر ديروز به خبرنگار اطلاعات گفت: «با توجه به اينكه ماموران و جوانمردان ژاندارمري پاسگاه «هاني گرمله» 12 ساعت در برابر مهاجمان مقاومت كردهاند، ولي متاسفانه اين پاسگاه ظهر امروز(ديروز) سقوط كرد و بدست مهاجمان افتاد، دليل سقوط پاسگاه اين بود كه با وجود مقاومت شديد و رشادت زياد ماموران چون پاسگاه در داخل روستا قرار داشت سقوط كرد، ولي پايگاه ژاندارمريدري «هاني گرمله»كه در ارتفاعات اين روستا قرار دارد با وجود چند برابر بودن مهاجمان در مقابل ماموران ما، تا اين ساعت (5بعدازظهر)مقاومت كرده و ماموران سرسختانه با مهاجمان ميجنگند. وي افزود: «ارتباط بي سيم ما با پايگاه قطع شده و به علت صعب العبور بودن اين منطقه، امكان فرود هليكوپتر نيست».
اعزام نيروهاي كمكي
فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاهان گفت: «با تلاش زياد توانستيم يكي از جوانمردان را كه از ناحيه چشم گلوله خورده بود، به كرمانشاهان انتقال دهيم و هم اكنون در بيمارستان 200 تختخوابي كرمانشاه تحت معالجه است.» ديروز درگيري ماموران با مهاجمان در پايگاه «هاني گرمله»به شدت  ادامه داشت و ميزان تلفات مشخص نشد. ديروز همچنين نيروهاي كمكي از «نوسود»به كمك محاصره شدگان اعزام شدند.(اطلاعات 19/7/1358)
ادامه درگيري در«هاني گرمله»
كرمانشاه ـ فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه ديروز تاكيد كردكه بوسيله هلي كوپترهاي ارتشي، منطقههاني گرمله از راه هوا حفاظت ميشود ولي تلاش براي نجات و انتقال 50 نفر محاصره شدگان پاسگاه اين منطقه ادامه دارد. از وي سئوال شد: در بازديدي كه استاندار كرمانشاهان از بخش مرزي از«گله»به عمل آورد، به ايشان گزارش شد كه سردار جاف يك نيروي 410 نفري براي حمله به مرزهاي غرب كشور آماده كرده، آيا احتمال ميرود كه مهاجمان «هاني گرمله»از افراد سردار جاف باشند؟ فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاهان جواب داد:« احتمال دارد افراد او باشند، چون آخرين خبري كه به ما رسيده حاكي است كه مهاجمان 420 نفر بودهاند كه يك هنگ را تشكيل ميدهند». (اطلاعات 19/7/1358)
مصاحبه با تيمسار فلاحي
با تيمسار فلاحي فرمانده نيروي زميني كه براي شركت در مراسم تشييع جنازه شهدا به پزشكي قانوني آمده بود به گفتگو نشستيم و در مورد اظهارات اين پاسدار جوان پيرامون عدم همكاري ارتش با پاسداران سئوال كرديم. تيمسار فلاحي گفت: هليكوپترهايي كه اين برادر پاسدار از آن ياد كرده است اسكورت ستون تداركاتي ارتش بوده كه در ساعت 5/10 صبح روز پانزدهم از بانه عازم سردشت بوده است. در اين ساعت بما خبر دادند كه مهاجمين كه تعدادشان نيز زياد است به ستون اعزامي از بانه در سر راه سردشت حمله كردهاند و به جنگ چريكي و و عمليات كمين و ضد كمين پرداختهاند. دستور داده شده كه ستون به بانه برگردد و هليكوپترها به تعقيب و شناسايي مواضع مهاجمين و قطع و قمع آنان بپردازند در اين حمله يكي از سربازان لشگر شهيد شده است و نزديك به 150 نفر نيز مجروح شدهاند و اين هليكوپترهايي كه اين پاسدار از آن ياد ميكند همان هليكوپترهايي بودهاند كه مشغول تعقيب مهاجمان بودهاند  از سوي ديگر ارتباط هليكوپتر با بيسيم اصلاً ميسر نيست مگر اينكه قبلاً فركانس آن با بيسيم ديگري كه ميخواهد با هليكوپتر تماس بگيرد تنظيم شده باشد. هليكوپترهاي ما كه يكي كبري و ديگر و ديگري جت «رنجر» بودند، آنها را در حين گشت و تعقيب مهاجمين ديده بودند و يكي از خلبانان با فرود هليكوپتر خود با آنان به گفتگو پرداخته بوده است ولي پاسداران وديگر افرادي كه گويا هنوز درگير نشده بودند اعلام كرده بودند ما كاملاً مسلح هستيم و قادر به دفع هر گونه خطري هستيم به اين جهت هليكوپتر هم به دنبال ماموريت خود مي رود. 
اين پاسدار همچنين ميگويد، در هنگام درگيري هليكوپتر كبري را ديده ايم، تحقيقات مفصلي انجام دادهايم و فعلاً خلبان هليكوپتر را احضار كردهايم تا به تحقيق از او از ماجرا مطلع شويم. چنانچه او شعلههاي از آتش  ودود را كه ناشي از آتش  گرفتن كاميونهاي ارتشي باشد ديده باشد و به روي خودنياورده باشد مطمئناً دادگاهي خواهد شد.
 در حاليكه من مطمئنم كه به دليل عاطفه شديدي كه خلبانان ما نسبت به نيروهاي مختلف كشور بخصوص پاسداران دارند اگر متوجه شوند مشكلي براي گروهي پيش آمده است غير ممكن است بي تفاوت باشند 
تيمسار فلاحي در مورد اظهارات پاسداري كه اعلام كرده بود در سردشت نه ارتش به ما كمك كرد و نه ژاندرمري گفت: زماني كه عدهاي پاسدار سالم به سردشت رسيدهاند ساعت 6 بعدازظهر بوده و در اين ساعت همانطوري كه خودتان هم ميدانيد هوا تاريك است، بخصوص در مناطق جنگلي و كوهساني چنانچه اقدامي در مورد حركت به محل حادثه به عمل ميشد، بدون شك نه اينكه نتيجهاي براي مجروحان ببار نميآورد بلكه تمام آنهايي كه عازم اين ماموريت شده بودند بعلت تاريكي و عدم آشنايي به محل بدليل وجود كوره راههاي كوهستاني، همه كشته ميشدند و ماجرا فجيعتر ميشد. افراد ارتش به محض اطلاع از ماجرا بلافاصله از گروهي داوطلب دعوت كردندكه آماده شوند، صبح زود حركت كنند، گروهي از برادران فداكار و از جان گذشته در ساعت بين 6 تا 7 صبح با تجهيزات كامل حركت كردند و قدم به قدم تمام منطقه مسير خود را براي پاكسازي كاوش كردند و 3 يا 4 ساعت بعد به محل رسيدند و مجروحان را به بيمارستان رساندند و شهدا را نيز به منطقه آوردند كه به تهران منتقل شدند.
تيمسار فلاحي كه شديداً از اين حادثه متاثربود، گفت آنچه مسلم است ما در برابر اين عمل ناجوانمردانه و تهاجم افراد حزب دموكرات ساكت نخواهيم نشست و با برنامه منظمي كه طرح ريزي شده است شديداً عمل خواهيم كرد.(كيهان19/7/1358)
حمله دموكراتها به پاسگاههاي مرزي دفع شد0 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان حمله شديد دموكراتها مسلح به پاسگاه مرزي «هاني گرمله» نوسود، در ساعت 7 بامداد ديروز پايان يافت، اما صداي تيراندازي و تك تير در سطح منطقه تا ساعت 6 بعدازظهر، به گوش ميرسيد0 
"سرهنگ اخياني" فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه با اعلام اين خبر گفت: مهاجمان مسلح در حمله پريشب خود، پاسگاه ژاندارمري را در داخل شهر آتش  زدند و آن را به تصرف خود در آوردند0 
وي افزود: مامورين ژاندارمري در اين پاسگاه، قبل از حمله دموكراتها، به پايگاه عملياتي ژاندارمري كه در يكي از ارتفاعات اين منطقه واقع است رفته بودند وپاسگاهي كه به تصرف درآمد، بدون نفر و به حالت مخروبه و بي دفاع بود0 
سرهنگ اخياني در مورد تلفات اين حمله گفت: هنوز گزارش دقيقي از تعداد تلفات بدست من نرسيده است، اما سه تن از مجروحان به بيمارستان منتقل شدهاند كه حال دو تن از آنها وخيم است0 
فرمانده ژاندارمري كرمانشاه اضافه كرد:وظيفه اصلي ما در حال حاضر، انتقال مجروحان از منطقه به بيمارستان است و در ساعت 9 بامداد ديروز هليكوپتر ژاندارمري براي حمل مجروحان به منطقه رفت و براي فرود آن، چند فروند هليكوپتر از هوانيروز كرمانشاه وارد صحنه عمليات شدند و محل فرود را پاكسازي كردند0 
 وي افزود: كليه نقاط و ارتفاعات منطقه توسط هليكوپترها از راه هوا و مامورين ژاندارمري از راه زمين مورد شناسايي قرار گرفته ولي تا اين لحظه (6 بعدازظهر ) قواي كمكي ژاندارمري هنوز نتوانستهاند وارد منطقه درگير شوند اما قدم به قدم مشغول پيشروي هستند0 
حمله 400 نفر ي به پاسگاه
از سوي ديگر سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندرمري كرمانشاه بعدازظهر ديروز در يك گفتگوي تلفني با خبرنگارخبرگزاري پارس گفت: اين خبر كه از پاسگاه «هاني گرمله» مورد حمله يك هزار مهاجم قرار گرفته صحت ندارد. بلكه گفته ميشود كه حدود چهارصدو بيست و هفت نفر لبه اين پاسگاه كه پنجاه نفر از افراد ژاندارمري مدافع آن بودند حمله كردهاند. بگفته فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه حمله از نخستين ساعات پريشب آغاز و تا ساعت پنج بامداد ارتباط بي سيم با پاسگاه «هاني گرمله» برقرار بوده و در اين ساعت ارتباط بكلي قطع شد.
سرهنگ اخياني گفت: ما موفق شديم تا ساعت هفده وده دقيقه چهار مجروح را با هليكوپتر از پاسگاه به كرمانشاه منتقل كنيم و در اين نقل وانتقال از حمايت  هليكوپترهاي كبري برخوردار بوديم و كار تخليه پاسگاه از افراد ادامه دارد.
سرهنگ اخياني افزود: از ساعت هفده وده دقيقه امروز (ديروز ) مهاجمان دامنه تهاجم خود را منطقه نوسودگسترش دادند و يك نفر بر از سه نفربر ارتشي را كه در چهار كيلومتري نوسود از ماموران ژاندارمري حمايت ميكرد به آتش  كشيده شد و 2 نفربر ديگر عقبنشيني كردند 
فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه همچنين گفت: با توجه به حملاتي كه در سردشت صورت گرفت و حملات چند شب پيش در بخش كرند به دكل مخابرات نشان ميدهد ضد انقلاب و دموكراتها بصورت اكيپهايي بزرگ و كوچك درآمده و حملات خود را بصورت گروهي و چريكي انجام ميدهند. در مورد كمكهاي ارتش به ژاندارمري براي مقابله با مهاجمان سرهنگ اخياني گفت: ارتش دخالت ندارد و اين ماموران ژاندارمري هستند كه از مرزها پاسداري ميكنند و هر گاه ما از ارتش كمك بخواهيم ارتش بيدرنگ به كمك ميشتابد و در عمليات امروز ما از حمايت هليكوپترهاي كبرا و نفربرهاي ارتشي برخوردار بوديم.
اظهارات سرلشگر شاكر
در ارتباط با اين خبر، خبرنگار خبرگزاري پارس در تهران ديشب يا تيمسار سر لشگر شاكر رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران تماس گرفت، تيمسار شاكر ضمن تاييد اين خبر گفت: هر گاه يگانهاي ژاندارمري كه ماموريتي بر عهده دارند و يا پاسگاههاي آنان به خطر افتد و از ارتش تقاضاي كمك نمايند، مطمئنا ارتش در سريعترين زمان ممكن و يا حداكثر امكانات موجود از ژاندارمري حمايت مينمايد و بر همين ميني  نيز امروز (ديروز )بمجرد در خواست ناحيه ژاندارمري كرمانشاه اين پشتيباني انجام گيرد.(كيهان 19/7/1358)
اطلاعيه لشگر 64 آذربايجان غربي
صبح امروز لشگر 64 اروميه آذربايجان غربي اطلاعيهاي در رابطه با واقعه سردشت ـ بانه صادر كرد و از روستانشينان خواست كه در اجراي فرمان امام خميني با ارتش ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران همكاري كنند.متن اطلاعيه از اين قرار است: اهالي غيور و ميهن پرست كرد، برادران و خواهران هموطن، وظيفة شرعي و ميهني فردفرد شماهاست كه در راه پشتيباني حركت قرآن و جمهوري اسلامي و استقلال وطن و اجراي فرمان امام خميني با ارتش و ژاندارمري همكاري كنيد ارتش براي رفاه شما و امنيت منطقه تلاش ميكند براي اينكه جان و مال و خانوادة شما از گزند اشرار و وظن فروشان در امان باشند بايد در همه حال دست برادري و همكاري به سوي برادران نظامي دراز كنيم ارتش به كلي اهالي آباديهاي منطقه آذربايجانغربي اكيداً اعلام ميدارد چنانچه افراد ضد انقلابي و اشرار و مزدوران حزب منحله دمكرات را پناه دهند و به آنان به هر نحوي همكاري و يا در مقابل آنان بي تفاوت باشند و با خلافكاران و اشرار در حوالي آبادي آنان در جادهها و گذرگاهها ايجاد راهبندان نموده و به اعمال گروگان گيري دست بزنند و همكاري اهالي با آنان مشخص باشد يقيناًبدانند با خود اهالي آن حدود مانند افراد حزب منحله دمكرات و ضد انقلابيون دمكرات رفتار خواهد شد. لذا به كلية اهالي محترم آباديهاي آذربايجان آگاهي داده ميشود كه به منظور جلوگيري از اتفاقات و اعمال خرابكاري در منطقه با ارتش همكاري و با مراجعه به نزديكترين يگان ارتش و يا ژاندارمري مأمورين را از مفاسد شوم و توطئة ضد خلقي آنان باخبر سازند تا در مقابل ملت و وطن سربلند و در پيشگاه خداوند رستگار باشند.(اطلاعات 20/7/1358)
درگيري و راهبندان دموكراتها در گردنه پلنگانه
كرمانشاه – خبر نگار كيهان: در دو درگيري و راهبندان شديد در گردنه «پلنگانه» در اطراف پاسگاه «دوآب» و «نوسود»، دو سرباز ارتشي و يك ژاندارم مجروح شدند.  «سرهنگ اخياني» فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه با اعلام اين مطلب، به خبرنگار كيهان گفت: «افراد مسلح كرد، كه اين روزها دردستههاي كوچك و بصورت چريكي قصد حمله به راهها و ضربه زدن به واحدهاي مستقر در مسيرهاي اورامانات را دارند،  ديروز به چند نقطه حمله بردند، اما حملات آنان با اعزام نيروهاي كمكي دفع شد».  وي افزود: «حمله نخست آنها به يك خودروي ارتشي در مسير راه پاسگاه دوآب بود كه بر اثر آن، دو مأمور ارتشي ژاندارم مجروح شدند و خودروي آنها نيز آتش گرفت.  دومين حمله دموكراتهاي مسلح به گردنه «پلنگانه جوانرود» براي بستن راه كرمانشاه بود كه باز هم با دخالت سريع افراد ارتش خنثي شد».فرمانده ژاندارمري كرمانشاه، همچنين تعلل فرمانده ژاندارمري پاوه در اعزام نيرو به گردنه «قشلاق» را تكذيب كرد و گفت:متاسفانه از اين اتهامات زياد زده ميشود،در حاليكه در درگيري گردنه قشلاق، ما اولين واحدي بوديم كه با ماشين ژاندارمري، پاسداران را به منطقه فرستاديم».عبداللهي، مسئول عمليات سپاه پاسداران مستقر در غرب كشور نيز به خبرنگار كيهان گفت: «اوضاع كلي منطقه كرمانشاه و كردستان در دو روز گذشته، با آرامش نسبي سپري شد و هيچ حمله جدي در طي اين مدت، صورت نگرفت».  وي شايعه گسترش حملات دموكراتها در زمستان و فصل شديد سرما را تبليغات بي اساس خواند و گفت: «اين مطلب كه بارها توسط اشخاص غير مسئول عنوان شده به هيچ وجه صحت ندارد، زيرا گسترش حملات در زمستان چندان به نفع دموكراتها نيست و سرما و يخبندان، عامل تحرك را از اين عده خواهد گرفت و شناسايي و رديابي آنها نيز براي واحدهاي تعقيب كننده، پاسداران و ارتش، آسانتر خواهد كرد».  نامبرده اضافه كرد: «درفصل زمستان، دموكراتها مجبورند از كوه پائين آمده و به واحدهاي مستقر در مسير خود حمله كنند، درحاليكه ما در سنگرهاي خود با پوشش بيشتر و آمادگي كامل، پاسخ آنها را خواهيم داد، مضافاً اينكه سرما ما را از پا نمي اندازد».  فرمانده عمليات سپاه پاسداران، همچنين گفت: «تبليغ دموكراتها براي جنگ همه جانبه بيشتر، ايجاد جنگ رواني است و اين عمل، در يك جنگ محدود و محلي امري طبيعي است».  وي عوامل دموكراتها را در جاسوسي در سطح مناطق كرد نشين  و گزارش نقل و انتقالات واحدها تائيد كرد و گفت: «همانطور كه دموكراتها جاسوساني دارند كه در مسير واحدها كمين مي كنند، ماهم عواملي در تشكيلات آنها داريم و به همين دليل، بيشتر حملات قريب الوقوع آنها را خنثي كردهايم».  عبداللهي عدم هماهنگي در صفوف واحدهاي مستقر در پاوه را نيز تأييد كرد و گفت: «متاسفانه در جريان درگيري قشلاق ديديم كه افراد ژاندارم فقط به خاطر نداشتن دستور، از اعزام سريع پاسداران پاوه به منطقه درگيري،  خودداري كردند و حال آنكه در چنين وضعي، نيازي به كسب تكليف و دستور گرفتن نيست و همه واحدها بايد بطور هماهنگ وارد عمل شوند».  وي ضمناً مشكل دير رساندن مجروحين به بيمارستان و كمي حقوق و مشكلات ديگر پاسدارن را در تامين آذوقه ومهمات تائيد كرد و يادآور شد كه فعاليتهاي زيادي براي حل اين مشكلات در جريان است.  ستوان «مغازي نژاد» فرمانده پاسگاه ژاندارمري پاوه درمورد تعقيب و سركوب دموكراتهاي مسلح منطقه گفت:«به اعتقاد من، تشكيل و تقويت پاسگاههاي مرزي بوسيله نفربرهاي ارتشي و ساير تجهيزات سنگين بسيار مفيد است و با اين اقدام و با تجهيز هلي كوپترهاي جنگي و اعزام سريع آنها به مناطق درگير، مي توان يك وسيله پشتيباني با پوشش كامل و مؤثر داشت».  وي همچنين گفت: «خلع سلاح عمومي در تمام سطح منطقه نيز از ضروريات است و با اين اقدام، از افزايش عمليات مسلحانه در سطح منطقه تا حدود زيادي جلوگيري مي كنيم».  فرمانده ژاندارمري اضافه كرد: «شدت عمل با كسانيكه عليرغم عفو عمومي امام، اسلحه خود را تحويل نميدهند و وارد سنگرها مي شوند و تير اندازي مي كنند، امري ضروري است، در عين حال بايد بگويم كه ايجاد يك رهبري عملياتي در مناطق كوهستاني از نظر هماهنگي در كار عملياتي واحدها، پاسداران،ارتش و ژاندارمري براي انجام برنامه پاكسازي و قدم بقدم منطقه لازم است».  نامبرده گفت: «وضع شهر «بانيگان» همچنان متشنج است و ما در اين منطقه، احتياج به يك نيروي ارتشي دائم و يك محوطه ايمني براي پاسگاه ژاندارمري با بتون و مجهز و مسلط در دو طرف كوههاي شهر داريم.  واحدهاي ارتش اكنون در يك محل نيمه مخروبه مستقر شدهاند و با آمدن فصل زمستان، اشكالات زيادي براي اين واحدها بوجود خواهد آمد». (كيهان20/7/1358)
آمادگي كلاه سبزها براي كمك به اهالي مهاباد
اروميه ـ لشگر 64 اروميه روزپنجشنبه با انتشار اطلاعيهاي آمادگي نيروهاي كلاه سبز ارتش جمهوري اسلامي ايران را براي كمك به مردم مهاباد اعلام كرد. دراين اطلاعيه آماده است:
 اهالي محترم مهاباد همانطوري كه ميدانيد هدف و ماموريت ارتش حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و پشتيباني از خواستههاي مردمي كليه قشرهاي ستم ديده ايران بخصوص مردم شرافتمند و غيور كردستان ميباشد. 
ما بر ستمهاي پي در پي كه در دوران رژيم گذشته بر شما خواهران و برادران مسلمان كرد وارد آمده است بخوبي آگاهيم و اينك در اين لحظات بحراني و تاريخي كلاه سبزهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران اين افتخار را دارند كه به ياري مردم دلاور مهاباد شتافته و خواستهاي شما را در حدود امكانات برآورده بسازند اميد است دست برادري ما را به گرمي بفشاريد تا زير سايه امنيت و آرامش ايراني آباد و آزاد و بدور از هر گونه تبعيض بسازيم 
لشگر 64 اروميه، كلاه سبزها(جمهوري اسلامي21/7/1358) 
اطلاعيه پادگان اصفهان
بسم الله المنتقم(بنام خداي انتقام گيرنده)-سلام بر شهيدان راستين اسلام. سلام بر آنان كه جانشان را دادند، اما دينشان را هرگز، سلام بر آنان كه بر روي خاك سرد كردستان، نماز خون را به جماعت اقامه كردند.
و درود بر شما اي ملت غيور كه بپا خاستيد كه سردشت كردستان را آغازي ديگر براي قيام خود عليه امپرياليسم شرق و غرب بسازيد. اما شما اي خواهران و برادران، اي مردم دلير اصفهان شما اي كه در كردستان  نبوديد و افتخار خواندن نماز خون را با برادرهاي كوچك خويش نداشتيد. شمايي كه در سردشت نبوديد تا در آخرين لحظاتي، با عزيزان اسلام پيمانتان را نو كنيد. آري شما اي مسلمانان به جهاد برخاسته آيا آگاهيد كه دشمن در سردشت چه كرد ؟ دشمن قلب مطهر امام زمان را هدف گرفت. دشمن، روح پاك خميني بزرگ را آماج گلولههاي خود ساخت. 
و دشمن نه بر جان دهها خانواده داغدار، كه بر جان ارتش ايران آتش گشود. اما گويي دشمن صفوف بهم فشرده ارتش ايران را هم نديده است گويي كه بر چهرههاي پر از خشم سربازان اسلام، چشم ندوخته است، گويي كه دشمن از ايمان ارتشي و از آتش سلاحش خبر ندارد، گويي كه نميداند سرباز اسلام ـ درجه دار اسلام و افسر اسلام، يعني چهگويي كه آمريكا و اسرائيل هنوز باور ندارند كه به محض اراده امام، هزاران هزار نظامي از پادگانهاي كشور خارج شده و فوج فوج براي نابودي دشمن حركت خواهند كرد. آري، گويي كه عفو امام و بخشش اسلامي به مزاج دشمن خوش نميآيد اما بايد بدانند كه رهبر ما، علي (ع ) اگر چه پشتش با گريه يك يتيم ميلرزيد، اما در عوض چون كوه در مقابل نيروهاي پليد كافر، مشرك و منافق ميايستد و خند قهاي اطراف مدينه را از سرهاي بريده شده، پر ميساخت.
آري، اي ملت، گويي كه امپرياليسم، هنوز خشم انقلابي ارتش اسلامي ايران را باور ندارد، پس نشانشان خواهيم داد. و قلبهاي سياه اين حيوانات خونخوار را با گلولههايمان، خواهيم شكافت كه ديگر براي ارتش اسلام، صبر مفهومي نخواهد داشت و كافيست كه رهبر فرمانمان دهد تا حتي يك عضو حزب دمكرات را زنده نگذاريم. امروز سربازان، درجه داران و افسران مركز آموزش توپخانه، گروههاي 44 و 55 توپخانه و پادگان اصفهان، با فريادهايشان به امواج خروشان شما مردم انقلابي و داغدار اصفهان، پيوستند و اين نويد را ميدهند كه: تا خون در رگهاي پرسنل ارتش اسلام ميجوشد، توطئه كمونيسم و كاپيتاليسم نمي تواند اسرائيل جديد در ايران به پا كند. آري برادران ارتشي شما، امروز با فريادهايتان و فدا با سلاحهايتان گفته خويش را ثابت خواهند كرد.  روايط عمومي مشترك نيروهاي مسلح ارتش  جمهوري اسلامي(مستقر در پادگان اصفهان).(جمهوري اسلامي21/7/1358)
گروگانها آزاد نشدهاند.
كرمانشاه - سرهنگ اخياني فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه عصر ديروز گفت: در جريان درگيريهاي منطقههاي «هاني گرمله» و«دزاور» يك افسر، دو درجهدار و دوسرباز كه در پاسگاه دزاور بودند به گروگان گرفته شدند. وي افزود: قرار بود اين عده عصر امروز «ديروز»آزاد شدند، ولي تاكنون از آزادي آنان خبري نشده است.(كيهان 21/7/ 1358)
دردو روز گذشته،چند شهر در غرب كشور،دچار ناآرامي شد.
شهرهاي مناطق غرب كشور در 48 ساعت گذشته،دچار ناآراميهايي بود كه از آن جمله حمله به ساختمان شهرباني مريوان و درگيري در «باينگان» تيراندازيهاي پراكنده در بوكان و حمله مهاجمان به مرزباني نوسود و درگيريهاي معتدد در ديروز در مهاباد را مي توان نام برد. 
سرهنگ "اخياني" فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه، پيرامون حمله به مرزباني نوسود گفت: اين حمله ساعت 23 شب صورت گرفت و مهاجمان كه حدود بيست نفر بودند با سلاحهاي مختلف به مرزباني نوسود يورش بردند كه اين يورش از سوي محافظين مرزياني عقب رانده شد.
سرهنگ "اخياني" افزود: مهاجمان پس از دستيابي به پاسگاههاي «هاني گرمله» «دزاور» و در پي آنكه ما پاسگاه مشرف بر ارتفاعات آن را از افراد تخليه كرديم حمله خود را متوجه اطراف نوسود كردند و يك «نفربر» را به آتش  كشيدند كه منجر به شهادت يك درجهدار ارتشي شد.  
در حملات پريروز، هليكوپترهاي كبري شركت كردند و فعاليت موثر هليكوترهاي كبري از شدت حملات مهاجمين كاست و آنها را عقب راند. 
«سرهنگ اخياني» اضافه كرد: مهاجمان پس از تصرف پاسگاههاي «هاني گرمله» و «دزاور» اين دو پاسگاه راآتش زدند.(كيهان21/7/1358)
تيمسار شاكر:تا زماني كه سلاح دست افراد غير مسوول حزب دموكرات كردستان باشد انتظار اين حملات متفرقه ميرود.  
شيراز-خبرگزاري پارس: تيمسار شاكر رييس  ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران عصر پريروز وارد شيراز شده و مورد استقبال دانش آموزان و استاندار فارس. شهردارشيراز و فرماندهان نيروهاي انتظامي مستقر در فارس قرار گرفت سپس شاكر در گفتگوئي اظهار داشت هدف اصلي ارتش در كردستان تأمين امنيت در اين منطقه براي مردم است و اقدامات پراكنده ضد انقلابيون دركردستان هيچ تغييري در برنامههاي ارتش نخواهد داد و بطور كلي در منطقه كردنشين به استان كرمانشاهان كردستان و آذربايجان غربي ارتش امنيت را برقرار ميكند.
در مورد پاكسازي و خلع سلاح غرب كشور. رييس ستاد مشترك ارتش گفت گفت ارتش اصولا هيچگاه ماموريت خلع سلاح را در كشور نداشته و ندارد وي افزود ماموريت خلع سلاح حسن وظايف ژاندارمري است منتهي پادگانهاي مقاومت ارتش در نقاط مختلف كرد نشين از عمليات پاكسازي ژاندارمري و حمايت خواهد كرد و هر جا كه ژاندارمري احتياج داشت  ارتش نيروهاي پاكساز را تقويت خواهد نمود. تيمسار شاكر در مورد آخرين اخبار كشور گفت تا جائي كه اطلاع دارم آخر وقت امروز جمعه توسط تعدادي از مهاجمين با سلاحهاي گوناگون پاسگاههاي ژاندارمري مورد حمله قرار گرفته و افراد يك پاسگاه كه معمولاًُ كه بين 30 تا 50 نفر ژاندارم دارد چنانچه سو قصد خود دفاع كنند ار ارتش كمك ميخواهند و ارتش بوسيله هليكوپتر و نفربرهاي زرهي به كمك آنها ميآيد تا زماني كه سلاح دست افراد غير مسوول حزب دموكرات كردستان قرار دارد انتظار اين حملات متفرقه به پاسگاههاي ژاندارمري ميرود. تيمسار شاكر آنگاه در مورد هماهنگي پاسداران گفت: كه پاسداران مستقر در منطقه غرب كه تحت كنترل فرمانده عيليات منطقه غرب هستند رييس  ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران سپس پيرامون شايعه استفاده از عشاير قشقائي و بوير احمد در جنگهاي كردنشين گفت:«اصولاً اگر از اين عشاير بخواهيم در منطقه كردنشين استفاده شود ارتش دخالتي نخواهد داشت و اين مربوط به ژاندارمري است كه از عشاير استفاده كند. اما تا آنجا كه من اطلاع دارم صحبت در مورد بكار گرفتن عشاير قشقايي يا مناطق ديگر در كردستان نبيست تيمسار شاكر آنگاه در پاسخ سه سئوالي در مورد شايعه شمارگر نيروهاي ارتش يك كشور هستند در مرز ايران گفت ارتش ايران آمادگي مقابله با هر نوع تجاوز خارجي را دارد و تا آنجا كه من اطلاع دارم درگيري به ارتش گزارش نشده است تيمسار شاكر در پايان گفت من براي بازديد پادگانهاي شيراز و احياناً ساير نقاط فارس به اين منطقه آمدهام و پيام من براي همكاران عزيزيم پيام برادري است.(جمهوري اسلامي22/7/1358) 
پيام فرمانده شهرباني   
تهران- خبرگزاري پارس:سرتيپ دانشور فرمانده ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران روز پنجشنبه پيامي فرستاد.
پيام فرمانده ژاندارمري چنين آغاز ميشود:   
ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران كه حافظ امنيت داخلي و مرزهاي كشور است به برادران و خواهران عزيز مسلمان و ايراني كرد خود درود ميفرستدو از همگان با توجه به امر به امر خداوند و اعتصوبحبل الله جميعاً و لا تفرقوا و نكات مشروحه زير تقاضاي همكاري در اجراي وظايف خود مينمايد:
1 ـ تحريك دشمنان اسلام به منظور ايجاد اختلافات مذهبي: دشمنان اسلام و ايران بر خلاف امر خداوند سعي و تلاش ميكنند با ايجاد اختلاف بين پيروان مذاهب مختلف موجب تفرقه و ضعف مسلمانان شده به سرزمين و اموال ما مسلط شوند.
در ادامه اين پيام ميخوانيم:
ب: صلاح الدين ايوبي كرد با استفاده از اتحاد مسلمين توانست بيت المقدس قبله اول مسلمين را از تهاجم صليبيون رهايي بخشد.
پ:در اثر اختلاف و تفرقه مسلمين و حكومتهاي دست نشانده. آنان ميشود كه بيت المقدس بدست صهيونيست و حاميان استعمارگرش افتاده و برادران مسلمان و مستصعف فلسطين آواره هر روز زير بمباران به خاك و خون ميغلتند و اين انقلاب اسلامي ايران است كه برهبري امام خميني به حمايت مظلومان فلسطين قيام و و با اعلام روز قدي تا آزادي كامل از هيچگونه كمكي به آنان دريغ نخواهند كرد 
2 ـ تحريك دشمنان ايران براي ايجاد اختلاف بعنوان خودمختاري.
الف: با اجراي قوانين اسلامي بين همه مسلمانان عدالت و مساوات جاري شده و هر فرد يا جامعهاي با حفظ آداب و رسوم و فرهنگ خود با ساير افراد و جوامع مسلمان ديگر با برادري زندگي مينمايند 
ب: با انتخابات و تشكيل مجلس شوراي ده ـ شهر ـ استان ـ كشور همه در تعيين سرنوشت و اداره امور مربوطه سهيم و شريك بوده و بدين ترتيب خود گرداني ـ و يا خود مختاري صددرصد عموم مردم مسلمان ديگر ايران تامين گرديده است. 
پ: هيچ فرد مسلماني در حكومت اسلامي بديگري امتيازي نداشته و جامعه اسلامي بي مثال بوده و كسي نزد خداوند مكرم تر است كه تقواي او بيشتر باشد. 
3 ـ ابعاد اختلاف در روستاها بين كشاورزان و خورده مالكين و يا مالكين سابق 
4 ـ  عمال حزب دمكرات بمنظور جلب كشاورزان تبليغ كردند كه حكومت جمهوري اسلامي زمينهاي كشاورزي را از آنان پس خواهد گرفت و اگر آنها مسلط شوند خرده مالكين را از بين برده و اراضي آنها را بين كشاورزان تقسيم خواهند كرد در صورتيكه كشاورزان بايد اطمينان داشته باشند كه 
 الف ـ اراضي تقسيم شده به موجب قوانين قبلي كه در تصرف كشاورزان ميباشد متعلق به خودشان خواهد بود. 
ب ـ در آتيه نزديكي براب  قوانين اسلامي به اختلافات ارضي كشاورزي رسيدگي و چنانچه حق كشاورزي ضايع شده باشد احقاق حق خواهد شد 
4 ـ عشايردلير و مرزبان كرد همگي از خرده مالك و كشاورز و دامدار علاوه بر مسلمان و ايراني بودن هم عشيره و قوم خويش يكديگر بوده و دوش به دوش هم از معتقدات ديني و ملي و فرهنگي و مرزهاي كشور پاسداري كردهاند  لذا اشتباه نكرده و با تحريك دشمنان دين و ملت مقابل يكديگر نايستيد زيرا اين نفاق و دودستگي موجب خشنودي دشمنان اسلام و ايرا ن خواهد شد. 
5 ـ بر علماي ديني و دانايان علوم، فرض و واجب است كه با توجه به نكات بالا برادران فريب خورده خود را ارشاد و راهنمايي نمايند تا عناصر فريب خوردهاي كه با جاسوسان و ايادي دشمنان همكاري كردهاند بدانند در صورت برگشتن به دامان ملت مسلمان ايران با اطمينان خاطر به آغوش خانواده خود رفته و از هر گونه تعقيبي مصون خواهند بود 
6ـ ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران باستحضار همه برادران و خواهران عزيز كرد ميرساند كه حفظ امنيت منطقه و مرز بهر ترتيبي كه باشد تامين خواهد شد اما بهتر نيست كه با برادري و همكاري انجام گيرد تا برادركشي  و دشمن شادي تمام شود؟(جمهوري اسلامي22/7/1358)
يك پاسگاه در محاصره هزار مهاجم است.
 حمله مهاجمان به پايگاههاي  مرزي غرب كشور
كرمانشاه ـچند پاسگاه ژاندارمري غرب كشور از ديشب مورد حمله مهاجمان قرار گرفت. «سرهنگ اخياني» فرمانده ژاندارمري كرمانشاهان به خبرنگار اطلاعات گفت: ساعت 21 ديروز بيش از 400 مهاجم بسوي پاسگاه ژاندارمري «هاني گرمله» در بخش مرزي «نوسود»حمله كردند. مهاجمان با تيراندازي به سوي پاسگاه پاسگاه يورش بردند اما 50 مامور ژاندارم مستقر در پاسگاه به ارتش مهاجمان پاسخ دادند. سرهنگ اخياني همچنين گفت: «ماموران ديشب تا صبح امروز در مقابل مهاجمان مقاومت كردند و گزارش رسيده حاكي است  كه تعداد مهاجمان به يكهزار نفر رسيده است.» سرهنگ اخياني اضافه كرد: «نيروهاي كمكي بسوي پاسگاه حركت كرده است و اين پاسگاه همچنان در محاصره مهاجمان ميباشد». وي در پايان گفت: «ديشب نيز به پاسگاههاي ژاندارمري «تيله كوه در قصر شيرين»،«باينگان»و «دوروله»در منطقه اورامانات حمله شد.اما ماموران ژاندارمري آنها را بعقب راندند».(اطلاعات22/7/1358)
تجزيه و تحليل اوضاع كردستان:ضدانقلاب،حتي از اسم «چمران» وحشت ميكند. 
ستاد عمليات كردستان ديروز با انتشار اعلاميهاي حوادث اخير كردستان را چنين تجزيه و تحليل كرد:
كردستان صورت ديگري به خود گرفته است ضد انقلابيون ديگر قدرت هجوم ندارند آنجا كه نيروهاي ويژه ارتش در هر نقطهاي برآنها ميتازند و آنها پا به فرار ميگذارند در وسط درهها برقله كوهها، در ميان تخته سنگها، زير درختهاي جنگلها در ميان راهها در دامن دشتها همه جا و همه جا ضدانقلابيون دنبال ميشوند. نيروهاي زبده ارتشي با تاكتيكهاي چريكي همچون شيران از قفس رها شده به دشمن حمله ميبرند و هر مانعي را از جلوي پاي خود برميدارند هر كميني را خنثي ميكنند و هر كمين كنندهاي ا يا بخاك مياندازند و يا دستگير ميكنند، ارتش پاكسازي خود را شروع كرده است و تا تصميم بعدي با شدت ادامه خواهد داد و هر نوع درگيري را با آغوش باز استقبال ميكند. ياشهادت يا تصفيه همه ضد انقلابيون شعار رزمندگان انقلاب است.
ارتش  بار ديگر ثابت كرد هر گاه تصميم بگيرد فوراً قادر است سيطره كامل خود را بر همه نقاط كشور تامين كند در حال حاضر كاميونهاي پر از مهمات حزب دموكرات به سوي مرزهاي عراق سرازير شده است، آنها ميخواهند قبل از اينكه در زير سرپنچه تواناي ارتش خر دشوند به عراق بگريزيند بنابراطلاع دقيق تا بحال 20 كاميون بزرگ ارتشي پر از اسلحه و مهامات از مرزهاي ايران خارج شده وبه عراق رفته است همه ميپرسند چرا در ماه گذشته ارتش سكوت كرده بود و به ضد انقلابيون اجازه تهاجم داد جواب آنكه در خلال ماه گذشته ارتش به پادگانهاي خود رفت تا حسن نيت خود را به همه ثابت كنند و دنيا بداند دولت ايران ميخواهد با صلح و محبت مسايل كردستان را حل كند و از جنگ و خونريزي امتناع ورزد، در حاليكه قدرت و سيطره كامل خود را با قاطعيت تمام ثابت كرده است، در عين حال روش مردمي و ميهني خود را به همه مينماياند ولي آنجا كه دشمنان ايران و انقلاب با همكاري توطئهگران خارجي دست به كشتار بيرحمانه مردم بيگناه ميزنند و از صلح و صفا سوء استفاده ميكنند ديگر سكوت جايز نيست بايد اين جرثومههاي توطئه را قاطعانه قلع و قمع كرد و يك لحظه آنان را آزاد نگذاشت.
رهبر عاليقدر انقلاب همه متهمين را حتي كساني را كه اسلحه به دست گرفته بودند و عليه دولت جنگيده بودند عفو فرموده بودند بشرط آنكه اسلحه خود را تحويل دولت دهند و دست از توطئه بردارند ولي اكنون كساني كه دست به اسلحه بردهاند و همچنان به قتل و خونريزيها ادامه ميدهند و از عفو امام و دولت سوءاستفاده ميكنند مسلما مشمول عفو نخواهند بود و به شدت مجازات خواهند شد مگر آنكه به سوي ملت بازگردند و سلاح خود را تسليم نمايند. از مهمترين آثار تحرك ارتش ورود مجدد دكتر چمران به كردستان بود كسي كه وجودش در ماه گذشته سبب شد كه نيروهاي ضد انقلاب در مدت كمي متلاشي گردند و ارتش در مدت ده روز بر همه نقاط استراتژيك كردستان مسلط شود و هر نقطهاي كه دكتر چمران وارد ميشود، افسران، درجهداران و سربازان با فريادهاي پر شور از او استقبال ميكنند و همه آدماگي خود را براي جانبازي و استقبال شهادت اعلام ميدارند و حتي گروههاي مختلف با هم مسابقه ميگذارند كه همراه او به صحنه مبارزه اعزام شوند. او نيز سلاح به دست گرفته پيشاپيش رزمندگان حمله ميكند و گروههاي انقلاب اسلامي را رهبري مينمايد، افسران و درجهداران و سربازان نيز همچون عقاب در لحظه كوتاهي سرتاسر منطقه مورد نظر را زير سلطه خود ميگيرند و ضد انقلاب را به دام مياندازند. ديروز هنگاميكه ده«شندرا» را كه چند روز پايگاه ضد انقلاب بود به تصرف نيروهاي ويژه درآمد و مردها زنها و بچهها با بهت و نگراني به سربازان خيره شده بودند و سربازان نيز به فرمان دكترچمران در نقاط مختلف پخش ميشدند و خانهها را بازديد ميكردند و مشكوكين را دستگير مينمودند در اين ميان يكي از زنان جوان كرد يكبار دكتر چمران را با انگشت به زنان ديگر نشان ميداد و ميگفت: نگاه كنيد او خودش است، دكتر چمران است، احساس اطمينان ميكردند كه با وجود او امنيت آنها حفظ خواهد بود و هر كس به آنها تعرض نخواهد كرد و همچنين مطمئن ميشدند كه شيرازه ضد انقلاب از منطقه برچيده خواهد شد، جالب اينجاست كه كردها تصور ميكنند كه هر هليكوپتري كه از آسمان ميگذرد و يا هر ستوني كه از منطقه عبور ميكند دكتر چمران در آن حضور دارد، ضد انقلاب نيز حتي از اسم او وحشت ميكند و خوب ميداند كه وجود او در يك منطقه آنها را آزاد نخواهد گذارد.
مومنين انقلاب نيز همه اميدواري خود را به او بستهاند و خوب ميدانند كه وجود او بزرگترين تحريك را در منطقه ايجاد خواهد كرد و همچنين شنيده ميشود كه بعضي از روشنفكران و خبرنگاران با نوعي اعجاب زير لب زمزمه ميكنند تنها وزير دفاعي كه اسلحه به دست گرفته و در جبهههاي جنگ شخصاً شركت ميكند آري براستي كه در نظام انقلاب اسلامي همه چيز ممكن است.(كيهان22/7/1358)
تجزيه و تحليل حوادث كردستان
ستاد عملياتي كردستان ديروزبا انتشار اعلاميهاي حوادث اخير كردستان را چنين تجزيه و تحليل كرد:
كردستان صورت ديگري بخود گرفته است ضد انقلابيون ديگر قدرت هجوم ندارند. آنجا كه نيروهاي ويژه ارتش در هر نقطهاي بر آنها ميتازند و آنهاپا به فرار ميگذارند و در وسط دهات بر روي تخته سنگها زير درختهاي جنگلها در ميان راهها در دامن دشتها و همه جا و همه جا ضد انقلابيون دنبال ميشوند نيروهاي زبده ارتشي با تاكتيكهاي چريكي همچون شير از قفس رها شده به دشمن حمله ميبرند و هر مانعي را از جلوي خود بر ميدارند هر مانعي را از جلوي پاي خود برمي دارند هر كميني را خنثي ميكنند و هر كمين كنندهاي را بخاك مياندازند و يا دستگير ميكنند ارتش پاكسازي خود را شروع كرده است و تا تصميم بعدي به دشت ادامه خواهد داد و هر نوع درگيري را با آغوش باز استقبال ميكند يا شهادت يا تصفيه همه ضد انقلابيون شعار رزمندگان انقلاب است سردار ارتش بار ديگر ثابت كرد هر گاه تصميم بگيرد فوراً قادر است سيطره كامل خود را بر همه نقاط كشور تامين كند در حال حاضر كاميونهاي پر از مهمات حزب منحله دموكرات بسوي مرزهاي عراق سرريز شده است آنها ميخواهند قبل از اينكه در زير سر پنجههاي تواناي ارتش خرد شوند به عراق بگريزند و بنابر  اطلاع دقيق تا بحال 20 كاميون بزرگ ارتشي پر از اسلحه و مهمات از مرزهاي ايران خارج شده است و به عراق رفته است همه ميپرسند چرا در ماه گذشته ارتش سكوت كرده بود و به ضد انقلابيون اجازه تهاجم  داد جواب آنكه در خلال ماه گذشته ارتش به پادگانهاي خود رفت تا حسننيت خود را ثابت كند چپيها بدانند كه دولت ايران ميتواند با صلح و محبت مسايل كردستان را حل كند و از جنگ مرزي امتناع ورزد در حاليكه قدرت و سيطره كامل خود را با قابليت تمام قاطعيت تمام ثابت كرده است در عين حال روش مردمي و مذهبي خود را به همه مينماياند. ولي آنجا كه دشمنان ايران و انقلاب با همكاري توطئهگران خارجي دست به كشتار بي رحمانه مردم بيگناه ميزنند و از صلح و صفا سوء  استفاده ميكنند ديگر سكوت جايز نيست بايد اين حربههاي توطئه را قاطعانه قلع و قمع كرد و يك لحظه آنها را آزاد نگذاشت رهبر عاليقدر انقلاب همه مهاجمين را حتي كساني را كه اسلحه بدست گرفته بودند و عليه دولت جنگيده بودند عفو فرمود بشرط آنكه اسلحه خود را تحويل دولت بدهند و دست از توطئه بردارند ولي اكنون كساني كه دست به اسلحه بردهاند و همچنان به قتل و خونريزيها ادامه ميدهند و از عفو امام و دولت سوء استفاده ميكنند. مسلماً مشمول عفو نخواهند بود و بشدت مجازات خواهند شد مگر آنكه بسوي ملت باز گردندو سلاح خود را تسليم نمايند از مهمترين آثار تحرك ارتش ورود مجدد دكتر چمران به كردستان بود. بار گذشته ارتش توانست در مدت ده روز بر همه نقاط، استراتژيك كردستان مسلط شود و هر نقطهاي كه دكتر چمران وارد ميشود افسران و درجه داران و سربازان با فريادهاي پرشور از او استقبال ميكنند و همه آمادگي خود را براي جانبازي و استقبال شهادت اعلام ميدارند و حتي گروههاي مختلف با هم مسابقه هم ميگذارند كه به صحنه مبارزه اعزام شوند او نيز سلاح بدست گرفته پيشاپيش حركت ميكند.(جمهوري اسلامي23/7/1358) 
دموكراتها،اتومبيل فرمانده نيروي زميني را به رگبار مسلسل بستند. 
تيمسار فلاحي:زير رگبار گلولهها در تاريكي جنگلها سرگردان بودم. 
تيمسار ولي الله فلاحي فرمانده نيروي زميني هنگامي كه قصد داشت براي نجات جان سه 1پاسدار مجروح كه در دست مهاجمين اسير شده و در يك روستا زنداني بودند اقدام كند، هدف رگبار مسلسل و آر- پي ـ جي ـ7 قرار گرفت، اما بطرز معجره آسايي از مرگ رهايي يافت و مختصر نارحتي در مهرههاي كمرش بوجودآمد. 
تيمسار ولي الله فلاحي كه از بعدازظهر ديروز در بيمارستان "صديقه رضايي"(ليلا پهلوي سابق) بستري شده است. شب گذشته در يك گفتگو با عبدالعظيم ميرهاشمي خبرنگار سرويس شهري كيهان، جزييات حمله مهاجمان را شرح داد و گفت: به ياري خداوند متعال ودعاي خير امام خميني خوشبختانه من و همراهانم از اين حمله جان سالم بدر برديم. وي در خصوص چگونگي اين حادثه گفت:
براي نجات جان 3 تن از برادران پاسدارامان كه در حادثه 15 مهر مجروح و توسط مهاجمين اسير ودر روستاي «شندرا» زنداني شده بودند،من و همراهانم از طريق زمين و دكتر چمران و گروه ديگري از راه هوا به طرف روستا «شندرا» حركت كرديم،هنگامي كه به آن محل رسيديم،متوجه شديم كه مهاجمين و عوامل ضد انقلاب، اسيران را به نقطه ديگري منتقل كردهاند. ناچار عزم بازگشت كرديم. در بين راه حوالي يك منطقه جنگلي ناگهان اتومبيل جيپ حامل من و همراهانم را بگلوله بستند و متعاقب آن دو گلوله آر- پي ـ جي ـ7 به طرف اتومبيل جيپ حامل من و همراهانم شليك كرده كه اتومبيل منهدم شد و ما هر كدام به گوشهاي پرتاب شديم. چون در حين عمليات رزمي اين گونه حوادث براي ما يك امر عادي است، بلافاصله پناه گرفتيم و پس از اينكه همراهانم نيز بمن پيوستند در تاريكي بيابان و زير رگبار مسلسلها كه از هر سو به گوش ميرسيد خود را به داخل جنگل رسانديم. بيش از دو ساعت در جنگل سرگردان بوديم و سرانجام در حالي كه هر كدام از ما ناراحتيهايي پيدا كرده بوديم و به سختي ميتوانستيم راه برويم، خود را به سردشت رسانديم. 
در آنجا اقدامات درماني اوليه درباره ما انجام شد و چون من بعلت درد شديد در ناحيه مهره كمر سخت صدمه ديده بودم،بعدازظهر ديروز بيمارستان منتقل و بستري شدم، تيمسار فلاحي تاكيد كرد «حالم خيلي خوب است و انشاء الله فردا از بيمارستان مرخص خواهم شد».
در بيمارستان
شب گذشته به دنبال اعلام خبر حمله به «تيمسار فلاحي»  خبرنگار سرويس شهري كيهان  به بيمارستان محل بستري شدن فرمانده نيروي زميني مراجعه كرد، بيمارستان تحت كنترل پاسداران بود و پاسداران از چگونگي حادثه حمله اظهار بياطلاعي كردند. در تماس بايكي از كاركنان بيمارستان وي گفت: خوشبختانه فرمانده نيروي زميني از اين حمله جان سالم بدربرده است و گلولهاي به وي اصابت نكرده و تنها مهرههاي كمر او در جريان اين حادثه آسيب ديده است كه خوشبختانه وي تحت درمان پزشكان است و به زودي وي بهبود خواهد يافت.(كيهان23/7/1358)
اخطار لشگر 64 به افراد مستقر در سلدوز 
اروميه ـ خبرگذاري پارس:  لشگر شصت و چهار اروميه بكليه اشرار در منطقه «سلدوز» هشدار داد تا بيست و چهار ساعت منطقه را ترك كنند.  متن اطلاعيه لشگر 64 به اين شرح است: 
بسمه تعالي
برادران عزيز كرد!  ارتش براي برقراري نظم در منطقه مستقر و از چنان قدرتي برخوردار است كه قادر است كليه مواضع اشرار را از ميان بردارد.  ارتش از تجمع سلاح اشرار بطور دقيق در منطقه « سلدوز» باخبر است و قدرت نابودي آنرا دارد ولي مايل است در منطقه از خونريزي جلوگيري كند لذا به كليه اشرار اعلام ميشود دشت منطقه سلدوز را ترك كنند تا اهالي اعم از ترك و كرد بتوانند با آرامش در خانه و كاشانه خود زندگي كنند و مدت 24 ساعت به افراد فريب خورده فرصت داده ميشود تا منطقه را ترك گويند و در غير اينصورت، اقدام لازم براي سركوبي معمول خواهد شد. (اطلاعات24/7/1358)  
طرح ارتش براي آرام سازي غرب تا دو روز ديگر اجرا ميشود.
پاسداران بدون اطلاع ارتش پادگان را ترك كرده بودند.
«تيمسار سرلشگر حسين شاكر» رييس ستاد مشترك ارتش، در يك گفتگوي راديويي اعلام كرد كه ارتش براي جلوگيري از فعاليت دمكراتها طرحهائي در دست اجرا دارد كه در دو روزآينده اين طرحها پياده خواهند شد. تيمسار شاكر در اين مصاحبه راديوئي كه با صداي جمهوري اسامي انجام ميشد اعلام كرد كه پاسداراني كه مورد حمله دمكراتها قرار گرفتهاندبدون اطلاع ارتش پادگان را ترك كرده بودند. تيمسار شاكر اضافه كرد كه ما تنها 22 جسد بدست آوردهايم و از سرنوشت ديگران اطلاعي نداريم به همين جهت آنها را گمشده تلقي ميكنيم. وي همچنين گفت: «دمكراتها كه تعدادشان بين 150 تا 200 نفر بودند مسلح به انواع تفنگ و تير بار و سلاحهاي آر ـ پي ـ جي هفت بودند و بر اثر شليك با آرـ پي ـ جي 7 چند خودرو به آتش كشيده شدند كه به همين علت تعداد هفت نفر از پاسداران كه در زير خودروها سنگر گرفته بودند در آتش سوختند». تيمسار شاكر سپس در مورد نحوه برخورد با عمليات مهاجمين گفت: «ژاندارمري و ارتش بر اساس طرحهايي كه در دست دارند و در همين يكي دو روز به مرحله اجرا خواهند گذاشت از فعاليتها جلوگيري ميكند و نخواهد گذاشت اينها آرامش منطقه را به هم بريزند.» (اطلاعات24/7/1358) 
اخطار ارتش جمهوري اسلامي به اعضاي حزب دمكرات 
اروميه ـ خبرگزاري پارس: ارتش جمهوري اسلامي در شهرستان سلماس به اعضاي حزب دمكرات كردستان يك هفته فرضت داد تا سلاحهاي خود را تحويل دهند و بهمين مناسبت اطلاعيه باين شرح انتشار داد.      
«بسمه تعالي» - بدينوسيله به كليه كساني كه در حزب  دمكرات كردستان نامنويسي كردهاند ابلاغ ميشود كه از تاريخ انتشار اين آگاهي بمدت يكهفته فرصت دارند سلاحهاي خود را تحويل بدهند. چنانچه تا پايان اين مهلت كسي از اعضاي حزب منحله دمكرات اسلحه خود را تسليم ارتش نكند با وي بعنوان ضد انقلاب رفتار خواهد شد اگر افرادي پيدا شوند از نظر نيروي انساني مادي و يا معنوي به «سنارمامدي» كه يكي از فئودالهاي فراري اين منطقه است كمك كنند و يا او را پناه دهند خائن به دولت جمهوري اسلامي و ضد انقلاب محسوب ميشوند و در دادگاههاي جمهوري اسلامي محاكمه خواهند شد».(اطلاعات24/7/1358) 
مهاجرت روستاييان جوانرود به آن سوي مرز
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان:«مهاجرت روستاييان جوانرود به آن سوي مرز از طريق مرز پاوه ادمه دارد».
"ستوان دارابي" فرمانده پاسگاه ژاندارمري روانسر در گفتگوبا خبرنگار اعزامي كيهان به منطقه جوانرود ضمن اعلام اين مطلب گفت: ترك شهر بوسيه گروهي از روستاييان و مهاجرت به آن سوي مرز مساله نگران كنندهاي است وبا وجود اطمينانهاي ما تعداد اين گروه به تدريج بيشتر ميشود.
"سروان معاذي" نژاد فرمانده ناحيه ژاندارمري پاوه نيز در گفتگو با خبرنگار اعزامي كيهان گفت: براي سركوبي كامل افراد مسلح اين ناحيه احتياح فوري به چند فروند هليكوپتر شناسايي و رزمي داريم.
وي افزود: «تقويت واحدهاي ژاندارمري در نواحي مرزي نيز ضروري است اين تقويت بايد با وسيله نقليه كافي و سلاح سنگين همراه باشد». 
نامبرده اضافه كرد: «گماردن فرماندهان عملياتي كار آزموده در صحنه درگيريها و هماهنگ شدن قواي ژاندارمري و پاسداران و ارتش نيز امري ضروري است». 
فرمانده ناحيه ژاندارمري پاوه در مورد ساير كمبودها گفت:اعزام واحدهاي رزمي  با توپخانه و تانك كافي به اين نواحي لازم است بويژه استقرار توپخانه دورزن در نواحي كوهستاني پاوه مفيد است».
در منطقه نوسود،مهاجمان،هليكوپتري را به گلوله بستند.
كرمانشاه- "سرهنگ اخياني" فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: ديروز در منطقه نوسود،گلولهاي به يك فروند هليكوپتر اصابت كرد و خلبانان هليكوپتر توانستند آن را سالم به زمين فرود آورند و هم اكنون يك اكيپ،كار مرمت آن را انجام ميدهند.سرهنگ اخياني افزود: در عمليات ديروز ماموران ژاندارمري گردنه «ملند» واقع در سه راهي «نودشه»، «دزآور»، و«هاني گرمله» را از وجود مهاجمين دمكرات پاك كرد و آنها را به عقب راندند و ماموران ژاندارمري در آن مستقر شدند.(كيهان24/7/1358)
تيمسار فلاحي براي اولين بار فاش ساخت:
400 گروگان دمكراتها در غارهاي مرزي ايران و عراق زنداني هستند. 
"تيمسار ولي الله فلاحي" نماينده نيروي زميني كه در جريان حمله مهاجمين در منطقه سردشت آسيب ديده و هم اكنون در بيمارستان بستري ميباشد،در يك گفتگوي اختصاص نكات مهمي را مورد چگونگي درگيريهاي نيروي مسلح كشور با عوامل ضد انقلاب بيان كرد و در قسمتي از سخنانش گفت: تا زماني كه در عمليات نامنظم منطقه پشتيباني كشور خارجي وجود داشته باشد نميتوان نقطه پاياني بر اين عمليات گذاشت.
تيمسار فلاحي در قسمت ديگري از سخنان خود گفت:آنها كه برخلاف مصالح ملت و انقلاب فعاليت ميكنند،هرگز نخواهند توانست از چنگال عدالت و خشم توفنده ملت مبارز ايران بگريزند.
تيمسار ولي الله فلاحي كه با «عبدالعظيم ميرهاشمي» به گفتگو پرداخته است گفت:با توجه به مسايل و حوادث پيش آمده،ارتش،راسا تصميم به پاكسازي منطقه گرفته است. من معتقدم لازمه استقرار مداوم امنيت در منطقه،اقدامات رواني، سياسي واقتصادي است و مادامي كه امنيت سياسي و نظم در منطقه برقرار نشود،هيچ اقدام اصلاحي در منطقه ميسر نيست.ارتش فعلاً عامل بازدانده و خنثي كننده است.
تيمسار فلاحي در قسمت ديگر سخنانش افزود:«ارتش در نقاط حياتي و حساس منطقه استقرار يافته است و با اين نوع استقرار به صورت عامل بازدانده و خنثي كننده اقدامات مسلحانه دموكراتها و ضد انقلابيون عمل ميكند و در اين حوزه نظامي، برادران پاسدار و عناصر ژاندارمري وشهرباني به انجام وظائف خود مشغولند».
«ارتش خود را مكلف به پشتيباني بي قيد وشرط از نيروهاي انتظامي وپاسداران انقلاب ميداند ودر مناطق كوهستاني و دور از آباديها با ضد انقلابيون وارد عمل ميشود».
«تيمسار فلاحي» در قسمت ديگري از سخنانش به انضباط روحاني و روحيه انقلابي افراد مسلح اشاره كرد و گفت:«به ياري خداوند و پشتيباني رهبر انقلاب،نيروهاي مسلح،توانايي انجام ماموريتها را به طور مستمر در اين منطقه دارند». 
مبارزه در فصل زمستان 
برخلاف آنچه شايع شده كه در فصل زمستان،مهاجمين بهتر ميتوانند مبارزه كنند و ارتش را به عقب برانند بايد بگويم ارتش چنان آمادگي دارد كه حتي در سخترين شرايط منطقه بتواند برتري خود را اثبات كنند و دست ضد انقلاب را از اين منطقه كوتاه كند مات به هيچوجه نگران فصل زمستان نيستيم.
«تيمسار فلاحي» در ادامه اظهارات خود به مساله ماركسيستيها اشاره كرد و گفت در جريان غارت پادگانهاي كشور،ماركسيستها كه از عوامل مهم تحريك مردم در حمله به پادگانها بودند با نقشه حساب شدهاي وسائل مدرن مخابراتي و تجهيزات رزمي را با خود بردند و با همان بيسيمها كه از نوع پي ـ آرـ سي ـ77 ميباشد،امنيت مخابراتي ما را در منطقه با خطر مواجه كردهاند.آنهااغلب پيامهاي ما را كه به صورت كد مخابره ميشود كشف ميكنند و بيشترين آسيب پذيري ما در اثر همين عدم امنيت مخابراتي است كه در منطقه با آن مواجه شدهايم.
تيسمار فلاحي در جواب خبرنگار كيهان كه پرسيده ممكن است بفرماييد كه چگونه معلوم شده امنيت مخابراتي توسط ماركسيست ها مختل شده است؟گفت:در ارتباط راديويي كه به گوش ما مي رسد اكثر مكالمات با زبان غير كردي «فارسي سليس،فارسي با لهجه اصفهاني،شيرازي و لهجههاي ديگر» است.در منطقهاي كه همه كرد هستند حتي كارمندان سازمانهاي دولتي اكثراً كرد هستند،چه توجيهي غير از آن ميتوان كرد.همانطور كه گفتم آسيب پذيري ما در منطقه به علت عدم امنيت مخابراتي است نه تاكتيك و تكنيك. 
ما در منطقه كردستان،تنها بادموكراتها درگير نيستيم،بلكه با گروههاي سياسي نيز روبرو هستيم ـ چپهاو راستها- چپهاي چپ ـ و راستهاي چپ ـ و همچنين راستهاي چپ و راستهاي راست، ما در سردشت با افراد زيادي برخورد كرديم كه لباس كردي پوشيده بودند ولي زبان كردي نميدانستند و رفت وآمد زيادي را با اتومبيلهاي نمره شهرباني تهران اصفهان و ساير شهرها در ميان مهاجمين،به ما گزارش كردهاند. 
تيمسار فلاحي در ادامه اظهارات خود گفت: همچنين در جريان حمله مهاجمين و عوامل ضد انقلاب به ستون برادران پاسدار كه منجر به كشته شدن بيش از 20 پاسدار و مجروح شدن و گروگان رفتن عده زيادي شد،مجروحان به صراحت اعلام كردند كه مهاجمين فارس زبان بودند و هم آنها بودند كه چند تن از شهدا را كه زير يك پل مخفي شده بودند آتش زدند. 
براساس آخرين  گزارش رسيده دموكراتها و ضد انقلابيون چپ و راست اسراو گروگانهاي ما را دو قسمت كردند. قسمتي از آنان را در غارهاي مناطق مرزي و مناطق مسكوني بلافصله مرز نگهداري ميكنند و گروهي از آنان را در داخل خاك عراق زنداني كردند. 
تيمسار فلاحي در جواب اين سئوال كه فكر ميكنيد چند گروگان در اختيار مهاجمين داريم؟گفت:تا آنجا كه اطلاع داريم حدود 400 گروگان كه بين آنان پاسدار،ارتشي و ماموران انتظامي هستند نزد مهاجمان به سر مي برند. ارتش تاكنون اقدام به گروگانگيري نكرده است،گاهي اگر لازم بود براي تحقيق از يكي از كردها بوده كه او را احضار و پس از تحقيق آزاد كردهايم.
فرمانده نيروي زميني سپس به اين سئوال كه آيا تصميم به آزاد ساختن گروگانها داريد يا خير؟گفت: منابع اطلاعاتيها در صدد تحقيقات وسيعي براي شناسايي محل دقيق نگهداري گروگانها هستند.به محض اينكه محل استقرار آنها را كشف كنيم،ارتش،با همه توانايي خود و قبول هر گونه خطري به نجات گروگانها خواهد شتافت.
اعزام نيروي تازه نفس
وي درباره اعزام نيروي جديد به منطقه گفت:«نيروي جديدو تازه نفسي با آموزش جديد و تكنيك ويژه به منطقه اعزام شده و آنها به مناطق آلوده رفته و پاكسازي را در سطح جدي آغاز كردهاند و عملكرد آنها نيز رضايتبخش بوده است. از سوي ديگر ژاندارمري در محل استقرار در پاسگاههاي كه طي چند ورز اخير اشغال شده گرديده است و پاكسازي در راههاي عمده و روستاها را آغاز كرده است همچنين شهرباني به بازسازي و احياي شهربانيهاي سردشت،بانه،مهاباد و پيرانشهر دست زده است». 
تيمسار فلاحي آنگاه به دخالت يك كشور خارجي در جريان درگيريهاي مناطق آلوده اشاره كرد و گفت البته در زماني كه در عمليات نامنظم مهاجمين،پشتيباني كشور خارجي وجود داشته باشد و از سوي ديگر نفوذ اداري و قضايي دولت در منطقه تعميم پيدا نكند نميتوان نقطه پاياني در عمليات نامنظم گذاشت،و اين باعث اميدواري است كه فعاليتهاي دولت در زمينه استقرار نفوذ نظامي وسياسي و قضايي محسوس شده است. اعتقاد من اين است آنهاي كه بر خلاف مصالح ملت و انقلاب ملت فعاليت ميكنند هرگز از چنگال عدالت و خشم توفنده ملت نمينوانند بگريزند و خداوند از خونهاي ناحقي كه بوسيله ضد انقلاب ريخته ميشود نميگذرد.
تيمسار ولي الله فلاحي در قسمت ديگري از اين گفتگو اظهار داشت:با انسجامي كه ملت ايران در زمينههاي انقلاب و اعتقادات اسلامي و ملي دارد من تصور نميكنم چنين ملتي نفوذ پذير باشد و تلاشهاي رواني ـ سياسي و نظامي جهانخواران نميتواند شكافي در حلقه زنجير اين ملت بوجود آورد.
تيمسار فلاحي سپس افزود:«بين ارتش و برادران پاسدار و ساير نيروهاي انتظامي تفاهم همكاري و هماهنگي مطلق وجود دارد و ما در اين زمينه البته پس از حادثه پاوه مشكلي نداريم ومن به عنوان توليت نيروي زميني مراتب حق شناساي پرسنل نيروي زميني رابه پيشگاه امام خميني رهبر عاليقدر و ملت ايران و پاسداران انقلاب تقديم مي كنم».
تيمسار فلاحي در پايان اين گفتگو به موضوع گله برادران پاسدار در حادثه سردشت كه منجر به شهيد شدن ستون پاسداران شد،اشاره كرد و گفت:در روز حادثه كه ستون پاسداران در فاصله 15 كيلومتري پل سردشت به بانه درگيري شدند ستون نظامي تداركاتي كه ارتش بانه به طرف سردشت حركت كرده بود در فاصله 20 كيلومتري محل درگيري پاسداران با مهاجمين در گيري شده بودند.البته قبل از درگيري پاسداران، هليكوپترهاي اسكورت پاسداران را ديده بودند و حتي يكي از هليكوپترها كنار آنها فرود آمده و با آنها صحبت كرده بود،آنها گفته بودند ما نياز به كمك نداريم فقط يكي از اتومبيل هايمان خراب شده كه مشغول تعمير آن هستيم،هليكوپترها پرواز ميكنند و خود را به حوالي ستون ارتش ميرسانند و اين همان موقعي بود كه مهاجمين با ارتش درگير شده بودند. نتيجهدرگيري يك شهيد و دوازده مجروح بود. 
هليكوپترها در آسمان،در آن لحظه،شروع به انتقال مجروحان از صحنه درگيري كردند و تا آنجا كه من تحقيق كردهام،روز حادثه تا ساعت 9 شب،ستون ارتش با مهاجمين مشغول زد وخورد بوده است و هليكوپترهايي كه برادران پاسدار ما از آن ياد كرده و گفتهاند بالاي سر ما در رفت وآمد بودند،حامل مجروحان حادثه بوده و از طرفي متوجه درگيري آنان نشده بودند. 
نيروهاي ما در آن روز 7 تن از مهاجمين را دستگير كردند و هليكوپترها نيز از در بازگشت از بانه نيروهاي جديد به صحنه درگيري منتقل ميكردند صبح روز بعد به پاسداران بانه اعلام ميكند كه يك ستون پاسدار از سردشت عازم بانه بودهاند آيا رسيدهاند يا نه و هنگامي كه متوجه ماجرا ميشوند بلافاصله ستون به طرف جاده سردشت حركت ميكند كه بين راه خبردار ميشوند از سردشت در اين باره اقدام شده است.(كيهان 24/7/1358)
چند يگان ارتشي براي شناسايي به كردستان رفته اند. 
براي تفكيك افراد بي گناه از ضد انقلابيون در منطقه كردستان و پاكسازي كامل منطقه از افراد ضد انقلاب يگانهاي عمليات رواني نيروي زميني با امكانات وسيعي به منطقه اعزام شدند و كار خود را آغاز كردند. 
"تيمسار ولي الله فلاحي"فرمانده نيروي زميني كه هم اكنون در بيمارستان بستري است صبح امروز در گفتگويي با خبرنگار سرويس شهري،شهري كيهان ضمن افشاي مطلب بالا گفت: نظر به اينكه ضد انقلابيون از مردم بي دفاع و بيگناه و مومن به انقلاب از يكديگر تفكيك نشده اند، پيشروي ارتش بر اي پاكسازي تاكنون به كندي پيش ميرفت،و ضد انقلاب نيز با اطلاع از اين حس عاطفي نيروهاي مسلح در داخل مردم به مبارزه با ارتش و ديگر نيروهاي رزمنده به ستيز پرداخته بود. پس از بررسيهاي لازم تصميم گرفتيم براي خاتمه دادن به اين وضع يگانهاي عمليات رواني خود را به ميان مردم بفرستيم تا افراد اين يگانها، با مذاكره با گروهها وافراد مختلف كرد از نيازهاي مختلف آنان آگاهي پيدا كنند و با شناخت آن آنان را از عوامل ضد انقلاب و افراد حزب دموكرات تفكيك نمايند تا بتوانيم سريعاً براي پاكسازي اقدام كنيم. درپي اقدامات يگانهاي عمليات رواني و نتيجه مثبت اين برنامه، از روز گذشته افراد ارتش مبارزه وسيعي را براي پاكسازي  آغاز كردند. تيمسار فلاحي سپس افزود: با تجربه و آگاهيهايي كه افراد ارتش  در مبارزه و پاكسازي منطقه كسب كردهاند خوشبختانه از دو روز قبل تاكنون ما تلفات چنداني نداشتهايم و فقط يك شهيد ودو مجروح داشتهايم.
تيمسار ولي الله فلاحي سپس افزود:در پي اقدامات سريع نيروهاي مسلح دموكراتها و ديگر ضد انقلابيون، حالت دفاعي بخود گرفتهاند و هر جا با نيروهاي ارتش و ساير رزمندگان مواجه ميشوند، از مقابل افراد ميگريزند و در پناهگاههاي طبيعي پناهنده ميشوند. از سوي ديگر همكاري مردم مسلمان كرد، در زمينه اطلاعاتي بطور محسوسي افزايش يافته و در پاره اي موارد شايان توجه است. همچنين در دو عمليات ضربتي مقدار زيادي اسلحه ومهمات ضد انقلابيون در گردنه رزم زيرم كشف و ضبط شد. 
تيمسار ولي الله فلاحي در قسمت ديگري از اظهارات خود گفت: در ساير مناطق نيز تا ماداميكه ضد انقلابيون از افراد بيگناه تفكيك نشوند ارتش اقدامي نخواهد كرد.  
وي در مورد تيراندازيهاي مستمري كه در بعضي از ساعات شب و روز در مناطق مختلف انجام ميشود گفت: تيراندازي در منطقهاي درگير، يك امر طبيعي است. همانطوري كه ميدانيد كليه مواضع حساس بخصوص پادگانها تحت نظر و محافظت افراد مسلح ارتش و نيروهاي انقلابي است، بمحض اينكه آنها سايهاي را در اطراف اين نقاط ميبينند اقدام به تيراندازي ميكنند و ساير نگهبانان نيز با شنيدن صداي تيردست خود را روي ماشه ميگذارند، در حاليكه پس از قطع صداي تير گاه معلوم ميشود كه شاخه درختي تكان خورده است و اين مساله در مورد ضد انقلابيون نيز صادق است. 
تيمسار فلاحي در پايان اين گفتگو اضافه كرد: دولت آمادگي، اقدامات اجتماعي و اقتصادي را در منطقه دارد و مذاكرات سياسي نيز توسط نمايندگان دولت در محل ادامه دارد كه اميد زيادي به نتيجه مطلوب آن ميرود.(كيهان 25/7/1358)
خلبانان مجروح:چگونه دموكراتها هلي كوپتر ما را به گلوله بستند.
در جريان حمله مهاجمين به هليكوپتر ارتش جمهوري اسلامي در منطقه سردشت دو تن از خلبانان هليكوپتر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و شديداً مجروح شدند. جزييات حمله دموكراتها به هليكوپتر خود را تشريح كردند.
اين دو خلبان كه سروان محمد كريم عابدي و ستوانيار خلبان بختيار جهاني نام دارند هم اكنون در يكي از بيمارستانهاي تهران بستري هستند.
خلبان عابدي كه از ناحيه كتف چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته است گفت: روز شنبه در منطقه «شندرا» قسمت جنوب غربي كوه در حال گشت و كشف محل اختفاي ضد انقلابيون بوديم كه ناگهان رگبار مسلسل بطرف هليكوپتر باريدن گرفت. در اين حال دو تير به جلوي شيشه هليكوپتر اصابت كرد كه يكي از آنها به كتف چپ من خورد. و تير دوم در گردن خلبان بختياري جهاني نشست. درد شديدي من در دست خود حس كردم و نتوانستم فرمان هليكوپتر را كنترل كنم بلافاصله با پايم فرمان را گرفتم و پس از اينكه هلي كوپتر در كنترل من قرار گرفت، فرمان را به دست همكار ديگرم خلبان عباس زاده دادم و در سردشت فرود آمديم. برادران نظامي و پاسدار ما را به بيمارستان منتقل كردند. ساعتي بعد خبردار شدم كه مهاجمان به شهرباني سردشت حمله كردهاند و 3 تن از مجاهدين كرد را با پرتاب نارنجك مجروح كردند. آنها تصميم داشتند كه اول شهرباني را تصرف كنند بعد شهر را بگيرند و ما را بكشند كه با اقدام سريع سروان رستمي فرمانده مجاهدين كرد مستقر در شهرباني حمله آنها دفع شد دوستان كرد بمن خبر دادند كه دموكراتها و ضدانقلابيون براي سرت جايز تعيين كردهاند ولي من بيدي نيستم كه با اين بادها بلرزم».
خلبان عابدي سپس به نرمش نيروهاي ارتش نسبت به مهاجمين اشاره كرد و گفت: «ما حتي الاامكان سعي ميكنيم آنان را نكشيم چون فكر ميكنيم اينها آلت دست قرار گرفتهاند و بايد ارشاد شوند،ولي آنها تلاش عجيبي دارند كه هر طوري شده بتوانند ما و افراد ارتش و حتي برادران پاسدار را شهيد كنند. وي افزود: روزحادثه در پي حملات مهاجمين بدستور دكتر چمران در حاليكه خود او نيز در حال گشت و كنكاش در منطقه بود شروع به فعاليت براي تعقيب مهاجمين كرديم حدود 15 تن از مهاجمين را در كوهها دستگير كرديم. شش تن از اين مهاجمان بين يك گله گوسفند پنهان شده بودند من تا چشمم به گوسفندان افتاد با هليكوپتر  به طرف «گله شيرجه» رفتم. گله رم كرد و متفرق شد. ما توانستيم 6 مهاجم را كه بين گله خود رامخفي كرده بودند پيدا كنيم. پنچ تن از آنان را دستگير كرديم و يكي از آنان فرار كرد،با هليكوپتر او را تعقيب كردم و با تيراندازي به اطراف او اين مهاجم را متوقف و دستگير كرديم و با هليكوپتر به پادگان برديم.وي افزود: مهاجمين و دمكراتها شايع كردند كه خلبانان ارتش با ما هستند اين طور نيست ما مسلمان هستيم و حتي الامكان سعي ميكنيم از خونريزي جلوگيري كنيم». 
وي در ادامه اظهارآتش  گفت: در آن روز دكتر چمران در روستاي «شندرا» پياده شد و يك انبار بزرگ مهاجمين را كشف كرديم، كه ناگهان تيراندازي شروع شد و ما مجروح شديم فكر ميكنم نيروي ايمان ما و لطف خداوند سبب شد گه گلوله به استخوان كتف من اصابت نكرد و گلولهاي نيز كه به گردن خلبان جهاني نشسته است خوشبختانه نه به نخاع خورده و نه به استخوان گردن آسيب رسانده است.
خلبان «عابدي» سپس به مراكز تجمع دموكراتها اشاره كرد و گفت:«آنها در سه روستاي شندرا، سي سيل و يك روستاي ديگر اجتماع كرده و مخفي ميشوند». 
چگونه انبار مهمات دموكراتها منفجر شد
خلبان عابدي افزود: «چند روز قبل در يك برنامه گشت جهت كشف انبار مهمات ضد انقلابيون شركت كرديم و در نوار مرزي منطقه وسيعي را كه مملو بود و كاملاً استتار شده بود كشف كرديم، پس از بررسي متوجه شديم كه اطراف محل كسي نيست كه احياناً هدف گلوله قرار گيرد، بااطلاع از اين امر ان منطقه را با موشكهاي «تو» منفجر كرديم و در اثر انفجاراتي كه ناشي از آتش  گرفتن مهمات بود سطح وسيعي از صحرا زير آتش  قرار گرفت و به اين ترتيب مقدار زيادي از مهمات دموكراتها را از بين برديم خلبان عابدي پس از تشريح اين موضوع به تشريح محل اختفاي عزالدين حسيني پرداخت و گفت: «عزالدين حسيني و يارانش در كنار كوه «برديس پان» داخل يك دره عميق در نزديكي مرز ايران و عراق بسر ميبرند و اكثريت گروگانها را در انجا نگهداري ميكنند».وي در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اينكه از محل دقيق گروگانها و عزالدين حسيني اطلاع داريد چه تصميمي براي نجات زندانيان و دستگيري عزالدين حسيني داريد گفت:فعلاً بدليل مذاكرات و قول و قرارهايي كه بين نمايندگان دموكراتها و مقامات انجام ميگيرد ما دست نگهداشتهايم ولي اميدواريم بزودي تكليف معلوم شود كه اگر به نتيجه نرسيدند، لااقل به ما اجازه بدهند تا ما كار را يكسره كنيم و سران دموكراتها وساير ضد انقلابيون را دستگير كنيم و جلوي اين زد  خوردها كه منجر به شهيد شدن افراد ارتش و ساير نيروها و همچنين برادران پاسدارمان ميشود را بگيريم. 
وي سپس به طرح راديويي خود كه در سقز اجرا كرده و باعث دستگيري «دكتر نيلوفري» و همدستان او شده بود اشاره كرد و گفت: اگر طرح راديويي كه ما اجرا كرديم در شهرهاي مهاباد- بانه و سردشت نيز پياده شود فوق العاده موثر خواهد بود و زودتر كار ضد انقلاب تمام ميشود. در اين گفتگو «خلبان بختيار جهاني» بعلت ناراحتي گردن نتوانست با خبرنگار كيهان صحبت كند. (كيهان 25/7/1358) 
فرمانده تيپ مهاباد اعلام كرد:مهاباددر محاصره ارتش قرار گرفت. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان ـ شهر مهاباد از بعدازظهر روز سه شنبه هفته گذشته تا امروز (يكشنبه صبح ) توسط نيروهاي ارتش در محاصره است. و هيچ مسافري طي اين مدت به شهر وارد و يا ازاين شهر خارج نشده است. 
سرهنگ نجف زاده فرمانده تيپ مهاباد بامداد امروز ضمن تاييد خبر محاصره شهر مهاباد گفت: دستور محاصره شهر مهاباد و ادامه آن توسط مقامات بالا صادر شده و طبق اين دستور تمام راههاي ورودي و خروجي شهر شديداً كنترل ميشود.
وي افزود: البته از نظر من اين دستور مردم را در تنگنا ميگذارد و مشكلاتي براي آنها فراهم ميكند اما از نظر مقامات بالا در اخذ اين تصميم اطلاعي ندارم.(كيهان28/7/1358)
اخطار شديد فرمانده لشگر اروميه به دموكراتها:من از اين كلمه كه مهاباد در محاصره است،خشنود نيستم. 
هر تانكي را كه بين 20 تا 25ميليون تومان ارزش دارد،از بين ميبرند و در اين حال دم از محلي بودن و طرفداري ملت ميزنند. 
اروميه:تيمسار سرتيپ ظهير نژاد فرمانده لشگر 64 اروميه بعدازظهر ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو و تلويزيوني اخطار كرد: ما بيشتر از اين وضع را در منطقه تحمل نخواهيم كرد، هر خانه، هر هتل، هر آپارتمان و هر پنجره و يا هر سنگر و يا هر محلي كه محل حركت نظاميها را ببندد و به قصد كشتن و اتهام، تيراندازي شود آن محل و آن مكان بر سر آن كسي كه آنجا تيراندازي شده يا مسير نظامي را بسته است ويران خواهد شد. من اخطار ميكنم هر قدر كه قدرت دارم با ضد انقلابيون مبارزه خواهد شد. ملت ايران كه سربازان را براي خدمت به ميهن در اختيار ارتش گذاشته بايد بداند اين سربازان كفن پوش بيگناه كشته ميشوند و ما كه مسووليت نگهداري اين فرزندان رشيد را به عهده داريم اجازه نخواهيم داد ضد انقلابيون بيشتر از اين جان سربازان را به خطر بياندازند. باز تكرار ميكنم چه از خيابان تيراندازي شود، چه از طرف راست و يا از طرف چپ خيابان آن محل بر سر حمله كننده خراب خواهد شد ما اجازه نخواهيم داد يك گروه قانوني كه مسلح شده است بيشتر از اين به جنايات خود در منطقه ادامه دهد و كاري خواهيم كرد كه چراغ خانهاش خاموش بشود و هم مؤسسات سخنپراكني استعمار و طرفداران اين مزدوران. تيمسار ظهيرنژاد در مورد محاصرهي مهاباد به خبرگزاري پارس گفت: من از اين كلمه كه مهاباد در محاصره است خشنود نيستم. و همچنين گفته شد كه منطقه مهاباد پاكسازي شده و يا خواهد شد حرف درستي نيست. وي گفت: به جاي كلمهي محاصره، كنترل را به كار ميبريم و اين وظيفهي ارتش است كه براي تامين منطقهي استحفاظي خود رفت و آمد را كنترل كند تا افراد ضد انقلاب به داخل رخنه نكنند در مورد پاكسازي بايد گفته شود ارتش قبلاً وارد مهاباد شد و رفت و آمد نيز به شهر مهاباد با آزادي انجام يافت، ولي گروههاي ضد انقلاب از آزادي سوءاستفاده كردند و همراه با اسلحه و مهمات وارد شهر شدند. وي در مورد بسته شدن راههاي منتهي به مهاباد گفت: راه ورود و خروج مردم عادي به هيچ وجه بسته نيست و ما اجازه نميدهيم افراد ضد انقلاب خواروبار موجود شهر را براي انبار كردن نگهداري و جهت دو سه ماه خود استفادهي جاسوسان آمريكا و اسراييل خارج ببرند و در مورد محاصرهي اقتصادي شهر مهاباد كه بعضي از خبرگزاريهاي خارجي اعلام كردهاند. ظهيرنژاد گفت: عوامل اين خبرگزاريها بطور حتم يكي از عوامل استعمار و پشتيبان نيرهاي ضد انقلاب ايران هستند. اينها حتماً ميخواستند چيزهايي را براي مزدوران بفرستند كه از آن ممانعت شده و اين خبرها را ساختهاند. ما از توزيع و ورود مايحتاج مردم ممانعت نكردهايم، چطور آن زماني كه آزادي كامل عبور و مرور در شهر مهاباد بود و اسلحه وارد ميشد اينها حرفي نزدند؟
چه موقع كنترل را بر ميداريم
وي در مورد پايان دادن به كنترل عبور و مرور در شهر مهاباد گفت: ما زماني اين كنترل را برميداريم كه مردم عناصر مخرب را به داخل خود راه ندهند و يا وجود آنها را در شهر به ما اطلاع دهند. تيمسار ظهيرنژاد در آغاز اين گفتگو ضمن تشريح هدفهاي خود از اين مصاحبه و نتايج تبليغ صحيح گفت: تبليغ از نظر گروههاي ضد انقلاب اقدامات و فعاليتهايي است كه هيجانات عموميرا در جهت مقاصد ما برانگيزد اگر ما تبليغات دروغ را در اسلام گناه و ممنوع ميدانيم وي خطاب به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: شما در بيمارستان لشگر از سربازاني كه در اين چند روز در منطقه مهاباد زخمي شدهاند سوال ميكرديد كي و كجا و به چه نحو زخميشدهاند سربازي براي بستن سيم اتصال برق در بالاي تير برق هدف گلوله قرار گرفته است و سربازي ديگر كه براي آوردن آب در محوطه پادگان حركت ميكرده مورد هدف قرار گرفت و عدهاي نيز كه براي بردن غذا به خارج از پادگان ميرفتند با آر، پي، جي، 7 مورد حمله قرار گرفتند چند فروند تانك كه براي نجات سربازان زخمي به محل حادثه ميروند مورد حمله قرار ميگيرند و حتي تانكهايي كه جهت حفاظت راديو تلويزيون شهر مهاباد و مردم مهاباد گذاشته شده مورد حمله قرار ميگيرند و از هر نقطهايي چه از روي بامها، چه از منازل به افراد نظامي كه هيچگونه دستوري براي تيراندازي ندارند حمله ميكنند من از اين گروهها ميپرسم هر تانكي را كه بين بيست تا بيست و پنج ميليون ارزش دارند از بين ميبرند و در اين حال دم از محلي بودن و طرفدار ملت ميزنند وي گفت: همين عزالدين حسيني ميگفت: پاسدار دشمن ماست ارتش برادر ماست حتي به وسيلهي ايادي خودشان در پادگانها نشريات پخش ميكنند و ادعا كردهاند كه سرباز برادر ماست شما مطبوعاتيها كه واقعاً كارتان ارشاد و افكار عمومي است بايد بدانيد چرا اينها بايد بگويند و يا ميگويند پاسدار دشمن ماست و ارتش برادر ما. اين حرف دو علت دارد اول اينكه گردانندگان گروههاي مخرب كه يكي حزب دمكرات و ديگري چريكهاي فدايي خلق و همان بهتر گفته شود چريكهاي فدا كنندهي خلق و احزابي مانند راه رهايي زحمتكشان ايران كه معلوم نيست كدام راه بهتر از راه اسلام و انقلاب اسلام، آزاد كننده زحمتكشان است آمدهاند، حزب درست كردهاند و پاسدار را دشمن خود ميدانند سپاه پاسداران تنها سازماني است كه بعد از انقلاب به وجود آمده و افراد آن از انقلاب پاسداري ميكنند تجربه نشان داده كه اينها از كشته شدن نميترسند شما كشتار ناجوانمردانهي آنها را در راه سردشت به ياد داريد ولي هنوز پاسداران عاشق شهيد شدن هستند البته از كسي كه معتقد به مليت و قوميت و شرافت ملي و به انقلاب و مباني هدف خود باشد غير از اين هم نميتوان انتظار داشت در ميان پاسداران از گروه تحصيل كرده تا افراد عادي و در برخي موارد كم سواد هم وجود دارد ولي گروه مؤمن به انقلاب به دريافت حقوق و جيره توجه ندارند جواناني هستند با احساس و از جوان نيز غيرت و مردانگي و شجاعت انتظار هست ما از آنان تدبير پيران را انتظار نداريم و به عقيدهي من اين گروه جزو پاكترين و مقدس ترين طبقه اجتماعي ما هستند و اينجا روشن ميشود كه اين گروههاي مخالف چرا با اين پاسداران واضح تر اينكه اين گروه ها با اصل انقلاب اسلاميمخالفند و نميتوانند با وضوح بگويند كه ما با انقلاب اسلاميمخالف هستيم و در اينجا تبليغات زهر آگين عليه انقلاب تبليغ ميكنند و مثل جنايتكاران با انقلاب ضديت ميورزند چرا اينها تاكنون به صهيونيسم كه هر روز به فلسطين حمله ميكند و به آفريقاي جنوبي حمله نميكنند؟ مگر پاسدار به اينها چه كار كرده است تنها دليل روشن فقط ضديت با انقلاب اسلامياست منتها اين برادران كرد كه يكي از اصيلترين نژاد ايراني و در ضمن يكي از سادهترين قومهاي ايران است اسير تبليغات زهرآگين گردانندگان خائن حزب دمكرات شدهاند قسمت دوم مخالفت اينها با پاسدار علت نظاميو رواني و تاكتيكي دارد يكي از راه حلهاي رفع مشكلات تجزيه مشكلات به ابعاد كوچك است. هم اكنون مشكل ضد انقلابيون تشكيل ارتش، سپاه پاسدار و نيروهاي شهرباني و ژاندارمري است اينها اول از ژاندارمري و شهرباني بدشان ميآمد و ميخواهند ما را تجزيه كنند و هر كدام را جداگانه از پا دربياورند حالا پاسدار به نظر آنها خطرناكتر از ژاندارمري شده است اگر اينها موفق شدهاند پاسداران را دفع كنند بعد نوبت به شهرباني، ژاندارمري و بعد هم به ارتش ميرسد وي سپس به تلفات ناشي از برخوردهاي پريروز در مهاباد اشاره كرد و گفت: در وقايع پريروز 13 نفر درجهدار، افسر و سرباز كه حق دفاع نداشتند مورد حمله قرار گرفتند هم اكنون شبي نيست به ژاندارمري مهاباد مورد حمله قرار نگيرد ولي به شهرباني مهاباد حمله نميشود چون رييس شهرباني را كشتند و افراد شهرباني هم از سابق در آنجا بودند من نميدانم  چه كسي كهايدئولوژي دارد ميتواند غمخوار ملت باشد و بدون اسلحه به تبليغات خود ادامه بدهد هم اكنون تبليغاتي راه افتاده است كه كار ما و قوانين ما بدست آخوندها و ملاها افتاده است و اين تبليغاتي است كه عليه ما ادامه دارد شما فكر ميكنيد چه كسي ميتوانست غير از امام خميني اين انقلاب را رهبري كند و به پيروزي برساند چون رهبر به نظر من ميبايست سه اصل مشخص ميداشت. يكي سمبل مخالفت با رژيم قبلي، دومي علاقه و پشتيباني مردم و سومي تهيه امكانات مالي و مادي براي پيروزي انقلاب كه اين سه عامل را امام خميني داشت. عبدالرحمن قاسملو كه خودش فئوال و اسم پسر بزرگش هم لنين است و رفراندوم را تحريك كرده و خانوادهاش هم در خارج است و يا ساير سران حزب دمكرات كه يا از خارج آمدهاند و يا هنوز خانوادهي آنها در خارج هستند ادعاي رهبري گروههاي ضد انقلاب را بر عهده گرفتهاند ما ميدانيم كه انقلاب ايران از خارج صادر نشده است اين قوانين كه در مجلس بررسي ميشود هر چه باشد ساخته و پرداخته مغز ايراني است. شايد در قوانين ما هم احتمالاً نقص باشد و ما ميتوانيم اين را خودمان اصلاح كنيم. اينها اگر ايراني و مرد سياسي هستند بگذارند انقلاب به ثمر برسد و بعداً ايدئولوژي خود را ميتوانند به مردم آموزش بدهند. آيا صحيح است كه سربازخانههارا تاراج كنند و نيروهاي انتظامي را تاراج يا خلع سلاح و بدون احساس هر كسي را گرفتهاند اعدام كنند و داد بزنند كه ارتش در كار ما دخالت ميكند ارتش از داخل مردم برخاسته و از نيروهاي انقلاب است بدبختانه ميبينيم روزنامهها اخباري را درج ميكنند اگر ما ديكتاتوري ميكنيم به دهان ما بزنيد اگر غير از اين است مردم را ارشاد كنيد قاتل را مقتول و مجرم را بيگناه معرفي نكنيد و اگر خدايي نكردهاين ضد انقلابي موفق بشوند ميدانيد تاريخ دربارهي ما چه خواهد نوشت؟ همه به ما خواهند گفت: ما بايد چقدر اسير سياستهاي براندازي استعمارگران باشيم. حالا صداي "بي بي سي" را صداي پيغمبر ميدانيم اين بي بي سي از كي گربه عابد شده است؟ از پاسداران انتقاد ميكنند و كشتار اسراييل را ناديده ميگيرند و اين عمل نابخشودني است. اينها كمرشان يعني غرب و شرق از انقلاب ايران شكسته است آنوقت ما در روزنامههاي خود مينويسيم ارتش اين طور كرد، ارتش آنطور كرد و اين براي من ننگ است وي گفت: اگر ظهيرنژاد فاسد يا فلان روحاني خراب است اين به مملكت مربوط نيست و ميشود جاي اين دو نفر را به دو نفر ديگر سپرد من دربارهي خودم ميگويم من بدتر از آن هستم كه ديگران ميگويند يك نفر مملكت را به باد نميدهد شما فجايع اردشير زاهدي سفير شاه سابق در واشنگتن را خوانده يا ميدانيد ولي چون فلان آقا مصمم است الان ميگويند  فاسد شده مگر اين معمم هموطن ما نيست اينها علتهاي بيهوده است كه گروههاي مخالف ميخواهند ما را تجزيه بكنند. تيمسار ظهيرنژاد در پايان از خبرنگاران خواست كه بر اساس وظايف خود و ميهني حقايق را بنويسند حتي اگر اين حقايق بر خلاف نظر خودشان باشد (كيهان1/8/1358) 
اطلاعيه ستاد مشترك ارتش: محاصره اقتصادي مهاباد صحت ندارد.
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران اين اطلاعيه را انتشار داد: 
بسم الله الرحمن الرحيم - در برخي از جرايد كشور تحت عنوان محاصره اقتصادي و نظاميمهاباد مطالبي در روزهاي اخير درج گرديده كه بكلي دور از واقع و بي اساس است. آنچه پيدايش اين توهم را موجب گرديده كنترل دقيق يگانهاي نظاميدر جهت جلوگيري از ورود و خروج اسلحه و مهمات غير مجاز در برخي از شهرهاي غرب كشور ميباشد كه بالمآل در تأمين منطقه و آسايش هم ميهنان كرد تأثير قاطع خواهد داشت و مورد تاييد همه وفاداران به انقلاب اسلامي و استقلال ايران بار ديگر تاكيد مينمايد كه هيچگونه محدوديتي در رفت و آمد مردم محل و موادغذايي وجود ندارد و تسهيلاتي نيز در اين زمينه فراهم گرديده است.(كيهان2/8/1358)  
رييس ستاد لشگر 64 اروميه:هيچ كلاه سبزي در مهاباد ربوده نشده است.
اروميه ـ سرهنگ صادقي رييس ستاد لشگر 64 اروميه هرگونه خبري مبني بر ربوده شدن كلاه سبزها در مهاباد را تكذيب كرد. سرهنگ صادقي گفت: ما هر لحظه با مهاباد در تماس هستيم و چنين خبري به ما نرسيده است و انتشار هرگونه خبر در اين زمينه دروغ محض است. يادآور ميشوم كه خبرگزاري فرانسه از قول منابع كرد گزارش داده بود كه فرمانده كلاه سبزها و چند كلاه سبز ديگر در مهاباد ربوده شدهاند. در ارتباط با اين خبر بود كه خبرنگار خبرگزاري پارس در اروميه با ستاد لشگر 64 اروميه تماس حاصل كرد و خبر تكذيب آنرا گرفت.(كيهان2/8/1358)
اطلاعيه
ديروز ژاندارمري كرمانشاه اطلاعيهاي به اين شرح انتشار داد:
 بدين وسيله به اطلاع عموم هموطنان ميرسد كه مأموران انتظامي و ژاندارمري در سطح ناحيه شبانه روز كوشش ميكنند تا آسايش فكري و جاني همگان را تأمين كنند عليرغم اين تلاش عدهاي از فرصت طلبان با شايعه پراكني در صددند كه كوششهاي مأموران ژاندارمري و انتظامي را دگرگون جلوه دهند و باعث پريشاني خاطر عموم شوند يادآور ميشود كه مأموران انتظاميبا تلاش كامل امنيت عمومي را در مسيرهاي مختلف تا حدود زيادي برقرار كرده و از هموطنان استدعا داريم كه ما را در شناسايي مخربين و اخلالگران ياري دهند. همانگونه كه مشاهده كردهايد ماموران ژاندارمري و انتظاميتا سر حد جان و امكان براي پاسداري و حفظ امنيت منطقه ميكوشند و در اين راه از نثار خون خود هم دريغ ندارند انتظار همكاري مؤثر همه هموطنان را داريم. از سوي ديگر سرهنگ شهرياري معاون ناحيه ژاندارمري كرمانشاه به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: «ازدرگيري دو شب پيش مهاجمان با مأموران ژاندارمري و پاسداران انقلاب در منطقه «سپيد برگ» و «زيران» واقع در منطقه جوانرود گزارش دقيقي نرسيده است و ارتباط جوانرود با كرمانشاه از طريق تلفن ديروز قطع بود. گزارش رسيده از كرمانشاه حاكيست كه مراسم تشييع جنازه پاسدار شهيد عبدالحسين نجفي كه در بخش كرند به درجه شهادت نائل شد پيشازظهر ديروز از بيمارستان شيروخورشيد سرخ اسلامآباد انجام شد و در مراسم تشييع جنازه روحانيون، پاسداران و اقشار مختلف مردم شركت داشتند.(كيهان3/8/1358)
آخرين حوادث منطقه
معاون ناحيه ژاندارمري در مورد آخرين حوادث منطقه گفت: امروز به مدت چند ساعت در نوسود درگيري بود و افراد مسلح به مرزباني و پاسگاه نوسود شديداً حمله كردند. وي ضمن اعلام دفع اين حمله گفت: به اعتقاد من اگر مذاكره و راه حل سياسي به سرانجام نرسد.درگيري در فصل زمستان بسيار شديدتر از حال خواهد بود. در مورد مسايل مرزي سرهنگ شهرياري گفت: در چند روز اخير با مذاكراتي كه با سران عشاير مرزي بعمل آوردم همگي از تصميم خود مبني بر خروج از مرز و اقامت در عراق منصرف شدهاند و متفقاً قول دادند كه در راه اهداف جمهوري اسلامي كوشش و مجاهدت كنند. وي اضافه كرد: در عين حال ظرف ديروز و امروز پيامهاي زيادي از سوي كردهاي ايراني پناهنده به عراق به من رسيده است كه همگي خواستار تضمين و تعهد لازم براي بازگشت به وطن شدهاند و فرستادههاي آنها به من گفتند كه زندگي كردهاي پناهنده در زير چادر و اردوگاه يك كشور بيگانه بسيار سخت است. وي با تاييد لزوم اعزام چهار وزير به مناطق كردنشين گفت: به نظر من،تنها با اعزام اين وزيران مشكل منطقه حل نميشود بلكه لازم است در جوار اين اقدام مهم تماسي با فرماندهان محلي كه آشنا به روحيه و اخلاق مردم مناطق خود هستند فراموش نشود، زيرا هماهنگي بين تصميمات هيات وزيران و مقامات محلي در پيشبرد مذاكرات صلحجويانه ضروري است. معاون ناحيه ژاندارمري كرمانشاه در مورد چهار ماده مورد گفتگوي نماينده امام با مرزبان عراق گفت: در آن گفتگو كه من نيز شركت داشتم مسايل زيادي مطرح گرديد، ولي با توجه به حمايت و پشتيباني عراقيها از كردهاي پناهنده به قول آنها نميتوان صددرصد اعتماد كرد و ما بايد آنقدر از نظر نظامي قوي باشيم تا هيچ كشوري قدرت ستيزهجويي و مانور در نواحي مرزي را نداشته باشد، زيرا عوارض اين درگيري متوجه آنها نيز خواهد شد. وي در پايان با اعلام اين موضوع كه من با راه حل نظامي چندان موافق نيستم گفت: تنها با قبول بعضي پيشنهادات مردم كردنشين ميتوان درگيري را فيصله داد، مثلاً امروز سران عشاير قلخاني تقاضاهايي در چند ماده به من دادند كه دولت قبلاًوعده انجام آنها را داده بود، تعدادي از اين تقاضاها عبارتند از:  
1ـ عفو عموميبراي همه   
2ـ تامين كافي براي ايل قلخاني
3ـ ايجاد كار در منطقه 
4ـ كمك به وضع كشاورزي
5ـ همكاري در وضع بهداشت
6ـ ايجاد مدرسه و رسيدگي به وضع زراعت.(كيهان5/8/1358)
اظهارات ظهيرنژاد
تيمسار ظهيرنژاد فرمانده لشگر 64 اروميه شب گذشته اظهار داشت كه نقل و انتقال اخير نيروها در منطقه به دنبال مأموريت حسننيت چهار وزير و دستور دولت در جهت جلوگيري ادامه فعاليت نيروهاي نظامي صورت گرفته است. فرمانده لشگر 64 اروميه افزود: طبق دستور دولت فعلاً از اجراي عمليات نظاميدر منطقه جلوگيري ميشود و در حال حاضر با وجودي كه روز گذشته چهار نفر از افراد ارتش بر اثر تيراندازي ضد انقلاب زخميشدهاند در اجراي همان دستور نيروها عكسالعمل نشان ندادند. تيمسار ظهيرنژاد در بخش ديگري از گفتگويش در پاسخ به اين سئوال كه برنامهي مسوولان براي مقابله با راهزني اخير جادهي اروميه ـ سلماس چيست گفت: اين وظيفه ژاندارمري است. مأموران ژاندارمري بايد گشتهاي شبانه روزانه در منطقه داشته باشند. اگر چه طبق گفتهي ژاندارمري اروميهاين كار صورت ميگيرد بهر حال تأمين امنيت منطقه و سركوبي مهاجمين كاري ندارد و اگر توانستهاند به مسافران دستبرد بزنند در اثر كوتاهي مأموران بوده است. تيمسار ظهيرنژاد در مورد آخرين رخدادهاي منطقه آذربايجان غربي و كردستان گفت: كسب اطلاع شده است كه صبح امروز به مركز سپاه پاسداران در بوكان حمله شده ولي طبق همان دستور ارتش دخالتي در قضيه نداشته است. فرمانده هنگ ژاندارمري اروميه نيز در گفتگويي با خبرنگار كيهان به مسافرين جادههاي منطقه اطمينان داد كه اقدامات اخير ژاندارمري ميتواند متضمن امنيت مسافران در جادههاي منطقه باشد.(كيهان7/8/1358)
سرلشگر شاكر رييس ستاد مشترك ارتش در گفتگويي با كيهان:هيچ راه حل نظاميبه مساله كردستان خاتمه نخواهد داد.
سرلشگر محمد حسين شاكر رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران در يك گفتگوي اختصاصي با كيهان نقطهنظرهاي خود پيرامون مسايل كردستان، طرح خلع سلاح عمومي، كيفيت كارايي نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران و راهحل رفع بحران كردستان را بيان داشت. سرلشگر شاكر كه پس از مراجعت از سفر اصفهان و ياسوج و ملاقات ديشب خود با امام خميني پيرامون رفع بحران كردستان در محل كارش با خبرنگار كيهان گفتگو كرد. ضمن تاكيد بر اين نكته كه مسالهي كردستان بايد از طريق سياسي حل شود گفت: مطمئناً هيچ راه حل نظامي به مساله كردستان خاتمه نخواهد داد و اين راه نيز انتخاب نشده است. متن گفتگوي كيهان با شاكر به شرح زير است: 
ـ آخرين ملاقاتتان با آقاي چمران در چه زمينهاي بود؟ آيا تصميماتي براي كردستان گرفته شده است؟ و اين تصميمات تا چه حد مذاكرات سياسي در كردستان را تحت الشعاع قرار ميدهد؟ 
سرلشگر شاكر: به طور كلي من بر حسب ضرورت همه روزه با وزير دفاع در تماس هستم تصميمات در مورد كردستان در سطح وزراي منطقه اتخاذ ميگردد و تلاش بر اين است موضوع كردستان از طريق سياسي حل و فصل شود.
ـ از تصميمات كميسيون امنيت  و مذاكرات چهار وزير چه اطلاعي داريد و كار كميسيون چيست؟ 
شاكر: كار كميسيون، حل مسايل مربوط به مناطق كردنشين است و تصميمات كميسيون از طريق وزراي مسوول اتخاذ ميشود.
ـ از كردستان اخبار ضد و نقيضي به اطلاع ميرسد. گاهي اعلام ميشود كردستان آرام است ولي ناگهان خبر از محاصرهي اقتصادي مهاباد و شهادتهاي بسيار در رسانههاي گروهي منتشر ميشود اكنون نيروهاي ارتش در چه وضعيتي هستند و درگيري در كدام منطقه شدت دارد؟
شاكر: به طور كلي محاسبه اقتصادي در شهرهاي كردستان مطرح نيست بلكه طبق طرح پيشبيني شده ورود و خروج شهرهاي كردستان وسيلهي عوامل ارتشي بوسيلهي پاسگاههاي ژاندارمري كنترل ميشود و كنترل عمومي صرفاً براي جلوگيري از ورود و خروج اسلحه و مهمات غير مجاز صورت ميگيرد.
ـ ربودن زيبا كلام، حمله به پاسداران ارتش در مهاباد، تيراندازي به سوي فرمانده نيروي زميني و انهدام چند تن مهمات، ظاهراً حكايت از حضور فعال دمكراتها در منطقه دارد و به طوري كه شايع است تعدادي از شهرهاي غرب، شبها در دست دمكراتها و صبحها دست ارتش و پاسداران ميباشد اين موضوع تا چه حد صحت دارد؟
شاكر: نيروهاي ارتش در وضعيت مناسبي قرار دارند و درگيريهاي متفرقه بيشتر در منطقه سردشت، بوكان، مهاباد و مناطق كردنشين ادامه دارد. سرلشگر شاكر در ادامه سخنان خود افزود: به طور كلي وجود اسلحهي غيرمجاز در دست اشخاص غير مسوول، ناامني در مناطق شهرنشين و راهها و روستاهاي مناطق را ايجاد نموده است و در نتيجه، ارتش به منظور جلوگيري از رويارويي با مردم و احياناً تلفات مردم عادي از درگيري با اين عناصر به خصوص در شهرها احتراز ميكند لذا در بعضي از مواقع اين اقراد مسلح موجبات ناامني را اكثراً شبها در شهرها و اوقات مناسب و تعيين شده از طرف آنها در روستاها وراهها بوجود ميآورند. 
راه حل سياسي
تيمسار شاكر رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران كه راه حلي براي پايان دادن به وضع موجود در كردستان دارد گفت: مطمئناً هيچ راه حل نظاميبه مساله كردستان خاتمه نخواهد داد و اين راه نيز انتخاب نشده است. استقرار يگانهاي ارتشي در پادگانها مقاومت به منظور ايجاد امنيت در منطقه است مسلماً با اطلاعاتي كه شخصاً دارم تمام تلاش دولت اين است كه موضوع از طريق سياسي و مسالمتآميز و بدون درگيري نظامي انجام پذيرد. انتخاب چهار وزير مسوول به نيابت از طرف دولت به منظور حل مساله گوياي اين نظر است. 
ـ گفته ميشود كه ارتش و پاسداران انقلاب هنوز نتوانستهاند در كنار هم موضع مشخص و يكدستي را در پيشبرد مسايل خود انتخاب كنند علت چيست؟
شاكر: بطور كلي هيچگونه اختلافنظري در سطوح بالاي ارتش و پاسداران انقلاب از نظر وظايف و تكاليف وجود ندارد و بعضاً امكان دارد كه در سطوح پايين به علت عدم اطلاع اين دو عنصر از امكانات يكديگر اختلاف سليقهاي پيدا كنند كه با مداومت، همكاري و هماهنگي و ارشاد در ردههاي بالاتر، موضوع قابل حل و مطمئناً مشكلي ايجاد نخواهد كرد.  
طرح خلع سلاح عمومي
تيمسار شاكر در جواب اين سئوال كه:
 طرح خلع سلاح عمومي به كجا انجاميده و اين طرح كي و چگونه اجرا ميشود؟ گفت: طرح خلع سلاح عموميدر ستاد مشترك با همكاري نمايندگان ژاندارمري، شهرباني، پاسداران انقلاب كميتههاي مركزي انقلاب اسلامي و دادسراي انقلاب در حال رسيدگي است. پيشنويس آن تهيه شده و تلاش ميشود هر چه زودتر با جلب توجه كليهي عناصر شركت كننده جلب و پس از تاييد دولت در سطح كشور به مورد اجرا گذارده شود. 
ـ طرح شوراها در ارتش به كجا كشيده و اصولاً نظر شما در اين باره چيست؟ 
شاكر: پس از تصويب قانون تشكيل شوراها در سطح كشور وزارت دفاع بخشنامهاي به ارتش ابلاغ كرد كه كليهي فرماندهان و پرسنل نظرات خود را در مورد تشكيل شوراها حدود و وظايف و مسووليتها به وزارت دفاع منعكس كنند تا پس از بررسي كامل نحوهي تشكيل شوراها به ارتش مورد رسيدگي قرار بگيرد و از اين طريق نسبت به تدوين آييننامهها اقدام گردد. نظر من در مورد تشكيل شوراهاي ارتش تابع نظرات دولت است و مطمئناً صلاح دولت صلاح ارتش است.
ـ گفته ميشود از وجود كارشناسان خارجي براي بكار بردن سلاحهاي پيچيده استفاده ميشود اين شايعات صحت دارد؟ همچنين گفته ميشود هنگام پيروزي انقلاب هواپيماهاي اف 14 را از ايران خارج كردهاند و اگر خارج نشدهاين قبيل هواپيماها چگونه مورد استفاده قرار ميگيرد و اصولاً آيا ما براي استفاده از اين سلاحها نياز به كارشناسان خارجي داريم؟
شاكر: مسلماً استفاده از بعضي سلاحها يا هواپيماها به خاطر وجود كارشناسان خارجي ضروري و اجتنابناپذير است منتها تلاش خواهد شد كه تعداد كارشناسان در حداقل نياز باشد بايد بگويم كه هيچ نوع هواپيمايي از ايران خارج نشده و همانطور كه گفته شد بعضاً در مورد تعمير و نگهداري هواپيماهاي اف 14 امكان دارد كه به وجود كارشناسان خارجي نياز باشد. سرلشگر شاكر در جواب اين سئوال كه دگرگوني ارتش كه از سوي وزير دفاع عنوان شد به چه صورتي انجام خواهد شد و اين دگرگوني در چه مرحلهايي است گفت:من از اين دگرگوني و نحوهي آن بي اطلاع هستم و هنوز خط مشي و نكات اساسي طرح مورد نظر وزير دفاع به ارتش اعلام نشده است. 
ارتش حافظ استقرار ملت است
سرلشگر شاكر در پاسخ اين سئوال كه با توجه به تصويب قانون منع حكومت نظامي در دولت جمهوري اسلامي خط مشي ارتش در مواجه با خطر اغتشاش داخلي و يا مواقع اضطراري به چه صورتي خواهد بود و آيا ارتش در مسايل داخلي حضور محسوس خواهد داشت و بطور كلي ارتش در جمهوري اسلامي چه خصوصيتي دارد؟ گفت: طبق پيش نويس قانون اساسي ارتش حافظ استقلال و تماميت جمهوري اسلامي ايران است تا تدوين هر نوع قانون با مصوبهي اقدام ارتش به دستور دولت و يا رهبر انقلاب به عنوان فرماندهي كل قوا ميباشد. سرلشگر شاگر در مورد كارآيي نيروهاي ارتش در زمينهي خنثي كردن توطئهها گفت: ارتش هيچگونه ضعفي در خود احساس نميكند و در بازديدهايي كه از اغلب پادگانهاي نظامي به عمل آوردهام آمادگي عملياتي آنان را ملاحظه كردهاند. و نقل و انتقال يگانهاي ارتشي در حداقل مدت زمان و حداقل درگيري تلفات نمودار آمادگي واحدهاي رزميارتش ميباشد. سرلشگر شاكر در پايان در مورد شايعاتي از جانب بعضيها كه در مورد وي عنوان ميشود گفت: من توجه به هيچ شايعهاي ندارم. قبول خدمت پس از بازنشستگي فقط به عنوان حس وطن دوستي و اعتلاي ارتش بوده است و تازماني كه در اين سمت هستم براي قدرت ارتش عظمت و استقلال حاكميت ايران عزيز تلاش خواهم كرد.(كيهان7/8/1358)
در درگيريهاي بوكان دو پاسدار و يك درجهدار شهيد شدند.
وضع سه شهر در منطقه جنوب غربي آذربايجان غربي ديشب و ديروز نا آرام بود و در درگيريهاي ديشب بوكان دو نفر از پاسداران انقلاب و يك درجهدار نظامي به شهادت رسيدند كه جنازه آنان به اروميه حمل شده است. سرهنگ صادقي رييس ستاد لشگر 64 اروميه بامداد امروز ضمن اعلام اين خبر به خبرگزاري پارس در اروميه گفت: ديشب نيز در بوكان تيراندازيهاي پراكنده ادامه داشت ولي از تعداد زخميها و تلفات احتمالي گزارشي نرسيده است. بر اساس گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس هنوز تلفن بوكان از طريق اروميه قطع است. روابط عمومي لشگر 64 اروميه اسم درجهدار شهيد را گروهبان دوم حسن مومنزاده از جمعي لشگر شانزده قزوين اعلام كرد. سرهنگ مقدم معاون ناحيه ژاندارمري آذربايجان غربي نيز ضمن اعلام تيراندازيهاي ديروز بوكان گفت: در مهاباد نيز ديشب تيراندازيهاي پراكنده ادامه داشته است. ولي براساس اطلاعات رسيده به وي كسي آسيبي نديده است. وي گفت: امروز وضع مهاباد آرام گزارش شده است. در سردشت بر اساس اظهار احمديان فرماندار اين شهرستان ديشب از ساعت نه و نيم الي ده و نيم تيراندازي شديد آرامش اين شهر را بر هم زد و بر اثر اصابت آر ـ پي ـ جي ـ 7 و انفجار نارنجك يك خانه مسكوني آسيب فراوان ديد. و شيشههاي خانههاي مجاور شكست. وي گفت: در درگيري ديشب سردشت يك پاسدار زخميشد كه در بيمارستان بستري است. فرماندار سردشت خبر از درگيري در منطقهاي در اطراف سردشت داد و گفت: اين منطقه در نزديكي روستاي ملا شيخ است ولي از جزييات درگيري خبري در دست نيست. در نقده و پيرانشهر فرمانداران اين شهرستانها به خبرگزاري پارس در اروميه گفتند كه ديشب اين شهرها كاملاً آرام نبودند و فرماندار پيرانشهر شايعه ناامني راه بين جلديان و پيرانشهر را شديداً تكذيب كرد و از كاميون داران دعوت كرد كه بدون توجه به شايعات پراكنده شده در حمل مواد مورد نياز اين شهرستان به وظيفه انساني و اجتماعي خود عمل كنند.(كيهان8/8/1358) 
اقدامات مسالمت آميز ارتش در كردستان
به منظور نشان دادن حسن نيت دولت مقرر شد كه ارتش به نحو ابتدا به ساكن در كردستان اقدام مسلحانه مقابله به مثل شود ستاد مشترك جمهوري اسلامي ايران به اين منظور اطلاعيهاي به اين شرح انتشار داد: بنام خدا در اجراي تصميمات متخذه از طرف هيات ويژه دولت براي كردستان و اثبات حسن نيت دولت مقرر گرديده است: 
1- ابتدا به ساكن اقدامي از طرف نيروهاي ارتش صورت نگيرد ليكن در مقابل تعرض و تحريك افراد مسلح مقابله به مثل  بنمايند.
 2- در كليه مناطق شهري، كنترل عبور و مرور با مسالمت و سرعت انجام گيرد اين كنترل شامل محاصره اقتصادي نخواهد بود.
 3- عمليات پاكسازي در مناطق خارج شهرها و راههاي ارتباطي كما في السابق ادامه يابد.
 4- هر گونه اظهار نظري از طرف مقامات و رسانههاي گروهي كه مغاير با اين تصميمات شايع گرديده است تكذيب ميگردد.                                                 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران(اطلاعات9/8/1358)
عده شهداي بانه افزايش يافت. 
ستاد مشترك: 33 نفر،سخنگوي سپاه پاسداران: 40 تا 45 نفر 
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران طي اطلاعيهاي عده شهداي حوادث بانه را 33 نفر اعلام كرده از سوي ديگر سخنگوي سپاه پاسداران نيز بر اساس گزارشهاي رسيده به اين سپاه عده شهداي بانه را بين 40 تا 45 نفر ذكر كرد. اما گزارشهاي رسيده نشان ميدهد كه هنوز عده دقيق كشته شدگان روشن نيست و آمارهاي اعلام شده رقمهاي مختلفي را بيان ميكند. متن اطلاعيه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران كه ديشب دراين باره انتشار يافت به اين شرح است: 
بسمه تعالي-«ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياءعند ربهم يرزقون».
ملت قهرمان و مسلمان ايران بار ديگر دستهاي پليد و بخون آغشته مزدوران چپ نماي صهيونيسم و امپرياليسم جهانخوار گروهي از شجاع ترين برادران ما را كه براي دفاع از اسلام و استقلال ميهن عزيزمان به غرب كشور اعزام شده بودند در عيد قربان و به هنگام مراجعت از منطقه در داخل شهر و درحاليكه براي اثبات حسن نيت از هرگونه اقدام نظامي منع شده بودند ناجوانمردانه مورد تهاجم قرار داد و به خاك و خون كشيد حاصل اين فاجعه خونين تا اين لحظه 33 نفر شهيد 70 نفر مجروح و 60 نفر مفقود بوده كه اميد است اين قربانيان جوان را پيشگاه حق تعالي پذيراباشد. ارتش جمهوري اسلامي ايران ضمن تسليت به محضر بزرگ انقلاب بازماندگان شهدا و ملت شريف ايران اطمينان ميدهد كه انتقام سرخ خون برادران سرباز خود را به شديدترين وجه خواهد گرفت واين جنايت ضد انساني را بدون كيفر نخواهد گذاشت در خاتمه از هم ميهنان عزيز دعوت ميشود كه در مراسم تشييع جنازه اين شهيدان به خون خفته كه ظهر يكشنبه (امروز) در دانشگاه تهران برگزار ميشود شركت فرمايند. (اطلاعات13/8/1358)
ارتش جزئيات حادثه خونين بانه را اعلام كرد.اطلاعيه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران
بنام خدا- هنوز علت حادثه خونين بانه كه در آن تعدادي از رشيدترين فرزاندان ايران زمين بدست مزوداران اجنبي به خاك و خون درغلطيدند مورد سئوال هموطنان عزيز بوده و خواستار چگونگي حادثه ميباشند، اينك ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران شرح مختصري از اين فاجعه خونين را به استحضار ملت شريف ايران ميرساند.
1-ساعت 8 بامداد روز پنج شنبه مورخ 10/8/58 يكي از گردانهاي لشگر يك مركز پس از يك مأموريت 45 روزه در فرم يك جابجائي ساده جهت عزيمت به تهران از سردشت عازم بانه ميشود.
2-نخستين درگيري در 20 كيلومتري بانه و از داخل جنگلها در ساعت 10 آغاز ميشود كه با هوشياري و عكس العملهاي سريع و به موقع مقاومت خنثي و ستون نظامي در ساعت 30/14 دقيقه همان روز در حاليكه دو نفر از مهاجمين كشته و 10 نفر اسير شده بودند بدون هيچگونه تلفاتي در مسير سردشت ـ بانه به حركت خود ادامه ميدهد
3-در 3 كيلومتري شهر بانه در اثر برخورد با مهاجمين فاصله خودروهاي ستون زياد شده و قسمت جلوي ستون با از ميان برداشتن مقاومتهاي موجود بشهر وارد ميگردد.
4-در داخل ورودي شهر در حاليكه قسمت جلوي ستون انتظار هيچگونه برخوردي با مردم مسلمان كرد نداشته و خود را در ميان هم ميهنان كرد و مومن به انقلاب حس ميكرد بار ديگر مورد هجوم غافلگيرانه مهاجمين قرار ميگيرد با اين تفاوت كه اين مرتبه دژخيمان خون آشام مهاجم در پوشش زن و كودك بيگناه مردم به مقابله برخاسته و با تيراندازي شديد تلفاتي را به ستون نظامي وارد ميسازد.
4-فرمانده ستون سرتيپ «شهيد شريف اشراف» كه خود از افسران متقي و كاتب قرآن و شجاع و مدبر بوده پيش از حركت ستون از سردشت و نيز در طول مسير بارها تأكيد كرده كه هيچكس حق تيراندازي ندارد مگر به دستور وي و همه تلاش و كوشش او در جهت عبور مسالمت آميز و جلوگيري از كشت و كشتار بوده و در اين لحظه كه در مدخل شهر با جمله غافليگرانه مهاجمين از بين صفوف مردم  و كودكان بيگناه مواجه ميشوند هم او و هم درجه داران و سربازان مسلمان و آگاه تحت تأثير مسايل انساني و وجداني از آنجا كه جان عدهاي بيگناه را در خطر نمي بينند و نميخواهند دستشان به خون بيگناهي رنگين گردد با شهامت و شجاعت و پس از تحمل شرايط سخت و بسيار نابرابر شرافتمندانه در خون خود غوطهور ميشوند.حاصل اين فاجعه خونين تا اين لحظه 23 نفر شهيد و 70 نفر مجروح بوده است.
اين برادران غيور و فداكار درست در روز عيد قربان و در حاليكه به خانه و كاشانه خود باز ميگشتند و در شرايطي كه به دليل تلاش هيات حسن نيت از هر گونه اقدام خشن نظامي منع شده بودند و بخاطر جلوگيري از كشته شدن حتي يك انسان بيگناه بخاك و خون كشيده شدند كه اميد است اين قربانيان جوان را پيشگاه حق تعالي پذيرا بوده روح آنان با روح مجاهيدن صدر اسلام محشور گردد.(اطلاعات17/8/1358) 
اطلاعيه ستاد مسايل كردستان
خواهر و برادر كرد هم اكنون شما عزيزان در اين موقعيت حساس كه كشور به بيش از هر زمان احتياج به وحدت و تلاش در همه ابعاد دارد ميزبان هياتي ميباشد كه بيش از يك هفته از تلاش شبانه روزيشان ميگذرد تا با خودياري و همكاري و حسن نيت شما بتمام نابساماني ها رسيدگي و خاتمه دهند. هيات حسن نيت مستقيماً همه جا در ميان شما بوده و همچون برادري دلسوز و مهربان بمطالب شما گوش فرا داده و با قشرهاي مختلف به گفتگو پرداخته اند. تا بياري خود و همت شما بتوانند گامهاي مؤثري در اين راه مقدس برداشته و بر مشكلات و نارسائيها فائق آيند. اين هيات عليرغم كارشكنيهاي متوالي مزدوران داخلي و خارجي و دست نشاندگان امپرياليسم و صهيونيسم بين المللي از اكثر شهرها ديدن نمود و با استقبال پر شور شما برادران كرد روبرو گرديد، تا آنجا كه خواهران و برادران كرد مهاباد و بانه اي تظاهرات مختلفي به پشتيباني از آنها و نيز سخنراني هائي كه حاكي از صفاي هميشگي شما برادران غيور كردي ميباشد بر پا نمود و آمادگي خود را نشان دادند. از آن جا كه چپ نماها و بيگانه پرستان منافع خود راو اربابان كثيف امپرياليستي شرق و غربي خويش را از همان ابتدا در خطر ميديدند از اين حسن تفاهم و برادري بوحشت افتاده و با دست زدن به آشوب و هرج و مرج سعي ميكنند كه اوضاع كردستان عزيز را به جوي ناآرام مبدل سازند تا بخواستهاي مشروع شما رسيدگي نگردد و آنها بتوانند منافع اربابان كثيف خود را تحت عنوان دفاع از حقوق مردم مستضعف كرد پا برجا سازند. 
در همين رابطه شاهد حمله ناجوانمردانه و شهادت تعدادي از برادران ارتشي خويش بوديم كه در  استانه ورود به بانه مورد هجوم قرار گرفتند و دشمنان شما برادران ميخواستند با اين عمل مذبوحانه خشم ارتش غيور انقلاب و اسلامي را به صورت انتقامي عليه مردم مسلمان كرد درآورند و فضاي غير مساعدي براي مذاكرات حياتي هيات بوجود آورند. اما شاهد بوديم كه ارتش صبورانه صبر انقلابي پيشه نمود و توطئه خائنان را خنثي كرد و هيات حسن نيت با تلاش پي گير خود و بدون توجه به چنين شانتاژها و اعمال قدرتها به بررسي مسايل و مشكلات شما پرداخت و با توجه به اختيارات تامي كه امام خميني رهبر كبير انقلاب شكوهمند اسلامي بايشان محول نمودهاند فعاليت بيشتري در راه برآورده شدن خواستهاي مشروع شما برادران كرد انجام  دادند. و نيز بگونه اي انقلابي تر در فرصتهاي نزديك و آتيه اي روشن و با اراده اي خستگي ناپذير كامهاي مؤثر و مفيدي با ياري شما برخواهند داشت. برادر و خواهر مسلمان كرد انتظارمان اينست كه لحظه اي به فرصت طلبان و جدائي افكنان مجال توطئه و هر گونه سوءاستفاده را نداده و كوشش نمائيد كه با اتحاد همه جانبه خويش تيشه محكمي بريشه پوسيده آنان بزنيد. و صف خود را از اين وابستگان خارجي شرق و غرب جدا نمائيد. باميد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران با ياري شما برادران مسلمان كرد و نابودي   دشمنان ملت ايران. ستاد مسايل كردستان(اطلاعات21/8/1358)
اطلاعيه ژاندارمري جمهوري اسلامي در مورد شهادت فرمانده ژاندارمري كردستان
تهران – خبرگزاري پارس: امروز اعلاميه روابط عمومي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران درباره شهادت سرتيپ «منوچهر شريفي» فرمانده ناحيه ژاندارمري كردستان به شرح زير انتشار يافت: 
روز 19/8/58 سرهنگ ستاد منوچهر شريفي فرمانده ناحيه ژاندارمري كردستان همراه دو افسر و يك درجه دار جهت بازديد عملياتي و بررسي وضع منطقه با هلي كوپتر به طرف مريوان و پاسگاههاي مرزي حركت مينمايد مقارن ساعت دوازده كه هلي كوپتر بر فراز «پاسگاه مرزي دزلي» قصد فرود داشته، ستوان يكم« محمد بهرورزنيا» يكي از همراهان با اسلحه كمري خلبان را تهديد و دستور ميدهد به كشور عراق برود و در آنجا فرود آيد خلبان از اجراي خواسته او امتناع نموده ليكن افسر مهاجم با اسلحه به قسمت جلو هليكوپتر پريده و ضمن تهديد براي نقشه خود در هدايت هليكوپتر عملاً دخالت ميكند كه با تلاش خلبان از سقوط يا برخورد به كوه جلوگير ميگردد و فرمانده ناحيه براي جلوگيري از عمل اين افسر ابتدا سعي ميكند او را آرام نمايد و چون به نتيجه نميرسد درصدد جلوگيري و مقابله برميايد و ستوان يكم بهروزنيا با شليك تير به سينه فرمانده ناحيه موجب شهادت او ميگردد و خلبان و كمك خلبان و سه نفر افسر و درجه دار كه در هليكوپتر بودند به مهاجم حمله و بدون استفاده از اسلحه درصدد خلع سلاح او برميآيند در اين درگيري استوار «كمانگر» نيز از ناحيه دست و چشم زخمي شده و بالاخره افسر مهاجم را خلع سلاح و او را دستگير نموده از ادامه عمليات جنايتكارانه اش و تسليم خود به كشور بيگانه و تنگ اسارت و جلوگيري مينمايند.(اطلاعات 21/8/1358)
اطلاعيه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي: ارتش،ابتدا به ساكن در كردستان اقدام مسلحانه نميكند.
كنترل عبور و مرور در مناطق شهري با مسالمت و سرعت و بدون محاصره اقتصادي صورت خواهد گرفت.
به منظور نشان دادن حسننيت دولت مقرر شد كه ارتش بنحو «ابتدا به ساكن » در كردستان اقدام مسلحانه صورت ندهد. ولي در مقابل تعرض مسلحانه مقابله به مثل شود. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران به اين منظور اطلاعيه زير را انتشار داد: 
بنام خدا- در اجراي تصميمات متخذه از طرف هيات ويژه ي دولت براي كردستان و اثبات حسننيت دولت مقرر گرديده است: 
1ـ ابتدا به ساكن، اقدامي از طرف نيروهاي ارتش صورت نگيرد ليكن در مقابل تعرض و تحريك افراد مسلح مقابله به مثل بنمايند. 
2ـ در كليه مناطق شهري، كنترل عبور و مرور با مسالمت و سرعت انجام گيرد. اين كنترل شامل محاصره اقتصادي نخواهد بود.
3ـ عمليات پاكسازي در مناطق خارج شهرها و راههاي ارتباطي كما في السابق ادامه يابد. 
4ـ هر گونه اظهارنظري از طرف مقامات و رسانههاي گروهي كه مغاير با اين تصميمات شايعه گرديده است تكذيب ميگردد.                                                                 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران. (كيهان9/8/1358)
اطلاعيه ستاد مشترك ارتش:وقايع بانه 163 شهيد، مجروح و مفقود بجاي گذاشت.
اين اطلاعيه ديروز از طرف ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران انتشار يافت: 
بسمه تعالي- ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتابل احياء عندربهم يرزقون. ملت قهرمان و مسلمان ايران بار ديگر دستهاي پليد و به خون آغشته مزدوران چپ نماي صهيونيسم و امپرياليسم جهانخوار گروهي از شجاعترين برادران ما را كه براي دفاع از اسلام و استقلال ميهن عزيزمان به غرب كشور اعزام شده بودند در روز عيد قربان و به هنگام مراجعت از منطقه در داخل شهر بانه و در حالي كه براي اثبات حسننيت از هر گونه اقدام نظاميمنع شده بودند ناجوانمردانه مورد تهاجم قرار داد و به خاك و خون كشيد. حاصل اين فاجعه خونين تا اين لحظه 33 نفر شهيد، 70 نفر مجروح و 60 نفر مفقود بوده كه اميد است اين قربانيان جوان را پيشگاه حق تعالي پذيرا باشد. ارتش جمهوري اسلاميايران ضمن تسليت به محضر رهبر بزرگ انقلاب و بازماندگان شهداء به ملت شريف ايران اطمينان ميدهد كه انتقام سرخ خون برادران سرباز خود را به شديدترين وجهي خواهد گرفت و اين خيانت ضد انساني را بدون كيفر نخواهد گذاشت. در خاتمه از هميهنان عزيز دعوت ميشود كه در مراسم تشييع جنازه اين شهيدان به خون خفته كه ظهر فردا يكشنبه (امروز) در دانشگاه تهران برگزار ميشود شركت فرماييد.(كيهان14/8/1358)  
در اطلاعيه ستاد ويژه مسايل كردستان،چگونگي كشتار افراد ارتش در كردستان اعلام شد.
ستاد مسايل كردستان ديروز اين اطلاعيه را درباره وقايع غرب كشور انتشار داد:
بسمه تعالي - بيش از 33 تن از فرزندان رشيد ارتش جمهوري اسلاميبا حمله ناجوانمردانه مهاجمين در بانه به درجه شهادت رسيدند و 50 تن ديگر مجروح شدند. اين در حالي بود كه ضد انقلاب سير و پوششي از زن و كودك بيگناه بر خود ساخته بود. سربازان مصمم كه جان زنان و كودكان بيگناه را در خطر ميديدند به ناچار از حمله متقابل خودداري كردند. و بدون دفاع از خود مظلومانه روز عيد قربان در بستر شهادت آرميدند. استعمار زخم خورده از انقلاب ملت ايران در پي مركز مناسبي بود كه در آن لانه گذارد و تخم فساد بيافشاند. اين روش هميشگي آنها است. اختلاف مياندازند و زمينه حكومت براي خود ايجاد ميكنند. آنها كردستان را كه بر اثر تبهكاريهاي رژيم گذشته دست به گريبان فقر مادي و فرهنگي بسياري بود. براي اين منطقه انتخاب كردند. پس از چند ماه تبليغات سراپا دروغ و توطئهگريهاي رنگارنگ متاسفانه موفق شدند جو برادركشي ايجاد نموده و اين نقطه از سرزمين مقدس ايران را از خون فرزندان وطن رنگين نمايند. رهبر بزگ انقلاب اسلامي با صبري شكوهمند و انقلابي و رافتي پيامبرانه پيوسته آواي بيداركنندهشان را متوجه منطقه نموده و از مردم مسلمان كرد ميخواستند ضد انقلاب را از خود برانند و توطئههاي آنان را خنثي نمايند و خود را از دام فريب دشمنان ايران و اسلام نجات بخشنده، آغوش پرمهر جمهوري اسلامي ايران به روي آنان باز است. ولي ضد انقلاب هر بار با ايجاد جو ترور و تهاجم امكان هرگونه تفاهم را از ميان برد و اگر زماني صحبت از مذاكره نمود، چيزي جز يك مانور تبليغاتي نبوده است. به دليل اينكه تاكنون بارها دولت جمهوري اسلامي ايران باب تفاهم و مذاكره را باز كرد ولي مزدوران امپرياليزم هر دفعه با طرح خواستهاي غير ممكن با كشتار و جنايت فضاي انس و الفت را مبدل به خشم و نفرت نموده و اين بار نيز در حالي كه بتابيد رهبر كبير انقلاب هيات حسننيت دولت موقت جمهوري اسلامي بنا بود وارد كردستان شود و بدور از مزدور اين كه خود را قيم مردم كرد ميدانند مستقيماً به ميان مردم رفته و به مذاكره بنشينند برادران كرد نيز همواره چنين آرزويي داشتهاند تا پردهاي كه ضد انقلاب بين آنها و ملت ايران كشيده كنار بزنند و خود را بنمايانند كه مسلمانان راستين و ايرانيان وطندوست و پارهاي از تن ايران عزيز و عضوي از پيكر امت اسلامند و در حالي كه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هرگونه عمليات نظامي را متوقف كرده و در انتظار هيات حسننيت ميباشند بناگاه ضد انقلاب دست به تهاجمي ناجوانمردانه ميزند. در شرايطي كه برادران ارتشي در يك جابجايي معمولي از سردشت عازم بانه بودند 33 نفر آنها را شهيد و 50 نفرشان را مجروح مينمايند. اين اعمال غير انساني آنهم در اين موقعيت براي چيست؟ 
ولي به كوري چشم مزدوران خودفروخته بيگانه هيات حسننيت وارد كردستان شد و در ميان شور و شعف برادران رنجديده كرد با آنان به گفتگو نشست. اينك مردم كردستان بيش از پيش بايد بدانند كه آتشافروزان امپرياليست بين آنان لانه كرده و ماموريت دارند، فتنه و فساد و خونريزي و برادركشي را بر منطقه تحميل كنند. اين دار و دسته مزدوري كه از خارج مرزهاي ايران الهام ميگيرند با شنيعترين افتراها و دروغپردازيها به دفاع از منافع ابرقدرتها بر عليه اسلام برخاستهاند. مساله، مساله خلق كرد نيست مساله امپرياليزم و اسلام است مساله حزب شيطان و حزب خدا است مساله كافر و منافق و اسلام راستين است. آنها هرگز مايل نيستند آتش فتنهاي كه افروختهاند فرو نشيند. برادران و خواهران عزيز كرد از اين فرصت تاريخي بخوبي استفاده كنيد و نشان دهيد كه هر گز ممكن نيست آلت مقاصد  صهيونيسم و بازيچه تبليغات سرتاپا دروغ مشتي بي دين و مزدور قرار گيريد. ستاد مسايل كردستان(كيهان14/8/1358)
اطلاعيه لشگر 28 كردستان
سنندج ـ لشگر 28 كردستان طي اطلاعيهاي هرگونه شايعاتي را كه موجب نگراني مردم خانههاي اطراف پادگان سنندج شده است به شدت محكوم و تكذيب كرد در اين اطلاعيه تاكيد شده كه ارتش و ملت برادر هم بوده و انتشار اين گونه شايعات تنها از سوي عناصر ضد انقلاب و كساني صورت ميگيرد كه خود قصد آشوب و برهم زدن آرامش مردم و شهر را دارند لازم به يادآوري است كه اخيراً شايع شده كه عدهاي به صاحبان خانههاي اطراف پادگان سنندج گفتهاند كه خانههاي خود را تخليه كنند. تا از خطر پرتاب بمب توپ و نارنجك و شليك و مسلسل در امان باشند. (كيهان20/8/1358) 
انگيزه قتل فرمانده ژاندارمري كردستان اعلام شد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: سرهنگ شريفي فرمانده ناحيه ژاندارمري كردستان به ضرب گلولهي يكي از افسران خود در مريوان به شهادت رسيد فرمانده ژاندارمري كردستان پس از انجام مأموريت در مريوان هنگام سوار شدن هليكوپتر به دست افسري به نام ستوان يكم بهروزنيا به قتل رسيد در اين حادثه استوار كمانگر كه ميخواست مانع تيراندازي شود از ناحيه دست مجروح شد ستوان محمودي افسر ناحيه ژاندارمري كردستان صبح امروز در تماس تلفني با كيهان گفت: حادثه زماني اتفاق افتاد كه سرهنگ شريفي به اتفاق 5 تن ديگر بر فراز پاسگاه مرزي دزلي مريوان در پرواز بود در همين موقع طي يك مشاجره لفظي ستوان يكم بهروز نيا كه قبلاًاشتباهاً نام او ستوان روزبهاني اعلام شده بود به سوي وي شليك كرد و او را به قتل رساند. ستوان محمودي اضافه كرد تا آنجا كه من ميدانم انگيزه قتل انتصاب ستوان يكم بهروزنيا به سمت رييس پاسگاه دزلي بوده است چون نامبرده از اين پست خود ناراضي بوده است بعد از بگو مگو و مشاجره زياد با سرهنگ شريفي او را به ضرب چند گلوله كشت. افسر ناحيهي ژاندارمري كردستان همچنين گفت: ستوان يكم بهروزنيا چند ماه پيش از مشهد به كردستان منتقل شده بود و قرار بود بعنوان رييس پاسگاه دزلي مريوان به محل مأموريت خود اعزام شود وي ضمناً گفت: طبق دستوري كه از تهران رسيد ستوان يكم بهروزنيا كه گويا اكنون در پادگان مريوان بازداشت است بايد در يك دادگاه نظاميمحاكمه شود ستوان محمودي در پايان اعلام كرد: جنازه سرهنگ منوچهر شريفي اينك در بيمارستان لشگر كردستان نگهداري ميشود و قرار است براي تشيع جنازه به كرمانشاه انتقال داده شود. سرهنگ شريفي در تمام مدت خدمت خود در كردستان يك افسر وظيفه شناس و كاردان بود كه همگي او را تاييد ميكردند. سرهنگ سپهر فرمانده لشگر 28 خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج گفت: سرهنگ شريفي براي سركشي در انجام مأموريت با تني چند از افسران و درجهداران بر فراز روستاي مرزي دزلي بوسيله ستوان يكم روزبهاني با كلت مورد تهديد قرار ميگيرد و ضارب به خلبان هليكوپتر دستور ميدهد هليكوپتر را به عراق هدايت كند. در اين موقع استوار كمانگر كوشش ميكند ستوان يكم روزبهاني (بهروزنيا) را از اين تهديد بازدارد ولي روزبهاني (بهروزنيا) بيدرنگ بسوي سرهنگ شريفي تيراندازي كرده و استوار كمانگر نيز بر اثر اصابت گلوله زخميميشود. گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس حاكيست كه خلبان بيدرنگ هليكوپتر را به پادگان مريوان بازميگرداند و ديگر افراد سرنشين هليكوپتر ستوان يكم روزبهاني (بهروزنيا) را دستگير ميكنند. سرهنگ سپهر گفت: اين حادثه موجب تأثر عميق ارتشيان بويژه افراد ژاندارمري شده است. در تهران نيز ستاد ژاندارمري جمهوري اسلاميايران خبر شهادت سرهنگ شريفي را تاييد كرد.(كيهان20/8/1358)
از سوي روابط عموميژاندارمري اعلام شد: چگونگي شهادت فرمانده ژاندارمري كردستان
ستوان بهروزنيا متهم به قتل،مي خواست با تهديد اسلحه،هلي كوپتر حامل سرتيپ شريفي و همراهان را به عراق ببرد.
روابط عموميژاندارمري جمهوري اسلاميايران در رابطه با شهادت سرتيپ منوچهر شريعتي فرمانده ناحيه ژاندارمري كردستان اطلاعيهاي صادر كرد، در اين اطلاعيه تاكيد شده است كه ستوان بهروزنيا يكي از همراهان فرمانده ژاندارمري، در هليكوپتر او را با اسلحه تهديد ميكند كه به عراق برود و چون سرتيپ شريفي امتناع ميكند او را به قتل ميرساند. متن اطلاعيه چنين است: 
روز 19/8/58 سرهنگ ستاد منوچهر شريفي فرمانده ناحيه ژاندارمري كردستان،همراه دو افسر و يك درجهدار، جهت بازديد عمليات و بررسي وضع منطقه با هلي كوپتر به طرف مريوان و پاسگاههاي مرزي حركت مينمايند. مقارن ساعت دوازده كه هليكوپتر بر فراز پاسگاه مرزي «دزلي» قصد فرود داشته است ستوان يكم محمد بهروزنيا يكي از همراهان با اسلحه كمري خلبان را تهديد و دستور ميدهد به كشور عراق برود و در آنجا فرود آيد. خلبان از اجراي خواسته او امتناع نموده ليكن افسر مهاجم با اسلحه به قسمت جلو هليكوپتر پريده و ضمن تهديد براي نقشه خود در هدايت هليكوپتر عملاً دخالت ميكند كه با تلاش خلبان از سقوط يا برخورد به كوه جلوگيري ميگردد و فرمانده ناحيه براي جلوگيري از عمل اين افسر ابتدا سعي ميكند او را آرام نمايد و چون به نتيجه نميرسد درصدد جلوگيري و مقابله بر ميآيد و ستوان يكم بهروزنيا با شليك تير به سينه فرمانده ناحيه، موجب شهادت او ميگردد و خلبان و كمك خلبان و سه نفر افسر و درجهدار كه در هليكوپتر بودند به مهاجم حمله و بدون اسلحه درصدد خلع سلاح او برميآيند. در اين درگيري استوار كمانگر نيز از ناحيه دست و چشم زخميشده و بالاخره افسر مهاجم را خلع سلاح و او را دستگير نموده، از ادامه عمليات جنايتكارانه اش  و تسليم خود به كشور بيگانه و ننگ اسارت جلوگيري مينمايند. ديروز همچنين اطلاعيه ديگري از طرف روابط عموميژاندارمري جمهوري اسلاميايران به اين شرح انتشار يافت:  
همميهنان ارجمند، همانطوري كه قبلاً به استحضار رسيد، سرهنگ ستاد منوچهر شريفي فرمانده ناحيه ژاندارمري كردستان روز نوزدهم آبانماه جاري هنگامي كه با هليكوپتر سرگرم بازديد و حراست از مرزهاي غرب جمهوري اسلامي ايران بود در يك حادثه كاملاًاستثنايي در داخل كابينه هليكوپتر هدف گلوله ناجوانمردانه يكي از افسراني كه در داخل هليكوپتر بود قرار گرفت و شهيد شد. ژاندارمري جمهوري اسلاميايران ضمن تسليت به بازماندگان آن شهيد اعلام ميدارد كه جنازه شادروان سرتيپ منوچهر شريفي ساعت هشت و سي دقيقه بامداد روز بيست و يكم آبانماه از مقابل بيمارستان ژاندارمري جمهوري اسلاميايران واقع در خيابان دكتر مصدق تشييع ميشود. مجلس ختم آن فقيد از ساعت 14 تا 16 روز 22 آبانماه در مسجد استاد مطهري برگزار خواهد شد. روابط عموميژاندارمري جمهوري اسلاميايران در پايان اين اطلاعيه اضافه كرده است كه سرهنگ ستاد منوچهر شريفي چون در حين انجام وظيفه به درجه شهادت نائل شده است لذا طبق مقررات به درجه سرتيپي ارتقاء مقام يافت.(اطلاعات20/8/1358)
اخطار شديد ارتش به آتش افروزان
ارتش در مقابل توطئهگران كه در صدد ايجاد و آشوب و تجاوز به حقوق مردم كردستان هستند آرام نخواهد نشست. ارتش جمهوري اسلامي ايران با انتشار اطلاعيهاي به آتشافروزان در كردستان هشدار داد. 
متن اطلاعيه چنين است: 
اخبار رسيده از كردستان حاكيست كه بعصي از افراد مسلح احزاب افراطي چپ در بعضي از شهرها مثل سنندج، جوانان مؤمن و مسلمان را دستگير ميكنند و ميزنند. و ماشينها را ميدزدند و به خانهها تجاوز ميكنند و امنيت را به كلي مختل كردهاند. و محيطي مملو از وحشت و ترور ايجاد نمودهاند. قتل و ترور هميشه اسلوب پيشبرد اين سازمانهاي افراطي غير مردمي بوده است. اينان هميشه به قدرت سلاح و با تكيه به تهديد و ترور افكار شيطاني خود را به مردم تحميل ميكنند و به خصوص در لحظاتي كه هيات حسننيت از تهران به كردستان رفته است و براي حل مشكلات موجود از راه مسالمتآميز همه سعي و كوشش خود را مبذول داشته است و بخصوص پس از پيام تاريخي امام خميني كه به همه آزادمردان مژده همكاري و برادري و برابري و نجات ميدهد  و برادران كرد هزار هزار در خيابانها شادماني ميكنند و توطئههاي شوم امپرياليسم در ايجاد آشوب بلوا و خونريزي به شكست ميانجامد آنگاه مشاهده ميكنيم كه عدهاي ضد انقلابي عليه مصالح مردم كرد و برخلاف خواست اكثريت مطلق خلق درصدد آتش افروزي و خونريزي برآمدهاند و آشكارا همه معيارهاي انقلابي و ميهني و انساني را بيشرمانه زير پا ميگذارند و امنيت را مختل ميكنند. ارتش جمهوري اسلامي ايران به همه توطئهگران هشدار ميدهد كه دست از تجاوز و خيانت بردارند و بيگناهان را رها كنند و به حقوق اكثريت مردم احترام گذارند و آگاه باشند كه در مقابل توطئههاي شوم و خانمان برانداز ملت و ارتش ساكت نخواهند نشست. و هر تجاوزي را به شدت سركوب خواهند كرد و جنايتكاران را به دست محكمه قانون خواهند سپرد.(كيهان2/9/1358) 
عمليات نظامي در كردستان متوقف شد.
ديشب از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران اطلاعيهاي به شرح زير انتشار يافت:
بسمهتعالي - هموطنان گرامي، مردم شرافتمند كردستان، در شرايطي كه ميهن ما با توطئههاي امپرياليستي گوناگون روبرو است حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و پاسداري از دستآوردهاي انقلاب اسلاميملت ايران يك رسالت تاريخي ميباشد. كه به عهده جمهوري اسلاميايران واگذار گرديده است. ارتش با احساس مسووليت كامل از هنگامي كه مأموريت برقراري نظم در كردستان را يافت. همواره كوشيد تا ضمن انجام وظايف محوله آسيبي به خواهران و برادران كرد وارد نيايد و در اين راه از بذل هيچگونه فداكاري دريغ نشود. اكنون در اجراي پيام آرامش بخش امام خميني به منظور ايجاد محيطي مناسب براي مذاكرات هيات ويژه دولت يا شخصيتهاي مذهبي و سياسي كرد كه با حسننيت در جريان ميباشد و با استقبال از اعلامي كه به خاطر پايان دادن به درگيريها اتخاذ شيوه مسالمتآميز در طرح خواستهاي همميهنان كرد شده است ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران نيز به همه نيروهاي مسلح دستور ميدهد به شرط آنكه مورد هيچگونه تهاجم و حركتهاي ايذايي قرار نگيرند. تا هنگام مذاكرات بخاطر حل دشواريهاي كردستان ادامه دارد عمليات نظاميرا در اين منطقه متوقف نمايند. بديهي است ارتش از هرگونه اقدام و تظاهر مسلحانهاي كه امنيت مردم كردستان را به مخاطره اندازد با قاطعيت جلوگيري خواهد كرد و بخصوص تجاوز به قرارگاههاي نيروهاي انتظامي را در داخل و خارج شهرها تحت هيچ شرايطي تحمل نمينمايند. ارتش جمهوري اسلامي ايران ضمن سپاس از آمادگي براي دفاع در برابر تجاوز خارجي به مرزهاي كشورها، به همه ايرانيان اطمينان ميدهد كه هرگونه تهاجم زميني ـ هوايي و دريايي را با قدرت كامل در هم خواهد شكست.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران(كيهان5/9/1358)
فرود اجباري 3 هليكوپتر هوانيروز در اطراف سنندج
هليكوپترها به علت دستكاري در بعضي از وسايل و لوازم قادر به پرواز نيستند. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: سه فروند هليكوپتر هوانيروز كه به علت نقض فني در ناحيه گاوشان، پنجاه كيلومتري سنندج فرود آمده بودند در محاصره افراد مسلح قرار گرفتند سرهنگ سعدي نام فرمانده هوانيروز كرمانشاه در اين مورد اظهار داشت: دو هليكوپتر ما ديروز به علت نقص فني در اين نقطه فرود آمدند و هليكوپتر سوم نيز كه براي تعمير اين دو هليكوپتر به زمين نشسته بود در محاصره افراد مسلح قرار گرفت. وي افزود: بدنبال اين اقدام، خلبانان و تعميركاران هوانيروز يك شب در همان محل بازداشت شدند ولي بعداً آزاد گرديدند. وي همچنن گفت ما در حال حاضر منتظر پاسخ رسمي از جانب مسوولان افراد مسلح هستيم و اعلام كرديم كه اگر مسالمت و حسننيت و آرامش وجود دارد اجازه پرواز و تعمير هليكوپترها را بدهند در غير اين صورت اگر قصد ديگري در كار است ما هم آماده مقابله هستيم. فرمانده هوانيروز در پايان گفت: در بعضي از وسايل و لوازم حساس هليكوپترها دستكاري شده است و آنها بدون اين وسايل قادر به پرواز نيستند.(كيهان24/9/1358)
مهاجمين دو هليكوپتر را به زور بتصرف در آوردند. 
كرمانشاه -  خبرنگار جمهوري اسلامي:  طبق آخرين خبر واصله و بنا به اظهارات فرمانده پايگاه هوانيروز كرمانشاه به خبرنگار ما در باره فرود اجباري يك فروند  هليكوپتر هوانيروز كرمانشاه در در تاريخ 21/9/58 اين هليكوپتر بعلت نا مساعد بودن هوا و به علت نقص فني در بين سنندج و كامياران اجبارا فرود آمده كه به وسيله مهاجمين و افراد حزب كومله و حزب دمكرات محاصره و خلبان آن دستگير و به مهاباد اعزام ميشوند بعد از اطلاع فرمانده پايگاه و هيات حسن نيت از اين موضوع روز بعدهليكوپتر ديگري به منظور كمك به هليكوپتر مزبور در آنجا فرود آمده و مجددا به وسيله تيراندازي مهاجمين محاصره و خلبانان آن را نيز گروگان ميگيرند  هليكوپتر كه صبح براي رفع معايب درآن محل فرود ميآيد آنهم در اختيار مهاجمين قرار گرفته و طبق آخرين خبر رسيده با تلاش فرمانده پايگاه هوانيروز كرمانشاه و داريوش فروهر عضو هيات حسن نيت و فرمانده سپاه غرب خلبانان  هليكوپتر آزاد شده وبه خاطر احترام به برنامه هيات حسن نيت و مذاكرات آنان با حزب دمكرات براي حمل  هليكوپترهاي مزبور اقدامات صلح آميزي بين طرفين در انجام است و حزب دمكرات نيز در حال اين مورد همكاري لازم را انجام داده آخرين خبر حاكيست كه هليكوپترهاي مزبور به علت دستكاري افراد مهاجم به صورت يك اسباب بازي كودكان درآمده و غيرقابل استفاده ميباشد و فرمانده پايگاه هر گونه شايعهاي را در اين مورد به شدت تكذيب مينمايد.(جمهوري اسلامي26/9/1358)
گفتگو با يكي از اعضاي حزب دمكرات مهاباد
تهران -  خبرنگار جمهوري اسلامي:  يكي از اعضاي حزب دمكرات مهاباد طي تماس تلفني با دفتر روزنامه در مورد ادامه مذاكرات و طرح هيات ويژه اظهار داشت: كه اين مذاكرات باز هم ادامه خواهد داشت واين اولين مرحله بوده كه طرح را ارائه دادند و هيات نمايندگي خلق كرد هم در اين جا اين طرج را بررسي  و تجزيه و تحليل كردند و در بعضي موارد اين طرح امتيازاتي داشته و مورد قبول است و بعضي ديگر بايد تنظيم شود، چون از طرح موجود معلوم است نويسنده آن همه جوانب را در نظر نگرفته و جاي بحث دارد البته جاي اميدواري هست چون در نهايت هر دو طرف ميخواهيم به نتيجه برسيم و هر امتيازي كه به ما بدهند مثل اين است كه به خودشان دادهاند ضمنا آخرين جلسه مذاكرات ما به علت اين كه آقاي سحابي كمي كسالت داشتندو به عنوان تنفس  تعطيل شده و قرار بوده روز دو شنبه ( ديروز ) برگردند و جلسه تشكيل دهند اما تا كنون برنگشتهاند و مسئله شركت چريكها فدائي و افراد كومله در جلسه مذاكره مطرح نميباشد.(جمهوري اسلامي26/9/1358)
لشگر 28 كردستان اعلام كرد:هر نوع اقدام و تظاهرات مسلحانه كه امنيت مردم شرافتمند كردستان را به مخاطره اندازد،با قاطعيت سركوب خواهد شد. 
لشگر 28 كردستان در اطلاعيه اي خطاب به مردم كردستان اعلام كرد:استقرار و دفاع از مرز كشور در منطقه استحفاظي به عهده اين لشگر است و همچنين حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران كه پاسداران انقلاب يكي از ثمرات آن ميباشد، يك رسالت تاريخي براي لشگر است. «در ادامه اين اطلاعيه آمده است: همانگونه كه ارتش جمهوري اسلامي ايران در 5 اذر ماه جاري اعلام كرده است هر نوع اقدام و تظاهرات مسلحانه كه امنيت مردم شرافتمند كردستان را به خطر اندازد با قاطعيت سركوب و تجاوز به قرار گاههاي نيروهاي مسلح اعم از پاسداران انقلاب ژاندارمريو شهر باني را تحمل نخواهد كرد».    لشگر 28 كردستان رسما اعلام ميدارد كه از كليه برادران پاسدا ر در منطقه استحفاظي لشگر قويا حمايت و مهاجمان را بي قيد و شرط نابود خواهد كرد.لشگر 28 كردستان تاسيسات سپاه پاسداران را در منطقه استحفاظي تاسيسات لشگر تلقي و در صورت لزوم راسا اقدام به تامين آن خواهد كرد. لشگر 28 كردستان مسئوليت برقراري نظم را در شهر به عهده شهرباني و خارج از شهر را به عهده ژاندارمريميداند و قويا اين نيروهاي نظامي را پشتيباني خواهد كرد و آنان كه نظم و امنيت و آرامشعمومي شهرها و راهها را مختل نمايند لشگر ديگر اخلال در نظم و امنيت عمومي و در شهرها و راهها تحمل نخواهد كرد ومتخلفين را سركوب خواهد كرد».(جمهوري اسلامي27/9/1358)
ارتش انقلاب اهانت به پاسداران را تحمل نمي كند.
سپاه پاسداران يكي از نهادهاي انقلاب است كه طبق قانون اساسي سازمان يافته است.
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، طي اطلاعيهاي ضمن هشدار به ضدانقلاب كه با پخش اعلاميه خواستار خروج سپاهيان پاسداران از منطقه خود ميباشند، اعلام داشته است: ارتش اين گونه تعرض به سپاه پاسداران را تعرض به خود تلقي نموده و در اين مورد، بي تفاوت نخواهد ماند متن اطلاعيه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران باين شرح است:
بسمه تعالي-اخيرا شنيده ميشود افراد معدودي ناآگاه تحت تاثير تلقينات عوامل مذور اجنبي اعلاميه صادر ميكنند و خواستار خروج سپاهيان پاسدار از منطقه خود ميشوند.سپاهيان پاسدار علاوه بر اينكه يكي از نهادهاي اصلي انقلابي هستند طبق قانون اساسي سازمان يافتهاند و خوشبختانه اين سپاه را افرادي مومن و آماده جانبازي در راه پاسداري از انقلاب تشكيل ميدهند كه در مورد محبت و علاقه و احترام قاطبه ملت ايران ميباشند.بدين وسيله به عموم افراد ضد انقلابي ونابخرداني كه در مسير خواستههاي اجنبي گام بر ميدارند، اعلام ميدارد كه ارتش جمهوري اسلامي هرگونه تعرض به سپاهيان پاسدار را تعرض به خود تلقي مينمايد و در مقابل اين قبيل اقدامات مدبوحانه بي تفاوت نخواهد بود. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران(جمهوري اسلامي12/10/1358)
اطلاعيه
اين اطلاعيه كه از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت. پيرو اطلاعيه قبلي به قرار اطلاع مهاجمين كه قصد حمله و تعرض به سپاهيان پاسدار داشتهاند چون با مقاومت دليرانه سپاهيان و با قاطعيت ارتش در دفاع از پاسداران مواجه شده دست به حيله زده و قصد داشتند زنان و كودكان و مردم بيگناه را سپر بلا قرار دهند و در پناه زنان بيگناه و كودكان معصوم نيت پليد خود را كه همان حمله به پاسداران باشد جامهي عمل بپوشاند ارتش جمهوري اسلامي ايران بدينوسيله به اطلاع مردم مسلمان و شرافتمند كردستان بويژه شهرستان سنندج ميرساند كه فريب اين نوع حيلهها را نخورند و از نزديك شدن به محل سپاهيان پاسدار خودداري نمايند تا مهاجمي بتوانند در پناه مردم بيگناه مقاصد شوم خود را با قرباني شدن مردم مسلمان عملي سازند بديهي است در صورت نزديكي مردم به محل پاسداران سپاهيان پاسدار مؤظف به دفاع از خود ميباشند. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران(اطلاعات 13/10/1358)
اخطار ستاد ارتش درمورد رويدادهاي كردستان
اطلاعيه زير از سوي ستاد مشترك جمهوري اسلامي ايران منتشر شد:
بسمه تعالي-پس از صدور اعلاميههاي ارتش جمهوري اسلامي مبني بر تكليف قانوني و حمايت از سپاهيان پاسدار - اين مجاهدين راه شهادت و محافظين راستين دست آوردهاي انقلاب - ضد انقلابيون، اقدام به دعوت و استخدام مزدوراني از قراء اطراف و اعزام آنان، به سنندج نمودهاند تا با دروغ پراكني مانند شكستن ديوار صوتي بوسيله هواپيما و يا آمدن برادران پاسدار بداخل شهر برابر است با و كشتار مردم غير مسلح، و ايجاد صحنههاي ساختگي و تيراندازي بمردم بيگناه و آرامش طلب سنندج و ساير نقاط كردستان سپاهيان پاسدار را مورد حمله قرار دهند و بالنتيجه، ارتش را درگير نمايند تا خون گروهي هموطن عزيز كرد كه كسب و كار و زندگيشان را مختل نمودهاند به زمين ريخته شود و مجدداً مبادرت به صدور اعلاميههاي كذائي نمايند. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي با اطلاع دقيق از نيات پليد بعضي از افراد مسلح مقيم در شهرها، از همه هم ميهنان بستوه آمده و آرامش طلب كردستان، انتظار دارد، بيش از اين از ارعاب و ايجاد وحشت اين عامل اجنبي كه براي تبديل پولهاي خارجي در دست خود به زحمت افتاده اند و در صدد غارت بانكها ميباشند، نهراسند و فريب اين انگلهاي اجتماع را كه مانع رفع هر گونه ستم سياسي اقتصادي و ملي بوده و سد راه رفاه و آسايش مردم ميباشند، نخورند و با خود راندن آنان، آن سيه روزان را رسوا سازند و يقين است ملتي كه طاغوت زمان و حاميان او را از خود رانده است، اين ريشههاي گنديده را نيز قادر به لگدمال كردن خواهد بود، يدالله مع الجماعه. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران بار ديگر اعلام ميدارد چنانچه افراد مسلح و يا مردمي كه تحت تأثير آنان قرار گرفتهاند، قصد هر نوع عمل تهاجمي به هريك از نيروهاي انتظامي و يا سپاهيان پاسدار را داشته باشند، همانطور كه ارتش حامي تمامي مردم ايران است، قاطعانه از آنان دفاع خواهد كرد و مسووليت هرگونه خونريزي، بعهده گروهها و كساني است كه مردم را تحريك مينمايند.ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران(اطلاعات20/10/1358)
اطلاعيه ستاد ارتش
از سوي ديگر،ديروز از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، ديروز اطلاعيه اي منتشر شد. بگزارش خبرگزاري پارس، متن اعلاميه به شرح زير است: بسمه تعالي – هم ميهنان شرافتمند، امپرياليسم و صهيونيسم جهاني كه در وقايع خونريزي خانه خدا در شهر مكه به خواستهاي پليد خود دست نيافتند، اين بار وسيله ايادي مزدور و افراد فريب خورده با قراردادن سلاحهاي سبك و سنگين در روي بام مسجد جامع شهر سنندج كه محل استقرار سپاهيان پاسدار ميباشد، قصد دارند، بسوي برادران آتش گشوده و هنگامي كه پاسدار به آنان پاسخ دهند، فريادبرارند كه پاسداران و ارتش جمهوري اسلامي ايران، حرمت خانه خدا را نگاه نداشتند و از اين راه، افكار عمومي را مشوب سازند. اينك مراتب جهت آگاهي عموم و پي بردن به نيرنگهاي امپرياليسم و صهيونيسم جهاني كه نميخواهند ملت ايران در آرامش و دستيابي به هدفهاي مقدس انقلاب اسلامي ايران هماهنگ و همصدا باشند. اعلام ميگردد. 
ستاد مشترك جمهوري اسلام ايران(اطلاعات22/10/1358)
اطلاعيه ارتش
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در رابطه با درگيريهاي خونباري كه در منطقه جوانرود، كامياران و پاوه روي داده اطلاعيهاي به شرح زير انتشار داده است. اين اطلاعيه ديروز از سوي ستاد مشترك جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت: بسمه تعالي. هم ميهنان مبارز مسلمان! پس از تغيير مكان سپاهيان پاسدار انقلاب از سنندج كه با تقاضاي مردم و حسن نيت مسوولين انجام گرديدو نظم و امنيت به سازمانهاي انتظامي سپرده شد و مردم در كمال هوشياري و آرامش، كار خود را شروع كردند، ضد انقلاب در اين منطقه خود را شكست خورده و پايگاهش را از دست رفته يافت و درصدد ايجاد فتنه و آشوب در چند منطقه ديگر از استانهاي غربي كشور برآمد، بطوري كه در چند روز گذشته، با حمله به برادران از جان گذشته پاسدار و مردم بيگناه محل، دهها نفر را شهيد و مجروح كردند. ارتش حمهوري اسلامي ايران ضمن تسليت به ملت ايران و خانواده داغدار شهيدان، بدينوسيله از مسلمانان متعهد و آگاه شهرهاي غربي كشور بويژه اهالي غيور و عشاير سلحشور پاوه جوانرود و كامياران ميخواهد كه با پاسداران انقلاب و مامورين انتظامي، در خنثي كردن توطئههاي عناصر ضد انقلاب كمال همكاري را معمول دارند و اطمينان داشته باشند كه برادران سربازشان، اينگونه دسيسهها را كه به تحريك امپرياليسم امريكا و براي جلوگيري از اباداني منطقه ايجاد ميشود، بدون پاسخ نخواهند گذاشت.                             ستاد مشترك جمهوري اسلامي ايران
اطلاعيه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران:
ضد انقلاب، مسجد جامع سنندج را اشغال كرده است
اين اطلاعيه ديروز از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران انتشار يافت: 
بسمه تعالي - هم ميهنان شرافتمند – امپرياليسم و صهيونيسم جهاني كه در وقايع خون ريزي خانه خدا در شهر مكه به خواسته هاي پليد خود دسته نيافتهاين بار وسيلهايادي مزدور و افراد فريب خورده با قرار دادن سلاحهاي سبك و سنگين در روي بام مسجد جامع شهر سنندج كه مسلط به محل استقرار سپاهيان پاسدار ميباشد، قصد دارند به سوي برادران پاسدار ما تيراندازي كنند وچنانچه سپاهيان پاسدار به آنان پاسخ دهند، فرياد بر آورند پاسدارن ارتش جمهوري اسلاميايران حرمت خانه خدا را نگاه نداشتند و ازاين راه افكار عموميرا مشوب سازند.اينك مراتب جهت آگاهي عموم و پي بردن بهاينكه امپرياليسم و صهيونيسم جهاني نميخواهند ملتايران در ارامش و دست يابي به هدفهاي مقدس انقلاب اسلاميايران هماهنگ و هم صدا باشند، اعلام ميگردد.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران(جمهوري اسلامي22/10/1358)
اطلاعيه ارتش انقلاب:شايعه حمله ارتش به كردستان كار ضد انقلاب است. 
اين اطلاعيه ديروز از طرف ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران منتشر شد:
در اين موقع كه انتخابات مجلس شوراي اسلاميدر پيش است ضد انقلاب براي مشوب ساختن ذهن هموطنان عزيز كردستاني شايع كرده است كه ارتش قصد حمله به كردستان را دارد ضمناين كه ارتش در كردستان مستقر ميباشد پخشاين نوع شايعات عاري از حقيقت است و نقل و انتقالات آموزشي واحدها طبق معمول و بر اساس برنامههاي آموزشي ساليانه واحدهاي ارتش جمهوري اسلاميايران ميباشد. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي
اعلاميه لشگر 64 اروميه
اروميه - اعلاميه لشگر 64 اروميه در اتباط با برنامههاي آموزشي لشگر توسط خبرگزاري پارس گزارش شد به علت دير مخابره شدن خبر به اهم آن اشاره ميشود 
در اين اعلاميه پس از درود و سلام ارتش جمهوري اسلامي به خواهران و برادران كرد و مبارزه از شرح فرم آموزشي نظاميلشگر 64 به مردم جهتايجاد ارتش بيست ميليوني چنين آمده است:
1-لشگر 64 اروميه از رهنمودهاي زعيم عاليقدر خود باايده سياسي اشخاص در خارج از سرباز خانه كاري ندارد و معتقد است كه خواستههاي اجتماعي ملت بايد از طريق مذاكره با دولت انجام گيرد. 
2-مردم وطنپرست اذربايجان برادران ارتشي شما خدمتگذاران شما هستند و به هيچوجه با هيچ فرد ميهن پرستي مبارزه نخواهند كرد 
3ـ آموزش رزمييگان
هاي ارتشي بايد درر مناطق مورد نظر و تعيين شده اجرا گردد. 
4- حركات نظاميان بايد در مناطق آموزشي با تامين كامل انجام گرفته و هموطنان عزيز نيز بايد تسهيلات حركات نظاميرا در منطقه خود فراهم كنند. 
5- چون حضور افراد مسلح در منطقه اردوگاههاي نظاميتهديدي بر تامين منطقه آموزشي خواهد بود لذا هرگونه تردد با اسلحه در مناطق مورد نظر به شديدترين وجهي كنترل خواهد شد. 
6-اهالي محترم اطراف مناطق اردوگاهها مواظف به كنترل و تردد افراد مشكوك به دهات خود بوده و در مقابل ارتش مسوول خواهند بود 
7- نيروهاي نظاميمستقر درمناطق اردوگاهها و عناصري از يگانهاي ارتشي كه در مسيرها و يا در محل آموزشي مورد تهديد و يا هجوم عناصر ضد ميهني و ماجرا جو قرار گيرند، با تمام نيرو نسبت به انهدام آنها اقدام خواهند نمودو به وطن خودشان ميآييد.(جمهوري اسلامي 2/12/1358)
در راه سنندج به كرمانشاه،يك هليكوپتر در كردستان گم شده است.
يك فروند هليكوپتر هوانيروز كه حامل بيمار بود، در راه سنندج به كرمانشاه، ناپديد و از سرنوشت سرنشينان آن اطلاعي در دست نيست. در اين رابطه، ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، اطلاعيه اي صادر كرده است: بسمه تعالي.  چون ارتباط يك فروند هليكوپتر هوانيروز كه حامل بيمار ميباشد، در راه سنندج به كرمانشاه، به پايگاههاي مربوط قطع گرديده است، ضمن اينكه پرسنل متخصص و كوهنورد ارتش در تلاش يافتن آن ميباشند، از اهالي ساكن قراء اطراف جاده سنندج و كرمانشاه نيز تقاضا ميشود در اين امر ملي و ديني، ارتش جمهوري اسلامي ايران را ياري دهند و با گشت زني در اطراف قراء محل سكونت خود چنانچه هلي كوپتر مفقود شده را يافتند، به اولين پاسگاه ژاندارمري يا نزديكترين پادگان نظامي اطلاع دهند. ستاد مشترك، ضمن سپاسگزاري به يابنده جايزه قابل ملاحظه اي تقديم خواهد كرد.                 ستاد مشترك جمهوري اسلامي ايران(اطلاعات9/11/1358)
معاون فرمانده لشگر 64 اروميه:تا آخرين قطره خون خود از اسلام دفاع ميكنيم. 
اروميه – خبرنگار جمهوري اسلامي:به مناسبت سالگرد انقلاب اسلاميايران صبح ديروز پرسنل لشگر 64پرسنل شهرباني و هنگ ژاندارمري اروميه در محل باغ رضوان اروميه اجتماع كردند و با نثار شاخههاي گل از شهداي انقلاب شهرستان اروميه تجليلكردند دراين مراسم نخست معاون فرمانده لشگر 64 اروميه ضمن سخناني با اشاره به جشنهاي انقلاب اسلاميايران گفتنداين مجاهدين ديني كه از نهضت راستين حسين بن علي الهام گرفته بودند نامشان هميشه جاويد و زنده خواهد بود و ما به پيروي از آنان تا آخرين قطره خون خود از مكتب راستين اسلام دفاع خواهيم كرد.
آنگاه مارش عزا به وسيله گروه موزيك لشگر 64 نواخته شد و پس از يك دقيقه سكوت براي شادي روح شهدا «حجتالاسلام انزابي» در باره مقام شهيد در اسلام سخنانيايراد كرده و از نيروهاي نظاميكه در لحظات حساس با ملت اعلام همبستگي كردهاند قدرداني نمود.(جمهوري اسلامي21/11/1358)
اطلاعيه لشگر 28 كردستان
تهران ـ خبرگزاري پارس:اين اطلاعيه ديروز از اطراف لشگر 28 كردستان انتشار يافت. در تعقيب اطلاعيه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلاميايران لشگر 28 كردستان به اطلاع همميهنان كردستاني و بخصوص اهالي محترم شهرستان سنندج ميرساند كه واحدهاي نظامياين لشگر در طول آموزش ساليانه يك سلسله تمرينات لشگر در اسفند ماه انجام ميشود مراتب را به اطلاع عموم ميرساند تا تحت تاثير شايعات ضد انقلابيون كه از هر فرصتي براي تخريك اذهان عمومياستفاده مينمايند قرار نگيرند. 
لشگر 28 كردستان(جمهوري اسلامي5/12/1358) 
اطلاعيه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي
بسمه تعالي-در ساعت 30/17 روز 19/12/58 هنگاميكه فرماندار شهرستان خوي در معيت فرمانده پادگان ـ  مرزبان مسوول سپاه پاسداران و فرمانده هنگ ژاندارمري ماكو و عدهاي از همراهان پس از رسيدگي به علت دستگيري فرمانده هنگ گروهان ژاندارمري قطور از ان محل مراجعت مينمودند در نزديكي دهكده حبش مورد حمله عدهاي از عناصر ضد انقلاب قرار ميگيرند كه منجر به شهادت سرهنگ ستاد محمود احمدنيا مرزبان درجه يك خوي سركرد ستاد سيد جلالي فرمانده هنگ ژاندارمري ماكو و گروهبان يكم قزلي و گروهبان يكم سليمانزاده و سرباز وظيفه ابوالقاسمي جمعي پادگان خوي ميگردد.
واحدهاي ارتش جمهوري اسلاميپس از وصول خبر به محل عزيمت نموده تا ضمن شناسائي و دستگيري عاملين چگونگيوقايع را تحقيق نمايند كه مراتب معاقباً به آگاهي هم ميهنان عزيز خواهد رسيد.
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي
اطلاعيه ژاندارمري جمهوري اسلاميايران
در ساعت 30/17 روز گذشته كه فرماندار خوي و مرزبان منطقه و فرمانده پادگان و مسوول سپاه پاسداران و فرمانده هنگ براي حل و فصل اختلافات محلي به قطور منطقه مرزي شمال غرب كشور رفته بودند در مراجعت به وسيله عدهاي از افراد مسلح غافلگير و محاصره شده و در نتيجه سرهنگ ستاد محمود احمد نيا مرزبان ژاندارمري خوي و سرگرد ستاد سيد جلالي فرمانده هنگ ژاندارمري ماكو و گروهبان يكم قزلي و گروهبان يكم سليمان زاده و سرباز وظيفه ابوالقاسميجمعي پادگان به شهادت رسيدند و سرگرد يوسفي فرمانده پادگان و سه نفر سرباز ديگر دراين برخود مجروح واز بقيه همراهان اطلاع دقيقي حاصل نگرديده است.ژاندارمري جمهوري اسلامي(جمهوري اسلامي22/12/1358) 
هشدار ستاد مشترك ارتش به آشوبگران در سنندج
تهران ـ خبرگزاري پارس: ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران طي اطلاعيهاي به آشوبگران حوادث اخير سنندج هشدار داد كه مراقب اعمال ضد انقلابي خود باشند والا با عواقب وخيم اعمال خود روبرو خواهند شد. متن اين اطلاعيه از اين قرار است:
بسمهتعالي
به اطلاع همميهنان مبارز و قهرمان ايران ميرساند كه گروهي از افراد مسلح و آشوبگر در شهرستان سنندج شبانه اقدام به دستگيري و زنداني كردن مردم مسلمان و متعهد نموده و آنان را مورد شتم و شكنجه قرار دادهاند كه در بين دستگيرشدگان تعدادي از برادران نظامي نيز بودهاند اين آشوبگران همان كساني هستند كه در روز جمعه به هنگام اقامه نماز جماعت به مردم متدين و با ايمان شهر سنندج حمله كرده و حرمت اين مكان مقدس و اين فريضه اسلامي را لگدمال كردهاند. ارتش جمهوري اسلامي ايران قاطعانه به افراد آشوبگر كه در اين لحظات حساس امنيت و آسايش مردم مسلمان و سلحشور ميهنمان را به خطر انداختهاند هشدار ميدهد و مردم انقلابي و بيدار ايران را به داوري ميخواند كه چنانچه اين افراد دست از اقدامات پليد خود برندارند خود بايد پاسخگوي عواقب وخيم اعمال خويش باشند.                                                                        
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران(كيهان25/12/1358)
رييس ستاد مشترك ارتش،شايعه به توپ بستن روستاهاي كردنشين را قوياً تكذيب كرد.
در اين درگيريها مطلقاً كسي از سپاه پاسداران دخالتي نداشته و اين نقطه مسير حركت واحدهاي ارتشي نيز نبوده است.
در پي اعلام هيات نمايندگي خلق كرد داير بر اين كه ارتش براي پشتيباني از ژاندارمري و پاسداران و روستاهاي مناطق كردنشين را به توپ بسته است. رييس ستاد ارتش اين مساله را عديداً تكذيب كرد و اعلام كرد بر اساس اطلاعاتي كه به من رسيده است عدهاي ضد انقلاب به قلعه لر هجوم آورده و به اهالي گفتهاند كه اگر كسي نميخواهد بجنگد قلعه را ترك كند و سپس در مقابل ماموران ژاندارم و مليون شروع به مقاومت كردهاند و ارتش هيچگونه دخالتي در اين ماجرا نداشته است. سرلشگر شادمهر رييس ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران همچنين گفت: اين اتهامات بيسابقه نيست هميشه براي اينكه ذهن مردم را مشوب كنند سعي در ساختن اين اخبار خلاف واقع دارند، رييس ستاد ارتش افزود: آنچه محقق است در اين درگيري از سپاه پاسداران مطلقاً كسي دخالت نداشته و اين نقطه مسير حركت احدهاي ارتشي نيز نبوده است.
تيمسار شادمهر همچنين در پاسخ اين سئوال كه آيا سازمان پيشمرگان مسلمان كرد فئودالهاي مسلح شده از طرف شما و يا هيات حاكمه هستند يا نه به طور كلي نظر ارتش در مورد اين افراد چيست گفت:
در اين مورد مطلقاً ارتش با مردم تماس ندارند و كسي را مسلح نميكنند و اگر بعضي از افراد براي حفظ جان خود و دفاع از روستاي خود تقاضاي اسلحه بنمايند، از طريق ژاندارمري اقدام ميشود.
هيات نمايندگي خلق كرد در اطلاعيهاي اعلام كرده است كه ژاندارمها و پاسداران و مزدوران معبودي به دهكده قلهتان حمله كرده و به طرز وحشيانهاي مردم بيدفاع را قتلعام كردهاند و 3 پيشمرگ و 17 تن از روستاييان كشته و 20 نفر زخمي شدهاند. در اين اطلاعيه همچنين آمده است: ارتش به پشتيباني از ژاندارمها، پاسداران و مزدوران روستاها را به توپ بستهاست. كه از سوي رييس ستاد ارتش اين اظهارات شديداً تكذيب شد.(كيهان10/1/1359)
هشدار ارتش به مردم كردستان: مهاجمين شما را سپر بلا قرار دادهاند.
اظهارات تيمسار شادمهر در موردجزئيات درگيري قلاتان اروميه 
از مهاجمين سلاحهائي از قبيل موشك انداز، توپ، تير بار و خمپاره بجاي ماند. 
تهران- خبر گزاري پارس: رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، ديروز در مورد درگيريهاي ششم فروردين ماه جاري گردنه «قره لر» بين راه نقده به اشنويه گفت: «لشگر 64 اروميه از ژاندارمري ناحيه اروميه خواسته بود كه گردنه «قره لر» رااشغال و امنيت عبور و مرور مردم را در اين راه تأمين كند. بدنبال اين درخواست، هنگ ژاندارمري نقده باتفاق عدهاي از مامورين پاكسازي ژاندارمري، روز پنجم فروردين، گردنه را اشغال و تااواخر شب در محل باقي ماندند. در اواخر شب بعلت باران شديد و نداشتن چادر، محل را تخليه و به نزديكترين ساختمان پائين ارتفاعات مي روند و روز بعد براي اشغال مجدد به محل عزيمت ميكنند كه متوجه ميشوند گردنه توسط افراد مسلح غير مجاز، اشغال شده و مورد تهديد قرار ميگيرند». 
تيمسار شادمهر اضافه كرد: «چون ماموريت واحد ژاندارمري، حفظ گردنه «قره لر» و دهكده «قره لر» باقلاتان در مسير واحد ژاندارمري قرار داشت، افراد ژاندارمري ناگزير از عبور از قريه «قلاتان» بودند كه از سوي مهاجمان، از داخل دهكده و گردنه مورد تجاوز قرار گرفتند كه مجبور به تير اندازي متقابل شدند كه در اين درگيري، افراد ژاندارمري موفق به متواري ساختن ضد انقلابيون ميشوند و سلاحهائي به شرح زير از آنهابدست ميآورند:
يك موشك انداز 5/2 اينچي – يك قبضه خمپارهانداز – چند جعبه گلوله خمپاره – دو قبضه تيربار «ام – ز –3»، يك قبضه توپ 57 – يك قبضه برنو – سه تفنگ ژ – 3 و يك قبضه اسلحه روسي.(جمهوري اسلامي25/1/1359)
رئيس ستاد مشترك ارتش،ادعاي حزب دمكرات را تكذيب كرد. 
تيمسار سرلشگر «محمدهادي شادمهر» رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، ظهر ديروز در گفتگوئي با خبر نگار خبرگزاري پارس، ادعاي حزب دمكرات كردستان را مبني بر سرنگون ساختن يك هواپيماي فانتوم و يك هليكوپتر نظامي توسط افراد اين حزب در اشنويه بشدت تكذيب كرد و اظهار داشت: «روز گذشته بعلت عدم احتياج، هيچگونه هواپيما و هليكوپتر، در آسمان آذر بايجان غربي پرواز نكرده و اين ادعا مانند ساير ادعاهاي حزب دمكرات، عاري از حقيقت است و گزافه گويي بيش نيست».
رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، همچنين اظهار داشت: «افراد حزب دمكرات، 13 تن از افراد واحد پاكسازي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران را بازداشت و بقرار اطلاع، آنها را به اشنويه برده و تهديد به مرگ كردهاند و اين ادعا كه اين افراد از سپاه پاسداران مي با شند نادرست است».
خبر گزاري فرانسه به نقل از ستاد كل حزب دمكرات كردستان گزارش داده بود: «روز گذشته افراد حزب دمكرات موفق شدهاند يك هواپيماي ما فوق صوت فانتوم و يك هليكوپتر نظامي ايران را سرنگون سازند».(جمهوري اسلامي28/1/1359)
فرمانده لشگر 28 كردستان:جلو گيري از حركت ستون نظامي به تحريك گروههاي مسلح انجام گرفت. 
گروهي از دانش آموزان جلو حركت ستون نظامي را گرفتند.
كرمانشاه – خبر نگار جمهوري اسلامي: در پي حركت ستوني از واحدهاي ارتش جمهوري اسلامي كه به منظور تعويض و انجام امور آموزشي و تعويض افراد منقضي خدمت در مناطق كردستان صورت گرفته، ساعت 11 صبح ديروز گروههايي از دانش آموزان و معلمان سنندج كه به تحريك گروههاي مسلح منطقه صورت گرفته بود، در جلوي ستون ارتش به حالت تحصن نشسته و با شعار دادن، از حركت خودروهاي ارتش جلوگيري نمودند. با مشاهدهاين وضع، برادران ارتشي هيچ گونه عكس العملي نشان نداده و به دستور فرمانده ستون خود، به فرودگاه سنندج باز ميگردند و هم اكنون در فرودگاه شهر مستقر هستند. 
ضمناً شهربه حالت تعطيل در آمده و نقاط مختلف و حساس آن سنگر بندي شده است.
گزارش ديگري حاكيست: «گروههاي مسلح چپ نما قصد اجراي يك توطئه را دارند». گفته ميشود هوشياري برادران ارتشي، توطئه ديروز گروههاي مسلح را خنثي كرد. همچنين خبرگزاري پارس گزارش داد سرهنگ صدري فرمانده لشگر 28 در ساعت 17.50 دقيقه ديروز (27/1/59) به خبر گزاري پارس در تهران گفت: «ستون نظامي در اين لحظه در فرودگاه سنندج متوقف است و يك زمان معين به افراد مسلح غير مسوول فرصت داده شده تا راه را براي عبور ستون نظامي باز كنند و در غير اين صورت مسوول عواقب ناشي از آن خواهند بود.(جمهوري اسلامي28/1/1359)
اعلاميه ارتش در مورد جلوگيري از حركت يك ستون ارتشي در سنندج
تهران – خبرگزاري پارس : ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با جلوگيري گروهي از دانش آموزان سنندج از حركت يك ستون نظامي، اعلاميه اي صادر كرد. متن اعلاميه به اين شرح است:
با وجود اعلاميهها و تاكيدات مكرري كه شده است مبني بر اينكه امور نيروهاي نظامي براي انجام امور آمــــوزشي و تعويض افراد دخدمت مــــنقضي ناگزير از نقل و انتقال واحدهاي مربوطه ميباشند، معذ الك در اين موقع كه ستون نظامي از كرمانشاه وارد سنندج شده است تا به پادگان برود، درمـــــــدخل شهر توسط عدهاي دانش آموز فريب خورده كه روي جاده نشستهاند، متوقف گرديده و آمبولانس لشگر نيز توسط ضد انقلابيون مورد تهديد قرار ميگيرد و پرسنل آن براي جلوگيري از درگيري، آمبولانس رادر اختيارمزاحمين قرار ميدهند. چون ارتش ناگزير است ماموريتهاي خود را انجام دهد، لذا از دانش آموزان ميخواهد با واقع بيني، تحت تاثير تبليغات سوء افراد سر سپرده خارجي قرار نگيرند و مانع رفت و آمد واحدهاي ارتشي نشوند.
ضمناً بدين وسيله به اطلاع مردم شرافتمند سنندج ميرسانند كه در رابطه با اين راه بندان، چنانچه هرچه زود تر فرزندان خودرا از مسير راه ارتش كه قصد ورود به پادگان را دارد دور ننمايند، عواقب آن متوجه عاملين تخريب دانش آموزان و ضد انقلابيون مسبب اين مزاحمت ميشود و توجه همو طنان را به اين حقيقت جلب مينمايد كه در اين برهه از زمان كه دشمن، تلاش در ايجاد نا بساماني در كشور و برخورد نيروهايي كه بايد در راه سازندگي و امنيت كشور و مقابله با دشمن باشند، برآمده اين قبيل اقدامات، جز سود جوئي امپرياليسم و عوامل سرسپرده او نتيجه ديگري عايد نخواهد ساخت.
مصاحبه با فرمانده لشگر 28
همچنين طي يك تماس تلفني، سرهنگ صدري فرمانده لشگر28 در ساعت 20 ديشب، به سوالات خبرنگار جمهوري اسلامي پاسخ گفت: 
وي در پاسخ اين سوال كه انگيزه جلوگيري مردم از ستون نظامي چيست و آيا گروههاي مسلح، در اين عمل دخالت داشتهاند يا نه؟ ايشان اظهار داشت:
"از ساعت ده صبح امروز ( ديروز )، مدارس تعطيل شد و به تحريك چريكهاي فدائي، كومله، حزب دمكرات، دانش آموزان و معلمان در مقابل ستون ارتش به زمين نشستند و از حركت ستون جلوگيري كردند.
خود مردم سنندج به اين عمل اعتراضي نداشتند و تنها دانش آموزان بودند كه آنهاهم به تحريك گروههاي مسلح انجام پذيرفته است.
ضمناً ما به جلوگيري كنندگان مهلت دادهايم تا دست از اين عمل بردارند و الا مسوول عواقب ناشي از آن خواهند بود.
وي افزود: «كه گروههاي مسلح نيز همانند قبل در مناطق حساس سنگربندي كردهاند و اين عمل كار هميشگي آنان است.
فرمانده لشگر در جواب اين سوال كه علت بازگشت ستون نظامي چيست، اظهار داشت:
«علت بازگشت اين بود كه حدود دو سه هزار نفر از جوانان و كودكان و گروههاي تحريك كننده آمده بودند جلوي ماشين و از حركت جلوگيري كردند اما برادران ارتشي نخواستند اقدام به عملي كنند كه منجر به كشته شدن عدهاي بي گناه كه بازيچه گروههاي مسلح گشتهاند، شوند و با دستور فرمانده ستون، برادران ارتشي به فرودگاه برگشتند».
وي آنگاه در مورد وضع شهر افزود: «به شهر سنندج آلت دست يك عده گروههاي مسلح غيرقانوني است كه با زور اسلحه، اراده خود را تحميل ميكنند و شاگردان مدارس و جوانان مردم را ميفرستند جلو و خود عقب ميايستند. ضمناً رئيس حزب دمكرات چند بار با من تماس گرفت و من جواب مقتضي به او دادم».
سرهنگ صدري درباره گرفتن آمبولانس ارتشي توسط مزاحمين گفت: «آمبولانسي كه حامل سه سرباز مجروح بود توسط آنها گرفته شد و بعد از چند ساعت سربازان مجروح را خلع سلاح كرده و سپس آنها را آزاد كردند».(كيهان29/1/1359)
ماموريت ارتش،حفظ استقلال و امنيت كشور است. 
تهران – خبرگزاري پارس:اين اطلاعات،ديشب از طرف ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت. متن اطلاعيه بدين شرح است: 
بسمه تعالي
در حاليكه ملت قهرمان ايران، مبارزه بي امان خود را با امپرياليسم جهان خوار و سر سپرد گانش آغاز نموده است و ارتش جمهوري اسلامي ايران دراين مبارزه، پيشگام و آماده جانبازي است، ضد انقلاب، بار ديگر موقع رابراي ضربه زدن به پيكار شرافتمندانه ملت ايران، مناسب تشخيص داده ودر كردستان حادثه آفريده است.
همان طوري كه قبلاً به اطلاع هم ميهنان عزيز رسانده بوديم، ستونهاي ارتش، در حالي كه براي استقرار در مناطق مرزي در حركت بودند، در مناطق زيرمورد هجوم گروههاي مسلح قرار گرفته اند:
1 – ستوني كه از كرمانشاه عازم منطقه مرزي سردشت و استقرار در مرز ايران و عراق بوده، بنا به تحريك عوامل وابسته به بيگانه، تعدادي دانش آموز در خيابان ورودي سنندج نشسته واز حركت ستون به طرف مرز ممانعت به عمل آوردهاند.
2 – ستون ديگري كه از اروميه عازم منطقه مرزي از طريق دره قاسملو بوده با گروههاي مسلح درگير و برابر آخرين خبر رسيده، تعداد شش شهيد و بيش از 20 مجروح به جاي گذاشته و هم اكنون درگيري ادامه دارد.
3 – براي ستون ديگري كه جهت حفاظت پلهاي راه آهن، عازم منطقه مرزي قطور بودند، به وسيله گروههاي شناخته شده درگيري بوجود ميآيد. ملت ايران آگاه است ظرف چند روز اخير، مكرراً در رسانههاي گروهي، گروههاي باصطلاح سياسي اعلام نمودهاند كه آمادهاند در برابر تهديد حكومت بعث عراق از تمامي كشور جمهوري اسلاميايران دفاع كنند. آيا معني دفاع از تماميت كشور، حمله به يگانهاي ارتش جمهوري اسلامي است؟ عمليات گروهاي مسلح در منطقه كردستان، مبين سوء نيت آنها و حمايت غير مستقيم از حكومت بعث عراق و جهانخوار بزرگ، آمريكا است. جمهوري اسلامي ايران در چنين شرايطي، ملت قهرمان ايران و هم ميهنان عزيز كرد را به داوري بخواند. ارتش جمهوري اسلامي ايران با درك ماموريت خود كه حفظ استقلال كشور و استقرار امنيت در سرزمين پهناور ايران ميباشد، به عناصر وابسته به اجنبي اعلام مينمايد هيچ عاملي مانع از انجام اين ماموريت قدس نخواهد بود.(كيهان29/1/1359)
فرمانده لشگر 28 كردستان: ستون نظامي به هر قيمتي راهش را باز ميكند. 
سنندج:سرهنگ صدري فرمانده لشگر 28 عصر ديروز در يك گفتگوي تلفني در مورد چگونگي انتقال ستون نظامي كه در فرودگاه سنندج مستقراست گفت:« اين ستون كماكان در فرودگاه است ولي مسلماً به راه خودش ادامه خواهد داد، حتي اگركوههاي اين منطقه را پياده طي كند». خبرنگار ما در دنباله گزارش خود مي افزايد:«اكثر نقاط حساس و ورودي سنندج، سنگر بندي شده و شهر حالت متشنجي دارد». همچنين خبر نگار خبرگزاري پارس در سنندج، ديروز در مورد چگونگي انتقال ستون نظامي اعزامي بــــــــه سنندج كه سه روز است، در فرودگاه اين شهر مستقر است، با فرمانده لشگر 28 كردستان تماس گرفت. وي اظهار داشت:«اين ستون به هر قيمت و به هر وضعي كه باشد، به فرمان فرمانده كل قوا راهش را باز كرده و خواهد كرد». در مورد اينكه اين فرمان، چه وقت صورت خواهد گرفت، فرمانده لشگر كردستان گفت:« فعلاً اظهار نظري نمي توانم بكنم».
در همين رابطه، «ميهمي» مسوول استانداري كردستان، روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج در مورد چگونگي انتقال ستون نظامي اعزامي به سنندج كه هم اكنون در فرودگاه اين شهر مستقراست گفت:« تلاش ما و گروههاي سياسي و مردم اين است كه در اين شهر، خونريزي نشود و در عين حال، ارتش نيز امور و ظايف خود را بتواند انجام دهد. لذا ما به پيشنهاد لشگر 28 ازاقشار مختلف مرد م دعوت كردهايم كه در باره چگونگي انتقال اين ستون، به پادگان سنندج آمده و مذاكراتي انجام دهند تا اين مسئله، در اسرع وقت حل شود. دراين زمينه، «سرهنگ صدري» فرمانده لشگر 28 پياده كردستان، در گفتگويي با خبرگزاري پارس گفت:«من به وسيله مسوول استانداري، از معتمدين شهر دعوت كرده ام كه جلسه اي مشترك داشته باشيم و آخرين حرفهايمان را در ميان بگذاريم و خواستههاي مشروع ارتش جمهوري اسلامي را به اطلاع نمايندگان مردم برسانيم».(كيهان29/1/1359)
زد و خورد شديد نيروهاي ارتش و گروههاي سياسي در خارج از سنندج 
سنندج – خبرنگار اطلاعات: با توجه به اينكه جنگ بين گروههاي سياسي و ستونهاي اعزامي ارتش از كرمانشاه و پادگان سنندج در فاصله بين «حسين آباد» و فيض آباد ادامه دارد، رگبار گلولههاي توپ و خمپاره به داخل شهر از ديروز بطور مرتب ادامه دارد. همچنين ساعت 9 و15 دقيقه ديشب، فانتومهاي نيروي هوايي در آسمان شهر سنندج ظاهر شدند و چند بار ديوار صوتي را شكستند صبح امروز نيز فانتومها مجدداً بر فراز شهر پرواز كردند.
در اثر پرتاب گلولههاي خمپاره به داخل شهر در نيمههاي شب، چند خانه خراب شد و عده اي زخمي شدند. گفته ميشود در اثر تيراندازيهاي ديشب، 5 نفركشته شدهاند.(اطلاعات2/2/1359)
از سوي جانشين فرمانده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي،در گيري ارتش با مردم سقز تكذيب شد. در اثر حمله مهاجمين در سقز به يگان ارتش، 6 سرباز مجروح و يك سرباز شهيد شد.
سنندج – خبرگزاري پارس: در ارتباط با درگيريهاي شهر سقز كه از بامداد ديروز آغاز شده است، خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج، ساعت دوازده وسي دقيقه ديروز، با سرهنگ صدري فرمانده لشگر 28 تلفني تماس گرفت. وي ضمن تائيد درگيري در سقز گفت:«شش سرباز مجروح و يك سرباز كشته شده است».
وي گفت:«درگيريها همچنان ادامه دارد». خبرگزاري پارس گزارش داد:« گروههاي سياسي در سنندج اعلام كردهاند تا ساعت نه و نيم صبح ديروز سه تاچهار نفر از اهالي سقز، در جريان اين درگيريها كشته شدهاند».
تيمسار «امين داري» جانشين فرمانده ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران در تماس با خبر گزاري پارس ضمن تائيد اظهارات فرمانده لشگر 28 كردستان گفت:
«درگيري با مردم را تكذيب ميكنم» و اضافه كرد: «مهاجمان مسلح در اطراف سقز، به يگان ارتش حمله كردهاند و مسئله مردم اصلاً مطرح نيست و هليكوپتر اصلاً وجود ندارد».
قبلاً بر اساس خبر ديگري كه از سقزدريافت شده بود ادعا شده بود كه چهار هليكوپتر به شهر سقز حمله كردهاند.
همچنين فرمانده لشگر 28 سنندج ساعت 40/19 ديروز در مورد درگيري بين مردم و نظاميان در سقز گفت: «اين درگيري كه از ساعات اوليه بامداد شروع شده همچنان ادامه دارد و دونظاميشهيد و چند نظامي ديگر مجروح شدهاند».(كيهان2/2/1359)
اطلاعيه ستاد مشترك درباره وقايع كردستان
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، در اطلاعيه اي در مورد حركت ستون اعزامي از سنندج به سقز اعلام كرد: «در رابطه با وقايع اخير كردستان،باطلاع هم ميهنان عزيز مي رساند:برابر اطلاع واصله، در حركت يگان اعزامي از سنندج به سقز، ضد انقلابيون نشان دادند كه در آباديهاي واقع در مسير ستون اعزامي، موانع ايجاد نموده و از كمين گاهها با انواع جنگ افزارها بر روي ستون نظامي، مبادرت به تيراندازي ميكنند. بدنبال اعلام خروج افراد غير مسلح از روستاهاي مسير راه،بدين وسيله متذكر ميشود كه يگان اعزامي جهت انجام ماموريت محوله ناچار است موانع موجود در مسير خود را حتي اگر تيراندازي از داخل روستاها باشد با آتش متقابل از ميان بردارد.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران(اطلاعات2/2/1359)
اطلاعيه نيروي زميني
نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي، در رابطه با درگيريهاي سنندج، اطلاعيه اي باين شرح انتشار داد: «از صبح روز يكم ارديبهشت ماه، مهاجمان به باشگاه سنندج واقع در داخل اين شهر حمله كردند و اين حملات، با خمپاره، تفنگ 106 و آرپي.جي.هفت تا هم اكنون ادامه دارد و پرسنل مستقل در اين باشگاه، از تاسيسات دفاع ميكنند. ضد انقلابيون، آب و برق و تلفن باشگاه را قطع كردهاند. مهاجمان به مراكز راديو و تلويزيون كه حفاظت آن به ارتش واگذار شده بود،حمله كردند و برابر اطلاعيه واصله، ژنراتور فرستنده را با «آرپي.جي.هفت» منهدم كردند. پرسنل نظامي، در داخل مركز، در حال دفاع هستند. به ساكنان خانههاي اطراف باشگاه اعلام شده است كه خانههاي خود را ترك كنند چون تركش گلولههاي توپ ضد انقلابيون و دفاع واحدهاي ارتش ممكن است آسيبهائي به ساختمانها وارد آورد.ضمناً به نظر ميرسيد كه در خانههاي اطراف ساختمانهاي مزبور كسي ساكن باشد».(اطلاعات3/2/1359)
اساميگروهي از كشته شدگان حوادث كردستان
فرماندهي نظامي غرب كشور،اعلام كرد: آمبولانسي كه براي انتقال جنازه دو سرباز به پل سقز رفته بود، مورد تير اندازي مهاجمين قرار گرفت و در نتيجه، راننده آن و ستوان سوم فروزنده تنها پزشك پادگان مجروح شدند. ما از مردم دعوت كرديم كساني كه قصد مقابله با ارتش را ندارند، با دردست گرفتن يك دستمال سفيد(بعلامت صلح) بطرف پادگان بيايند كه تعدادي از آنان از شهر به بيرون انتقال داده شدند و در حال حاضر، تنها افراد گروههاي وابسته سياسي در شهر بسر ميبرند، ارتش تا اين لحظه مقاومت كرده و تهاجمي نداشته است. اسامي كشته شدگان،طي 8 روز گذشته (تا ديروز)حدود 300 نفر از مهاجمين و 21 نفر از افراد نظامي ارتش و ژاندارمري عبارتند از: ستوان يكم رسول صادق پور اهل كرمانشاه- ستوان دوم اسماعيل منصوري اهل سنندج-سرباز وظيفه صابر زمان زماني اهل تبريز-عباس ابراهيميان سرباز وظيفه اهل اردبيل-حسن عباسقلي زاده سرباز وظيفه اهل ممقان تبريز-علي اكبر جواد آغازيارت سرباز وظيفه اهل اروميه-مصطفي صفاپور اهل ساوه- بهروز چاله چاله سرباز وظيفه اهل كرمانشاه – جواد ابراهيم زاده سرباز وظيفه – عيوض فتحي پور سرباز اهل تبريز- گروهبان سوم وظيفه غلامرضا توسلي اهل شهسوار-مصلحت محرمي سرباز وظيفه اهل خلخال- حسن حاج خطيبي سرباز اهل تبريز- حميد فتح الله زاده سرباز اهل تبريز- بهمن علي ياري سرباز اهل اهر-رضا حسن تهراني گروهبان سوم اهل تهران- محمد خوش بوئي سرباز اهل تهران- صابر توبري سرباز اهل تهران- گروهباندوم علي علي زاده،يوسف حاجي پور و موسي حسيني پورسرباز وظيفه. اساميگروهي از كشته شدگان كه جنارههاي آنها به كرمانشاه انتقال يافت به اين شرح اعلام شد:سرباز علي اصغر جوز محمدي، سرباز شرفعلي خزاعي،3نفر مجهول الهويه ملبس به لباس نظامي و كردي،سرباز تقي غلام ابوالفضلي،سرباز ناصر رمضان پور پاسدار ابوالفضل زندي،پاسدار محسن حسن بيگي،نظامي فرج الله قره ني،سرباز مروت باقري،سرباز كريم عابديني،سرباز حسنعلي عباسي،پاسدار عنآيتالله پيرويسي،سرباز محمود حسيني،پاسدار محمد اشنويي،سرباز عليرضا ميرنظامي قاسمي،گروهبان دوم فرزانه مردانه،پاسدارماشاءالله زارع جوشقاني،سرباز علي پور،گروهبان يكم عزيزالله اسكندري پاسدار ناصر شهريور و پاسدار رضا خالقي.اسامي 15 نفر از مجروحان نيز كه در بيمارستان كرمانشاه بستري هستند به اين شرح اعلام گرديد: سرباز مجتبي فخري، سرباز سيد احمد رضواني،سرباز سيد عليرضا اجاقي،سرباز جمشيدهاشمي،سرباز اسماعيل حسيني،سرباز رجب حيدري،سرباز عسگر زارع،سرباز علي كوشا،پاسدار كريم كاظمي،استوار دوم صفرعلي معصومي،سرباز ميرطاهر سيدان،سرباز بهروز خانجاني،سرباز حميد ستار پور،سرباز خسرو وفا منوچهري و استوار دوم رضا صادقي».
فرار عزالدين حسيني!
فرماندهان پادگان سقز در پايان گفتند: «بما اطلاع رسيده است، عزالدين حسيني و صديق كمانگر از شهر مهاباد به قريه «المانادر» از توابع مريوان فرار كرده و در خانه دو نفر به نامهاي محمد رشيد بيك و مصطفي سليماني بسر ميبرند. همچنين به گزارش خبرگزاري پارس، پادگان مراغه ضمن عرض تسليت به خانوادههاي شهيدان سقز از بازماندگان اين شهيدان دعوت كرد به پادگان مراغه مراجعه نمايند.(اطلاعات3/2/1359)
اطلاعيه نيروي زميني
اين اطلاعيه از سوي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در رابطه با وقايع سنندج سوم ارديبهشت ماه جاري انتشار يافت:
بسمه تعالي - ملت شريف و مبارز ايران! همانطور كه استحضار داريد، بر اساس قرارداد منعقده بين هيات حسن نيت و مردم شرافتمند سنندج، مقرر شد پاسداران، شهر سنندج را تخليه و به پادگان اعزام گردند و حفاظت فرودگاه باشگاه افسران و راديو و تلويزيون سنندج به عهده ارتش واگذار و گروههاي مسلح نيز از حمل اسلحه بطور علني خودداري نموده و امنيت شهر به شهرباني واگذار گردد. ليكن عليرغم اين تعهدات گروههاي مسلح غيرقانوني بسوي فرودگاه، باشگاه افسران و راديو وتلويزيون شهرستان سنندج اقدام به تيراندازي و سپس بطرف باشگاه افسران حمله و ضمن قطع برق تلفن و آب،حتي اجازه تخليه مجروحين را نميدهند. اندك آب باقيمانده حوض باشگاه كه تنها منبع حيات براي ساكنان باشگاه بوده است، ظرف دو روز اخير باتمام رسيد و هم اكنون پرسنل، در نهايت تشنگي بسرميبرند. درچنين اوضاع و احوالي، ارتش به علت عدم ارتباط زميني با باشگاه و تلويزيون و فرودگاه سنندج، اجباراً تاسيسات موصوف را با آتش حفاظت نموده است و به دليل ضريب خطاي تير از سوي هليكوپترهاي ارتش،به ساكنان خانههاي بلافصل باشگاه ابلاغ گرديد كه سريعاً خانههاي خود را تخليه نمايند. نيروي زميني تعمداً حتي يك گلوله بطرف شهر و خانههاي مردم تيراندازي نكرده است، ليكن به ساختمانهاي مجاور باشگاه كه مهاجمان از داخل آن باشگاه را با آرپي جي7،تفنگ 106 و خمپاره زير آتش گرفته بودند،تيراندازي گرديده است. دليل روشن بودن هجوم مهاجمان به باشگاه افسران، تعداد 12نفر پرسنل نظامي مجروح است كه هم اكنون بعلت ممانعت مهاجمان، تخليه نگرديدهاند. در حال حاضر، لشگر كاملاً به اوضاع مسلط است و درصورتيكه مردم سنندج براي حفظ نظم از لشگر دعوت نمايند صميمانه دعوت را پذيرفته و امنيت شهر را مشروط بر اينكه گروههاي مسلح غيرقانوني، شهر را ترك نمايند خواهد پذيرفت.فرمانده نيروي زميني-سرتيپ فلاحي(اطلاعات6/2/1359)
دادگاه زمان جنگ
اين اطلاعيه از سوي لشگر 64 پياده اروميه انتشار يافت:
بسمه تعالي - بدينوسيله به اطلاع عموم اهالي استان آذربايجان غربي ميرساند: «بنا به فرمان مورخ 30/1/59 مقام عالي رياست جمهوري فرمانده كل قوا، از تاريخ 2/2/59 دادگاه نظامي زمان جنگ-ماده 58 قانون دادرسي و كيفري ارتش- در قرارگاه لشگر اروميه تشكيل و به جرائم ارتكاب پرسنل نظامي و غيرنظامي كه در قانون دادرسي و كيفري ارتش مستقر است،رسيدگي نموده و احكام صادره از دادگاه عالي زمان جنگ به استناد فرمان فوق از تاريخ 2/2/59 بمدت شش ماه قطعي بوده و غير قابل تجديد نظر خواهي است.(اطلاعات6/2/1359)
راه حل مشكل كردستان
سرتيپ فلاحي،فرمانده نيروي زميني
بنام خدا،اين سئوال را ميبايست از كساني بپرسيد كه صلح و آرامش در منطقه را به هم زدهاند. ارتش مكرر اعلام كرد كه براي حضور در مرز و تعويض يگانهاي خود، اقدام به اعزام نيروهاي كوچكي از طريق كرمانشاه – سنندج، بمرز خواهد كرد. اين گروههاي مسلح غير قانوني بودند كه راه را به ستوانهاي ارتشي بستند و بهترين جوانان ما را شهيد كردند و مانع حضورنظامي ارتش، در مرز ايران و عراق شدند و مستقيماً به حكومت بعث عراق خدمت كردند و راههاي مرزي را براي هجوم هموار كردند. از سوي ديگر،بموجب قرارداد في مابين هيات حسن نيت و مردم سنندج،مقرر شد كه سپاه پاسداران، سنندج را تخليه و به پادگان بروند و در مقابل، ارتش، فرودگاه، تلويزيون و باشگاه را اداره كند و شهرباني نيز شهر را اداره نمايد و گروههاي مسلح نيز بطور علني اقادام به حمل اسلحه در شهر ننكايند، عليرغم اين تعهدات گروههاي مسلح غير قانوني، هم مسلحانه در شهر ظاهر شدند و هم ايستگاه راديو و تلويزيون را با سلاحهاي سنگين از كار انداختند و هم بفرودگاه و باشگاه نظاميان حمله كردند، بعبارت ديگر تعهد مردم سنندج را زير پا گذاشتند و بمردم سنندج احترام نگذاشتند. ارتش اعلام ميكند كه از تاسيسات نظامي قوياً دفاع خواهد كرد و هر مانع و عاملي كه حركات نظامي را كند و يا متوقف كند، با همه امكانات ارتش منهدم خواهد شد، البته در مورد آباديها و شهرها اگر ضرورت پيدا كند، اقدامات ارتش قبلاً به آگاهي مردم ايران خواهد رسيد، اين ارتش نيست كه امنيت را مختل كرده است، اين گروههاي مسلح غير قانوني هستند كه براي استقرار اميال پليد سياسي جهانخواران، امنيت منطقه را مختل كردهاند و ارتش اجازه چنين كاري را به آنها نخواهد داد. اگر دورههاي مسلح، به فرمان امام كه سال 59 را سال امنيت اعلام فرمودهاند و بدستور رئيس جمهوري كه نماينده ملت ايران است،توجه نكنند، ارتش اقدام به خلع سلاح گروههاي مسلح غير قانوني خواهد كرد و امنيت نسبي را در منطقه بوجود خواهند آورد تا راه را براي اجراي برنامههاي عمراني، اجتماعي و اقتصادي هموار گردد، ارتش توانائي كامل اجراي فرمان امام و دستورهاي آقاي رئيس جمهوري و ملت ايران را دارد. در زمينه خلع سلاح و استقرار امنيت، مشكل عمده ارتش اين است كه گروههاي مسلح غير قانوني كه مورد تاييد مردم هم نيستند، در پناه مردم و با نوعي اختفاء به عمليات خرابكارانه دست ميزنند و ارتش بخاطر مفظ جان و مال مردم بيگناه كردستان ناگزير است احتياطهاي بيشتري معمول دارد، در نتيجه برنامه استقرار امنيت مدتي طولاني خواهد شد، ولي اگر اين گروههاي مسلح كه از شهرها خارج شدند، در راهها و كوهستانها آماده رزم باشند، در زمان بسيار كوتاهي كمتر از چند روز امنيت در كردستان استقرار پيدا خواهد كرد.(اطلاعات7/2/1359)
اطلاعيه لشگر 28
لشگر 28 كردستان روز گذشته اطلاعيهاي در رابطه با درگيريهاي سنندج انتشار داد متن اطلاعيه چنين است:
بسم الله الرحمن الرحيم
مردم مبارز ايران!ضدانقلاب در سنندج سعي دارد ويراني به بار آورده و خرابيها را به ارتش و سپاه پاسداران نسبت دهد.
در چند روز گذشته ژاندارمري و ايستگاه تلويزيون را نابود و تعدادي شهر را به آتش كشيده است و هر چيزي را كه در شهر هست تخليه ميكند و براي از بين بردن اسناد خيانت خود آن را منفجر ميسازد. تعدادي از مردم به پادگان پناهنده و تقاضاي كمك نمودهاند، ضدانقلاب با وجود اينكه خود از وجود پناهندگان در پادگان اطلاع دارد تاكنون دهها خمپاره به طرف پادگان پرتاب نموده است ضدانقلاب بايد بدانيد ارتش جمهوري اسلامي ضامن استقلال و تماميت ايران عزيز است و از سوي ملت ايران و رياست جمهوري منتخب شما، ماموريت دارد تا آخرين قطره خون خود از ايران عزيز و انقلاب اسلاميدفاع كند.فرمانده لشگر28.(كيهان8/2/1359)
اطلاعيه
اطلاعيه لشگر 28 كردستان ديروز باين شرح، از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در اختيار خبر گزاري پارس قرار گرفت. 
بسم الله الرحمن الرحيم - مردم مبارز ايران، ضد انقلاب در سنندج سعي دارد ويراني به بار آورد و خرابيها را به ارتش و سپاه پاسداران نسبت دهد. در چند روز گذشته، ژاندارمري و ايستگاه تلويزيوني را نابود و تعدادي خانههاي مردم را ويران كرده و پمپ بنزينهاي شهر را به آتش كشيده است و هر چيزي را كه در شهر هست، تخليه ميكند و براي از بين بردن اسناد خيانت خود، آن محل را منفجر مي سازد. تعدادي از مردم به پادگان پناهنده و تقاضاي كمك نمودهاند. ضد انقلاب باوجود اينكه، خود از وجود پناهندگان در پادگان اطلاع دارد، تاكنون دهها خمپاره بطرف پادگان پرتاب نموده است. ضد انقلاب بايد بداند، ارتش جمهوري اسلامي، ضامن استقلال و تماميت ايران عزيز است و از سوي ملت ايران و رياست جمهوري منتخب شما ماموريت دارد كه تا آخرين قطره خون،ازايران عزيز و انقلاب مقدس اسلامي آن دفاع نمايد.(اطلاعات8/2/1359)
اطلاعيه
در همين حال اطلاعيه مشتركي لشگر 28 كردستان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج به شرح زير انتشار يافت:
بسمه تعالي
به اطلاع اهالي شريف كردستان و همه ملت ايران ميرساند كه در حال حاضر مهاجمين شهر سنندج به وسيله نيروهاي آتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاكسازي شدهاند و كنترل جادههاي اصلي و فرعي در دست نيروههاي ارتش و سپاه پاسداران است و عبور و مرور در كنترل نيروهاي انتظامي است. بنزين و مهمات دشمن به اتمام رسيده و هم اكنون نيروهاي انتظامي در قسمت اعظم شهر مستقر گرديده و تمام مواضع ضدانقلاب به تصرف درآمده است.
خبرنگار كيهان در تماسي كه امروز صبح با كيهان داشت گفت: در دو روز گذشته درگيريهاي شديد و خونيني بين ارتش و سپاه پاسداران و پيشمرگان جريان داشت كه از طرفين عده زيادي كشته شدند. در خيابان شاهپور قديم سنندج نيز چند مغازه با گلولههاي آتشزا به آتش كشيده شد. 
خبرنگار كيهان همچنان گزارش داد كه نيروهاي ارتش و سپاه پاسداران در محله شريفآباد كه نزديك راديو و تلويزيون است مستقر هستند.
مردم در سنندج در گفتگو با خبرنگار كيهان در شهر گفتند:ديروز از بلندگوهايي كه در باشگاه افسران نصب شده بود مرتب مردم به اسلام فرا خوانده ميشوند و اين مساله مورد اعتراض شديد ماست زيرا كه ما از اول هم مسلمان بودهايم و اكنون نيز هستيم و در حال حاضر شهر سنندج داراي 250 مسجد است اين نشانه چه چيزي ميتواند باشد جر اينكه اكثريت مردم اين شهر مسلمان هستند ولي متأسفانه عدهاي ما را كفار معرفي ميكنند و به امام و رييسجمهور و مردم ايران ميگويند كه ما ضد انقلاب هستند اين عده يادآور شدند كه حساب گروههاي سياسي از ما جدا است آنها دارودستهاي براي خودشان هستند.
خبرنگار كيهان در پايان گزارش خود از تعداد تلفات درگيرهاي سنندج اظهار بياطلاعي كرد و گفت كه كسي نميتواند با وضعي كه بيمارستانها دارد تعداد دقيق تلفات را مشخص كند و از سوي ديگر بيمارستانها از جهت كادر و وسايل و تجهيزات درماني در مضيغه هستند.
جمعيت كردهاي مقيم مركز طي اطلاعيهاي درخواست كردند كه مواد دارويي و بهداشتي به كردستان ارسال شود و از پزشكان و جراحان نيز استمداد كردند.(12/2/1359)
اعلاميه لشگر 64 اروميه:ارتش و پاسداران به اوضاع كلي كردستان مسلط هستند.
اروميه – خبرگزاري پارس: اين اطلاعيه، ديروز در ارتباط با شايعات و وضع منطقه آذربايجان غربي و كردستان، از سوي لشگر 64 اروميه انتشار يافت:
بسمه تعالي؛هموطنان عزيز! برادران و خواهران مسلمان استان آذربايجان غربي! در روزهاي سرنوشت ساز كنوني، ضد انقلاب بنا به خاصيت ذاتي خود در منطقه شايعاتي بمنظور تخريب روحيه و تشويق اذهان عمومي پخش مينمايد كه مردم هوشيار و با ايمان ما با توجه به شناختي كه از شيوه جنگهاي سياسي، رواني عناصر مزبور و خائن به اسلام و ميهن در مواقع بحراني دارند، پي به ماهيت آنها برده و در صدد خنثي نمودن توطئههاي شيطاني آنها بر خواهند آمد.
در اينجا لازم است افكار عمومي را در جهت روشنگري هرچه بيشتر به شرح زير معطوف داريم:
1-در منطقه سنندج، ارتش و سپاه پاسداران به ياري پرودگار جهان و همياري مردم مسلمان كرد، بر اوضاع كلي شهر مسلط و شهردر حال پاكسازي بوده و ضد انقلاب با بجاي گذاشتن تعداد قابل ملاحظه اي خودرو و جنگ افزار، در حال عقب نشيني است.
2-در سردشت، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر اوضاع شهر مسلط ميباشند.
3- در بانه، برادران ارتشي و سپاه پاسداران شما بر شهر كاملاً مسلط و در ادامه مبارزات دليرانه خود با عناصر ضد انقلاب،از هر لحاظ مورد حمايت و پشتيباني مردم مسلمان بانه و ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ميباشند. هموطنان! در اين برهه از تاريخ كشورمان كه لزوم حفظ وحدت و يكپارچگي بين امت اسلامي ايران بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد، انتظار داريم كه با تمام قدرت و امكانات مادي و معنوي، به مقابله با شيطان بزرگ، آمريكاي جهانخوار و عوامل و ايادي خارجي و داخلي آنها برخيزيم و از كليه افرادي كه ناآگاه، بطور مستقيم يا غير مستقيم، عملكرد آنها در جهت تقويت پايگاههاي استعماري و تضعيف نيروهاي ملي است، ميخواهيم كه با تامل و دقت، در اولين فرصت در افكار و اعمال خود تجديد نظر به عمل آورده و به آغوش پر مهر و محبت امت اسلامي و قهرمان ايران و مام ميهن بازگردند. والسلام علي من التبع الهدي – لشگر 64 اروميه(اطلاعات14/2/1359)
اعلاميه ستاد مشترك ارتش به مردم سنندج 
ارتش تا ساعت 16 امروز در سنندج آتش بس داد.
اين اعلاميه از سوي ستاد مشترك جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت. بسمه تعالي –هموطنان عزيز، مردم شرافتمند سنندج. گذشتهها نشان داده است كه افراد مسلح غير قانوني همواره از حسن نيت و ارفاق دولت جمهوري اسلامي ايران سوء استفاده نمودهاند و هر گاه در موقعيت ضعف و ناتواني قرار گرفتهاند، دست توسل به سوي مقامات عاليه كشور دراز نموده و زيركانه بدنبال فرصتي ميگردند تا نيروي خود را تقويت كرده مزاحمتهاي مجددي را آغاز نمايند و همانگونه كه خود ميدانند:
1ـ به هيات ويژه دولت قول دادند چنانچه سپاه پاسداران از باشگاه افسران، راديو و سنندج خارج شوند و نگهداري اين اماكن به واحدهاي ارتش واگذار شود. آنها تعهد ميكنند كه مسلح در شهر رفت و آمد ننمايند و همچنين خواستار شدند كه امنيت شهر به شهرباني و ماموران پليس محول شود و ديديم كه بلافاصله پس از خروج سپاهيان پاسدار رفت و آمد مسلحانه آنها در شهر آغاز و عملاً مانع انجام وظيفه ماموران شهرباني گرديدند.
2ـ با تشكيل به اصطلاح دادگاه خلقي، مردم آرامش طلب و بي طرف را به دادگاههاي خود جلب و آنها را زنداني يا جريمه مينمودند.
3ـ با مراجعه به كسبه و خانههاي مردم، همه روزه اخاذي و كلاشي نمودند.
4ـ پرسنل نظامي را كه در شهر سكونت دارند،توقيف و براي چند روز محبوس ميكردند.
5ـ آب و برق و تلفن باشگاه افسران را قطع كرده و به روي آن واحد ارتش مامور در باشگاه افسران ارتش گشودند و موقعي كه آمبولانس براي حمل شهدا و مجروحين به باشگاه افسران مي رفت، به آمبولانس تيراندازي كرده و سرنشين آنرا جلب و مانع كمك رساني به پرسنل نظامي مستقر در باشگاه افسران شدند.
6ـ با اينكه تعهد كرده بودند كه مانع رفت و آمد واحدهاي ارتش نشوند، هنگامي كه ستون نظامي عازم مرز كه مامور تعويض واحدهاي خدمت منقضي و تقويت نيروهاي مرزي بود با تهديد و استقرار دانش آموزان بي گناه در مسير حركت ستون، عملاً مانع عبور آن شدند و واحدهاي ارتش براي اينكه به اين فرزندان وطن آسيب نرسد، راه خود را به خارج شهر تغيير داد و ديديم، كه در آن مسير نيز مرتباً به سوي افراد و خودروهاي ارتش تيراندازي كردند و تلفاتي را وارد ساختند.
7-ارتش جمهوري اسلامي ايران با علم به اينكه اينها ريشههاي گنديده و باقي مانده نوكران امپرياليسم هستند كه منطقه را در آشوب و برادركشي ميخواهند به ناچار و با تاسف، اين جنگ تحميلي را در سنندج و همچنين بمنظور دفاع در مقابل تجاوز و تيراندازيهاي گروههاي مسلح غير قانوني در ساير شهرها پذيرفت و اين بار نيز در اجراي امر رياست جمهوري و فرماندهي نيروهاي مسلح، به لشگر 28 سنندج دستور داده شد:
8ـ كليه افراد غير مسلح و آرامش طلب شهر سنندج را با آغوش باز پذيرفته و با استفاده از خودروها و ساير وسائل موجود آنها را به هر كجا كه مايل باشند منتقل نمايند.
 9ـبا استقرار بيمارستان صحرائي شير و خورشيد در محل مناسبي كه از آتش سلاحهاي سنگين توپها و خمپارهاندازهاي ضد انقلابيون در امان باشد، كليه مجروحين بيماران، اعم از مردم شهر و ضد انقلابيون را پذيرفته و در امان نمايند.
10ـ براي جمع آوري اجساد كشتههاي غير محلي كه در خيابانها ماندهاند دستور داده شد، از ساعت 10 صبح تا چهار بعد از ظهر روز يكشنبه 14/2/1359 لشگر سنندج و سپاه پاسداران، پاكسازي شهر را متوقف و آتش بس نمايند تا آمبولانسهائي كه داراي پرچم شير و خورشيد سرخ ميباشند، اجساد كشتهها را جمع آوري نمايند و به ضد انقلابيون توجه داده ميشود فقط آمبولانسها اجازه رفت و آمد در شهر را دارند و چنانچه آنها از اين فرصت براي حمل مهمات و تدارك و تقويت مواضع خود سوءاستفاده كنند، به وسائل مختلف و با تمام قدرت سركوب خواهند شد.
11ـ پس از پايان آتش بس، واحدهاي ارتش و سپاهيان پاسدار مستقر در منطقه، ماموريت خود را دنبال خواهند نمود و يقين است درصورتي كه افراد مسلح غير قانوني، همچنان به تلاش مذبوحانه خود ادامه دهند، به سختي سركوب خواهند شد و شهر از وجود آنان پاك سازي خواهد گرديد تا مردم آسيب ديده شهر سنندج، بتوانند به خانههاي خود بازگردند و در آرامش بسر برند.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران(اطلاعات16/2/1359)
ارتش كنترل سنندج را به عهده گرفت. 
تيمسار فلاحي فرمانده نيروي زميني جمهوري اسلامي ايران بامداد امروز در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار كيهان اعلام كرد: در سنندج آرامش نسبي بر قرار است و ارتش كليه نقاط حساس را در دست دارد.
وي افزود كه در سقز نيز وضع مانند سنندج است ولي در بانه درگيري از سه روز همچنان ادامه دارد.
تيمسار فلاحي همچنان گفت: از ارتفاعات اطراف پادگان بانه و از شهر بانه شديداً روي پادگان تيراندازي ميكنند كه اين حوادث تعدادي مجروح از نظاميان داشته است.
تيمسار فلاحي در مورد آخرين خبر پيرامون شهر سنندج گفت حدود 50 دانشجوي دانشگاههاي تهران كه از سنندج از گردنه صلواتآباد به قروه فرار ميكردند دستگير شدند و بازجويي از آنان ادامه دارد،نتيجه متعاقباً به اطلاع ملت ميرسد.
تيمسار فلاحي در پايان اعلام كرد كه تيمهاي متخصص از سوي ارتش به منطقه اعزام شدهاند.(كيهان 17/2/1359)
اطلاعيه نيروي زميني 
از سوي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه اطلاعيهاي منتشر شد. متن اطلاعيه به شرح زير است: ملت شريف و مبارز ايران همان طور كه استحضار داريد بر اساس قرار داد منعقده بين هيات حسننيت و مردم شرافتمند سنندج قرار شد پاسداران شهر سنندج را تخليه و به پادگان اعزام گردند و حفاظت فرودگاه، باشگاه افسران و راديو و تلويزيون شهر سنندج به عهده ارتش واگذار و گروههاي مسلح نيز از حمل اسلحه به طور علني خود نموده و امنيت شهر به شهرباني واگذار شده وليكن عليرغم اين تعهدات گروههاي مسلح غيرقانوني به سوي فرودگاه، باشگاه افسران و راديو و تلويزيون شهرستان سنندج اقدام به تيراندازي و سپس به طرف باشگاه افسران حمله و ضمن قطع برق و تلفن و آب و حتي اجازه تخليه مجروحين را نميدهند. اندك آب باقي مانده حوض باشگاه كه تنها منبع حياط براي ساكنان باشگاه بوده است ظرف دو روز اخير به اتمام رسيد و هم اكنون پرسنل در نهايت تشنگي به سر ميبرند و چنين اوضاع و احوالي ارتش به علت عدم ارتباط زميني با باشگاه و تلويزيون و فرودگاه سنندج اجباراً تاسيسات موصوف را به آتش حفاظت نموده است و به دليلي ضريب خطاي تير از سوي هليكوپترهاي ارتش ساكنان خانههاي بلافصل باشگاه ابلاغ گرديد كه سريعاً خانههاي خود را تخليه كنيد نيروهاي زميني حتي يك گلوله به طرف شهر و خانههاي مرد تيراندازي نكرده است لكن به ساختمانهاي مجاور باشگاه كه مهاجمان از داخل آن باشگاه را با آر،پي،چي،هفت و تفنگ 106 و خمپاره زير آتش گرفته بودند تيراندزي گرديده است. دليل روشن براي هجوم به مهاجمان باشگاه افسران تعداد 12 نفر پرسنل نظامي مجروح است كه هماكنون به علت ممانعت مهاجمان تخليه نگرديدهاند. در حال حاضر لشگر كاملاً به اوضاع مسلط و در صورتي كه مردم سنندج براي حفظ نظم از لشگر دعوت نمايند صميمانه دعوت را پذيرفته و مشروط بر اينكه گروههاي مسلح غيرقانوني شهر را ترك نمايند خواهد پذيرفت. فرمانده نيروي زميني سرتيپ فلاحي(كيهان17/2/1359)
ستاد مشترك عملياتي ارتش و پاسداران:ارتش و پاسداران بر اوضاع شهر سنندج مسلط هستند.
كرمانشاه- خبرگزاري پارس: بروجردي فرمانده عمليات سپاه پاسداران غرب، مستقر در سنندج در گفتگوئي با خبرنگاران، چگونگي وقايع اخير كردستان و پيامدهاي آنرا تشريح كرد. وي در مورد اعزام مجدد پاسداران به سنندج گفت: «بدنبال مذاكرات دولت در يكسال گذشته، نيروهاي مسلح غير مسوول در منطقه به سازماندهي پرداخته بودند. هنگاميكه دولت براي حفظ مرزها از طريق سنندج، سردشت و بانه قصد اعزام ستونهاي ارتشي براي مقابله با بعث عراق و توطئه آمريكا را داشت، عملاً ديديم كه مقابل ستونهاي اعزامي ايستادند و در اين مقطع از زمان كه ما هيچگاه در صدد خلع سلاح نيروهاي غير مسوول در منطقه نبوديم، جنگ داخلي را تحميل كردند و اين خود، هماهنگي اين نيروهارا با بعث عراق نشان ميدهد». وي افزود: «ماداميكه مهاجمين، پادگان لشگر 28 سنندج، باشگاه افسران و فرودگاه را در محاصره داشتند، بما ابلاغ شد براي تقويت ارتش،نيرو به منطقه اعزام داريم، لذا از طريق هوا پاسداران انقلاب وارد فرودگاه و پادگان سنندج شدند و با تقويت باشگاه افسران، سرانجام توانستيم اين باشگاه را از محاصره نجات دهيم و نيروهاي مستقر در باشگاه را تقويت كرده و از سقوط حتمي آن جلوگيري بعمل آوريم. در جريان اين عمليات، دشمن صدمه زياد ديد و از آن ببعد، بصورت پراكنده در شهر خانههاي درجه داران ارتش و افراد متدين سنندج را سنگر خود قرار داد و همين مساله، موجب كندي عمليات پاكسازي و خلع سلاح شده است». وي در پاسخ به پرسشي در مورد رابطه فعلي سپاه و ارتش و هماهنگي اين نيروها در منطقه گفت: «هم اكنون، يك ستاد مشترك، تشكيل شده كه با فرماندهي مشترك عمليات ارتش در مواضع كلي انجام ميگيرد و نيروهاي سپاه پاسداران، عمليات پاكسازي و دستگيري ضد انقلاب را ادامه ميدهند». وي درمورد آتش بس چند روز قبل گفت: «حزب دمكرات و شاخه كومله و فدائيان، آتش بس را رعايت نكردند و بطور كلي اينكه مساله از طريق مذاكره فيصله يابد، بنظر من درست نيست و بايد اساس كار بر تجديد نظر كلي دولت قرار گيرد، چه در جريان مذاكرات قبلي مشاهده شد كه چگونه از فرصت استفاده كردند و مقاديري سلاح وارد شد و مردم را تحت فشار و اختناق قرار دادند تا يك سري خواستهاي تحميلي را به دولت تحميل بكنند. در اين مدت، مشاهده شد كه بدنبال تحصن تحميلي، عدهاي از مردم را واداشتند كه تقاضاي اخراج سپاهيان پاسدار از منطقه بشود و همزمان، مؤمنان به انقلاب اسلامي را از منطقه وادار به خروج كردند.لذا ما در شرايط فعلي گريزي نداريم جز اينكه با برخورد صحيح نيروهاي خود را در منطقه مستقر كرده و با خلع سلاح همه گروههاي غير مسوول، حاكميت جمهوري اسلامي را در منطقه مستقر كنيم. بعقيده من، دولت بايد شهرباني و ژاندارمري را تقويت كند و به ضد انقلاب فرصت ندهد كه مجدداً اسلحه را بدست بگيرد. مذاكره، اينجا بهيچوجه مطرح نيست و منطقي نميباشد. حتي ما در جريان اين عمليات، متحمل تلفاتي شديم و مردم صدمه ديدند، ولي با وجود، اين هدف ما استقرار نظام عدل است ودر جهت آن خواهيم كوشيد تا نيروهائي كه از ابرقدرت كمك ميگيرند و در جهت ضد انقلاب عمل ميكنند از منطقه رانده شوند». وي در مورد مواضع نيروهاي غير مسوول گفت: «نيروها بصورت پراكنده در شهر درآمده عمليات آنها غير منظم است و بطوركلي قدرت سلاحهاي سنگين آنها كاسته شده و مقداري از آن، بدست نيروهاي ارتش و پاسداران افتاده است. راهها براي كمك رساني به آنها بسته شده و مشكل عمده، پراكندگي آنها در شهر است و اين مساله ما است كه چگونه با اين مشكل برخورد كنيم، زيرا فشار اقتصادي مردم را نگران كرده و اينك مردم در تنگنا هستند». فرمانده عمليات سپاه پاسداران در سنندج افزود: «يكي از موجبات پيشرفت همكاري، برادران پيشمرگ مسلمان كرد ميباشند كه مواضع دشمن را خوب ميشناسند و ما را در پيشرفت عمليات صميمانه ياري ميدهند».وي در اينجا تعداد تلفات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را چهل نفر و آمار مجروحان سپاه را يكصد و سي نفر ذكر كرد و گفت: «اگر همه تلفات را در منطقه و مناطق ديگر غرب بحساب آوريم، آمار سنگين است ولي مساله اي نيست برادراني كه داوطلبانه اينجا آمدهاند همه در جهت استقرار حكومت «الله» ميكوشند و اگر چندين برابر اين هم شهيد دهيم و حكومت اسلامي مستقر شده تاثيري در روحيه هيچ يك از ما نخواهد داشت. وجود ما در اينجا با هدف شهادت در راه خداست».وي در پايان، پيامي خطاب به مردم كردستان و ملت ايران فرستاد و از آنان خواست كه نيروهاي ضد انقلاب را از خود برانند و بگذارند كه اين منطقه از آزادي برخوردار شود. وي خطاب به گروههاي سياسي گفت: «بگذاريدملت آزاد باشند، نظرات خود را آزادانه ابراز دارند، به آنها فشار وارد نكنند خواهند ديد بعد از استقرار نظام در منطقه، چگونه مردم به خواستهايشان خواهند رسيد».
تسلط بر اوضاع
ستاد مشترك عملياتي ارتش جمهوري اسلامي و پاسداران مستقر در سنندج، اطلاعيه اي بدين شرح انتشار دادند: «بزودي ستمكاران خواهند دانست كه چگونه زير ورو ميشوند- قرآن كريم. مردم مسلمان و غيور سنندج! با توكل به خدا، ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كاملاً به اوضاع شهر مسلط بوده و مواضع دشمنان خدا و خلق يكي پس از ديگري در هم شكسته ميشوند. راههاي تداركاتي كفار توسط نيروهاي انقلابي كاملاً بسته ميباشد و خائنين به ملت، توانائي خود را از دست دادهاند و بياري خدا تا چند روز ديگر شهرسنندج از لوث وجودش پاك ميشود. – 
ستاد مشترك عملياتي ارتش جمهوري اسلاميبا پاسداران مستقر در سنندج.(اطلاعات18/2/1359)
اعلاميه
اين اعلاميه شب گذشته از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت: 
بسمه تعالي - هموطنان عزيز ـ مردم شرافتمند سنندج گذشتهها نشان داده است كه افراد مسلح غيرقانوني همواره از حسننيت و ارفاق دولت جمهوري اسلامي ايران سوءاستفاده نمودهاند و هرگاه در موقعيت ضعف و ناتواني قرار گرفتهاند دست توسل به سوي مقامات عاليه كشور دراز نموده و زيركانه به دنبال فرصتي ميگردد تا نيروهاي خود را تقويت كرده و مزاحمتهاي مجددي را آغاز نمايد و همانگونه كه خود ميدانيد:
1ـ به هيات ويژه دولت قول دادهاند كه چنانچه سپاه پاسداران از باشگاه افسران و راديو و تلويزيون و فرودگاه سنندج خارج شوند به نگهداري اين اماكن به واحدهاي ارتش واگذار شود آنها تعهد ميكند كه مسلح در شهر رفت آمد نمايند و همچنين خواستار شدند كه امنيت شهر به شهرباني و به ماموران پليس محول شود و ديدم كه بلافاصله پس از خروج سپاه پاسدار رفت و آمد  مسلحانه آنها در شهر  آغاز و عملاً مانع انجام وظيفه ماموران شهرباني گرديدند.
 2ـ با تشكيل به اصطلاح دادگاه خلقي مردم آرامش طلب و بي طرف را به دادگاههاي خود جلب و آنها را زنداني و يا جريمه مينمودند.
3ـ با مراجعه به كسبه و خانههاي مردم همه روزه اخاذي و كلاشي مينمودند.
4ـ پرسنل نظامي كه در شهر سكونت دارند توقيف و براي چند روز محبوس ميكردند.
5ـ آب و برق و تلفن باشگاه افسران را قطع كرده و به روي واحد ارتش مامور در باشگاه افسران آتش گشودند و موقعي كه آمبولانس براي حمل شهدا و مجروحين به باشگاه افسران ميرفت به آمبولانس تيراندازي كرده و سرنشين آن را جلب و مانع كمك رساني به پرسنل نظامي مستقر در باشگاه افسران شدند.
6ـ با اينكه تعهد كرده بودند كه مانع رفت و آمد   واحدهاي ارتش نشوند هنگامي كه ستون ارتش عازم مرز كه مامور تعويض واحدهاي خدمت منقضي و تقويت نيروهاي مرزي بود با تهديد و استقرار دانشآموزان بيگناه در مسير حركت ستون عملاً مانع عبور آن شدند و واحدهاي ارتش براي اينكه با اين فرزندان وطن آسيب نرسد راه خود را به خارج شهر تغيير دادند و ديديم كه در آن مسير نيز مرتباً به سوي اطراف و خودروهاي ارتش تيراندازي كردند و تلفاتي را وارد ساختند ارتش جمهوري اسلامي ايران با علم به اينكه اينها ريشههاي گنديده و باقيمانده نوكران امپرياليسم هستند كه منطقه را در آشوب و برادركشي ميخواهند به ناچار و با تاسف اين جنگ تحميلي را در سنندج و همچنين به منظور دفاع در مقابل تجاوز تيراندازيهاي گروههاي مسلح غيرقانوني در ساير شهرها پذيرفت اين بار نيز در اجراي امر رياست جمهوري و فرماندهي نيروهاي مسلح به لشگر 28 سنندج دستور داده شد.
1.كليه افراد غير مسلح و آرامش طلب شهر سنندج را به آغوش باز پذيرفته و با استفاده از خودروها و ساير وسايل موجود آنها را به هر كجا كه مايل باشند منتقل نمايند.
2.با استقرار بيمارستان صحرايي شيروخورشيد در محل مناسبي كه از آتش سلاحهاي سنگين توپها و خمپارهاندازههاي ضدانقلابيون در امان باشد كليه مجروحين و بيماران اعم از مردم شهر و ضدانقلابيون را پذيرفته و درمان نمايند.
3.براي جمعآوري اجساد كشتههاي غيرمحلي كه در خيابانها ماندهاند دستور داده شد از ساعت 10 صبح و 4 بعدازظهر روز يكشنبه 14/2/59 لشگر سنندج و سپاه پاسداران پاكسازي شهر را متوقف و آتشبس نمايند تا آمبولانسهايي كه داراي پرچم شيروخورشيد سرخ ميباشند اجساد كشتهها را جمعآوري نمايند و به ضدانقلابيون توجه داده ميشود فقط آمبولانسها اجازه رفت و آمد   در شهر را دارند و چنانچه آنها از اين فرصت براي حل مهمات و تدارك و تقويت مواضع خود سوءاستفاده كند به وسايل مختلف و با تمام قدرت سركوب خواهد شد.
5.پس از پايان آتشبس واحدهاي ارتش و سپاهيان مستقر در منطقه ماموريت خود را دنبال خواهند نمود و يقين است در صورتي كه افراد مسلح غيرقانوني همچنان تلاش مضبوحانه خود ادامه دهند به سختي سركوب خواهند شد و شهر از وجود آنها پاكسازي خواهد گرديد تا مردم آسيبديده شهر سنندج بتوانند به خانههاي خود بازگردند و در آرامش به سر برند.
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران 
اطلاعيه لشگر 64 اروميه
لشگر 64 اروميه در ارتباط با اوضاع آذربايجان غربي و كردستان اطلاعيهاي انتشار داد در اين اطلاعيه آمده است:
بسمه تعالي-هموطنان عزيز و برادران و خواهران مسلمان!
استان اذربايجان غربي در روزهاي سرنوشت ساز كنوني ضدانقلاب بنا به خاصيت ذاتي خود در منطقه شايعاتي به منظور تخريب روحيه و تشويق اذهان عمومي پخش مينمايد كه با مردم هوشيار و با ايمان ما با توجه به شناختي كه از شيوه جنگهاي سياسي و رواني عناصر مزدور و خائن به اسلام و ميهن در مواقع بحراني دارند پي به ماهيت آنها برده و درصدد خنثي نمودند توطئههاي شيطاني آنها بر خواهد آمد.
در اين جا لازم است افكار عمومي را در جهت روشنگري هر چه بيشتر به شرح زير معطوف داريم.
1ـ در اين منطقه سنندج ارتش و سپاه پاسداران به ياري پروردگار جهان و همياري مردم مسلمان كرد بر اوضاع كليه شهر مسلط و شهر در حال پاكسازي بود و ضدانقلاب با به جاي گذاشتن تعداد قابل ملاحظهاي خودرو و تعدادي جنگافزار در حال عقبنشيني است.
2ـ در سردشت ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر اوضاع شهر مسلط ميباشند.
3ـ در بانه برادران ارتشي و سپاه پاسداران شما بر شهر كاملاً مسلط و در ادامه مبارزات دليرانه خود با عناصر ضدانقلاب از هر لحاظ مورد حمايت و پشتيباني مردم مسلمان بانه و ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ميباشد.
4ـ هموطنان در اين برهه از تاريخ كشورمان كه لزوم حفظ وحدت و يكپارچگي بين امت اسلامي ايران بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد انتظار داريم كه با تمام قدرت و امكانات مادي و معنوي به مقابله با شيطان بزرگ آمريكاي جهانخوار و عوامل و ايادي خارجي و داخلي آنها برخيزيد و از كليه افرادي كه ناآگاه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم عملكردهاي آنها در جهت تقويت پايگاههاي استعماري و نيروهاي ملي است، ميخواهيم كه با تامل و دقت در اولين فرصت درر اعمال خود تجديدنظر به عمل آورده و به آغوش پر مهر و محبت امت اسلامي و قهرمان ايران و امام ميهن بازگردند.
والسلام وعلي من التبع والهدي ـ لشگر 64 اروميه 

لشگر 64 اروميه همچنين اطلاعيهاي در مورد عبور از دره قاسملو بدين شرح انتشار داد:
به نام خدا
برادران و خواهران عزيز آذربايجانغربي سلام!
 همانطوري كه در روز گذشته مشاهده كرديد يك بار ديگر لشگر 64 پياده اروميه توانايي خود را در اجراي فرامين رهبر انقلاب به اثبات رسانيد لشگر به منظور تعويض گروه رزمي قهرمان خود كه در تاريخ 5/2/59 با يك حركت شجاعانه و عبور از دره قاسملو ضمن بر هم زدن نقشه شيطاني ضدانقلاب دژ مستحكم او را فرو ريخته بود بار ديگر با گروه رزمي ديگري از اين دره عبور نموده و در ابلاغ مستقر شد تعويض اين دو يگان در ساعت 2 بعدازظهر 14/2/59 تمام شد و گروه رزمي تعويض شونده به سلامت در ساعت 5 بعدازظهر 14/2/59 به (بالانچ) رسيد. درود ما بر روان شهدايي كه در راه تماميت ارضي اين مرز و بوم جان باختند و سلام ما به تمام همشهرياني كه ما را در اجراي ماموريت خود ياري دادند.
به اميد آنكه گمراه شدگان به خود آيند و بار ديگر هموطنان در راه پيشبرد انقلاب و دست يابي به اهداف جمهوري اسلامي ايران همگام گردند.(كيهان20/2/1359)
اطلاعيه نيروي زميني ارتش در مورد بانه
اين اطلاعيه ديشب از سوي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت:
بسمه تعالي-هموطنان مسلمان كردستان و آرامشطلب شهرستان بانه اكنون كه ضدانقلابيون و عوامل وابسته به اجنبي از اين روش عملياتي ارتش و سپاه  پاسداران كه روستاها و مردم غيرمسلح را مورد حمله قرار نميدهند سوءاستفاده ميكنند و با مستقر كردن سلاحاي سنگين خود و در محل زندگي و در بين شما بر روي واحدهاي مستقر در پادگان بانه تيراندازي مينمايند از شما تقاضا ميشود آنان را از خود برانيد و اجازه ندهيد در پناه شما پادگان را زير آتش قرار دهند و چنانچه در انجام اين درخواست همكاري ننماييد و ضدانقلابيون را از روستا و شهر بانه بيرون نرانيد. واحدهاي مستقر در پادگان براي دفاع از خود ناگزير از تيراندازي متقابل خواهند شد كه چنانچه شما محل خود را ترك نكنيد ممكن است مورد اثابت گلوله قرار گيريد.(كيهان20/2/1359)
اطلاعيههاي نيروي زميني ارتش و لشگر 28 كردستان
اين اطلاعيه ديشب از سوي نيروي زميني جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت:
بسمه تعالي-در اين موقع كه ضدانقلابيون و افراد مسلح غيرمجاز روزهاي آخر كشتار و مقاومت خود را در سنندج ميگذرانند، اين مدعيان خدمت به خلق كرد و فداييان خواستار سلامت و رفاه مردم كردستان شروع نمودهاند به غارت اموال و اثاثيه خانهها و مغازههاي مردمي كه از آنها گريختهاند و در پناه ارتش ميباشند.
مردم شهر تقاضا دارند صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانههاي گروهي با حضور در سنندج ناظر تيرباران مردم مسلمان و غارتگري آنها شوند.
-اين اطلاعيه ديروز از سوي لشگر 28 كردستان انتشار يافت:
بسمه تعالي-اهالي محترم سنندج!
 ضدانقلابيون دست به آخرين تلاشهاي مذبوحانه خود زدهاند و واپسين لحظههاي عمر خويش را ميگذرانند. به آنها اجازه فرار ندهيد. آنها را دستگير كرده و به نيروهاي پاسدار و ارتش تحويل دهيد و خود به پاكسازي شهر پرداخته و موانع را از خيابانها برداريد. اين گروها باعث بدبختي شما شده و شايد آن را به ويراني كشيدهاند. سزاوار نيست از چنگال قصاص و عدالت بگريزند به آنها رحم نكنيد كه بار ديگر شما را نابود خواهند كرد.اذا جاءنصرالله والفتح 
وقتي كه ياراي خدا فرا رسيد و پيروزي عيان گردد ميبينيد كه مردم دستهدسته در دين خدا وارد ميشوند و خدا را شكر كنيد و از گذشته خود استغفار كه خداوند توبهپذير است.
-لشگر 28 كردستان اطلاعيه ديگري در همين رابطه به شرح زير انتشار داد:
بسمه تعالي- اهالي محترم سنندج اكنون كه چهره پليد ضدانقلاب بر همه كس روشن شده و از عمر آنها چيزي باقي نمانده لازم ميدانيم مراتب زير را به اطلاع شما مردم شرافتمند سنندج برسانيم:
1ـ طبق اخبار رسيده مردم در شهر خودشان شروع به پاكسازي نمودهاند.
2ـ گروههاي مسلح غيرقانوني از محلهاي مختلف در حال گريز هستند به هر قيمتي شده از فرار آنها جلوگيري كنيد.
3ـ سيستم وسايل ارتباطي ضدانقلابيون توسط نيروهاي مبارز ارتش و پاسداران منهدم گرديده است.(كيهان20/2/1359)
اظهارات فرمانده پادگان سنندج
سرهنگ صدري فرماندار پادگان سنندج در گفتگوي با خبرنگار اعزامي كيهان در مورد حوادث شهر سنندج گفت:چهار قسمت از شهر توسط پاسداران پاكسازي شده و لي به علت سنگربندي گروههاي مسلح در مسجد جامع شهر ما نميخواهيم و نميتوانيم در اين محل پيشروي كنيم زيرا براي پاكسازي اين نقطه بايد مسجد با بكوبيم كه اين كار درست نيست وي سپس افزود: عقيده شخصي من اين است كه اين گروهها از يك قدرت خارجي الهام و كمك ميگيرند و همزمان بودن گسترش درگيريهايي در كردستان با مسايل دانشگاها و عمليات نظامي آمريكا در خاك كشور ما كاملاً مويد اين نظر است فرمانده پادگان سنندج سپس با تكذيب خبر كشتهشدن خود گفت: اين شايعه را گروههاي مسلح راه انداختند و من همچنان به عنوان يك سرباز كه معتقد به خلع سلاح گروهها و مخالفت با هرگونه مذاكره و آتشبس هستم در موضع خود ايستادهام اين را اضافه ميكنم كه اين گروهها فقط تجزيه و نقض استقلال و حاكميت ملي را دارند در صورتي كه دولت با طرح 9 مادهاي آنها موافقت كند پايه تجزيه كشور را در خاك كردستان ريخته است سرهنگ صدري شايعه بمبارن شهر سنندج را نيز تكذيب كرد و گفت فانتومهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران فقط به در خواست من و براي انهدام از سنگرهاي دشمن در اطراف شهر سنندج و بالاي تپه و كوهها وارد عمل شدند و اعلام اين موضوع كه شهر سنندج بمباران شده است ابداً صحيح نيست وي پاكسازي شهر سنندج را ماموريتي براي پاسداران دانست و ضمناً گفت: ما در اين عمليات از آنها پشتيباني ميكنيم و ميكوشيم كه زمينه پيشروي آنها را فراهم كنيم  و تا بال گروههاي مسلح كه از دمكرات ما كومله و چريكهاي فدايي و خلق ساواكها و گروههاي زيادي از افراد شهر غيربومي سنندج هستند حدود 300 گلوله خمپاره به داخل پادگان پرتاپ كردند كه اگر ما ميخواستيم به آنها جواب بدهيم شهر ويران شده بود. (كيهان20/2/1359)
اطلاعيه لشگر اروميه
در ارتباط با حوادث منطقه دره قاسملو و روستاهاي اطراف، اعلاميه اي از سوي لشگر 64 اروميه انتشار يافت. در اين اطلاعيه آمده است: «به ساكنين آباديهاي زير ابلاغ ميگردد، در مدت 24 ساعت، كليه سلاحهاي موجود را جمع آوري و پرسنل مشكوك(ضد انقلابي) را تا ساعت شانزده روز دوشنبه (امروز) در مقابل رسيد به اردوگاه «بالانج» تحويل نمايند.چنانچه ظرف اين مدت در هر يك از نقاط ذكر شده اشخاص مشكوك و مسلح غير قانوني مشاهده شوند، مسووليتها متوجه آباديهاي زير خواهد بود: تومتر، مام ابراهيم، كوكيا، قاسم لو، بالانج، بربران، سيلان، محمود آباد، مبارك آباد، شيطان آباد، آق بلاغ و اسب حصار.(اطلاعات22/2/1359)
اطلاعيه لشگر 28 كردستان خطاب به مردم سنندج: ويرانيهاي ضد انقلاب را به آباداني تبديل ميكنيم.
پس ماندههاي ضد انقلاب را خود دستگير نمائيد.
لشگر 28 كردستان در اعلاميهاي خطاب به مردم سنندج، از آنان خواست كه ديگر نهراسند و از زيرزمينها بدرآيند و به پاكسازي و مرمت شهر بپردازند. متن اين اعلاميه به شرح زير است: 
بسمه تعالي
1- ضد انقلابيون و خائنين به تماميت ارضي ايران، وقتي از همه طرف نااميد شدهاند، بهر ترتيبي كه شده ميخواهند از شهر سنندج بگريزند. خوشبختانه با ياري خداوند متعال، تعداد زيادي از آنها در ارتفاعات «آبيدر» و جاده سقز بوسيله نيروهاي رزمنده ارتش جمهوري اسلامي ايران و پاسداران غيور دستگير و پس از خلع سلاح به پادگان منتقل شدهاند. 2-نيروهاي ارتش و برادران پاسدار به پيشروي خود ادامه ميدهند و مواضع اطراف شهر را از چهارچوب به تصرف درمي آورند. 3- بيمارستان شهدا به تصرف پاسداران انقلاب درآمده است. 4- مردم شرافتمند سنندج، ديگر نهراسند، فتح و پيروزي بياري خداي بزرگ به سوي شما آمده است. از زير زمينها بدرآئيد. برادران ارتشي و سپاهي به استقبال شما مي آيند، تعداد زيادي از ضد انقلابيون فراري، دستگير شدهاند. پس ماندههاي ضد انقلابيون را خود دستگير نمائيد. 5- مردم رنجديده سنندج، هر چه زودتر شهر را پاك سازي كنيد و با كمك ساير برادران و خواهران هموطنتان، ويرانيهاي ضد انقلاب را به آباداني تبديل نمائيد در آرامش و آسايش، به پاك سازي و مرمت شهر بپردازيد.و شما اي پدران و مادراني كه دختران شما از شهرهاي مختلف به سنندج رفته بودند كه با ضد انقلابيون همكاري كنند، آنها در حاليكه دختران مسلح شما گريه كنان ازآنها درخواست ميكنند كه فرار نكنند و آنها را تنها نگذارند ارتش و سپاه پاسداران به آنها اعلام نمود كه نيروهاي اسلامي، آنها را پناه خواهند داد. 
                     لشگر 28 كردستان(اطلاعات23/2/1359) 
فرمانده لشگر 28 سنندج: 90 درصد مردم سنندج خواهان صلح و آرامش هستند.
كرمانشاه- خبر نگار اطلاعات: سرهنگ صدري فرمانده لشگر 28 سنندج در گفتگو با حجت الاسلام پرتوي مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران در كرمانشاه، در مورد اوضاع فعلي سنندج گفت: «وضع ارتش و پرسنل اين لشگر كه كلاً مؤمن به جمهوري اسلامي ايران هستند، بسيار محكم و سپاهيان پاسدار هم با ما همكاري نزديك دارند. من مفهوم آتش بس را نمي فهمم و نميدانم، آتش بس با كي و با چه كسي، من در شرايطي نيستم كه آتش بس اعلام كنم. تصميم آتش بس، با مقامات سياسي است.
شايعه ضد انقلاب
وي اضافه كرد:«نود درصد مردم سنندج مسلمان، و خواهان آرامش و آسايش هستند، گروههاي مسلح غير قانوني در ميان مردم ترس و وحشت ايجاد كرده و خود را بمردم مسلمان اين شهر تحميل نمودهاند. چون ما قادر نيستيم وارد شهر شويم، تعداد كشتهها(مردم عادي) نامشخص است و رقم دقيقي را نميتوان عنوان نمود.گروههاي مسلح غير قانوني در مورد كشته شدهها شايعه سازي ميكنند و ارقام نادرستي را انتشار ميدهند. اخيراً در پشت سيلوي سنندج، تعداد 20 نفر به طور زنندهاي قطعه قطعه شدهاند كه اكثراً زن و كودك و از خانوادههاي پيشمرگان كرد مسلمان بودند كه شناسائي شدند.
موقعيتهاي پادگانها
سرهنگ صدري در قسمت ديگري از سخنان خود گفت: «دركردستان عدهاي كه خود را پيشمرگ كرد ميدانند، در پناه زن و كودك و مردم بيگناه، سنگر گرفتهاند و هدف ارتش و پاسداران اين است كه خون بيگناهي ريخته نشود،در غير اينصورت پاكسازي شهر سنندج براي ارتش و پاسداران، كار بسيار سهل و آساني است. وضع كليه پادگانهاي كردستان خوب است ولي هرچه به مرز نزديكتر ميشويم، به گروههاي مسلح توسط حكومت بعث عراق كمك ميشود و اين كمكها باعث ميشود كه به پادگانها فشار وارد آيد، از جمله پادگان بانه و اخيراً پادگان سردشت كه تحت فشار شديد ضد انقلاب و عوامل بعثي هستند».
دو پيام
سرهنگ صدري افزود: «من به ملت شريف ايران، دو پيام ميفرستم، اول اينكه خودشان به كردستان بيايند و از نزديك ببينند آيا ارتش دست به بمباران مناطق زده و خانهها را ويران كرده و اين اخبار، شايعه سازي ضد انقلاب است، دوم اينكه به اين عناصر ضد انقلاب كه آخرين و واپسين لحظات زندگيشان را طي ميكنند، نصيحت ميكنم كه به آغوش ملت بازگردند و از گناهان خود توبه كنند و يادآور ميشوم كه ملت ايران بزرگواري و گذشت دارد و توبه كنندگان را در پناه خود و در كنار خود جا ميدهند».(اطلاعات21/2/1359)
اخطار لشگر 16 قزوين به افراد مسلح ديواندره
لشگر 16 قزوين در مورد خلع سلاح در شهر ديواندره اطلاعيه اي بدين شرح منتشر كرد:
بسمه تعالي - اين اخطار به افراد مسلح حاضر در شهر ديواندره است. شهر، در محاصره كامل ارتش و سپاهيان پاسدار است. از شما خواهش ميكنم سلاح خود را تحويل دهيد و از تعقيب قانوني در امان باشيد، مقاومت نكنيد كه كشته و يا اسير خواهيد شد، آسايش و آرامش مردم بيگناه شهر را بر هم نزنيد و آنها را سپر خود نسازيد، اكنون كه سرانجام كاربري شما روشن است، بيائيد زندگي كنيد و از سايه رحمت الهي و جمهوري اسلامي بهره مند گرديد. به شما از ظهر روز سه شنبه 23 ارديبهشت ماه، بمدت 24 ساعت فرصت داده ميشود كه به سرانجام سنندج بينديشيد و از خون ريزي جلوگيري كنيد كه ما شما را برادران و خواهران خود ميدانيم و اگر ما را در اين برنامه برخورد و خونريزي كه رغبتي به آن نداريم مجبور كنيد، ما با اكراه خواهيم پذيرفت ولي با شهامت و شدت عمل خواهيم كرد. اگر نگاه كنيد و دقت نمائيد مي بينيد آنها كه به اجنبي پيوند بستهاند،چگونه به فكر جان خود هستند و از مهلكهها ميگريزند و شما اي هموطن فريب خورده، فداي اغراض آنها نشويد. از خداوند ميخواهيم شما را بينا و واقف به حقايق امور سازد.(اطلاعات22/2/1359)
اخطار لشگر اروميه
اين اطلاعيه ديروز از سوي لشگر 64 اروميه انتشار يافت: بسمه تعالي. پيرو اطلاعيه مورخ 21/2/59 كه به اهالي و ساكنين محترم آباديهاي تومتر كوچيا، قاسملو، مام ابراهيم، بربران، سيلان، سنجر، باروژ، محمودآباد، شيطان آباد، مبارك آباد و حصارآق بلاغ ابلاغ گرديد كه كليه سلاح و مهمات خود را تا ساعت 4 بعدازظهر روز 22/2/59 تحويل و رسيد اخذ نمايند، تعدادي از ساكنين آباديهاي يادشده با همكاري صميمانه با ارتش جمهوري اسلامي ايران، اسلحه و مهمات خود را به مقامات مسوول تحويل دادند كه به همين علت، ارتش جمهوري اسلامي ايران از همكاري و همياري آنان سپاسگزاري و تشكر مينمايد. براي آن تعداد از افرادي كه اسامي آنان مشخص است و اسلحه و مهمات خود را تحويل ندادهاند براي آخرين بار ابلاغ ميگردد كه تا تاريخ 24/2/59 نسبت به تحويل آن اقدام نمايند و ارتش جمهوري بدون هيچگونه تعقيب قانوني با اهالي رفتار خواهد كرد. در غير اين صورت، ارتش جمهوري اسلاميبا تمام قدرت و شدت عمل، مشغول جمع آوري اسلحه و مهمات در مناطق مورد نظر خواهد بود. در خاتمه، لشگر 64 اروميه از ساكنين اهالي محترم منطقه انتظار دارد و در اين امر مهم، با ارتش جمهوري اسلامي همكاري مي نمايد.(اطلاعات23/2/1359)
گفتگو
سرهنگ صدري فرمانده پادگان سنندج در آخرين گفتگوي خود با خبرنگاران اعزامي كيهان گفت:مخالفت مردم با گروههاي مسلح روز به روز بيشتر ميشود. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا مردم به طور دستهجمعي به پادگان پناهنده نميشوند گفت تاكنون حدود 300 تن به پادگان سنندج پناه آوردهاند اما بيشتر مردم با زور تفنگ گروههاي مسلح در خانههاي خود زنداني شدهاند و جرأت بيرون آمدن از خانه را ندارند. 
سرهنگ صدري در پاسخ به اين سوال كه چرا ارتش قادر به بستن مرز نيست گفت ما در مرزهاي كردستان داراي قدرتي نيستيم كه بتوانيم مرزها را كنترل كنيم. پادگانهاي ما در بانه و مريوان در موضع دفاع از خود به سر ميبرند و ژاندارمريها نيز در تمام نوار مرزي كردستان خلع سلاح شده است. وي در مورد انگيزه اصلي درگيري در كردستان كه اعزام يك ستون نظامي به سوي مرز بود گفت به شرف حرفهاي قسم كه قصد ما از اعزام ستون به سوي مرز و تعويض آن با ستون مستقر در مرز بوده و هيچگونه قصد سركوبي نداشتيم و اين موضوع فقط بهانهاي براي شروع جنگ بوده است.
وجود گروههاي مسلح منجر به تجزيه كردستان ميشود
فرمانده پادگان سنندج سپس افزود: اگر واقعاً مردم خودمختاري ميخواهند و قصد ديگري ندارند چرا وقتي قبول كردند كه ارتش براي حقظ مرزهاي كشور در صلاحيت دولت مركزي است جلوي نقل و انتقالات ستونهاي نظامي را ميگيرند. آنها در طرحهاي خودمختاري خود استقرار ارتش در مرزها را قبول دارد پس چرا مانع اعزام ما ميشود.
سرهنگ صدري اجراي اصول قانون اساسي را براي همه مردم ايران يكسان دانست و گفت: هيچ كس جدا از مردم ايران و قانون اساسي نبايد تقاضاي داشته باشد و به همين دليل من با هرگونه طرح مغاير با قانون اساسي براي كردستان مخالفم و معتقدم اگر خلع سلاح گروههاي سياسي در كردستان انجام نشود كردستان تجزيه ميشود.
وي در مورد كشته شدن سرهنگ نصرتزاده فرمانده تيپ لشگر كردستان پاسخ داد: ايشان ابتدا در صحنه جنگ داخلي سنندج تيرخورد و سپس در حالي كه مجروح بود گلولهاي به مغزش خالي شد فرمانده پادگان سنندج سپس گفت: حداقل ده سازمان چپي در كردستان با ارتش و پاسداران در حال جنگ هستند و ما حتي يك فرد مسلح عربزبان را نيز دستگير كردهايم و به تهران اعزام داشتيم.
وي در پايان تاييد كرد كه در صورتي كه جنگ خانه به خانه در مواضع فعلي طرفين ادامه يابد احتمالاً اين درگيريها در تمام مناطق شش ماه و يا شايد بيشتر هم به طول انجامد و بحران از راه چنين جنگي به زودي پايان نخواهد يافت.(كيهان23/2/1359)
اطلاعيه
روابط عمومي مشترك لشگر 28 كردستان سپاه پاسدارن مستقر در سنندج نيز اطلاعيهاي به شرح زير انتشار داد:
بسمه تعالي
مردم شريف سنندج اينك كه سلطه گروههاي خودكامه مسلح در شهر شما پايان يافته و ضدانقلاب ناچار به پذيرش رسواي فرا گشته است خوشحاليم كه به اطلاع شما برسانيم و ستاد هماهنگي و امداد ارتش و سپاه پاسداران از امروز (ديروز) 24/2/59 فعاليت خويش را آغاز نموده و تاكنون مواد غذايي به چهارصد خانواده رسانيد و اين كمكرساني همچنان ادامه دارد.
همچنين از صبح 25/2/59 پنجشنبه از ساعت 9 صبح درمانگاه امداد جهت پذيرش كليه بيماران جنب باشگاه افسران كار خود را شروع ميكند.(كيهان23/2/1359)
گزارش
سرگرد دانشمند مسوول ستاد امداد لشگر 28 كردستان و پاسداران سنندج به خبرنگار اعزامي كيهان گفت: گروه امداد ارتش و پاسداران از روز نخست كه وارد شهر شدهاند با 5 برنامه به شرح زير كار خود را شروع كردهاند:
1ـ كميته توزيع مواد غذايي
2ـ كميته سياسي ايدئولوژيك 
3ـ كميته امداد و درمان 
4ـ كميته ضد عفوني شهر
5ـ كميته جمعآوري مين و تلههاي انفجار در داخل شهر.
وي در ادامه مورد نحوه اجراي اين برنامه گفت هر كميته به كار خود در اين زمينه مشغول است كميته مواد غذايي تاكنون 1620 بسته مواد غذايي شامل برنج و روغن و چاتي و غيره است در اختيار مردم قرار دادهاند همچنين مجروحان توسط كميته درماني و امداد در داخل درمانگاهها تحت مداوا قرار گرفتهاند.
سرگرد دانشمند اضافه كرد: كميته سياسي و ايدئولوژيك نيز در داخل شهر با مردم بحث ميكنند.(كيهان24/2/1359)
اطلاعيه لشگر 28 كردستان
لشگر 28 كردستان در ارتباط با پاكسازي شهر سنندج، اطلاعيه اي بدين شرح منتشر كرد:
 بسمه تعالي- در اين موقع كه پاكسازي شهر سنندج از عناصر ضد انقلاب و فريب خوردگان مسلح غير قانوني، در شرف پايان است، تقاضا ميشود وزارتخانههاي پست، تلگراف، آموزش و پرورش، دادگستري، كشور و شركت مخابرات، پرسنل اداري، آموزش و فني خود را براي شروع به كار و رفع نيازمنديهاي مردم رنج ديده و رو به آسايش رسيده سنندج اعلام دارند. چون اهالي شهر از نظر مواد غذائي، داروئي، خدمات پزشكي وامور بانكي و پرداختهاي ريالي در زحمت هستند،سازمانهاي مسوول كمكهاي خواسته شده را كه فوري ميباشد، از راه همدان- قروه به سنندج حمل نمايند. 
     لشگر 28 سنندج.(اطلاعات24/2/1359)
اطلاعيه لشگر 28 كردستان
متن اطلاعيه لشگر 28 كردستان كه شب گذشته در رابطه با حوادث سنندج منتشر شد چنين است:
بسمه تعالي
ضدانقلاب ميگريزد:
1ـ ضدانقلابيون و خائنين و تماميت ارضي ايران وقتي از همه طرف نااميد شدهاند به هر ترتيبي كه شده ميخواهند از شهر سنندج بگريزند. خوشبختانه با ياري خداوند متعال تعداد زيادي از آنها در ارتفاعات آبيدر و جاده سقز به وسيله نيروهاي رزمنده ارتش جمهوري اسلامي ايران و پاسداران غيور دستگير و پس از خلع سلاح به پادگان منتقل شدند.
2ـ نيروهاي ارتش و برادران پاسدار به پيشروي خود ادامه ميدهند و مواضع اطراف شهر را از چهار طرف به تصرف درميآورند.
3ـ بيمارستان شهدا به تصرف پاسداران انقلاب درآمده است.
4ـ مردم شرافتمند سنندج ديگر نهراسيد فتح و پيروزي به ياري خداي بزرگ به سوي شما آمده است از زيرزمينها به درآييد. برادران ارتشي و سپاه به استقبال شما ميآيند. تعداد زيادي از ضدانقلابيون فراري دستگير شدهاند. پسماندههاي ضدانقلابيون را خود دستگير نماييد.
5= مردم رنج ديده سنندج هر چه زودتر شهر را پاكسازي كنيد و با كمك ساير برادران و خواهران هموطنتان ويرانيهاي ضدانقلاب را به آباداني تبديل نماييد. در آرامش و آسايش به پاكسازي و مرمت شهر بپردازيد. به شما اي پدران و مادراني كه دختران شما از شهرهاي مختلف به سنندج رفته بودند كه با ضدانقلابيون همكاري كنند آنها در حال فرارند در حالي كه دختران مسلح شما گريهكنان از آنها در خواست ميكنند كه فرار نكنند و آنها را تنها نگذارند. ارتش و سپاه پاسداران به آنها اعلام نمودند كه نيروهاي اسلامي آنها را پناه خواهند داد.(كيهان25/2/1359)
اطلاعيه لشگر 28 سنندج
لشگر 28 سنندج اعلاميهاي به شرح زير انتشار داد:
بسمه تعالي-در اين موقع كه پاكسازي شهر سنندج از عناصر ضدانقلاب و فريبخوردگان مسلح غيرقانوني در شهر در شرف پايان ميباشد تقاضا ميشود:
1ـ وزارتخانههاي پست و تلگراف و آموزش و پرورش و دادگستري كشور شركت مخابرات و پرسنل اداري آموزشي و فني خود براي شروع به كار و رفع نيازمنديهاي مردم رنجديده رو به آسايش سنندج اعزام دارند.
2ـ چون اهالي شهر از نظر مواد غذايي و دارويي و خدمات پزشكي و امور بانكي و پرداختهاي ريالي در زحمت ميباشند سازمانها مسوول كمكهاي خواسته شده را كه فوري ميباشد از راه همدان ـ قروه به سنندج حمل نمايند.
اطلاعيه لشگر قزوين
لشگر 16 قزوين در رابطه با حوادث سنندج اعلاميهاي انتشار داد و از مردم ديواندره خواست سلاحهاي خود را تحويل دهند:
بسمه تعالي- اين اخطار به افراد مسلح حاضر در شهر ديواندره است شهر در محاصره كامل ارتش و سپاهيان پاسدار ميباشد. از شما خواهش ميكنم سلاح خود را تحويل دهيد و از تعقيب قانوني در امان باشيد. مقاومت نكنيد كه كشته و يا اسير خواهيد شد و آسايش و آرامش مردم بيگناه شهر را برهم نزنيد و آنها را سپر خود نسازيد. اكنون كه سرانجام براي شما روشن است بياييد زندگي كنيد و در سايه رحمت الهي و جمهوري اسلامي بهرمند گرديد. به شما از ظهر روز سهشنبه 23 ارديبهشت ماه به مدت 24 ساعت فرصت داده ميشود كه به سرانجام سنندج بينديشيد و از خونريزي جلوگيري كنيد كه ما با شما خواهران و برادران خود ميدانيم و اگر ما را در اين برخورد و خونريزي كه رغبتي بهآن نداريم مجبور كنيد، ما با اكراه خواهيم پذيرفت. ولي با شهامت و شدت عمل خواهيم كرد. اگر نگاه كنيد و دقت نماييد ميبينيد آنها كه با اجنبي پيوند بستهاند چگونه به فكر جان خود هستند و از مهلكهها ميگريزند و شما اي هموطن فريبخورده فداي اغراض آنها نشويد. از خداوند ميخواهيم شما را بينا و واقف بر حقايق امور سازد. انشاء الله.لشگر 16 قزوين(كيهان25/2/1359) 
اطلاعيه نيروي زميني ارتش در مورد بانه
شب گذشته از سوي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران اطلاعيهاي در مورد اعزام تيپ زرهي به بانه انتشار يافت.
متن اطلاعيه به شرح زير است:
در اجراي دستور نيروي زميني يك تيپ زرهي براي كمك به مدافعان قهرمان بانه در حركت ميباشند. بدين وسيله به مدافعان بانه اعلام ميگردد كه به پايداري و مقاومت ادامه داده و قريباً تيپ به كمك آنها خواهد شتافت.
در مورد شهرهاي ديگر كردنشين نيز بر اساس اظهارات جمشيد حقگو استاندار آذربايجانغربي مناطق اين استان آرام است.
اطلاعيه لشگر 16 قزوين در مورد ديواندره
لشگر 16 قزوين در اطلاعيهاي كه روز گذشته انتشار داد اعلام كرد كه افراد ارتش و پاسداران منطقه ديواندره را ترك خواهند كرد.
متن اطلاعيه چنين است:
با تشكر از مردم غيرتمند و واقعبين ديوارندره كه خود ضدانقلابيون و افراد مسلح غيرمجاز و فريبخورده را از جامعه و شهر خود راندهاند و همچنين با اعلام برادري و مودت به آنها كه فريب خورده بودند و اكنون متوجه حقيقت امر و اهداف جمهوري اسلامي شدهاند و به مردم آرامشطلب ديواندره پيوستهاند به استحضار شما ساكنين ديواندره و روستاهاي اطراف ديواندره ميرساند كه چون واحدهاي نظامي بايستي بروند و ماموريت خود را كه مقابله با دشمن و دفاع از مرز و تماميت ارضي كشور ميباشد عهدهدار گردند. برادرانه خواهش ميكنم از نفوذ مجدد افراد معدودي كه هنوز قصد ايجاد آشوب و ناامني در منطقه را دارند جلوگيري نماييد و اجازه ندهيد با خروج ارتش و سپاه پاسداران و از منطقه آنها باز گردند و مزاحمتهاي مجددي فراهم آورند و امنيت موجود را به خطراندازند كه سرانجام آثار و خرابي ناشي از عمليات و مقابله مجدد ارتش با آنها نصيب شما خواهد شد كه ارتش از پيامد آنها متاسف است و بديهي است كه پاسگاههاي ژاندارمري باز ميگردند و ماموريت خود را از سر خواهند گرفت.(كيهان25/2/1359)
دعوت از مردم سنندج براي بازگشت به خانه و مرمت خرابيها
اين اطلاعيه امروز از طرف نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت: بسمه تعالي اينك كه به ياري خداوند متعال شهر سنندج از وجود ضد انقلابيون پاك شده و ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب، كاملاً بر اوضاع مسلط ميباشند، از هم ميهنان ساكن سنندج دعوت ميشود، با خاطري آسوده به خانههاي خويش بازگردند تا با كمك و همكاري مسوولان دولتي، خرابيهاي بوجود آمده در نتيجه عمليات ضد انقلابيون را مرمت نمايند و زندگي عادي خويش را از سر گيرند.(اطلاعات26/2/1359)
اطلاعيه
فرمانده لشگر 28 كردستان اطلاعيهاي درباره عبور نيروهاي ارتشي از شهر سنندج به طرف سقز انتشار داد.
در اين اطلاعيه  آمده است:
چهار روز بود كه نيروهاي مسلح در فرودگاه سنندج مطلع گرديد و علت تاخير اين بود كه ضدانقلاب با سپر قرار دادن دانشآموزان خرد سال از حركتآن جلوگيري كرد پس ازآنكه طي اطلاعيههاي مكرر هدف اين يگان نظامي اعلام گرديد ستون به منظور جلوگيري از بين رفتن اهالي بيدفاع از مسير جاده فرعي خارج از شهر به حركت در آمد با وجود اين عناصر ضدانقلاب با استفاده از مناطق درختزار با وجود اطراف اين جاده از حسننيت ارتش جمهوري اسلامي ايران سوءاستفاده نمودند و تعداي از رشيدترين فرزندان اسلام را مجروح نموده و يا به شهادت رسانيدهاند ما قاطعانه از مردم غيور سنندج ميخواهيم خود جلوي اين افراد خود فروخته را بگيرند و در غيراين صورت ما با قاطعيت عمل نموده و هرگونه عواقب ناشي از اين عمل را به خود مردم واگذار ميكنيم.(كيهان27/2/1359)
اطلاعيه ستاد مشترك ارتش
اين اطلاعيه ديروز از طرف ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران انتشار يافت:
بسمه تعالي-در رابطه با وقايع اخير سنندج به اطلاع همميهنان عزيز ميرساند برابر اطلاع واصله در حركت يگان اعزامي از سنندج به سقز ضدانقلابيون نشان دادند در آباديهاي واقع در مسيرهاي ستون نظامي موانعي ايجاد نموده و از كمينگاهها با انواع جنگافزارها بر روي ستون نظامي مبادرت به تيراندازي ميكنند. به دنبال اعلام خروج افراد غيرمسلح از روستاهاي مسير راه بدين وسيله متذكر ميشود كه يگان اعزامي جهت انجام ماموريت، محموله ناچار است موانع موجود در مسير خود را حتي اگر تيراندازي از داخل روستا باشد با آتش متقابل از ميان بردارد.
تيمسار سرتيپ ظهيرنژاد فرمانده كل ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران امروز در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار كيهان تعداد تلفات ژاندارمري در درگيريهاي سقز را 3 نفر اعلام كرد.
فرمانده كل ژاندارمري در اين مورد گفت: من به اين نتيجه رسيدهام كه عاملان اين درگيريها اعزاي حزب دمكرات نيستند كه براي رفاه مردم نغمه سر ميدهند، بلكه همه اينها ملهم از سياستهاي خارجي غربي است و سوابق موجود در يگانهاي ارتش و ژاندارمري اين مطالب را تاييد ميكند.
وي افزود: اين افراد در شرايطي كه ايران با ابرقدرتها رودررو قرار گرفته است سعي دارند كه به نيروهاي دفاعي ايران ضربه وارد كنند و بايد بدانند كه با ارتش طرف نيستند بلكه 36 ميليون نفر ملت ايران طرف هستند از اينرو آشكار است كه خنجرهاي آنان براي هميشه بينتيجه خواهد ماند.
وي سپس گفت: اينها جلوي ارتش را ميگيرند و ميجنگند اما ما تا آخرين نفس دفاع خواهيم كرد و در برابر آنها با قاطعيت خواهيم ايستاد.
تيمسار ظهيرنژاد در ادامه اين گفتگو خطاب به برادران كرد گفت: برادران كرد ما نبايد فريب اين گونه اجنبي پوستان را بخورند.
فرمانده كل ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران در پايان تاييد كرد كه ديروز جلسه كميسيون امنيت ملي با حضور دكتر بنيصدر رييسجمهور و فرماندهان نيروها مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به اوضاع كلي كشور از جمله مساله دانشگاهها و درگيريهاي اخير كشور تشكيل شده است.
ارتش از مردم (قطور) براي آزادي گروگانها و باز كردن راه كمك خواست
اروميه ـ خبرنگار كيهان: اين اعلاميه از طرف لشگر 64 اروميه انتشار يافت: 
هموطنان عزيز! برادران منطقه قطور!سلام 
همان طوري كه ميدانيد تعداي افراد مسلح غيرقانوني از خدا بيخبر با راهزني و كشتن تعدادي از اهالي بيگانه منطقه و افسر و درجهدار و سرباز گروگانگيري تعدادي از پرسنل ژاندارمري امنيت منطقه را در خطر انداختهاند و برابر شواهد موجود تنها راه وصولي بهآنمنطقه را قطع و از عبور و مرور جلوگيري به عمل ميآورند كه نتيجهآنكمبود مواد غذايي براي مردم و علوفه براي دامهاي شماست همانطوري كه مشاهده ميكنيد ارتش با امكاناتي كه در اختيار دارد ميتواند يگانهاي خود را در هر شرايطي تغذيه و تعويض نمايد از اين نظر ضمن ابلاغ تاسف و تالم عميق خود نسبت به اين رويدادها به اهالي محترم و وطنپرست قطور اعلام ميدارد همزماني كه راه قطور باز شود و گروگانها و مسببين آن تحويل مقامات قضايي و قانوني قرار گيرند كليه امكاناتي كه هم اكنون در پشت ارتفاعات براي رسيدن به شما مدت زيادي معطل مانده است براي مردم شريف آن ارسال خواهد شد بياييد با آرامش كامل زندگي كنيد تا امپرياليسم آمريكا بداند كه نميتواند با دست اين بيوطنان در صفوف متشكل ما رخنه ايجاد نمايد.(كيهان27/2/1359)
ستون نظامي به سوي سقز در حال حركت است. 
تيمسار امينداري جانشين رييس ستاد مشترك جمهوري اسلامي ايران صبح امروز در يك گفتگوي تلفني با خبرنگار كيهان اظهار داشت كه مساله گروگانگيري چند تن از پرسنل نيروي زميني در نوسود همچنان ادامه دارد و هيچگونه درگيري در اين منطقه رخ نداده است تيمسار امينداري در مورد درگيريهاي سنندج و حركت ستون نظامي از اين منطقه گفت درگيري در سنندج وجود دارد و ستون نظامي ارتش جمهوري اسلامي ايران بدون هيچ مشكلي به سوي سقز در حال حركت است وي در مورد آمار دقيق از تلفات اين درگيري به دست ما نرسيده است.(كيهان27/2/1359)
خبر درگيري ها
سرهنگ صدري فرمانده لشگر 28 كردستان در ساعت 50/11 دقيقه ديروز با گفتگويي با خبرنگار خبرگزاري پارس خبر درگيري پيشمرگان را با اين ستون و شايعه دستگيري 1 افسر عضو ستون نظامي و نيز كشته شدن و يا مجروح شدن يك سرباز نظامي را تكذيب كرد. وي گفت: من قبل از انجام اين گفتگو با هليكوپتر چگونگي حركت ستون را زير نظر داشتم تا متلقاً درگيري بين پيشمرگان و ستون رنج نداده است وي افزود: اين ستون كه اكنون (ديروز صبح) به آرامي از كنار سنندج در حركت بودند ابتدا به سقز رفته و از آنجا به سردشت و بانه و سپس به مرز ميرود سرهنگ صدري در مورد اوضاع سقز گفت: فعلاً در اين شهر تا حدود زيادي آرامش برقرار است و از سوي ديگر سخنگوي حزب دمكرات نيز در سنندج خبر تسليم فرمانده ستون را كه در شهر شايع شده بود تكذيب كرد و گفت هيچ افسر و يا سربازي نزد ما نيامده است و ما از همان موقع معتقد به رفتن اين ستون از كنار شهر بودهايم.
سرهنگ صدري فرمانده لشگر 28 كردستان در گفتگوي درگيري با خبرگزاري پارس كه در ساعت 20/12 دقيقه ديروز انجام شد در مورد چگونگي بين پيشمرگان مسلح و ستون اعزامي گفت: اين ستون هم اكنون به راه خودش ادامه ميدهد.
وي در پاسخ اين سوال كه آيا درگيريهاي ديروز از ستون نظامي سربازي كشته يا زخمي شده است گفت: تا اين ساعت در اين مورد گزارش دقيقي به من نرسيده است ولي درگيري پراكنده است و ستون به راه خود ادامه ميدهد.(كيهان27/2/1359)
اطلاعيههاي لشگر 16 قزوين،
از كارمندان ادارات و بانكهاي ديواندره خواسته شد به سركار خود بازگردند.
در پي بازگشت آرامش به شهر ديواندره، از سوي لشگر 16 قزوين، دو اطلاعيه به شرح زير، انتشار يافت:
بسمه تعالي با تشكر از مردم غيرتمند و واقع بين ديواندره كه خود ضد انقلابيون و افراد مسلح غير مجاز و فريب خورده را از جامعه و شهر خود راندهاند و همچنين با اعلام برادري و مودت با آنها كه فريب خورده بودند و اكنون متوجه حقيقت امر و اهداف جمهوري اسلاميشدهاند و به مردم آرامش طلب ديواندره پيوستهاند به استحضار شما ساكنين ديواندره و روستاهاي اطراف مي رساند كه چون واحدهاي نظاميبايستي بروند و ماموريت خود را كه مقابله با دشمن و دفاع از مرز و تماميت ارضي كشور ميباشد عهده دار گردند، برادرانه خواهش ميكنم از نفوذ مجدد افراد متعددي كه هنوز قصد ايجاد آشوب و نا امني در منطقه دارند، جلوگيري نمائيد و اجازه ندهيد با خروج ارتش و سپاه پاسداران از منطقه آنها بازگردند و مزاحمتهاي مجددي فراهم آورند و امنيت موجود را به خطر اندازند كه سرانجام آثار و خرابي ناشي از عمليات و مقابله مجدد ارتش با آنها نصيب شما خواهد شد كه ارتش از پيامد آن متاسف است و بديهي است كه پاسگاههاي ژاندارمري باز ميگردند و ماموريت خود را از سر خواهند گرفت.
دومين اطلاعيه
بسمه تعالي. اكنون كه مردم شهر ديواندره در محيطي آرام و در امنيت كامل، زندگي عادي خود را از سر گرفتهاند، از كارمندان، ادارات و بانكها كه محل خدمتي خود را ترك نمودهاند، تقاضا ميشود براي تجديد فعاليت و رسيدگي به مراجعات مردم غيرتمند ديواندره، به سركارهاي خود بازگردند كه اهالي شهر براي انجام كارهاي اداري و رفع نيازهاي بانكي خود ناگزير از مراجعه به شهرهاي ديگر نشوند.لشگر 16 قزوين(اطلاعات28/2/1359)
اطلاعيه نيروي زميني ارتش 
از صبح روز يكم ارديبهشت ما مهاجمان به باشگاه لشگر سنندج واقع در داخل اين شهر حمله كردند و اين حملات با خمپاره و تفنگ 106 و آر،پي،جي،7 تا هم اكنون ادامه دارد و پرسنل مستقر در اين باشگاه از تاسيسات دفاع ميكنند.
ضدانقلابيون آب و برق و تلفن باشگاه را قطع كردهاند. مهاجمان به مركز راديو و تلويزيون كه حفاظت آن به ارتش واگذار شده بود. حمله كردن و برابر اطلاع واصله ژنراتور فرستنده را با آر،پي،جي،7 منهدم كردند.
پرسنل نظامي در داخل مركز در حال دفاع هستند. به ساكنان خانههاي اطراف باشگاه اعلام شده است: خانههاي خود را ترك كنند چون تركش گلولههاي توپ ضدانقلابيون و دفاع واحدهاي ارتش ممكن است آسيبهايي را به ساختمانها وارد آورد. ضمناً به نظر ميرسد كه در خانههاي اطراف ساختمانهاي مذبور كسي ساكن باشد.
اعلاميه ستاد مشترك ارتش
بسمه تعالي-در اين ايام كه نتيجه آگاهي يافتن مردم وطن ما نقاب مزدوري از چهره مهرههاي بيارزش سازمان آمريكايي سيا و امپرياليسم برداشته شده است و مردم شرافتمند و وطنپرست كردستان به ماهيت كثيف و خائنانه سركردهگان افراد مسلح پي بردهاند و از اين پس از تهديدهاي اين مهرههاي بياراده وحشتي احساس نميكنند و با درك ماهيت ضدملي آنها روي از اين گروه برتافتهاند و افراد مسلح جنايت كار سنندج با تنفر فزاينده مردم روبرو شدهاند. اينك با توسل به وسايل مختلف تقاضاي آتشبس ارائه ميدهند و بار ديگر خواستار آتشبس شدهاند.
ملت قهرمان ايران به خوبي آگاه است كه چندي قبل همين مزدوران خارجي تقاضا كردند كه سپاه پاسداران انقلاب از سنندج خارج شود و اولين درخواست پذيرفته شد، مشروط بر اين كه هيچ فرد مسلحي در شهر رفت و آمد نكند. آنها تقبل كردند كه مسلحانه در شهر حركت نكنند و سپاهيان پاسدار سنندج را طرد گويند. حال بايد ديد كه چرا و بنا به دستور كدام ارباب بيگانه پس از خروج سپاهيان پاسدار اين مزدوران قول و تعهد خود را زير پا گذاشته و به فاصله چند روز به شهر ريخته و به اصطلاح خود دادگاه خلقي تشكيل دادند و همه روزه تحت عناوين مختلف با قلدري و زورگويي از پيشهوران و مردم نجيب شهر كلاشي و اخاذي نمودند.
آيا اين عمل مؤيد اين حقيقت نيست كه اين مهرههاي بياراده از خود اختيار و تصيمي ندارد و مجبورند طبق دستورات خارجيها مزدوري كنند؟ آيا جز اين است كه هر وقت اربابان خارجي آنها اراده كند بايد خواسته او را انجام بدهند و هر چه به اينها ديكته ميشود و جبراً و قهراً انجام ميدهند اين گروه خودفروخته بايد بدانند كه ملت آنها را شناخته است و اين بار ملت به طبعيت از خواست او واحدهاي ارتش و سپاهيان پاسدار فريب نخواهند خورد و هنگامي آتشبس اعلام خواهد شد كه كليه افراد مسلح از شهر خارج شوند و هرگز با اسلحه به شهر رفت و  آمد  ننمايند.(كيهان28/2/1359)
مصاحبه با فرمانده لشگر
خبرنگار اعزامي ما به سنندج كه عصر ديروز توانسته بود با فرمانده لشگر 28 كردستان ملاقات و مصاحبه اي انجام دهد گزارش داد:«سرهنگ صدري فرمانده لشگر 28 سنندج در گفتگوئي اظهار داشت: روز اول درگيري، ما براي آزاد كردن سربازاني كه در باشگاه افسران، در محاصره گروههاي مسلح قرار گرفته بودند 16 نفر شهيد داديم و در مسافت حدود يك كيلومتر فاصله در مسير باشگاه افسران 89نفر مجروح بجا گذاشتيم. گروههاي سياسي براي سنگربندي در كردستان ،پانصد كاميون سنگ و مصالح ساختماني به شهر حمل كرده بودند. فرمانده لشگر 28 كردستان اضافه كرد در درگيري اخير كردستان حدود پانصد نفر از افراد لشگر كشته و مجروح شدند». سرهنگ صدري گفت: «پريروز 47 جسد كه قبلاً گمشده اعلام شده بود، كشف گرديد كه در يك گودال، 47 جسد را روي هم ريخته و در نزديكي سنندج، دفن كرده بودند كه جنازه سرتيپ نصرت زاده فرمانده تيپ يك سنندج نيز جزو آنها بود و در معايناتي كه از جنازه وي به عمل آمد، معلوم شد كه دشمنان قبل از بشهادت رسانيدن اين افسر دلير و وطنپرست، چشمهايش را از حدقه بيرون آورده و پس از شكنجه به شهادت رسانيدهاند و پس از آن، بلوز سرتيپ نصرت زاد را بر روي چوبدستي آويزان كرده و در خيابانهاي شهر به گردش درآوردند تا بزعم خود روحيه مردم را تقويت كنند».
بازداشت نظاميان
فرمانده لشگر 28 كردستان درباره دستگيري و بازداشت عدهاي از نظاميان كه توسط مقامات نظامي به عمل آمده اظهار داشت: «اين نظاميان كه دستگير شدهاند و تعدادشان 450 نفر ميباشد، در پادگان، گروههاي تخريب، ترور و ضربت تشكيل داده بودند. اين عده كه بومي ميباشند، در كارخانه برق پادگان و چند تانك و يك كتابخانه بمب كار گذاشته بودند كه بر اثر هشياري افراد متعهد و وظيفه شناس، كشف و قبل از انفجار و ايجاد تلفات جاني و خسارات مالي خنثي شدند». سرهنگ صدري، در مصاحبه خود با خبرنگار اطلاعات اضافه كرد:«قبل از اينكه درگيري سنندج بوجود آيد، من 120 نفر از افراد را بمرخصي فرستادم و صد نفر ديگر را در اختيار نيروي زميني گذاشتم و شصت نفر هم زنداني شدند كه اتهام زندانيان، اقدام به تخريب و بمب گذاري است».
فرمانده لشگر 28 كردستان گفت: «چند روز قبل يك درجهدار و دو نفر سرباز كه چريك فدايي بودند با اسلحه از سربازخانه فرار كرده و حالا متواري ميباشند. خبرنگار ما از سرهنگ صدري سئوال كرد:« تصفيه پادگاه سنندج چرا قبلاً انجام نشده؟» وي پاسخ داد: «بايد از فرماندهان من پرسيد كه چرا در اين كار تعلل و كوتاهي كردند». بنا به اظهار فرمانده لشگر، در جريان جنگ اخير سنندج، دو فروند هليكوپتر از هوا نيروز سقوط كرد كه خلبان يكي از هليكوپترهابه شهادت رسيد ولي خلبان ديگر موفق شد خود را به پادگان برساند. خلباني كه به شهادت رسيد پس از سقوط هواپيما در حاليكه زنده بود بچنگ دموكراتهاو افراد دموكرات،اورازنده به گور سپردند».(اطلاعات29/2/1359)
رييس ستاد مشترك ارتش در مصاحبه اختصاصي با كيهان:خلع سلاح شدگان در نوسود،بيقيد و شرط تسليم دادگاه ويژه ارتش ميشوند.
پرسنلي كه مقاومت كرده ولي دستگير شدهاند با آنها نوع ديگري عمل خواهد شد.
رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در يك گفتگوي اختصاصي با كيهان ضمن تشريح اوضاع كردستان و چگونگي استقرار واحدهاي ارتش در مناطق كردستان اعلام كرد: نيروهايي كه در نوسود بدون مقاومت خلع سلاح شدهاند بيقيد و شرط تسليم دادگاه ويژه ارتش ميشوند.
سرلشر شادمهر رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در جواب اين سوال كه با توجه به حرفهاي اخير امام و اتمام حجت بنيصدر در مورد كردستان چه خواهيد كرد اظهار داشت:
در اجراي دستور رهبر انقلاب كه سال 59 سال امنيت اعلام گرديده برقراري امنيت با خنثي كردن اقدامات مسلحانه ضدانقلاب ميسر است و تا زماني كه امنيت نسبي در منطقه برقرار نشود هيچ اقدام اصلاحي و عمراني و اجتماعي صورت نخواهد گرفت. لذا ارتش در منطقه كردستان اقدام به جداسازي عناصر ضدانقلاب و برقراري پستهاي كنترل و عبور در مدخل و مخرج شهرها نموده و شهر به وسيله پاسداران انقلاب پاكسازي و به سازمانهاي مسوول دولتي سپرده خواهد شد. طبيعي است پس از عادي شدن اوضاع شهرباني و ژاندارمري نيز به وظايف خود خواهند پرداخت. البته تمام تلاش ارتش برابر اين است كه در اين پاكسازي به هيچ وجه به افراد غيرمسلح و آرامشطلب كردستان خسارت مالي و جاني وارد نشود.
سوال شد آيا طرح شش مادهاي حزب دمكرات را به اصلاحات به مورد اجرا ميگذاريد چه اصلاحاتي و از چه تاريخي؟ سرلشگر شاد مهر در جواب اظهار داشت: 
هنوز اين طرح براي بررسي و اظهارنظر به ارتش داده نشده است.
از رييس ستاد مشترك ارتش سوال شد كه ارتش و پاسداران هم اكنون در آن منطقه چه ميكنند؟ سرلشگر شاد مهر اظهار داشت:
ارتش در پيرانشهر و پاوه و مهاباد و سقز  و مريوان و سردشت و بانه در پادگانهاي خود مستقر بوده در صورتي كه به پادگانهاي مذكور حمله شود بر اساس اصل فلسفه دفاع، از خود دفاع ميكنند البته در همه موارد اين دفاع مشروط بوده است. در سنندج ارتش اقدام به كنترل ارتفاعات مشرف به شهر و كنترل راه هاي ورودي و خروجي از اين نظر نموده است كه اسلحه و مهمات وارد شهر نشده و يا از آن خارج نشده. اين كنترل عبور و مرور به معناي محاصره اقتصادي نيست بلكه رانندگان وسايل نقليه تجاري به علت احساس ناامني در راهها حاضر به تغيير مكان محمولات از شهر مجاور به شهرهاي كردستان نيستند والا از طرف ارتش مخالفتي به عمل نخواهد آمد به ويژه در مورد دارو و غذا و سوخت و بذر و كود و غيره.
با توجه به سخنان امام جمعه از اين طرف به بعد با چه كساني مذاكره خواهيد كرد؟ سرلشگر اظهار داشت:
ارتش معتقد است كه دولت مكلف است نيازهاي مردم را تامين كند. دولت خاددم مردم است و خداي ناكرده دولت و مردم كردستان گروه متخاصم نيستند كه با هم مذاكره كنند كردستان پارهاي از ايران است و ملت جداگانهاي نيست و ارتش معتقد است كه اين مردم و مردم بلوچستان بيش از همه مورد ستم سياسي و اقتصادي بودهاند و استحقاق دريافت حقوق اقتصادي بيشتري دارند.
سرلشگر شادمهر در جواب اين سوال كه با توجه به سخنان امام جمعه تعداد 40 نفري كه اسلحهها را تحويل دشمن دادهاند گفت:
گروهي از پرسنل تيپ نيروهاي ويژه هوابرد به منظور اعمال حاكميت دولت در نوسود بود. اخبار واصله حاكي است كه اين گروه در نوسود خلع سلاح و اسلحه و مهمات آنها به وسيله گروههاي مسلح سياسي به غارت برده شده و آنها نيز در گروگان هستند به علت قطع ارتباط پاوه و نوسود اطلاع كاملتري به دست نيامده است كه بتوان قاطعانه قضاوت كرد پس از آزاد كردن گروگانها به وسيله پرسنل خودي و يا پس از فرار پرسنل و تحقيق كاملتر ميتوان به حقيقت واقع شد در صورتي كه خلع سلاح اين پرسنل بدون مقاومت صورت گرفته باشد قطعاً بيقيد و شرط تسليم دادگاه ويژه انقلاب ارتش گرديده و به مجازات خيانت خود خواهد رسيد و آنهايي كه مقاومت كرده ولي دستگير شدهاند با آنها نوع ديگري عمل خواهد شد.(كيهان30/2/1359)
اطلاعيه شماره 6 لشگر 28 و سپاه پاسداران سنندج
روابط عمومي مشترك لشگر 28 سنندج و سپاه پاسداران مستقر دراين شهر، ديروز اطلاعيه شماره 6 خود را بدين شرح انتشار دادند.
بسمه تعالي. مردم شريف سنندج! اينك كه به لطف خداي بزرگ، آرامش به شهر بازگشته، بايد هرچه زودتر به نيازهاي اوليه پاسخ داده شود و در رفع كمبودها كوشش سريع به عمل آيد.لذا مراتب ذيل به آگاهي ميرسد:
1ـ به منظور به جريان افتادن انبار شركت نفت سنندج، كليه كارمندان و كارگران مؤظفند حداكثر تا دوشنبه 29 ارديبهشت(امروز) خود را به انبار شركت نفت واقع در ميدان آزادي معرفي و در غير اينصورت، غايب و جزو ضد انقلاب محسوب ميگردند.ضمناً كليه نفت كشهاي تحت پيمان سنندج و حومه اعم از محلي و غير محلي نيز بايستي سريعاًخود را به شركت نفت معرفي نمايند. همچنين عاملين فروش شهري موظفندمغازههاي خود را مرتب كرده و درخواستهاي خود را به انبار شركت نفت ارائه دهند.
2ـ بدين وسيله به كليه كارمندان سيلوي سنندج و اداره غله اعلام ميشود كه حداكثر تا تاريخ دوشنبه 29 ارديبهشت، خود را به اداره غله معرفي كنند تا ترتيب اعزام آنها به سيلو و ساير قسمتها داده شود.
3ـ بنا به درخواست مردم سنندج جهت مبارزه با سود جويان، يك گروه ضربت مبارزه با گرانفروشي در ستاد امداد تشكيل گرديده است. از مردم مسلمان سنندج تقاضا ميكنم هر جا خلافي مشاهده كردند، متخلفين را به ستاد امداد معرفي نمايند.  روابط عمومي مشترك لشگر 28 سنندج و سپاه پاسداران مستقر در سنندج(اطلاعات31/2/1359)
رييس ستاد مشترك ارتش در مصاحبه اختصاصي  باكيهان: خلع سلاح شدگان در نوسود بيقيد و شرط تسليم دادگاه ويژه ارتش ميشوند.
پرسنلي كه مقاومت كرده ولي دستگير شدهاند،با آنها انواع ديگري عمل خواهد شد.
رييس ستاد مشترك چمهوري اسلامي ايران در يك گفتگوي اختصاصي با كيهان، ضمن تشريح اوضاع كردستان و چگونگي استقرار واحدهاي ارتش در مناطق كردستان اعلام كرد نيروهايي كه در نوسود بدون مقاومت خلع سلاح شدهاند، بيقيد و شرط تسليم دادگاه ويژهي انقلاب ارتش ميشوند.
سرلشگر شادمهر رييس ستاد مشترك ارتش  جمهوري اسلامي ايران در جواب اين سوال كه با توجه به حرفهاي اخير امام و اتمام حجت بنيصدر در مورد كردستان چه خواهيد كرد ظهار كرد:
در اجراي دستور رهبر انقلاب كه سال59سال امنيت اعلام شد برقراري امنيت با خنثي كردن اقدامات مسلحانه ضدانقلاب ميسر است و تا زمانيكه امنيت نسبي در منطقه برقرار نشود هيچ اقدام اصلاحي وعمراني و اجتماعي صورت نخواهد گرفت لذا ارتش در منطقه كردستان اقدام به جدا سازي عناصر ضد انقلاب و برقراري پست هاي كنترل عبوردر مدخل و مخرج شهرها نمود و شهر ها به وسيله پاسداران انقلاب پاكسازي مي شوند و به سازمانهاي مسئول دولتي سپرده خواهد شد طبيعي است پس از عادي شدن اوضاع شهرباني و ژاندارمري نيز به وظايف خود خواهند پرداخت البته تمام تلاش ارتش بر اين است كه در پاكسازي به هيچ وجه به افراد غير مسلح و آرامش طلب كردستان خسارت مالي و جاني وارد نشود. سوال شد: آيا طرح 6 ماده اي حزب دمكرات را با اصلاحات به مورد اجرا مي گذاريد؟ چه اصلاحاتي و از چه تاريخي؟ سر لشگر شادمهر در جواب اظهار داشت: هنوز اين طرح براي بررسي و اظهار نظر به ارتش داده نشده است. از رييس ستاد مشترك ارتش سوال شد كه ارتش و پاسداران هم اكنون درآن منطقه چه مي كنند؟ سر لشگر شادمهر اظهار داشت: ارتش در پيرانشهر، پسوه، مهاباد، سقز، مريوان ، سردشت و بانه وپادگانهاي مذكور حمله شد براساس اصل فلسفه دفاع مشروط هم بوده است در سنندج ارتش اقدام به كنترل ارتفاعات مشرف به شهر و كنترل راههاي ورودي و خروجي از اين نظر نموده است كه اسلحه و مهمات وارد شهر نشده و يا از آن خارج نشوداين كنترل عبور و مرور به معناي محاصره اقتصادي نيست بلكه رانندگان وسائط نقليه تجاري به علت احساس نا امني در راهها حاضر به تغيير مكان محمولات از شهري مجاور به شهرهاي كردستان نيستد. و الا از طرف ارتش مخالفتي به عمل نخواهد آمد بويژه در مورد دارو، غذا، سوخت، بذر كود، وغيره .... سوال شد: با توجه به سخنان امام جمعه از اين به بعد با چه كساني مذاكره خواهيد كرد؟ سر لشگر شادمهر اظهار داشت: ارتش معتقد است كه دولت مكلف است نياز هاي مردم را تامين كند دولت خادم مرد م است و خداي ناكرده دولت و مردم كردستان گروه متخاصم نيستند كه با هم مذاكره كنند.كردستان پاره اي از ايران است. مردم كرد و مردم بلوچستان بيش از همه مورد ستم سياسي و اقتصادي بيشتري را دارند. سرلشگر شادمهر در جواب اين سوال كه: با توجه به سخنان امام جمعه تعداد 40 نفري كه اسلحه ها را تحويل دشمن داده اند چه كساني بودند؟ گفت: گروهي پرسنل تيپ نيروگاه ويژه هوابرد به منظور اعمال حمايت دولت نوسود بوده اند اخبار واصله حاكي است كه اين گروه در نوسود خلع سلاح شده واسلحه و مهمات آنها به وسيله گروه هاي مسلح سياسي مصادره و آنها نيز در گروگان هستند. به علت قطع ارتباط پاوه و نوسود اطلاعات كامل تري به دست نيامده است كه بتوان قطعا قضاوت كرد پس از آزاد كردن گروگانها به وسيله پرسنل خودي و يا پس از فرار پرسنل تحقيق كامل تري مي توان به حقيقت واقف شد در صورتي كه خلع سلاح اين پرسنل بدونه مقاومت صورت گرفته شده است قطعنا بي قيدو شرط تسليم دادگاه ويژه انقلاب ارتش گرديده و به مجازات و خيانت خود خواهند رسيد و آنهاي كه مقاومت كرده ولي دستگير شده اندبا آنها نوعي ديگري عمل خواهد شد.(كيهان31/2/1359) 
باپخش شايعه حمله ضد انقلابيون ميخواهند مردم سنندج را از كار روزانه بازدارند.
 سرهنگ صدري فرمانده لشگر 28 كردستان در گفتگوئي با خبرنگار اعزامي اطلاعات اعلام داشت كه ضد انقلاب هنوز در سنندج سرگرم توطئه است و ميخواهد با شايعه، مردم را از كارهاي روزانه بازدارد. سرهنگ صدري گفت: «مردم شهرستان، از چند روز قبل مغازههاي خود را باز كردند و به كار روزانه خود مشغول هستند». وي افزود: «طبق گزارش رسيده، از ديروز مغازه داران سنندج مورد تهديد ضد انقلابيون قرار گرفتند، آنها به مغازه داران مراجعه و گفتهاند: كه فردا-پنج شنبه- قرار است حزب دمكرات وكومله با كمك دولت دوست خارجي، به سنندج حمله كنند و چنانچه شماها مغازهها را باز نگهداريد، كشته خواهيد شد». فرمانده لشگر كردستان اضافه كرد:«ضد انقلاب كه دستش رو شده ديگر از وابستگي به سگ كشور خارجي هراسي ندارد و آنرا رو كرده است». سرهنگ صدري در پايان گفت: «مردم سنندج و ديگر شهرهاي كردستان، حالا متوجه شدهاند كه اين اشخاص، وابسته به كشورهاي بيگانه هستند و مردم بايد با قدرت با آنها بجنگند و ترس و هراسي بخود راه ندهند».(اطلاعات1/3/1359)
اطلاعيه لشگر
لشگر 28 كردستان در اطلاعيهاي كه ديروز انتشار داد از مردم سنندج خواست كه اگر شيئي مشكوكي را ديدند پاسداران و نظاميان را مطلع سازند.
متن اطلاعيه چنين است:
اهالي غيرتمند سنندج درخواست ميشود چون ضد انقلابيون قبل از تصميم و يا فرار از شهر در بعضي از نقاط حساس و اماكن عمومي اقدام به مين گذاري نمودهاند چنانچه با شيئي مشكوك برخورد نمودند از دست زدن به آن خودداري نمايند ومراتب را به نزديكترين پاسگاه نظامي و يا سپاهيان پاسدار اطلاع دهند كه نسبت به بياثر نمودن اقدام نمايند.
لشگر 16 قزوين نيز در پي حركت يك ستون از اين لشگر بسوي كردستان اطلاعيهاي انتشار داد كه متن آن به اين شرح است:
روز گذشته كه ستون ديگري از لشگر 16 زرهي قزوين ميرفت تا منطقه كردستان را از وجود باقيماندهي ريشههاي گنديده امپرياليزم و عمال سر سپرده اجنبي پاك سازد مردم مسلمان و شرافتمند قزوين از ساعت 30/9 تا ظهر با ابراز احساسات غرورآفرين و تكبير گويان و نثار گل و هديهي نقل و شيريني برادران نظامي خود را بدرقه نمودند كه لشگر ضمن سپاسگذاري از اين همبستگي ملي و اسلامي مردم قزوين بار ديگر آمادگي خود را براي پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي ايران اعلام ميدارد.(كيهان1/3/1359)
يك ستون از لشگر 16زرهي قزوين به كردستان اعزام شد.
به دنبال حركت لشگر 16 قزوين به كردستان، اطلاعيهاي از سوي اين لشگر انتشار يافت. متن اطلاعيه به اين شرح است:
روز گذشته كه ستون ديگري از لشگر 16زرهي قزوين ميرفت تا منطقهي كردستان را از وخود باقيماندهي ريشههاي گنديده امپرياليزم و عمال سرسپرده اجنبي پاك سازد، مردم مسلمان و شرافتمند قزوين، از ساعت 30/9 تا ظهر با ابراز احساسات غرورآفرين، تكبير گويان، با نثار گل و هديه نقل و شيريني به برادران نظامي  آنها را بدرقه كردند. لشگر ضمن سپاس از همبستگي اسلامي مردم قزوين، آمادگي خود را جهت پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي ايران اعلام ميدارد.(اطلاعات1/3/1359)
اطلاعيههاي ارتش
نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در مورد تحويل سلاح اين اطلاعيه را انتشار داد:
چون بنا به خواست هموطنان شرافتمند و واقعبين كردستان ارتش و سپاهيان پاسدار ماموريت دارند هر چه زودتر منطقه را از وجود افراد مسلح غير مجاز پاك نمايند از شما برادر و خواهر كردستاني تقاضا ميشود براي وصول به اين مقصود كساني را كه در مقابل خواسته مردم كردستان مقاومت ميكنند و از تحويل سلاحي كه در اختيار دارند خودداري مينمايند كه به خيال خود در شب از مخفيگاه خود خارج شده يك هموطن ارتش يا يك پاسدار را هدف قرار دهند و به واحدهاي ارتشي يا سپاه ارتش يا پاسدار معرفي نماييد تا قبل از اينكه خوني ريخته شود اين هموطن گمراه و فريبخورده دستگير و خلع سلاح شود.
-لشگر 16 زرهي قزوين نيز اطلاعيهاي در همين مورد به شرح زير صادر كرد: هموطنان عزيز كرد در اين موقع كه ستونهاي ارتشي به پيشروي خود ادامه ميدهند تا آرامش را در منطقه آسيبديده كردستان برقرار سازند از كليهي اهالي روستاها و شهرهاي اطراف مسير جادههاي قروه تا سنندج و از بيجار تا بانه تقاضا ميشود چنانچه داراي اسلحه ميباشند به ستونهاي ارتشي تحويل دهند و رسيد دريافت دارند و توجه داشته باشند چنانچه از انجام اين درخواست برادران سرباز خود سرپيچي نمايند دستگير و تسليم دادگاههاي انقلاب خواهند شد. 
اين اطلاعيه درباره برخورد ارتش جمهوري اسلامي ايران با ضد انقلاب در مسير سنندج به سقز از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران منتشر شد:
بسمهتعالي
ستوني كه از لشگر 16 زرهي قزوين  به سمت سقز در حركت بود در تاريخ 1/3/59 در مسير ديواندره به سقز و در گردنه ايرانشاه با ضد انقلابيون برخورد نمود.
در اين درگيري تعداد شش نفر از ضد انقلابيون كشته و نه نفر دستگير و تعدادي نيز متواري گرديدند. از ضد انقلابيون مقداري اسلحه و مهمات و گازهاي سمي به دستآمد. اين برخورد به نيروهاي نظامي آسيبي نرسيده است.
-لشگر 16 زرهي قزوين پس از ورود به سقز طي اطلاعيهاي از كارمندان اداري و آموزشي دولت خواست به سر كارهاي خود بازگردند.
متن اطلاعيه به شرح زير است:
اكنون كه ستون اعزامي از لشگر 16 زرهي قزوين پس از برداشتن موانع بين راه و سركوبي ضد انقلابيون به شهر سقز وارد و از ساعت 6 بعدازظهر روز جاري بر اوضاع شهر مسلط ميباشند از كليه كارمندان اداري و آموزشي درخواست ميشود هر چه زودتر به سر كارهاي خود بازگردند و همچنين از افراد مسلح فريبخورده كه در شهر مخفي شدهاند خواسته ميشود هر چه زودتر به سر كارهاي خود بازگردند و همچنين از افراد مسلح فريبخورده كه در شهر مخفي شدهاند خواسته ميشود كه با تحويل سلاح خود زندگي عادي و در تأمين خود را از سر بگيرند و بديهي است كساني كه سلاح خود را تحويل دهند در امان خواهند بود و آنها كه از اين درخواست سرپيچي كنند پس از دستگيري تسليم دادگاه انقلاب خواهند شد.(كيهان2/3/1359)
ديدار خبرنگاران از زندان پادگان سنندج
شهر سنندج ديروز نيز آرام بود و مغازهها مانند روزهاي قبل باز بودند.ارتش و پاسداران، پاكسازي آنها را شروع كرده و سنگرهائي كه وسيله مهاجمين درست شده بود، جمع آوري شد. ماموران شهرداري نيز مشغول تميز كردن خيابانها شدهاند. ديروز خبرنگاران از زندان پادگان ديدن كردند و از نزديك با كسانيكه در جنگ چند روزه اخير دستگير شده بودند، گفتگو كردند. تعداد اين زندانيان، حدود 60 الي 70 نفر است كه در بين آنها 15الي 20 زنداني دختر نيز ديده ميشوند. سرهنگ صدري فرمانده لشگر سنندج به خبرنگاران گفت:«سربازان و پاسداران، اين دختران را در سنگرها و بنكهها دستگير كردهاند». سرهنگ صدري همچنين اضافه كرد:
« قرار شد قبل از اينكه اين دختران به زندان منتقل شوند، وسيله پزشك معاينه شوند، اما هيچكدام از آنها حاضر به اينكار نشدند. 4 نفر از دختران دستگير شده كه از شهرهاي فارس، اصفهان، اهواز و شمال به سنندج آمده بودند گفتند كه براي ديدن دوستانشان به اين شهر آمدهاند. دختران دستگير شده قرار است يا وسيله دادگاه شرع سنندج محاكمه شوند و يا به تهران اعزام گردند». خبرنگار ما در دنباله گزارش خود ميافزايد: «كمكهاي جنسي از قبيل خواربار، گوشت، قند، شكر و تخم مرغ توسط هواپيماهاي سي – 130 از كرمانشاه به سنندج حمل ميشود». بگزارش خبرنگار ما جاده زميني كامياران به سنندج، هنوز نا امن است. روز گذشته مهاجمين مسلح بين جاده كامياران وسنندج، 4 تن از ارتشيان را به گروگان گرفتند.(اطلاعات3/3/1359)
گفتوگوي اختصاصي كيهان با فرمانده نيروي زميني
فلاحي:اعضاي انجمنهاي اسلامي براي جنگ به پاوه نميروند.
تيمسار فلاحي: تصفيه در ارتش هنوز تمام نشده است.
درپادگان سنندج خيانت به شكلي كه گفته ميشود وجود ندارد.
وضع طوري است كه نميشود حركت يكاني را مخفي نگاه داشت.
سرتيپ فلاحي فرمانده نيروي زميني در گفتوگويي با خبرنگارسياسي كيهان ضمن اشاره به حوادث كردستان خاطرنشان كرد كه تصفيه در سطوح مختلف ارتش هنوز تمام نشده است.
وي در مورد دستور اخير خود مبني بر حركت اعضاي انجمن اسلامي نيروي زميني به سوي بانه گفت: اين افراد تنها براي تقويت روحيهي سربازان و نيز تبليغ به بانه ميروند و به هيچوجه هدف از اعزام آنان به كردستان جنگ با ضد انقلاب نيست.
اين قسمت ازمصاحبه خبرنگار كيهان سرتيپ فلاحي را ميخوانيد:
ـ تيمسار دستور اخير شما به انجمنهاي اسلامي مبني بر اينكه آماده باشند تا با سلاح سبك تجهيز شده و به بانه بروند اين شبهه را پيش ميآورد كه نكند خداي ناكرده ميخواهند انجمنهاي اسلامي را كه به قول خود شما از نظر صلاحيت و فداكاري و ايمان مورد تاييد هستند، از بين ببرند تا زمينه براي افرادي ضد انقلاب كه هنوز در ارتش تصفيه نشدهاند فراهم شود و اگر آمريكا خواست عمليات نظامي عليه ايران انجام دهد مانعي برايش نباشد. لطفاً علت صدور چنين دستوري را توضيح دهيد.
فلاحي ـ در مورد انجمنهاي اسلامي بايد بگويم كه اين انجمنها پس از تشكيل و مدتي فعاليت در ارتش تجزيه شدند و به دنبال آن يك سازمان سياسي ـ ايديولوژي در ارتش تشكيل شد كه مورد تاييد امام هم هست. اين سازمان مكلف است كه ارتشي را مكتبي كند تعدادي از پزرسنل منتخب اين انجمنها پس از پس از تجزيه به سازمان ايديولوژي سياسي و يك سازمان ديگري كه در اختيار من هم نيست، جذب شدند كه حجتالاسلام صفايي رييس آن است. نحوه ارتباطشان هم با ما اين است كه آنها برنامه ميدهند من به واحدهايم ابلاغ ميكنم كه برنامهها آنها را اجرا كنند. مثلاً ميگويند دو ساعت درس قرآن بگذار من هم به واحد ميگويم دو ساعت درس قرآن را در برنامه خودتان بگذاريد. آن سازمان سياسي ايديولوژيك مورد اعتقاد من است و قبول دارم و كمك زيادي هم به آنها ميكنم . يك انجمن اسلامي ديگري هست كه آقاي سرهنگ ديزجي دبير كل آن است يك تعدادي بعدازظهرها خارج از خدمت بكار ارشاد و تبليغ پرداختهاند مزاحم هيچكس هم نيستندصبح تا 2 بعدازظهر كار خدمتيشان را انجام ميدهند.
ـ آيا اينها واحد رزمي هستند؟
فلاحي ـ هر كدام توي يك واحد هستند وظيفه خدمتي خودشان را انجام ميدهند. بعدازظهرها دور هم جمع ميشوند و يكديگر را ارشاد ميكنندو مطلبي يا يادداشتي مينويسندو بين ديگران توزيع ميكنندآنها هم مورد اعتقاد من هستند. اما از بقاياي انجمنهاي اسلامي اوليه هستند.
ـ منظورتان كدام انجمنهاي اسلامي اوليه است؟
ـ كساني كه بعد ار پيروزي انقلاب انجمن اسلامي تشكيل دادند همانطور كه گفتم اين انجمن سه قسمت شد. يك عده بخش سياسي ـ ايديولوژي را تشكيل دادند، يك قسمت هم همين انجمن ديزجي بود، يك قسمت ديگر را بخش سياسي ايديولوژيك نپذيرفت.
ـ علتش چه بود؟
فلاحي ـ به علل مختلف، اين گروه در يك حالت تعليق خدمتي هستند نه واقعاً عضو سازمان سياسي ايديولوژيك هستند كه خدمتي انجام دهند و نه عملاً ميروند سركار سازماني خودشان كه كار كنند. اين وسط ميچرند و اين گروه تعدادشان هم خيلي زياد است به صرف اينكه بعد از پيروزي پادگانها را نگه داشته و زحمتي كشيدهاند اينجا حقي شده است براي اينها و حاضر نيستند برگردندسرمشاغل اصلي خودشان و ظاهراً ميگويند ما كارمان را انجام ميدهيم و ارشاد هم ميكنيم. اين گروه در ارتش زياد هستند و چون سوابق و تجربهاي دارند مدتي در انجمن اسلامي كار كردند و در زمينهي ارشاد و تربيت يك چيزهايي ميدانند آمديم ابلاغ كرديم كه اين آقايان «آماده باشند»، آماده باشند تا حركت كنند خيلي فرق دارد. آماده باشند يعني اسامي آنها را بنويسيد حاضرشان كنيد. جنگافروز سبك پيشبيني كنيد براي اينكه ما ميخواهيم اينها را حركت بدهيم به طرف بانه. حالا علت اينكه آمديم دست روي اينها گذاشتيم چي بود، اولاًاينكه كاري انجام بدهيم دوم اينكه اگر خداي ناكرده روزي پادگاني سقوط كند اولين مدعيان ما همين گروه خواهند بود و خواهند گفت كه ما اينجا بوديم و شوق شهادت داشتيم و چرا ما را به پادگان بانه و يا هر پادگان ديگري كه در آستانهي سقوط بود نفرستاديد؟ پس اژگر يك گفتاري پيش بياد و اينها بگويند چرا از ما دعوت نكرديد تا برويم به برادرانمان كمك كنيم ما جوابي براي آنان نداريم به همين دليل امروز دعوت كرديم و گفتيم برادر بلند شو و برو بانه كه پدگانش در آستانه سقوط است تا فردا جاي گلهگذاري نباشد. هدف ما از فرستادن آنها به بانه اين است كه بتوانند روحيهي سربازان ما را كه اكنون خيلي ضعيف است تقويت كنند. و اما در مورد اينكه گفتيد اگر هدف تبليغ است چرا يك روحاني يك روحاني را دعوت نكردهايم بايد بگويم كه سربازان در بانه چهار يا پنج ماه است كه در داخل يك گودال هستند اينها از داخل مواضع خودشان نميتوانند بيرون بيايند. پادگان بانه يك پادگان كوچكي است كه در اطراف آن مواضعي تعبيه شده است و اينها سه چهار ماه است كه در داخل اين مواضع هستند و همانجا ميخوابند همانجا غذا ميخورند همانجا زخمبندي ميكنند و شبها به ندرت و آن هم اواخر شب در تاريكي از سنگرها بيرون ميآيند و جيرهشان را ميگيرندو دوباره برميگردند توي سنگر. در تمام روز بيرون نميآيند. به دليل اينكه پادگان بانه در يك زمين صاف است و ارتفاعات مشرف به اين پادگاندست مهاجمان است اگر بيايند بيرون آنها را ميزنند خوب سالني هم نداريم كه همهيآنها را جمع كنيم براي سخنراني در آنجا جمع كنيم از نظر امنيتي هم اين كار صلاح نيست زيرا اگر يك خمپاره بيايد 600 يا 700 نفر را ميكشد در نتيجه گفتيم تعداد بيشتري بيايند تا هر كدام از آنها را بفرستيم داخل يك سنگر، تعداد سنگرها در اطراف پادگان 640 است و بروند پهلوي سرباز يك 24 ساعت بنشينند و با او غذا بخورند با او زندگي كنند به او تفهيم كنند كاري كه تو ميكني اولاً دفاع است تو مهاجم نيستي تو داخل سنگر هستي و كاري كه تو ميكني در راه خدا است و به او روحيه بدهند با اين كار در مصرف غذا و مهمات به تعداد زيادي صرفهجويي ميشود.
ـ علت اينكه گفتيد اين افراد جنگافزار سبك با خودشان داشته باشند، چيست؟
فلاحي ـ در ارتش مشاغل مختلفي وجود دارد به عنوان مثال يك راننده كه كارش فقط رانندگي است ولي در جدول سازماني نوشته شده فلاني راننده مجهز به ژ-3 بنده سرتيپ فلاحي فرمانده نيروي زميني اسلحه كمري كلت ولي با اين كلت كه نميشود با گروه كثيري جنگيد. اين كلت فقط براي حفاظت شخصي من است، حتي آشپز اگر ماموريت برود يك جنگافزار سازماني كوچك در جدول سازماني نوشته شده است كه آشپز با خودش بايد برد براي دفاع از خودش  و هر نظامي در عمليات يك جنگافزار دارد. اگر گفتيم جنگافزار سبك ببريد براي حفاظت خود شخص است نه اينكه آنها با اين جنگافزار بايد با ضد انقلاب بجنگند. اينها براي جنگ نميرفتند، من آنها را با هواپيما از اينجا ميبردم سنندج يا ميبردم مراغه، از آنجا با هليكوپتر ميبردم بانه و داخل پادگان بانه پياده شدي با سرعت بايد برروي داخل فلان سنگر.
ـ آيا بهتر نبود بجاي اينكه اين افراد بروند در آنجا و به سربازي كه از چهار ماه پيش داخل سنگر است روحيه بدهند، خود آن سربازها را تعويض ميگرديد و نيروهاي تازهنفستري كه حتي داوطلب هستند، به آنجا اعزام كنيد؟
ـ واحد فعلي از حدود چهار ماه پيش در بانه است. واحد جديدي برديم كه جايش را با واحد قديم عوض كند اين واحد الان در سقز است. بيش از صد نفر را از اين واحد بردهايم به داخل پادگان بانه ولي به علت شدت تيراندازيها نتوانستهايم بقيه واحد جديد سلاح سنگين دارد خمپارهانداز دارد، هليكوپتر بايد بيايد مدتي روي زمين بنشينند تا بتوانند اين خمپارهاندازهاي 60 ـ 70 كيلويي را تخليه كند و در اين فاصله هليكوپترها را ميزنند. اما در موقع پياده كردن يك كسي كه يك تفنگ دارد، هليكوپتر ميآيد در دو متري زمين و آن شخص بالاخره سرباز است و اين ورزيدگي را دارد كه از يك متري يا دو متري زمين و موقعيكه هليكوپتر هنوز ننشسته بپرد پايين و برود داخل موضع هليكوپتر هم بسرعت بلند شود تا گلوله نخورد. البته ممكن است در همين حركت شهيد هم بشود ولي احتمالش 50 درصد است و پنجاه درصد ديگر ممكن است گلوله به او نخورد و برود داخل موضع.
ـ آيا اعزام اين گروه به بانه تصميم خود شما بود و يا با فرماندهان ديگري هم مشورت كرده بوديد؟
ـ تصميم گيرنده در اين زمينه خود من هستم ولي با ستاد مشترك هم مشورت كردم  و نتيجه مشورت را هم به اطلاع سرلشگر شادمهر رسانيدم گفتم تيمسار فقط  اطلاع داشته باشيد كه من اين تصميم را گرفتهام و ميخواهم انجام دهم چون از نظر اداري ايشان رييس من هستند ولي تصميم را من گرفتم و دستور دادم آمار بدهند تا جمع كنند و به ما بگويندآنوقت تازه من دستور حركت ميدادم. يك وقت آمديم و در مجموع ميشدند ده نفر، مسلم تصميم نميگرفتيم كه اين ده نفر حركت كنند، ده نفر نميخواهم ده نفر ميرفتند توي ده تا سنگر . آن تعداد كه مورد نياز من است اگر تأمين ميشد تازه ميگفتم آنها را بياوريد در لشگرك كه من آنها را آزمايش ميكنم يكبار آزمايش رزم انفرادي آنها را ببينم، ببينم كه اصلاً با تفنگ بلد است تيراندازي كند. از هليكوپتر بلد است بپرد. بلد است نصيحت كند. بلد است روحيه سرباز را ببرد بالا و بعد ميفرستادم. در ارتش اينجور نيست كه همينطوري بفرستند. دستور فقط اين بوده است كه آمار به من بدهيد، آماده باشند تا بعد دستور حركت بدهيم.
ـ خيلي متشكرم حالا من ميخواستم سوالاتم را در مورد مسايل ديگري مطرح كنم.اول اينكه در مورد خلع سلاح شدگان نوسود اينطور شايع است افرادي در ارتش كه طرفدار احزاب سياسي كردستان هستند در موقع حركت ستون ارتش به نوسود اطلاعات دقيقي در مورد ساعت حركت و مقدار جنگافزارها مسير حركت و حتي ساعت ورود ستون به نوسود، به حزب دمكرات دادند و به همين دليل ستون ارتشي به محض ورود به آن جا خلع سلاح شد. شما تا چه اندازه اين مساله را تاييد ميكنيد؟
 فلاحي ـ قبل از اينكه به مسالهي نوسود بپردازيم نتيجه بگيريم ببينيم كه آيا حزب دموكرات، كومله،پيكار و سازمان چريكهاي فدايي خلق شاخه كردستان در ارتباط هستند. ميشود مربوط كرد به قضيه نوسود. اين چهار گروه در سنندج در مقابل ارتش جنگيدهاند. ستاد مشترك دارند. عملياتشان هماهنگ شده است. آماري را كه براي كشتههاي خودشان ميدهند مشترك است مثلاً مينويسند 21 نفر از حزب دموكرات 14 نفر از حزب كومله و 6 نفر از چريكهاي فدايي كشته شدهاند. پس ميرساند كه اين آمارها يك جا جمع ميشده است در سنندج آمار كشتههاي آن ها را ميدهند در روزنامه پنج شش روز پيش هم هست بر اساس اعلاميههايي كه در سنندج دادهاند اين چهار گروه با هم ميجنگند پس در ارتباط با هم بودند، حالا كي در صف اولي بوده و كي در صف آخر مساله ديگري است ولي در مورد دادن اطلاعات بايد بگويم كه در ارتش يكبار تصفيه كامل شده است ولي هنوز ادعاي  آن را نداريم كه اين تصفيه تمام شده باشد.
در زمينه افسران و درجهداران تصفيه كامل  شده است اما  در زمينه سرباز كه نميشود تصفيه كرد سربازي را «جمهوري اسلامي ايران » يك فرضيه اسلامي و ملي ميداند يعني هر فردي از هر قشري و از هر گروه سياسي بايدخدمت سربازي بكند پس در بين سربازان نيروي زميني از گروههاي مختلف وجود دارند. اين يك واقعيت است! ما وقتي يك واحدي حركت ميكند بالاخره قسمت اعظم پرسنل آن سرباز است. وقتي يك يگاني حركت ميكند سربازش هم حركت ميكند و بالاخره دفعتاًكه نميگويد گروهان برپا! قدمرو! بالاخره دو سه ساعت جلوتر ميگويند كولهپشتيات را بردار. جيرهي عملياتيات را هم بردار بار مبناي مهمات را هم بگير، تفنگت را هم پاك كن و . . . لااقل دو ساعت آمادگي هست و ظرف اين دو ساعت اطلاعات ممكن است مبادله شود حتي ظرف نيمساعت هم ميتوان اينكار را كرد. اين يكي. دوم اينكه واحدي كه مثلاً ميخواهد از پاوه حركت كند برود به نوسود اين واحد را كه نميشود مخفي كرد، تونل كه نزدهاند! از داخل خيابان عبور ميكند و مردم اين نقل و انتقالات را ميبينند و به اين ترتيب خبر منتشر ميشود و تازه وضع طوري نيست كه بشود حركت يگاني را كاملاً مخفي نگهداشت.
ـ چند روز برخي از روزنامهها مطالبي را در مورد اينكه حدود 20 نفر از نظاميان كه گفته ميشود متهم به شركت در مساله سقوط هليكوپتر هستند در سنندج دستگير شدهاند.آيا توضيحي در اين مورد داريد و آيا اطلاعات بيشتري ميتوانيد در اختيار ما بگذاريد؟
ج ـ بدنه هليكوپتر به علت تركيبات خاصش طوري است كه با هر گلولهاي كه ميخورد سقوط نميكند، ساختمان هليكوپتر طوري است كه اگر گلوله بخورد جاي گلوله خود به خود جمع ميشود و باز نميماند و زير بدنهي هليكوپتر نيز به شكلي است كه هر گلولهاي به هليكوپتر آسيب نميرساند.
نمونههايي داريم كه هليكوپتري ده تا پانزده گلوله خورده ولي رفته در پايگاهي نشسته است. هليكوپتر هست كه كمك خلبانش گلوله خورده و در فضا شهيد شد ولي خلبان هليكوپتر آن را سالم به پايگاهش رساند. خلبان داريم كه گلوله از كتفش فرو رفته و از پشت گردنش بيرون آمده است ولي با زانوهايش فرامين را هدايت كرده و ضمن سوار كردن مجروحان هليكوپتر را به مقصد رسانده است. كسي نيست كه اطلاع بدهد كه هليكوپتر كي ميآيد. خود هليكوپتر قبل از اينكه به چشم ديده شود صداي ملخش از كيلومترها دورتر شنيده ميشود بخصوص در كوهستان، يعني شايد پنج دقيقهي قبل از اينكه هليكوپتر رويت بشود از صدايش تشخيص داده ميشود كه هليكوپتر ميآيدسمتش را هم ميشود تشخيص داد، پس احتياج ندارد كه يكي بگويد از داخل پادگان كه يك هليكوپتر از فلان سمت و در فلان ارتفاع دارد ميآيد و در اينكه در داخل پادگان خيانت به آن شكلي كه گفته ميشود، وجود ندارد البته گاهي ما به افرادي مشكوك ميشويم و وقتي مشكوك و يا مضنون شديم به شخص مشكوك مرخصي ميدهيم . خيلي محترمانه تا موقعيكه دلايل كافي هم نداشته باشيم بازداشت نميكنيم.
مقام آدمي در اسلام محترم است. مرخصي ميدهيم ميگوييم جنابعالي ده روز به مرخصي برويد و به گرفتاريهايتان بپردازيد، يا اينكه ميگوييم مثلاًشما سرشغل ديگري خدمت كنيد.(كيهان3/3/1359)
فرمانده لشگر 28 كردستان براي خبرنگاران تشريح كرد: چگونه درجنگ سنندج پيروز شديم؟
خبرنگاران اعزامي اطلاعات به سنندج دربارة چگونگي درگيري ستون ارتش با مهاجمين مسلح و جنگ اخير سنندج با سرهنگ صدري فرماندة لشگر 28 كردستان مصاحبهاي به عمل آوردند. 
ابتدا سؤال شد:
-چگونگي درگيري ستون اعزامي به مرز را در سنندج، براي روشن شدن ذهن مردم ايران شرح دهيد.
- ستوني آمد براي تعويض يگانهاي مرزي در مدخل شهر، دو سه هزار دانشآموز روي زمين نشستند و مانع عبور ارتش شدند و آنها به ناچار به فرودگاه سنندج بازگشتند و پس از سه روز ناچار راه خارج از شهر را انتخاب كردند، راهي كه ماشين رو درست حسابي هم نبود. قصد داشتيم از يك جاده وارد مسير «سقز» بشويم و برويم به بانه و مرز در منطقهي «فيض آباد» ناگاه به ستون حمله شد و چند نفر از افراد ستون اعزامي ارتش، از جمله «سرتيپ نصرت بخت» فرماندهي تيپ و چند سرباز ديگر شهيد شدند. فكر ميكنم تعداد شهدا 15-14 نفر بودند. همچنين نزديك 10 الي 15 نفر به گروگان گرفته شدند، آن هم با حقه و كلك، يعني لباس سربازي پوشيدند و دراين لباس سربازي به هيأت يك سرگرد و يك ستوان و نه سرباز درآمدند و تعدادي از افراد ستون را دستگير كردند كه هنوز هم در گروگان آنها هستند.»
حمله به ستون ارتشي
سرهنگ صدري گفت: «يك ستون نظامي كه مورد حمله قرار ميگيرد، ناچاراً بايد از خود دفاع كنند. ما با توپخانه شانههاي ستون را كوبانديم. وسط ستون را آزاد گذاشتيم كه ستون راه نجات پيدا كند، و ستون نجات پيدا كرد و نزديك به 25 خودرو حامل خواروبار سوخت. خودروهاي بزرگي كه حامل مواد غذايي 3 ماه ستون بود را از ما گرفتند و مقداري مهمات نيز به دست آنها افتاد البته دراين جريان فرماندة ستون هم مقداري كم توجهي كرده بود. آنها در پي اين حمله، بلافاصله به باشگاه افسران نيز حمله كردند. ما از راديو اعلام كرديم افرادي كه در خانههاي مجاور باشگاه هستند، خانههايشان را ترك كنند تا هدف گلوله قرار نگيرند، در همين هنگام،مهاجمين به داخل پادگان، خمپاره انداختند و اين خمپارهها از ارتفاعات آبيدر و فيض آباد شليك ميشد. آنها از مدت ها قبل، تمام شهر را با سنگرهاي بتون آرمه سنگربندي كرده و 8 ماه تا يك سال روي اين سنگرها زحمت كشيده بودند تا بتوانند پادگان را تصرف كنند. هدف اصلي اينها تصرف پادگان واعلام استقلال بود، اما در اين كار با فداكاري سربازان و درجه داران و افسران موفق نشدند».
-در داخل شهر سه تريلي ارتشي در حال سوختن ديده ميشود اينها را براي چه آتش زدهاند؟
-گروههاي مسلح 6 دستگاه از اين تريلرها را در سطح شهر سوزانده و موتور بقيه را نيز با آرپيجي هفت از بين بردهاند. ما لاشههاي آنها را از شهر جمع كرده و به پادگان آوردهايم، اما مهاجمين قبلاً تمام وسايل داخلي اين تريلرها را مصادره كردند».
-بالاخره ستوني كه مورد حمله قرار گرفت، به كجا رفت، آيا توانست به سقز برود؟
-نتوانست برود، در40 كيلومتري سنندج به تشخيص فرمانده ستون (كه تشخيص شخصي خودش بود) به پادگان بازگشت. او بدون اجازه ستون را برگرداند و در پادگان مستقر شد.
-در درگيريهاي اطراف و داخل باشگاه افسران چند نفر از سربازان و پاسداران شهيد شدند؟
-ما تعداد 120 نفر پرسنل در داخل باشگاه افسران داشتيم كه ناچار بوديم به آنها كمك برسانيم. اين سربازان نيز دژبان بودند كه 16 نفر آنها مجروح شدند، آمبولانس فرستاديم، اعلام كرديم كه آمبولانس، آب و دارو براي مجروحين داخل باشگاه ميبرد و ميخواهد مجروحين را تخليه كند، اما مهاجمين، آمبولانس و دارو را توقيف و پزشكيارها را دستگير كردند و بردند. ناچار شديم براي نجات پرسنل، راه باز كنيم و صد نقر از برادران پاسدار نيز براي كمك رسيدند، با كمك آنها و 250 سرباز، در مدت 8 ساعت جنگ توانستيم خودمان را به باشگاه افسران برسانيم. ما در روز اول 105 زخمي داشتيم و 17 نفرشهيد و اين مسافت، يك كيلومتر راه است. آنها موانع بزرگي بين راه بوخود آورده بودند. تمام تيرهاي آهن را در طرفين خيابان جوش داده بودند. وسط خيابان را كنده بودند، حدود600 كاميون سنگ آورده بودند، اين سنگها در داخل شهر هنوز هم وخود دارند و ميتوانيد ببينيد. جمع مجروحين و كشتههاي ما و سپاه در جنگ سنندج، به پانصد نفر رسند. از جمله ما پريروز توانستيم 47 جسد را كه براي ما گم شده بود، در نزديك شهر پيدا كنيم، از جمله جنازه شهيد «سرتيپ نصرت زاد» كه پايش تير خورده بود، اما آنها چشمش را درارده بودند. تعدادي از اين جنازهها شناخته شدند و تعداي نيز ناشناخته ماندند،هيچ مدركي از هويتشان نيز در جيبشان نبود».
كار شكنيها در داخل پادگان
يكي از خبرنگاران سؤال كرد:
قبلاً در جنگ اول كه به اين پادگان آمده بوديم سربازان و درجهداران غير بومي از افراد بومي داخل پادگان شاكي بودند و ميگفتند كه آنها در كارشان كارشكني ميكنند و حالا معلوم نيست چه تعداد از اين افراد دستگير شدهاند؟  
ج- برخي افسران پادگان در چند تانك بمبگذاري كرده بودند كه بمبها كشف شده و عواملش را هم ظرف دو ساعت دستگير كرديم و آنها را تحويل دادگاه انقلاب داديم و تعداد زيادي از درجهداران را به مرخصي اجباري فرستاديم.
در اينجا يكي از خبرنگاران سؤال كرد:
 يكي از افسران به اين نحو مرخصي دادنها اعتراض داشت و گفت اينها با خيال راحت در صفوف دشمن جذب ميشوند و عليه ما ميجنگند.
ج- من تعداد 120 نفرشان را مرخصي اجباري دادم، 100 نفر را منتصب به نيروي زميني كردم كه تكليفشان را آنها تعيين بكنند و نزديك به 60 نفر را زنداني كردم و به اين ترتيب سازمان آن سه گروه را متلاشي كرديم و موفق نشدند.
يكي از خبرنگاران سؤال كرد:
 قبل از اينكه اين توطئهها چيده شود، چرا ارتش بفكر اين كار نبود و صبر كرد تا در زمان جنگ دست بكارشود؟
سرهنگ صدري گفت:
«اين سؤال را از فرماندهان من بكنيد! چون من اقدامات قانوني را كردهام. در بين اين عده، چريكهاي فدائي كه غير بومي بودند، دستگير شدند و دو سرباز اهل شمال، با اسلحه فرار كردند».
سرهنگ صدري اضافه كرد:« صرفنظر از اين موارد، سربازان اصولاً حماسه آفرين بودند. همانطوري كه به عرض امام رساندم، كسانيكه استقلال ايران را تضمين كردند، اين سربازان بودند».
-در يكي از روزنامهها نوشته شده بود كه دو هليكوپتر در داخل پادگان منفجر شده است.
ج- دوتا از هليكوپترها بوسيلة ضد انقلاب در داخل شهر تير خورد و سقوط كرد كه يك خلبان نجات پيدا كرد و يكي ديگر را بردند و شهيدش كردند و دو خلبان ديگر هم در داخل هليكوپتر شهيد شدند.
سرهنگ صدري در مورد نقش پرسنل پادگان سقز گفت:
پادگان سقز يك تيپ از لشگر سنندج است و دستوراتي كه داده شد، قبل از درگيري بوسيله من داده شده بود، منتها شجاعت و فداكاري هر كدام از آنها قابل تقدير است. فرماندهان پادگانهاي سقز و مريوان قاطعانه عمل كردند و عملشان درست بود و طرحهاي لشگر را اجرا كردند.
فرماندهي لشگر كردستان اضافه كرد: «در اطراف ديواندره نيز يك درگيري به وجود آمد كه تعداد زيادي ازمهاجمان در اين درگيري دستگير شدند كه همهشان مسلح بودند. تعداي نيز اكنون در زندان پادگان هستند و چريك فدائي هستند، البته بجرم خودشان اعتراف نميكنند. تعدادي از شهرستانهاي ديگرآمده بودند، عدهاي دختر هم در داخل سنگر دستگير شدند و براي اينكه فردا يك وقتي نگويند تجاوزي به آنها شده من به دكتر گفتم كه آنها را معاينه كنيد، اما هيچكدام حاضر به معاينه نشدند و از داخل يكي از شبكههاي اينها فيلم و عكسهاي سكسي و مواد مخدر بدست آمده كه ميتوانيد در كتابخانه پادگان برويد ببينيد با دخترها چكار كردهاند، دخترهاي مردم برايشان وسيله خوشگذراني بودند و تا به حال يكي دوتا مراجعه كرده و گفتند كه ما حامله هستيم و تكليف ما را روشن كنيد».
در مورد تلفات روزهاي اخير سنندج، سرهنگ صدري گفت: «ما به شهر دسترسي نداشتيم، اما من تصور ميكنم در روزنامه نوشتند كه در حمله به ستون ارتش تعداد كشتههاي مهاجمين 300 نفر بود، اما فكر ميكنم اين رقم از 600 بالا رفته باشد، وقتي 450 گلولهي توپ كه در يك لحظه ميافتد با توجه به اينكه شعاع تركش هر گلولهي توپ دويست يا چهارصد متر است، من تصور نميكنم از حمله كنندگان به ستون ارتشي، جنبندهاي باقي مانده باشد».
-هنوز راه كامياران به سنندج امن نيست؟ 
ج ـ تا يك يك هفتهي ديگر تمام راهها را پاكسازي خواهيم كرد.
-براي دستگيري مهاجماني كه از شهر فرار كرده و به طرف مرز عقبنشيني ميكنند، چه اقداماتي كردهايد؟
ج ـ تصميم گرفتيم روستا به روستا اينها را تعقيب كنيم و اطلاع دقيق هم از محل تجمع همهي آنها داريم كه در كدام روستاها هستند. حتي تعداد تقريبي آنها را نيز ميدانيم. براي پاكسازي شهر از طرف راديو و تلويزيون به مردم گفته شده تمام خانهها جستجو خواهد شد. اگر يك اسلحه بدست آوريم، صاحبخانه را دستگير و بدادگاه انقلاب تحويل ميدهيم.
در جنگ سنندج هم تلفات نيروي هوايي و هوانيروز در سنندج، سه شهيد و چند مجروح بوده است و در بانه هم تعداد زيادي مجروح داريم، در بانه شهيد هم زياد داريم. همين ديروز در بانه، 11 شهيد داشتيم. در بانه پادگان كوچك است و يك ارتفاع است كه مشرف بر پادگان است و اين ارتفاع، قبلاً در اختيار افراد پادگان بود، اما مهاجمين آنرا گرفتهاند و تمام دردسر نيز همين ارتفاع است و اميدوارم كه ظرف امروز يا فردا كلك بانه نيز كنده شود».(اطلاعات4/3/1359)
«شادمهر»،خواستار عمران سريع كردستان شد.
«سرلشگر شادمهر رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، طي اطلاعيهاي دربارة عمران سريع كردستان، به مسوولان امور هشدار داد. متن اطلاعيه به اين شرح است:
«در اين موقع كه گلهاي نوشكفته و لالههاي گلگون بهاري با خون نظاميان و جوانان پاسدار انقلاب سر از خاك براردهاند و واحدهاي ارتش و برادران سپاهي پاسدار با ايثار خون، به مقابله با امپرياليزم جهانخوار و عمال سرسپردة او در كردستان جانفشاني مينمايند، از طرف عموم پرسنل نيروهاي نظامي و سپاه پاسدار سخن ميگويم. درامتثال فرمان حضرت امام وبه پيروي ازخواست ملت قهرمان وانقلابي ايران، ارتش وسپاهيان پاسدار بزودي باقيمانده فعاليت ريشههاي گنديده و دشمنان اين آب و خاك را متوقف و معدوم خواهند نمود، اما براي وصول به اين مقصود، همچنانكه تا كنون بيش از پانصد شهيد و هزار و چهارصد مجروح و معلول به محضر امام و امت تقديم داشته است، براي برقراري امنيت در منطقه، باز هم آماده شهادت و فداكاري است. ليكن ملت و مسوولين وزارتخانهها بايد بدانند كه:
1ـ كردستان را مردمي آرامش طلب و معتقد به انقلاب و جمهوري اسلامي تشكيل ميدهند و اين حقيقتي است كه بعد از تجربيات و تحقيق زياد باور داريم.
2ـ كردستان يكي از محرومترين استانهاي كشور ميباشد كه در رژيم گذشته، ستم فرااني ديده است و با وخوديكه ذخائر مملكت غارت شده است، كمترين عنايتي به اين استان نشده و موقعي كه ميبينم در اين استان، دودكش كارخانهاي ديده نميشود و يا آثاري از عمران و صنعت نيست، ستم بسيار روا شده به اين هموطنان را ميبينيم.
3ـ امپرياليزم و عوامل وابسته به آن، با اطلاع از اين محروميتها سعي نمودند در طول پانزده ماه گذشته، همواره با فتنهانگيزي، دروغ پردازي، تهديدات وقتل و كشتار مردم بيگناه، ممانعت از فعاليت عمراني جهاد سازندگي، دستگير و زنداني نمودن مأمورين دولت و جهاد سازندگي و بالاخره مقابله با واحدهاي ارتشي و ايجاد صحنههائي كه ملت شريف ايران به خوبي آگاه است، اعتبار يك روز پول نفت و ساير اعتبارات عمراني كه به استان كردستان اختصاص داده شده بود، به مصرف نرسيده  و بدنبال اين تلاشها شايع ساختند كه دولت بعد از انقلاب نيز مانند گذشته براي كرد و كردستان كاري نخواهد كرد.
با توضيح مراتب فوق و با تأكيد بر اين واقعيت كه برادران كردستاني و منطقهي كردستان، نيازمند توجه كامل و مستحق اولويتها براي جبران گذشته ميباشند، از عموم آقايان وزراء و سازمانهائي كه در آن منطقه مسووليت و مأموريت دارند،تقاضا ميشود اينك كه ارتش و سپاه پاسداران، منطقه راآمادة فعاليت عمراني نمودهاند و محيط براي هر گونه خدمات ميهني و اسلامي مهياست، چه خوب است قبل از آنكه ضد انقلاب شروع به پخش اكاذيب و ايجاد نااميدي مجدد در منطقه نمايد، عملاً به اين استان محروم و دور از همه نوع تسهيلات،توجه كنند و اگر دير به فكر بيفتند و يا غافل از اقدامات عاجل و ضربتي شوند چه بسا فردا دير باشد. فرياد شهيداني كه در بهترين سنين عمر، جان خود را از دست دادهاند، در كردستان بگوش ميرسد و شما را ميطلبند و اقدامات عاجلانه و سازندة سازمان شما ميتواند آنان را آرامش بخشد».              
 سر لشگر محمدهادي شادمهر- رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.(اطلاعات6/3/1359)
لشگر 16 قزوين ضمن تكذيب شايعات اعلام كرد:
هيچگونه آسيبي به خودروهاي لشگر وارد نشده است.
در پي پخش شايعاتي مبني بر خلع سلاح ستون اعزامي به بانه و انهدام چند تانك لشگر 16 قزوين در اين رابطه اطلاعيهاي انتشار داد و آن را تكذيب كرد.
متن اطلاعيه چنين است:
بنام خدا-اينك كه تلاشهاي مذبوحانه ضد انقلابيون به جايي نرسيده و نتوانستهاند بر اميال پليد خود دست يابند با پخش شايعات بي اساس سعي بر واژگون جلوه دادن اوضاع دارند از جمله خبري شايع ساختند كه در درگيري لشگر 16 قزوين با مهاجمين 5 تانك منهدم و 6 تانك بدست آنان افتاده است در حاليكه لشگر 16 از گردنه  خان عبور نموده و در برخورد با ضد انقلابيون دو نفر شهيد و 8 نفر مجروح داشته است و هيچگونه آسيبي به خودروهاي لشگر وارد نشده است.
گزارشهاي تاييد نشده حاكيست كه پيشمرگان حزب دمكرات با نيرئهاي داخل پادگان بانه درگير هستند و ستون اعزامي از لشگر 16 قزوين هنوز به اين منطقه نرسيده است. (كيهان6/3/1359)
رييس ستاد ارتش خواستار فعاليتهاي عمراني براي كردستان شد.
سرلشگر شادمهر رييس ستاد جمهوري اسلامي ايران ديروز طي اطلاعيهاي در رابطه با آغاز فعاليتهاي عمراني در كردستان به مسئولان امور هشدار داد كه قبل از آنكه ضد انقلاب بتواند مجدداً شروع به پخش اكاذيب در منطقه كند هر چه زودتر اقدامات به ضربتي و عمراني و به مورد اجرا گذارند.
متن اطلاعيه به اين شرح است:
در اين موقع كه گلهاي نوشكفته و لالههاي گلگون بهاري با خون نظاميان و جوانان پاسدار انقلاب سر از خاك برآوردهاند واحدهاي ارتش و برادران سپاهي پاسدار با ايثار خون به مقابله با امپرياليسم جهانخوار و اعمال سرسپرده در كردستان جان فشاني مينمايند. از طرف عموم پرسنل نيروهاي نظامي و سپاه پاسداران سخن ميگوييم. در انتقال فرمان امام و به نيرويي از خواست ملت قهرمان و انقلابي ايران ارتش و سپاهيان پاسدار به زودي باقيماندهي فعاليتريشههاي و دشمنان اين آب و خاك را متوقف و معدوم خواهند نمود. اما براي وصول به اين مقصود همچنان كه تاكنون بيش از 500 شهيد و هزار و چهارصدا مجروح و معلول به محضر امام و امت تقديم داشته است براي برقراري امنيت در منطقه باز هم آمده شهادت و فداكاري است. ليكن ملت و مسئولين وزارتخانهها بايد بدانند كه:
1ـ كردستان مردمي ارامش طلب و معتقد به انقلاب و جمهوري اسلامي تشكيل ميدهند و اين حقيقتي است كه بعد از تجربيات و تحقيق زياد باور داريم.
2ـ كردستان يكي از محرومترين استانهاي كشور ميباشد كه در رژيم گذشته ستم فراواني ديده است و با وجودي كه ذخاير مملكت وارد شده است كمترين عنايتي به اين استان نشده و موقعي كه ميبينم در اين استان دودكش كارخانهاي ديده نميشود و يا آثاري از عمران و صنعت نيست ستم بسيار روا شده به اين هموطنان را ميبينيم.
3ـ امپرياليسم و عوامل وابسته به او با اطلاع از اين محروميتها سعي نمودند در طول 15 ماه گذشته هموراه با فتنهانگيزي، دروغپردازي، تهديدات و قتل و كشتار مردم بيگناه ممانعت از فعاليتهاي عمراني جهاد سازندگي دستگير و زنداني نمودن مأمورين دولت و جهادسازندگي و بالاخره مقابله با واحدهاي ارتشي ايجاد صحنههايي كه ملت شريف ايران به خوبي آگاه هستند.
اعتبار يك روز پول نفت و ساير اعتبارات عمراني كه به استان كردستان اختصاص داده شده بود به مصرف نرسيده و به دنبال اين تلاشها شايع ساختند كه دولت بعد از انقلاب نيز مانند گذشته براي كرد و كردستاني كاري نخواهد كرد با توضيح مراتب فوق و با تأكيد بر اين واقعه كه برادران كردستاني و منطقه كردستان نيازمند به توجه كامل و مستحق الويتها براي جبران گذشته ميباشد از عموم آقايان، وزرا و سازمانهايي كه در آن منطقه مسئوليت و مأموريت دارند تقاضا ميشود اينك كه سپاه پاساران و ارتش منطقه را آمادهي فعاليت عمراني آماده نمودهاند و محيط براي خدمات ميهني و اسلامي مهياست چه خوب است قبل از آنكه ضد انقلاب شروع به پخش اكاذيب و ايجاد نااميدي مجدد در منطقه نمايد عملاً به اين استان محروم توجه كنند و اگر دير به فكر بيافتند و يا غافل از اقدامات عاجل و ضربتي شوند چه بسا فردا دير باشد فريباد شهيداني كه در بهترين سنين عمر و جان خود را از دست دادهاند در كردستان به گوش ميرسد و شما را ميطلبند و اقدامات عاجلانه و سازندهي سازمان شما ميتواند آنان را آرامش بخشد.(كيهان9/3/1359)
اطلاعيه لشگر 64 اروميه دربارة پاكسازي منطقهي ترگور:
اقوام نزديك صنار مامدي تقاضاي سكونت در سلماس كردند.
اروميه ـلشگر 64 اروميه با انتشار اطلاعيهاي اعلام داشت كه پاكسازي منطقهي «ترگور» از ضد اتقلابيون، بوسيلهي نيروهاي نظامي و انتظامي آغاز شدهاست.
در اين اطلاعيه از مردم منطقهي «ترگور» خواسته شد كه اسلحه و مهمات خود را به واحد ارتش واقع در سه راهي «راژان» تحويل دهند.
از سوي ديگر «جمشيد حقگو» استاندار آذربايجان غربي اعلام داشت: « 11نفر از سركردگان كردهاي منطقه «سوما» و مناطق كردنشين شهرستان سلماس، طي نامههايي كه به فرمانده تيپ دو و فرماندار و كميتة انقلاب اسلامي سلماس نوشتهاند، ضمن ابراز تنفر از حزب دمكرات كردستان اعلام داشتهاند كه آمادة  هرگونه فعاليت و فداكاري در راه جمهوري اسلامي بر عليه ضد انقلابيون هستند».
استاندار آذربايجان غربي همچنين گفت: « از اين عده، ظلمات تاجالدين، صلاحجمال، جهانگير محمد و فرهادمامدي برادر و برادرزادگان صنار مامدي و جمال عليزاده، عيسي قنبري، داريوش قنبري و مجيد عليزاده از سركردگان منطقهي كردنشين سلماس هستند كه تقاضاي تعيين محل سكونت در سلماس كردهاند».(اطلاعات12/3/1359)
آخرين گزارشها از تحولات و درگيريهاي آذربايجان
اروميه ـ خبرنگار كيهان:لشگر 64 اروميه با ارسال تلگرامي به دكتر بنيصدر رييسجمهور خواستار اجراي ضربتي تقسيم اراضي در منطقه شد. متن تلگرام به شرح زير است:
رياست جمهور محترم.
بار ديگر فرزندان پاك نهاد اين مرز و بوم و سربازان غيور اين لشگر با كمك برادران كرد مسلمان دست در دست هم نيروهاي ضد انقلاب را از دشت مرگور از محال آذربايجان غربي بيرون راندند و هم اكنون پايگاه ارتش در ميان كوهستانهاي سربه فلك كشيده «بزسينا» مستقر ميباشد. لشگر 64 پياده ضمن پاكسازي اين منطقه كه قريب 5 ماه در اختيار ضد انقلابيون بود از رياست جمهوري استدعا دارد به منظور كمك و مساعدت در امر مردمياري و به خصوص تقسيم اراضي بين كشاورزان واقعي منطقهاوامر عاجري به مبادي مربوطه صادر و تقسيم اراضي در اين منطقه رادر خارج از مقررات اداري و به صورت ضربتي اجرا فرمايند. 
لشگر 64 پياده اروميه
لشگر 64 اروميه اطلاعيهي ديگري خطاب به مردم منطقه صادر كرد كه متن آن چنين است:
هموطنانـ برادران و خواهران كرد منطقه مرگور سلام.
هماكنون برادران سرباز شما به منظور پشتيباني از هدفهاي مقدس ملي در ميان شما هستم و براي تأمين آسايش با تمام وجود كوشا.
ما از شما مردم محترم منطقه ميخواهيم با تصميم جنگافزا تأميني كه ايجاد خواهيم كرد. عمليات مردميابي را در منطقه ايجاد نموده و كمبودهاي منطقه را جبران نماييم.
بياييد دست در دست هم با مشتي گره كرده بر دهان ياوهگويان بكوبيم و ضد انقلاب را از ميان خود برانيم. و با هدف الله و پايندگي ايران به رهبري امام خميني در محيطي آسوده زندگي كنيم. پاسگاههاي دريافت جنگافزا عبارتند از اغبلاق ملكان، راژان و كليه پادگانهاي نظامي و ژاندارمري منطقه.(كيهان13/3/1359)
لشگر قزوين: شايعه انهدام چند تانك،بي اساس است.
بدنبال پخش اعلاميه هايي در شهرهاي كردستان مبني بر خلع سلاح يك ستون اعزامي لشگر 16 قزوين در گردنه «خان»، لشگر 16 قزوين با انتشار اطلاعيهاي اين موضوع را بي اساس خواند.
گروههاي مسلح در كردستان اعلام كرده بودند كه ستون اعزامي لشگر 16 قزوين  به بانه، در گردنة «خان» با پيشمرگان مسلح درگيرشدند و پس 18 ساعت درگيري، 5 تانك منهدم و 9 تانك و كليه پرسنل و خودروهاي آنها با مهمات و آذوقه خلع سلاح شده و 5 نفر از نظاميان مجروح جهت مداوا به محل امني فرستاده شدهاند.
اطلاعيه لشگر
لشگر 16 قزوين ديروز اطلاعيهاي انتشار داد و طي آن اعلام داشت كه موضوع انهدام 5 تانك و از دست رفتن 9 تانك ديگر بي اساس است. متن اطلاعيه لشگر 16 قزوين به اين شرح است: 
بنام خدا
اينك كه تلاشهاي مذبوحانه ضد انقلابيون بجايي نرسيده و نتوانستهاند براميال پليد خود دست يابند، با پخش شايعات بي اساس، سعي بر واژگون جلوه دادن اوضاع دارند. از جمله خبري شايع ساختند كه در درگيري لشگر با مهاجمان، 5 تانك منهدم و 9 تانك بدست آنان افتاده است در حاليكه لشگر 16 از گردنه «خان» عبور نموده و در برخورد با ضد انقلابيون، 2 نفر شهيد و 8 نفر مجروح داشته و هيچگونه آسيبي به خودروهاي لشگر وارد نشده است.(اطلاعات14/3/1359)
لشگر 28 كردستان از هموطنان كرد خواست سلاح و مهمات خود را تحويل دهند.
«لشگر 28 كردستان در اطلاعيهاي از هموطنان عزيز كرد درخواست كرد اسلحه و مهمات خود را به نزديكترين پاسگاه نظامي و انتظامي مستقر در منطقه تحويل دهند. متن اطلاعيه به شرح زير است:
«هموطنان عزيز كرد، اينك كه بياري خدواند بزرگ و همكاري شما مردم شرافتنمند،آرامش و امنيت در شهرهاي سقز و بانه برقرار شده است،از شما اهالي محترم درخواست ميشود كه سلاح و مهمات موخود خود را به نزديكترين پاسگاه نظامي و انتظامي مستقر در منطقه تحويل و رسيد دريافت داريد.
بديهي است كساني كه سلاح و مهمات خود را تحويل نمايند،در پناه دولت جمهوري اسلامي ايران خواهند بود».لشگر 28 كردستان(اطلاعات19/3/1359)
اطلاعيه لشگر 28 كردستان:شهرهاي سقز، بانه و ديواندره از وجود عناصر ضدانقلاب پاكسازي شد.
«به گزارش ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، لشگر 28 كردستان در اطلاعيهاي، پاكسازي شهرهاي سقز، بانه و ديواندره را اعلام كرد و از وزارتخانهها و موسسات مربوطه خواست  هرچه زودتر با اعزام پرسنل اداري خود به محل، به مراجعات مردم اين مناطق پاسخ دهند. 
متن اطلاعيه لشگر 28 سنندج باين شرح است:
بسمه تعالي
چون شهرهاي سقز، بانه و ديواندره از وخود عناصر ضدانقلاب پاك شده است و مردم، در آرامش كامل به سر ميبرند، لذا از كليه وزارتخانهها و موسسات مربوطه تقاضا ميشود، روسا و پرسنل ادارات و سازمانهاي شهري را هرچه زودتر به محل اعزام دارند تا ضمن انجام وظايف محوله، به مراجعات مردم شهر پاسخ دهند و همچنين سازمانهاي امداد و عمران ميتوانند با حضور در محل، خدمات مردمي و مددكاري خود را دنبال نمايند.(اطلاعات26/3/1359)
گفتگويي با فرمانده لشگر سنندج
پس از درگيري كه در بين راه كامياران ـ سنندج اتفاق افتاد منجر به سقوط يك هليكوپتر و آتش گرفتن 5 خودرو شد. با آقاي سرهنگ صدري فرمانده لشگر سنندج به گفتگو نشستيم و چگونگي آن را جويا شديم. متن كامل اين مصاحبه از نظرتان ميگذرد.
س: يك ستون كه از راه كامياران به سنندج در حركت بود با برخوردي كه با گروه مسلح داشت منجر به سقوط يك هليكوپتر و آتش گرفتن 5 خودرو ارتشي شد. اين اتفاق چگونه به وقوع پيوست؟
ج: هليكوپتر به علت نقص فني كه داشت متأسفانه سقوط كرد ولي خودروها را خودمان آتش زديم براي اينكه ضد انقلاب نتواند از آنها استفاده كند.
س: در پاكسازي كه شما از كامياران به سندج انجام دادهايم ديدهايم كه گروههاي مسلح در بين راه ماشينهاي را بازرسي ميكنند توضيح دهيد.
ج: اين كار پاكسازي نبود حركت يك ستون بود، استقرار پاسگاهها در مناطق اين مساله را از بين خواهد برد و پاكسازي قطعي را ما خواهيم كرد.
س: چه اقدامي در جهت ترميم خسارت كردهايد؟
ج: قداماتي در جريان هست كه از طريق استانداري با روشها و برنامهها ترميم خسارت بشود.
س: در باره افراد بيسرپرست چه اقدامي كردهايد؟
ج: كميته صنفي امام نمايندهاي فرستاده و سرپرستي صد كودك را به عهده گرفته است تا آن ها را به حد ليسانس برساند و در دو مدرسه هم ترتيب دادهايم و خانوادههاي بي سرپرست در آنجا نگهداري ميكنيم تا بعداً تصميمي براي آنها گرفته شود.(كيهان15/3/1359)
مهلت براي خلع سلاح
از سوي لشگر 81 زرهي و دادگاه انقلاب كرمانشاه ديروز اعلاميهاي خطاب به اهالي روستاهاي غرب براي تحويل سلاح انتشار يافت.
متن اعلاميه چنين است: بدين وسيله به اطلاع اهالي منطقه غرب خصوصاً روستاهاي بين كرمانشاه، كامياران تا سنندج ميرساند چنانچه ظرف مدت 5 روز از تاريخ 9/3/59 تا 23/3/59 سلاح خود را به نزديكترين پادگان نظامي تحويل نمايد و در امان خواهد بود در غير اينصورت لشگر 81 زرهي با قاطعيت نسبت به خلع سلاح آنها اقدام و متخلفين را به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي خواهد كرد.(اطلاعات6/3/1359)
اطلاعيه
متن دومين اعلاميه لشگر 64 در رابطه با اشغال اشنويه به اين شرح است:
اهالي محترم و ساكنين غيرتمند و ستمديده بخش و آباديهاي اشنويه طبق اطلاع واصله گروههاي سياسي فشار غير قانوني مسلح در منطقه شما را به اجبار وادار و به دادن غذا و خوارو بار و گوشت مينمايد. در صورت مخالفت يا خودداري محكوم به اعدام نموده و اعدام را اجرا مينمايد. براي نجات خود و خانوادهها از اعمال زورگويان و متجاوزين هر چه زودتر اسلحه و مهمات خود را به يگانهاي ارتش در منطقه تحويل دهيد تا در حمايت لشگر قرار گيريد در غير اينصورت لشگر با تمام قدرت هر كس را كه با افراد غير قانوني همكاري نمايد دستگير و مجازات خواهد نمود. ضمناً لشگر از تمام گروههاي مسلح ميخواهد چنانچه هر چه زودتر تسليم شده اسلحه و مهمات خود را به پايگاه مستقر در منطقه تحويل نمايد در تأمين لشگر قرار خواهد گرفت.(كيهان28/3/1359)
در اطلاعيه ستاد مشترك:چگونگي شهادت سه گروگان ارتش اعلام شد.
اين اطلاعيه ديروز از سوي ستاد مشترك جمهوري اسلامي انتشار يافت: 
بسمهتعالي - هموطنان عزيز از خبر گروگانگيري و شهادت سه نفر از قهرمانان راستين انقلاب اسلامي ايران سرگرد سلطانبيگي فرماندار هنگ ژاندارمري ماكو، استوار يكم محمد زاده پاكدل رييس پاسگاه مركزي و جواد قنبري فرمانده سپاه پاسداران آن شهرستان قبلاً اطلاع حاصل كردهايد. اكنون گزارشات تكميلي حاكيست كه ضد انقلابيون وحشيگري را به حد كمال رساندند و اين جانبازان ميهن را ضمن شكنجهاي بس بيرحمانه شهيد نمودند. اين از خدا بيخبران با بستن دستهاي سرگرد سلطان بيگي به روي وي آبجوش ريخته و سپس پوست سرش را ميكنند و صورت وي را چنان له ميكنند كه از روي لباسش شناخته شده. همچنين دستان برادر پاسدار جواد قنبري را بسته سپس ريش وي را آتش ميزنند و پس از ريختن آب جوش بر بدن او چشمهايش را درميآورند، دندانهايش را خرد ميكنند، پاي چپش را از زانو و انگشتان دستش را يكي يكي ميشكنند. پروردگارا اين قربانيان راه اسلام را از نيروي مسلح جمهوري اسلامي ايران بپذير و تو اي ملت قهرمان با آگاهي به چگونگ به شهادت رسيدن اين شهيدان انقلاب با ماهيت غير مردمي و غير اسلامي، ضد انقلابيون بيش از پيش آشنا شديد.(كيهان29/3/1359)
اعلاميه
در رابطه با تسلط ستونهاي ارتشي در اطراف اشنويه اعلاميهي شماره 3 و 4 به اين شرح از سوي لشگر 64 اروميه صادر شده است:
بسمهتعالي
اهالي محترم و ساكنين منطقه اشنويه برادران سرباز شما هماكنون در ارتفاعات مشرف به منطقه براي پشتيباني از شما آمادگي دارند از شما اهالي محترم خواسته ميشود كه سلاحهاي خود را به نزديكترين پايگاه موجود در منطقه تحويل و رسيد دريافت نمايند و پس از تحويل سلاح كليهي اين افراد تحت پناه اسلام و لشگر 64 خواهد بود. ضمناً برابر اطلاع حاصله گروههاي فشار در منطقه تلاش مذبوحانهاي در اين آخرين دقايق زندگي خود را در اشنويه ميگذراند و جهت دريافت پول و خواربار مراجعه و در صورت شخصي كه از خود مقاومت نشان دهد ناجوانمردانه آنها را ترور ميكنند. به طوري كه تعداي ازاهالي  افراد كوهستانهاي اشنويه به يگانهاي مستقر در منطقه شكايت بردند . به اين گونه افراد بيوطن اخطار ميگردد كه پس از دستگيري در داگاه انقلابي محاكمه و مجازات ميشود.
اعلاميه شماره 4 منطقه اشنويه
بسمهتعالي
به اطلاع اهالي محترم و غيور منطقه اشنويه و اطراف ميرساند كه ارتش جمهوري اسلامي ايران در راه پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي و برقراري امنيت و پاكسازي منطقه از عناصر خائن و وطنفروش در هدفهاي تعيين شده مستقر و كنترل منطقه را در دست دارد و بنا به تقاضاي اهالي به منظور تمديد مدت اسلحه و مهمات لشگر 64 تا ساعت 6 بعدازظهر 29 خرداد 1359 مهلت داده شده قبلي را تمديد و به اهالي منطقه اخطار مينمايد در صورتيكه مردم سلاحهاي خود را به يگانهاي مستقر تا ساعت مذكور تحويل نمايند، ضمن اينكه در پناه جمهوري اسلامي خواهد بود قسمتي از پول اسلحه تحويلي را نقداً در محل دريافت خواهد كرد. در غير اينصورت در كمال قدرت نسبت به سركوبي متخلفين اقدام خواهد شد.(كيهان29/3/1359) 
اطلاعيه
در رابطه با ورود واحد ارتشي به اشنويه لشگر 64 اروميه اعلاميهاي به شرح زير صادر كرد:
بسمالله الرحمن الرحيم - برادران و خواهران منطقه اشنويه سلام گرم و صميمانه سربازان به شما وطندوستان و مرزداران غيور كه با تحمل زياد زير دست وطنفروشان و اجنبيپرستان و نوكران امپرياليسم جهاني به سركردگي آمريكا و مزدوراني چون حكومت بعث عراق بودند. سلام به تمام خواهران و برادراني كه با آغوش باز و گرم ما را پذيرا شدند در مدخل شهر با استقبال خود ما را قرين افتخار كردند و ثابت نمودند ايراني در هر زماني ايراني است و عناصر مزدور متعفن را اگر چه مدتي در اثر فشار، تحمل مينمايند ولي در آخر امر او را در زبالهدانها خواهند نمود به كوري چشم تمامي گروه هاي وطنفروش خائن به مملكت و ملت لشگر 64 با شما همرزمان و در پناه الله از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران در مقابل هر متجاوز و بخصوص در حال حاضر اشرار و سرسپردگان آمريكا و بعث عراق تا آخرين قطره خون خود دفاع خواهند كرد. ضمناً يادآور ميشود كه لشگر 64 به كليه تعهدات خود پايبند بوده و در مقدمه ارسال سوخت مورد نياز و آسفالت جاده نقده به اشنويه قدام نمود. (كيهان31/3/1359)
ستون نظامي ارتش، پاسداران و پيشمرگان وارد مريوان شدند.
ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه جاده سنندج- مريوان با دادن يك شهيد پاكسازي و ستون نظامي، وارد شهر مريوان شده است. متن اطلاعيه ستاد مشترك ارتش به شرح زير است:
بسمه تعالي- ستون نظامي متشكل از پرسنل لشگر 28 كردستان از نيروي زميني، برداران پاسدار و پيشمرگان كرد مسلمان، از صبح روز 1/4/59 از سنندج بطرف مريوان حركت و راه سنندج –مريوان و محور جاده و طرفين آنرا پاكسازي و بعد از ظهر ديروز 2/4/59 با دادن يك شهيد از پيشمرگان كرد مسلمان و مجروح شدن 2 سرباز و 2 پاسدار، وارد شهر مريوان شد.
پاكسازي شهر آغاز و هم اكنون ادامه دارد، در طول مسير برادران و خواهران مسلمان كرد مقيم منطقه و آباديهاي اطراف شهر مريوان، ضمن استقبال گرم از ستون، اعلام همبستگي نمودند. اولين تقاضاي مردم منطقه علاوه بر تأمين امنيت، تهيه و در اختيارگزاردن مايحتاج اوليه مردم از قبيل نفت و بنزين و آرد و شكر ميباشد.
بدين وسيله به مسوولين مربوطه اعلام ميگردد كه هر چه زودتر در رفع اين نيازمندينها اقدام نمايند. ارتش جمهوري اسلامي ايران آماده هر نوع همكاري ميباشد. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران
اطلاعيه لشگر 64 اروميه درباره جمع آوري اسلحه در اشنويه
«اروميه- لشگر 64 اروميه با انتشار اطلاعيهاي ازمردم اشنويه خواست سلاحهاي خود را تحويل دهند.
در اين اطلاعيه آمده است:«برادران و خواهران بخش اشنويه، پيرو اطلاعيههاي قبلي: همانطوريكه لشگر 64 تعهد كرده بود، هم اكنون نفت، گاز،گازوئيل و مواد خوراكي تأمين شده و دكلهاي برق تعمير و برق شهر آماده بهرهبرداري و جاده نقده- اشنويه در حال آسفالت است. از مردم محترم بخش اشنويه انتظار دارد به قول خود عمل كرده و سلاح و مهمات خود را به اولين پايگاه ارتش مستقر در منطقه تا ساعت دوازده روز سوم تير ماه 1359 تحويل دهند و رسيد دريافت نمايند.
لشگر 64 هچنين متذكر شده است كه پس از اتمام زمان داده شده، با متخلفين برابر قوانين دادگاههاي انقلاب رفتار خواهد شد.»(كيهان3/4/1359)
توضيح سرتيپ فلاحي در مورد اعزام اعضاي انجمنهاي اسلامي ارتش به بانه
بدنبال چاپ مطلبي تحت عنوان هشدارسازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مورد انجمنهاي اسلامي ارتش،لازم است توضيح زير مورد توجه قرارگيرد:
من، «سرتيپ فلاحي»، بدليل اينكه پرسنل مسلمان ارتش در پادگان بانه، مدت 20 روز در محاصره مهاجمين قرار گرفته بودند، صلاح ديدم از پرسنل انقلابي و مسلمان، جهت تقويت روحيه اين افراد به محل اعزام شوند و به همين جهت،از پرسنل انجمنهاي اسلامي پادگانها كه در صداقت و ايمان آنان شكي نيست، استفاده كرده و با جنگ افزارهاي سبك، آنان را به منطقه فرستادم و در اينجا لازم به توضيح است كه انجمناسلامي سابق ارتش به سه گروه تقسيم شدهاند:
گروهي كه جذب سازمان سياسي و ايدئولوژيك ارتش شدهاند، گروهي ديگر بنام انجمن اسلامي ارتشيان فعاليت دارند كه همواره آمادگي خود را جهت جانبازي اعلام كردهاند و گروه سوم گروهي هستند كه جذب دو گروه فوق نشده و بطور جدي در محلهاي خدمت خود انجام وظيفه نميكنند.
در پادگان بانه، بدليل اينكه نميشد پرسنل را در يك جا جمع و در مورد مسايل ايدئولوژيكي سخنراني  كرد، به همين جهت به تعداد سنگرها احتياج به مبلغيني جهت تقويت روحيه پرسنل بود و اين افرادي كه بنام انجمن اسلامي به محل اعزام شدهاند، وظيفه جنگ ندارند، بلكه در سنگرها مسووليت ارشاد را به عهده داشتند وصرفاً جهت دفاع از خود بوده كه به آنان جنگ افزار سبك داده شده است.
نيروي زميني بعد از انقلاب،همگام با امام و امت در جهت انقلاب حركت كرده است و تعداد زيادي شهيد،مجروح و زخمي داشته است و در مورد خودم بايد بگويم كه در رژيم گذشته سه بار به زندان افتادهام و همكاري من در ويتنام به عنوان نظارت برآتش بس ويتنام به هياتهاي لهستاني،  مجارستاني و اندونزي بوده است و همواره در هر سنگر، آماده خدمت به انقلاب اسلامي هستم».(اطلاعات3/4/1359)
تحويل ضد انقلابيون
كرمانشاه – از سوي ستاد عمليات مشترك غرب كشور، اطلاعيه اي بدين شرح منتشر شد:
بسم الله القاسم الجبارين - قابل توجه اهالي سردشت و توابع، با توجه به اينكه ستون اعزامي از بانه، جهت پاكسازي مناطق آلوده و استقرار در سردشت، در حال حركت است، لازم است اهالي دهات و قصبات مسير «بانه» و «سردشت»، به محض شنيدن خبر، هرچه زودتر اسلحههاي خود و ضد انقلابيون را تحويل دهند. در غير اينصورت، از هر مكاني كه از آن به طرف نيروهاي جمهوري اسلامي، تيراندازي شود، و يا محلهاي آلوده، اسلحههاي خود را تحويل ندهند، آن منطقه با شدت هرچه تمامتر از زمين و هوا منهدم خواهد گشت. لازم به تذكر است به افرادي كه ضد انقلاب را معرفي و يا اسلحههاي خود را تحويل دهند، امان نامه داده خواهد شد. روابط عمومي ستاد عمليات مشترك غرب كشور(اطلاعات6/4/1359)
ضربه به دشمن
كرمانشاه- «سرهنگ كريمي» فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه، ديروز در يك مصاحبه تلفني با خبرنگار خبرگزاري پارس در كرمانشاه گفت: «ساعت 13 پريروز، بين پاسگاههاي شور، شيرين، انجير،ني خزر و هلاله با پاسگاههاي بعث عراق، درگيري آغاز شد كه با پشتيباني سلاحهاي سنگين ارتش جمهوري اسلامي ايران، يك دستگاه تانك نيروهاي مزدور بعث عراق، منهدم گرديد. در اين درگيري، يك تن از افراد ژاندارمري مجروح و به بيمارستان منتقل شد». وي افزود: «نيروهاي بعث عراق، ساعت 20/8 دقيقه پريروز نيز پاسگاههاي سه تپان، چقاشيرگه، سلمان كشته، سانوپا و نفت شهر را زير آتش شديد توپخانه قرار دادند.در اين درگيريها به پاسگاه سه تپان، خساراتي وارد آمد، ولي هيچگونه آسيبي به نيروهاي جمهوري اسلامي ايران وارد نشد. در اين درگيريها افراد ژاندارمري با كمك ارتش و سپاهيان پاسدار، خسارات زيادي به دشمن وارد كردند. بموجب همين گزارش براي دومين بار، ارتش بعث عراق، پريروز با واحدهاي زرهي توپخانه، قصد تصرف پاسگاه «چلات» و گروهان دهلران را داشت كه پرسنل پايگاه، با كمك سپاهيان پاسدار و فرمانده گروهان با شجاعت، شهامت و از خودگذشتگي توانستند ضمن دفع حمله دشمن بساختمان پاسگاه «سورته» و پايگاه دشمن و انبار مهمات آنها خساراتي وارد آورند و ماشين آلات و تانكرهاي نفت و بنزين را منهدم كنند». خبرنگار خبرگزاري پارس، همچنين به نقل از فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه گزارش داد: « درگيري مجددي كه از ساعت 16 در كليه پاسگاههاي همدان آغاز شد. نيروهاي جمهوري اسلامي ايران با شجاعت، تلفاتي به دشمن وارد كردند». فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه گفت: «در قصر شيرين و ايلام، هنوز ساعت 9 صبح درگيري بصورت پراكنده ادامه دارد و افراد ژاندارمري با رشادت و استقامت بي نظيري، حملات دشمن را خنثي ميكنند».(اطلاعات6/4/1359)
جوابيه دايره سياسي ايدئولوژيك- سياسي لشگر 64 اروميه به بيانيه مشترك حزب دمكرات و سازمان چريكهاي فدايي خلق (اكثريت)
آزادي مردم كرد، هر روز صحنه را بر گروهكهاي فاسد تنگتر ميكند.
اروميه ـ خبرنگار اطلاعات از طرف دايره سياسي ايدئولوژيك لشگر 64اروميه،اطلاعيه اي بعنوان  حزب دمكرات و سازمان چريكهاي فدايي خلق(اكثريت ) منتشر شد. در قسمتي از اين اطلاعيه آمده است: «اين حقيقت كه سرنخ آشوبهاي كردستان در دست ابر قدرتها و خصوصاً آمريكا و نوكرهاي داخليش، از جمله عراق و افسران فراري و ساواكي است، مطالبي است كه مدتها پيش ما آنرا يقيناً ميدانستيم و بارها متذكر شده ايم، اما ميخواستيم از زبان خود رفقا بشنويم كه خوشبختانه در اين اعلاميه، آنان صريحاً اعتراف نمودهاند. نمونه كاملش «سرگرد عباسي»، افسر طاغوتي و فراري شاه خائن و رهبر عمليات نظامي حزب دمكرات است، كه بدست برادران دلير ما اعدام انقلابي گرديد».در دنباله اطلاعيه آمده است: «روحاني فاسدي چون عزالدين حسيني، هنگامي كه كه علماي متعهد ما چون «آيتالله منتظري» و «رباني» و «طاهري» بخاطر دفاع از حريم اسلام و مبارزه بر عليه شاه در شهر مهاباد، در تبعيد بودند، بي خيال و با فراغ بال، مشغول انجام وظايف محوله از طرف طاغوت در امر اقامه جمعه بودند و در همان مراسم بود كه همچون مفتي اعظم مصر، طاغوت را اولي الامر و واجبالائمه معرفي كرد، و پس از انقلاب، امام خميني، مردي را كه براي احياي اسلام و نجات مستضعفين قيام كرد و تكفير نمود، بر عليه او اعلام جهاد مينمايد. جالب توجه است كه اين جهاد، همزمان با فتواي مشهور مفتي اعظم مصر صورت ميگيرد. شما در اين اعلاميه، خواستار خودمختاري كردستان در چهارچوب جمهوري اسلامي ايران شده ايد. جالب است، مگر شما نبوديد كه با شعار خودمختاري براي كردستان، دمكراسي براي ايران، خودمختاري را فقط در يك حكومت جمهوري دمكراتيك قابل تحقق ميدانستيد و جمهوري اسلامي را ارتجاعي و ناتوان از اعطاي حقوق خلقهاي ايران ميدانستيد و تنها راه رسيدن به اين هدف را هم فقط در جنگ مسلحانه جستيد».
جلوگيري از توزيع روزنامهها
در پايان اين اطلاعيه آمده است: «شما به مجلس شوراي اسلامي، اين اصيل ترين و مهم ترين مرجع قانوني اين كشور اسلامي كه اميد همه انقلابيون به آن دوخته است، حمله كرديد كه چرا بدون مطالعه، مذاكره را رد كرديد. مگر در اين مساله شكي وخود دارد كه شما مذاكره را براي گذراندن وقت و تجديد قوا ميخواهيد،آيا ميخواهيد دو مرتبه، مجلس به مذاكرات بي سرو ته هيأت سوء نيت تن در دهد، تا شما با خيال راحت، دوباره حكومت دمكراتيك پرولتاريا را ادامه دهيد و مردم مسلمان كرد را به جرم مسلماني و طرفداري از جمهوري اسلامي شكنجه كنيد، چشم دراريد، گوش و بيني ببريد و زنده زنده بسوزانيد. شما كه از نبودن آزادي مطبوعات در كشور ناراحتيد، چرا غير از روزنامههاي كيهان و اطلاعات، از ورود روزنامهها و نشريات اسلامي به مهاباد و بوكان جلوگيري ميكنيد، آيا غير از اين است كه حاكميت شما به جهل و ناداني تودههاي مردم استوار است و اگر مردم از احكام و قوانين مترقي و نوراني اسلام آگاه شوند، هرگز زير بار شما گروهكهاي فاسد نخواهند رفت؟ حال كه زوال خود را ميبينيد و آگاهي اسلامي مردم كرد، هر روز صحنه را بر شما تنگ ميكند و پايان كار خود را نزديك ميبينيد و چه خوب، سرنوشت خود را به «ملامصطفي بارزاني» تشبيه كرديد و به دست و پا افتاده و با انشعابات قلابي و مواضع اكثريت و اقليت، هريك گناه را به گردن گروه ديگر انداخته و با التماس از دولت، ميخواهد امتياز بگيرد، اما اينك كه بيشتر مناطق كردستان به همت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب و پيشمرگان مسلمان كرد، از وخود ضد انقلاب پاك و آزاد شدهاند، همچنان كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نيز خواهان رد مذاكره با گروههاي حاكم بر منطقه ميباشند، هستيم و از دولت خواهيم كه سياست پاكسازي مناطق و سركوبي دشمن در ساير مناطق آزاد نشده كردستان و آذربايجان همانند سردشت و مهاباد و غيره پي گيري نمايند، به اميد آنكه با تداوم اين سياست در منطقه، ملت محروم كرد از سلطه ضد انقلاب و گروهكهاي مزدور و چپنما آزاد شوند و زندگي آرام و مرفهي را در سايه نظام جمهوري اسلامي در پيش گيرند. زنده و پاينده باد نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي – پاينده باد جمهوري اسلامي ايران- درود بر رهبر امت اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني.
دايره سياسي ايدئولوژيك لشگر 64 اروميه(اطلاعات7/4/1359)
اطلاعيه ستاد مشترك غرب كشور
كرمانشاه ـ خبرنگار اطلاعات: از طرف ستاد مشترك غرب كشور، خطاب به اهالي بانه و سردشت اطلاعيهاي صادر شد. در قسمتي از اين اطلاعيه آمده است: «مردم مسلمان كرد، ستون اعزامي بانه و سردشت، با كمال رشادت و قاطعيت، تيراندازي به سوي ستون را از طرف افراد مسلح غيرقانوني از هوا و زمين قلع و قمع خواهند كرد و فقط در صورتيكه هيچگونه تيراندازي و يا حمله اي بسوي ستون صورت نگيرد، نيروهاي مسلح، عكس العملي از طريق هوا و زمين نشان نخواهند داد و شما اهالي مناطق درگير با معرفي يا راندن ضد انقلابيون كه با القاب  فريبنده بين شما نفوذ كردهاند، دلسوزي و برادري خود را نشان دهيد و ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران، با اثبات حسن نيت خود مبني بر ايجاد امنيت و حفظ حدود و ثغور مملكت اسلامي پيشروي خود را ادامه خواهد داد.(اطلاعات11/4/1359)
آخرين گزارشها از تحولات و درگيريهاي آذربايجان
اروميه ـ خبرنگار كيهان:لشگر 64 اروميه با ارسال تلگرامي به دكتر بنيصدر رييسجمهور خواستار اجراي ضربتي تقسيم اراضي در منطقه شد. متن تلگرام به شرح زير است:
رياست جمهور محترم.
بار ديگر فرزندان پاك نهاد اين مرز و بوم و سربازان غيور اين لشگر با كمك برادران كرد مسلمان دست در دست هم نيروهاي ضد انقلاب را از دشت مرگور از محال آذربايجان غربي بيرون راندند و هم اكنون پايگاه ارتش در ميان كوهستانهاي سربه فلك كشيده «بزسينا» مستقر ميباشد. لشگر 64 پياده ضمن پاكسازي اين منطقه كه قريب 5 ماه در اختيار ضد انقلابيون بود از رياست جمهوري استدعا دارد به منظور كمك و مساعدت در امر مردمياري و به خصوص تقسيم اراضي بين كشاورزان واقعي منطقهاوامر عاجري به مبادي مربوطه صادر و تقسيم اراضي در اين منطقه رادر خارج از مقررات اداري و به صورت ضربتي اجرا فرمايند. 
لشگر 64 پياده اروميه
لشگر 64 اروميه اطلاعيهي ديگري خطاب به مردم منطقه صادر كرد كه متن آن چنين است:
هموطنانـ برادران و خواهران كرد منطقه مرگور سلام.
هماكنون برادران سرباز شما به منظور پشتيباني از هدفهاي مقدس ملي در ميان شما هستم و براي تأمين آسايش با تمام وجود كوشا.
ما از شما مردم محترم منطقه ميخواهيم با تصميم جنگافزا تأميني كه ايجاد خواهيم كرد. عمليات مردميابي را در منطقه ايجاد نموده و كمبودهاي منطقه را جبران نماييم.
بياييد دست در دست هم با مشتي گره كرده بر دهان ياوهگويان بكوبيم و ضد انقلاب را از ميان خود برانيم. و با هدف الله و پايندگي ايران به رهبري امام خميني در محيطي آسوده زندگي كنيم. پاسگاههاي دريافت جنگافزا عبارتند از اغبلاق ملكان، راژان و كليه پادگانهاي نظامي و ژاندارمري منطقه. (كيهان13/4/1359)
اطلاعيه لشگر اروميه
لشگر 64 اروميه اطلاعيه شماره 10 خود راخطاب به مردم «اشنويه» به شرح زير انتشار داد:
بسمه تعالي- اهالي محترم و غيور بخش اشنويه و حومه سلام! سلام از سوي برداران ارتشي به شما برادران و خواهران شجاع و با ايمان و مرزداران غيور، لشگر64 چندين بار تاكنون بنا به خواسته نمايندگان آباديها، مهلتهاي داده شده براي خلع سلاح را تمديد نموده و با آخرين مهلتي كه به پايان رسيده بود، ناچار ميبايست عمليات را شروع سازد ولي مجدداً  تعدادي از ريش سفيدان و معتمدان و نمايندگان آن سامان درخواست نمودند كه پاكسازي در اين منطقه بدون خونريزي انجام گيرد.ازآنجائيكه هدف ارتش جمهوري اسلامي برمبناي اصول اسلامي و انجام مأموريت دقيق ميباشد و از پويندگان راه اسلام،حمايت مينمايند درمذاكرات با نمايندگان شما  قرار بر اين شد كه براي جلوگيري از هرگونه خونريزي، افراد مسلح آن منطقه اسلحه و مهمات خود را به يگان ژاندارمري مستقر در اشنويه تحويل و پول اسلحه را دريافت نمايند.لشگر 64 انتظار دارد بايگانهاي ژاندارمري مستقر در منطقه همكاري نموده كه خلع سلاح بدون هر گونه برخورد و درگيري انجام شود تا به ياري حق تعالي بزودي اجراي برنامههاي اقتصادي و سازندگي با آرامش خاطرو ايجاد امنيت ميسر گردد و مشكلات موجود منطقه انشاءالله برطرف گردد.(اطلاعات18/4/1359)
اطلاعيه
دررابطه با اين موضوع،لشگر 64 اروميه اطلاعيه شماره 11 خود را خطاب به اهالي اين منطقه بدين شرح منتشر كرد: 
بسمه تعالي- اهالي محترم و غيور اشنويه و حومه،اكنون كه ارتش و ژاندارمري جمهوري اسلامي، ايران در سايه عنايات پروردگار توانا، توانسته است حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران را در منطقه برقرار نمايد و در صدد است با همكاري اهالي شرافتمند و غيور منطقه امنيت را درسراسر منطقه برقرار نمايد. لذا از كليه برادران انتظار دارد ضمن همكاري بيشتر با ژاندارمري جمهوري اسلامي هميشه و همواره هوشياري انقلابي خود را حفظ نمايند. و از تمام خواهران و برادراني كه در اثر توطئههاي ضد انقلاب مجبور به ترك آباديهاي خود شدهاند، ميخواهيم كه به دهات خود بازگردند و ميدانيم كه به زور اسلحه و ضدانقلابيون نتوانستهايد سياه چادرهاي خود را جمع نمائيد و آنان كه پايگاههاي خود را در شهر و دهات از دست دادهاند و نفسهاي آخر را ميكشند و نيازمندي و غذاي خود را بدست نميآورند ناخودآگاه و به زور به آنان كمك مينمائيد اخطار ميشود هر چه زودتر منطقه فعلي خود را ترك و به دهات خود مراجعه نمائيد،امكان دارد خداي نكرده در موقع تعقيب ضد انقلابيون شما نيز مورد هدف قرار بگيريد.(اطلاعات18/4/1359)
در صورت تحويل ندادن اسلحه،چادرنشينان قطوروالند براي خلع سلاح به آباديها كوچ داده ميشوند.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: فرمانده ستون عمليات مستقر در خوي با انتشار اطلاعيهاي به اهالي منطقه قطوروالند اخطار كرد كليهي اسلحهها و مهمات و وسايل مخابرات را كه در اختيار دارند به پايگاه عملياتي مستقر در قطور تحويل دهند. در اين اطلاعيه اخطار شده است كه چنانچه در مدت مقرر شده اهالي منطقه نسبت به تحويل اسلحهي خود اقدام نكنند كليهي اهالي همراه با احشام خود به روستاها كوچ داده خواهند شد تا نسبت به خلعسلاح آنان اقدام شود. متن اطلاعيهاي كه از سوي ستاد عمليات ژاندارمري مستقر در خوي خطاب به اهالي منطقه قطوروالند انتشار يافت به اين شرح است. به نام خداوند يكتا بدينوسيله به اطلاع اهالي منطقه قطوروالند ابلاغ ميگردد كه از تاريخ 16/4/59 تا عصر روز يكشنبه مورخ 22/4/59 فرصت دارند كليه اسلحه و مهمات غير مجاز و ساير تجهيزات نظامي و وسايل مخابراتي ژاندارمري و ارتشي را كه قبلاً غارت شده و در اختيار دارند بدون هيچگونه ترس، سلاح و مهمات و تجهيزات و وسايل مخابرات را در قبال اخذ رسيد به فرمانده پايگاه عملياتي قطور مستقر در روستاي قطور تحويل نمايند. چنانچه تا پايان وقت مقرر سلاح و مهمات مذكور تحويل نشود كليهي چادرنشينان منطقه از ارتفاعات و غارها، پناهگاهها و ييلاقات با احشام مربوطه به داخل آبادي كوچ و طبق مقررات نسبت به جمعآوري سلاح و مهمات و ساير تجهيزات نظامي اقدام و متهمين تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت لذا از برادران و خواهران مسلمان منطقه قطوروالند انتظار دارد كه در اسرع وقت اين مارها را از آستين بيرون انداخته و به جاي آن بيل كشاورزي و چوب دامداري بردارند و يقين داشته باشد داشتن اسلحه به عوض نعمت براي آنها نكبت به بار خواهد آورد. در خاتمه از درگاه ايزد يكتا براي همهي ساكنين منطقه آرزوي سلامت و موفقيت توأم با امنيت را دارم.
فرمانده ستون عملياتي مستقر در خوي. سرهنگ دوم تاجالديني(كيهان18/4/1359)
اطلاعيه لشگر 64
همچنين لشگر 64 اروميه اطلاعيه شماره 10 خود را در رابطه با استقرار ژاندارمري در داخل بخش اشنويه و تحويل سلاح به مأموران به اين شهر صادر كرد:
اهالي محترم و غيور شهرستان اشنويه و حومه. سلام. از سوي برادران ارتشي به شما. به شما برادران و خواهران شجاع و با ايمان و مرزداران غيور.
لشگر 64 چندينبار تاكنون بنابه خواستهي نمايندگان آباديهاي مهلتهايي داده شده براي خلع سلاح را تمديد نموده و با آخرين مهلتي كه به پايان رسيد ناچار ميبايست عمليات را شروع سازد ولي مجدداً تعدادي از ريشسفيدان و معتمدان و نمايندگان آن سامان درخواست نمودند كه پاكسازي در اين منطقه بدون خونريزي انجام گيرد. لشگر 64 انتظار دارد با يگانهاي ژاندارمري مستقر در منطقه همكاري نموده كه خلع سلاح بدون هر گونه برخورد و درگيري انجام شود تا به ياري حقتعالي به زودي اجراي برنامههاي اقتصادي و سازندگي با آرامش خاطر و ايجاد امنيت ميسر گردد و مشكلات موجود منطقه انشاءالله برطرف گردد.لشگر64اروميه(كيهان18/4/1359)
اطلاعيه مشترك
همچنين ازسوي حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي و لشگر 28 كردستان و فرمانده پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج اطلاعيه اي انتشار يافت :
بسمه تعالي- آنانكه ايمان بياورند واز كارهاي بد و پليد خود كه ناآگاهانه انجام دادهاند توجه كنند خدا و رسول از آنان ميگذرد.(قرآن مجيد)اهالي محترم و مسلمان كردستان كساني كه ناآگاهانه دنبالرو گروههاي منحرف و بر عليه اسلام و مسلمين قيام نموده بوديد و از خانه و كاشانه خود آواره شدهايد بار ديگر به اين نداي حق كه شما را دعوت به بازگشت به دامن اسلام مينمايد فكر كنيد. 
بدينوسيله دادگاه انقلاب اسلامي كردستان و ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران كردستان اين فرصت را به شما ميدهند در صورتيكه در درگيريها و قتل شركت مستقيم نداشته  و سلاحهاي خود را تحويل نمايد به خانه و كاشانه خود برگشته ودر پناه اسلام و دولت جمهوري اسلامي ايران به زندگي خود ادامه دهيد.بديهي است اين فرصت تا قبل از پاكسازي منطقه ميباشد.(كيهان 19/4/59)
اطلاعيه
سنندج ـ لشگر 28 كردستان در پي انتشار اطلاعيهاي كه پريروز در يكي از روزنامههاي عصر از قول اين لشگر منتشر شده بود اين اطلاعيه را در اختيار خبرگزاري پارس قرار داد:
بسمهتعالي- بدينوسيله به اطلاع همشهريان عزيز سنندج ميرساند خبري در يكي از روزنامههاي عصر مورخ 22/4/59 مبني بر اخطار لشگر 28 به ساكنين اطراف تلويزيون و فرودگاه و باشگاه افسران سنندج درج شده است.اين خبر مربوط به وقايع اوايل ارديبهشت سال جاري است كه متأسفانه به علت بيدقتي و عدم احساس مسووليت مسوولين اين روزنامهها اين خبر در شماره ديروز(پريروز) نشريه درج گرديده است،لذا ضمن تكذيب شديد اين خبر اعلام ميگردد: براي مردم مسلمان سنندج جاي هيچگونه نگراني نيستو از طرف ديگر مراتب تحت بررسي است تا عليه مسوولين اين روزنامه اعلام جرم شود.
سخنگوي ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گفتگويي با خبرگزاري پارس اعلام كرد: در دومين عمليات پاكسازي و پيشروي نيروهاي انتظامي به طرف نوسود، روستاهاي «كومهدره»، «ران»، «دريور»، «دوآب» پس از درگيري شديد چند ساعته كه از ساعت 11 بعدازظهر شنبه تا 5 بعدازظهر يكشنه ادامه داشت توانستند اين مناطق را از وجود وابستگان ان پاك كنند.
اين سخنگو اضافه كرد در اين درگيري يكي از پاسداران به نام احمد فتاحي به درجه شهادت نايل آمد. وي افزود: پاكسازي همچنان ادامه دارد و به ياري خدا و همت برادران پيشمرگ مسلمان و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي منطقه را از دست دشمنان خواهيم گرفت.
كرمانشاه ـ بر پايهي گزارشي كه ديروز از پاوه به خبرگزاري پارس رسيد. در ادامهي عمليات پاكسازي منطقه نوسود، نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي پاسداران انقلاب اسلامي، پيشمرگان مسلمان كرد و ژاندارمري، ارتفاعات پشت دوآب را به تصرف درآوردند و اينك براي ادامهي عمليات در اين ارتفاعات مستقر هستند.(كيهان24/4/1359)
گفت و گوي اختصاصي كيهان با فرمانده نيروي زميني و ژاندارمري
ظهيرنژاد: ارتش هرگونه مانعي را از سر راه انقلاب برميدارد.
دشمنان انقلاب ايران با پول آمريكا در كردستان مشغول توطئه هستند.
سرويس سياسي كيهان: تيمسار ظهيرنژاد فرمانده نيروي زميني و سرپرست ژاندارمري كل كشور در يك مصاحبهي اختصاصي با خبرنگار سياسي كيهان ضمن اعلام اقدامات متقابل ارتش در مورد حملات ارتش مزدوران عراق به شهرهاي مرزي كشورمان نظرات خود را دربارهي ساير مسايل مربوط به ارتش جمهوري اسلامي ايران تشريح كرد. وي در پاسخ به اين سئوال كه: با توجه به افزايش حملات ارتش عراق به شهرهاي مرزي كشورمان چرا ارتش جمهوري اسلامي ايران جوابي به اين حملات نميدهد؟ گفت: در اين مورد اولاً بايد به اطلاع هموطنان عزيز برسانم تاكنون ارتش عراق حملهاي كه بصورت تجاوز نظامي به داخل مرز مملكت ما باشد انجام نداده است. حملات ارتش عراق تاكنون بصورت حملات آتشي بوده كه با توپخانه و هواپيما صورت گرفته و به همان ترتيب هم پاسخ اين حملات عليه تأسيسات و پايگاههاي ارتش عراق داده شده است. بطوري كه در حمله چند روز پيش در عراق در يك حملهي متقابل در پاسگاه مرزي عراق به آتش كشيده شد همانطوري كه بارها اعلام شده انقلاب اسلامي ايران قصد توسعهي ارضي ندارد چون اگر اين بود انقلاب از ارزش ميافتاد، ثانياً در حال حاضر ما با دولتهاي استعماري ستمگر جهان سروكار داريم و آنها را ملت ايران به اراده و مشت خالي خودش و فقط با توسل به نداي پروردگار بيرون رانده و خواهند راند. كساني كه بصورت يك قدرت در خارج از مرزهاي ساير عليه اين انقلاب ميتازد بدون شك و بدون ترديد نوكران اين قدرتهاي شيطاني استعماري جهان هستند.اين دولتها در داخل ملتهاي اسلامي بخصوص ملت اسلامي عراق پايگاهي ندارند. ما نميتوانيم به خاطر حملهي صدام حسين و چند نفر از مزدورانشان به مملكت ما، خانه و زندگي عدها از برادران مسلمانمان در عراق را به آتش بگشانيم. ما تلاش ميكنيم آنجايي را مورد حمله و آتش قرار بدهيم كه آنجا ملت مسلمان عراق نباشد. دستور داده شد من بعد از اينكه هر حملهي آتشي عراق را عليه تأسيسات خودمان جواب بدهيم منتها شايد با حجم بسيار بيشتر واضح است كه هدف ارتش عراق از اين حملات چيزي جز كمك به اربابان خود براي تسلط دوباره بر جان و مال و ناموس يك ملت مسلمان و ادامهي حيات ننگين صدامحسين و رژيم مزدور بعث عراق نيست. چون امكان ندارد ملتي در يك سوي مرز بساط ظلم و جور رابرچيند و در سوي ديگر تيرهاي از ملت مسلمان همچنان زير تسلط اهريمنان و از خداي بيخبران قرار داشته باشد.
انقلاب اسلامي ايران اگر در ايران انشاءالله تحقق يابد كه خواهد يافت مسلماً جايي براي صدامحسين باقي نخواهد گذاشت. فرمانده نيروي زميني سپس شرايط و نقش رهبري در پيروزي انقلاب و همچنين توطئه ضد انقلاب بخصوص امپرياليزم آمريكا در زمينه شكستن انقلاب اسلامي ما اشاره كرد و گفت:به نظر من رهبر بايد داراي سهمشخصهي اصلي علاوه بر سايرمشخصات رهبري باشد اول اينكه رهبر بايد خودش نمونهي ضديت با دستگاه حاكم بر مردم ارايه كند و مردم معتقد شود كه اين نمونهاي است از عنصري كه مخالفتر از او كمتر يافت ميشود وگرنه بختيار و امثال او كه صدها بار براي اين رژيم تعظيم كرده بودند و قسم خورده بودند چگونه ميتوانستند رهبر مردم باشد و با آن كساني كه سنگ قانون اساسي گذشته رابه سينه ميزدند. شرط دوم مورد اعتماد بودن رهبر است. مردم بايد رهبر را زماني كه بدنبال او راه افتادند مورد اعتماد بداند و اين شخص مورد پشتيباني مردم قرار گيرد.
اگر سيو شش ميليون مردم اعتقاد نداشته باشند هفتادهزار كشته نميدهند و چه كسي الان ميتواند ادعا كند كه من به اندازهي امام خميني مورد اعتماد مردم هستم. قسمت سوم شرط رهبري داشتن امكانات مادي است، با يك مرور ساده در تاريخ انقلابات دنيا ميبينيد هر انقلابي كه صورت گرفته از يك منبع بزرگ مالي تدارك شده است. البته بسياري از كشورها كودتا كردهاند و اسم آن را گذاشتند انقلاب ولي امكانات مادي انقلاب ايران را اموال ائمهي طاهره تأمين كردند. البته اين عقيدهي من است و شايد خيليها اين را نپسندند ولي مردم ايران بنا به اعتقادات مذهبي تحت نظر امام خميني نذورات خود را كه به مصرف امور مذهبي ميرساندند همين اموال را براي برطرف كردن نيازهاي مادي انقلاب به كار گرفتند و اين تنها وجه مشخص و ممتاز انقلاب ايران است و با ساير انقلابات جهان كه 98درصد آنها از جانب ديگران پشتيباني مادي ميشدند. تيمسار ظهيرنژاد آنگاه به نقش ضد انقلاب و توطئهي ابرقدرتها با همكاري ايادي داخلي آنها در جهت تضعيف انقلاب اشاره كرد و گفت: ما براي رسيدن حكومت نوين مراحلي را پشتسر گذاشتيم كه در اين مراحل همهي مردم در جهت اهداف انقلاب همسو و همجهت بودند ولي در اين ميان عدهاي تا زمان پيروزي انقلاب در خط انقلاب بودند و بعد از مسير تكاملي انقلاب بنا به دلايل مختلف خارج شدند و به عبارتي ديگر كاري با انقلاب نداشتند. اين از نظر ايديولوژي مشكلي براي انقلاب ايجاد نميكرد. اما دستهاي از مسير انقلاب خارج شدند ودر مقابل اين انقلاب قرار گرفتند و ما به اينها هيچ عنواني جز ضد انقلاب نميتوانيم بگوييم. مثلاً كساني كه در روز انتخابات در مقابل آن بايستند و صندوقها را به آتش بكشند و يا اخلال كنند و يا با قيام مسلحانه ميخواهند انقلاب اسلامي را به انحطاط بكشانند حالا اينها را چه كساني ميتواند از مسير انقلاب بردارد. انگليس يا آمريكا؟ خبر اينها را نيروي انقلاب بايد از ميدان بردارد. نيرويي كه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ژاندارمري و ساير نيروهاي مسلح قانوني كه جزء آن هستند، زماني كه چنين وضعي پيش آيد تمام نيروهاي انقلابي و ارتش مؤظف هستنداين سنگ را از جلوي حركت مردم بردارند و اگر چنين نكنند در واقع به انقلاب خيانت كردهاند و خون هفتادهزار شهيد ايراني را به هدر دادهاند. بنابراين آن كسي كه ميگويند ارتش برود به مرزها بايد بداند ك مرزها اينجاست. مرز ضد انقلابي با انقلابي و بدان جهت ما بنا به قانون هر مانعي كه در جلوي حركت انقلاب قرار گيرد آن را مانع ضد انقلاب ميدانيم و سركوبي عاملانش را در آن قطعه بخصوص از وظايف مشروع نيروهاي انقلابي به حساب ميآوريم. وي سپس ادامه داد: حركت ضد انقلابي دشمنان داخلي زماني بصورت گريهي خودش درميآيد كه نيروهاي خارجي دشمن نيز آن را حمايت كند. شما حمايت نيروهاي خارجي دشمن را ميتواندي در قيافهي فرد فرد مخالفين انقلاب ببينيد. شما از اينها بپرسيد اين نيروهاي ضد انقلاب اين همه سلاح را از كجا آوردهاند. سلاحهايي كه خريد و فروش آنها تماماً در كنترل دولتهاست و تجارتش مجاز نيست كدام كسي است كه در مدت كمي توانسته است پنجاههزار مسلسل كلاشينكف وارد ايران كند و آن كدام ابرقدرتهاست كه اين سلاحها را به دست ضد انقلاب داده، حقوقش را تأمين كرده و حتي هدفش را مشخص كرده كه هدف او من و شما هستيم. آن برادر كرد يا تركمن يا بلوچ و يا ترك فريبخورده كه يكمرتبه دست ميگذارد روي ماشه و سي فشنگ كلاشينكف شليك ميكند. ببينيد پولش را از كجا ميآورد. فشنگي كه هر تعداد آن در كردستان به مبلغ 20 تومان خريد و فروش ميشود با همين اطلاعيههاي كه با چاپ افست رنگي لااقل هفتهاي سه چهار بار در سطح منطقه چاپ ميشود، اين هزينهي سرسامآور را چه كسي تأمين ميكند غير از اين كه سلاحها و وسايل از طرف آمريكا يا اسرايل و يا ساير ابرقدرتها در اختيار نيروهاي ضد انقلاب قرار ميگيرد. باز هم مناعلام مينم هر كس يا هر محفلي كه در جلوي حركت انقلاب مردم ايران ميايستاد صددرصد بدانيد كه از جانب يك نيروي كثيف خارجي حمايت ميشود و فقط براي شكستن انقلاب ايران در جهت خيانت به ملت ايران كه واقعاً به دنيا نشان داد با نيروي پروردگاري خود تمام ابرقدرتها را از ايران بيرون راند. سازماندهي شده است. حالا يك عده ميآيند و ميگويند اين انقلاب اسلامي است ولي ملي نيست اين بنيان بايد بدانند ملت ما در زمان مرحوم دكتر مصدق در سال 1332 يك نهضت ملي را هدايت كرد و ما در اصالت و پاكي آن شخص هيچگونه ترديدي نداريم و حتي خود من بخاطر اعتقاد به اين نهضت تا زماني كه طاغوت از اينجا نرفته بود در زندان بودم. آيا شما فكر ميكنيد اين مكتب و اين نهضت به آن پاكي  كه طاغوت 25 سال براي بدنام كردن آن سرمايهگذاري كرده بود چرا در 25 مرداد شكست نخورد ولي چند روز بعد از آن شكسته شد و نتوانست دوام بياورد. ان هم بوسيلهي دويست يا سيصد نفر از اوباش اجير شده؟
من اين را در اين ميبينم كه در آن نهضت اسلامي جبههاش ضعيف بود ولي در انقلاب اخير هر دو يعني هم اسلام و هم مليت به هم آميخته شد و طاغوت را فراري داد و اينبار آمريكا با تمام تلاشي كه كرد، نتوانست انقلاب را در هم بشكند و پيدرپي با شكست مواجه شد. وي افزود: ضد انقلاب و دشمنان ايران از آمريكا و از تمام دولتهاي ستمگر اسلحه گرفته و با پول آنها در كردستان مشغول توطئه و درگيري شدنند. همچنين چند روز پيش كه هواپيماهاي عراقي حمله كرده بودند ما نيروي نظامي در آنجا نداشتيم تا دفاع كنند. براي اينكه اين ددمنشانه آمريكايي و جاسوسان صدام حسين در آن منطقه تسلط دارند و مقداري از مرزهاي كردستان ، سردشت را در دست خود گرفتهاند بايد گفت كه اينها از دشمن دعوت ميكنند تا وارد خاك ميهن شوند  و در مقابل هر مسلماني كه به قتل ميرسانند جايزه دريافت ميكنند. انشاءالله با نيروي ملت و ايمان به پروردگار و انقلاب اسلامي مان آنچنان درسي به آن وطنفروشان بدهيم كه تا عمر دارند ديگر به فكر خيانت نيافتند. اينها بزرگترين جنايتكاران كشور ما هستند و فرمانده نيروي زميني در اين مورد كه رابطه و همكاري ارتش با ساير نيروهاي انقلابي از جمله سپاه پاسداران چه بوده است گفت: رابطهي سپاه پاسداران باارتش نميتواند چيزي جز تفاهم كامل باشد. ما معتقديم كه سپاه پاسداران نيروي مسلحيست كه مستقيماً از انقلاب منشاء گرفته است بنابراين وجود بسيار بسيار لازم و احترامش بر تمام اقشار واجب است و بدين جهت آنهايي كه با انقلاب موافق نيستند و به آنها حمله ميكنند جواناني كه در سپاه پاسداران هستند اغلب پاكترين جوانان ما هستند، همانطور كه ميبينيد آنها از مرگ هراسي ندارند و براي حفظ انقلاب اسلامي تا پاي مرگ پيش ميروند و دسته دسته شهيد ميشوند و حتي قدمي از راهي را كه در پيش آمدهاند به عقب نميگذارند ما بايستي حقيقتاً به چنين حواناني افتخار كنيم اينها شب و روز در راه خدمت به انقلاب اسلامي هستند، منتها تقاضايي هم در دستگاههاي اداري و فرماندهي آن وجود دارد. من البته چون هيچوقت نخواستم غير از واقعيت را بيان كنم اين مطلب را  ميگويم كه تعدادي از اين برادران پاسداران به تصرف اينكه با شورا ميتوانند براي خودشان مأموريت ايجاد كنند اغلب ديده شده است كه كارهايي را كه انجام دادهاند كه بعداً موجب بروز مشكلاتي شده است البته اين در بعضي نقاط به چشم خورده است و اين بزرگترين نقص آنهاست. در حالي كه شورا وظيفهي ديگري در سپاه به عهده دارد و آن اين است كه اين برادران پس از دريافت دستور از ردهي فرماندهي بنشينند و مشورت كنند كه چگونه مأموريت محوله را ميتوانند با كمترين هزينه به انجام برسانند. باز هم ميگوييم كه اين نقصيه در همه جا وجود دارد و من در بعضي از شهرستانها آن را حس كردهام. بايد برادران پاسدار اين مساله را حل كنند كه شورا را براي انجام مأموريتهاي محوله از ردهي فرماندهي بكار گيرند نه براي ايجاد مأموريت و در مجموع ناهماهنگيها ديدم كه اين نقايص بسيار كوچك است و قابل ذكر هم نيست. الان روزنامهاي در جلوي من است كه در آن برادري گله كرده است كه هوانيروز به موقع به كمك ما نيامده و اين موضوع برميگردد به آن مسالهي شورا و بوجود آوردن مأموريت. اگر مسلماً اين برادر برنامهي قبلي را بوسيلهي شورا پياده نكرده بودند و مأموريتي بود كه از طرف فرماندهي صادر شده بود ممكن بود تمام مراحل پشتيباني به موقع صورت مي گرفت. اين برادر گرچه ايمان دارد ولي به علت عدم تجربه كافي بدون در ميان گذاشتن موضوع و كسب اطلاعات به مأموريتي ميرود و درست زماني كه درگير شده است و چارهاي برايشان باقي نماند آنوقت تقاضاي كمك هليكوپتر ميكند، مسلماً ارسال هليكوپتر هم مدتي وقت لازم دارد. اميدواريم كه اين نقص رفع شود و تمام نيروهاي مسلح را تحت يك قاعده و فقط در مسير اسلم دربياوريم. و فكر مي كنم اين موضوع در حال حاضر رعايت شده است، همچنين چندي پيش كه توطئهاي در منطقه مملكت در حال وقوع بود نيروهاي ژاندارمري تماماً در اختيار سپاه پاسداران قرار داشتند و تا آخرين لحظه و نفس آخر آنچنان عمل كردند ك پوزه ياوهگويان احمق را ه خاك ماليدند. فرمانده نيروي زميني و سرپرست ژاندارمري كشور در مورد فعاليتهاي ادارهي سياسي ايديولوژيك ارتش گفت: من اين اراده را اردهاي ميدانم در جهت ترويج و هدايت انقلاب اسلامي و گردانندگان ادارهي سياسي و ايديولوژي ارتش آنچنان ميبايد توانا باشد كه بتواند با زبان و بيان منطقي زيبا و قاطع افكار را در جهت حركت انقلاب اسلامي سوسق دهد به طوري كه تبليغات سوء بيگانگان در آنها اثر نكند. ديگر از هدفهاي ادارهي سياسي، ايديولوژي اين است كه علاوه بر اين كه افكار را در جهت حركت انقلاب اسلامي قرار ميدهد در هر زمان و هر مكاني اهداف حكومت اسلامي ايران را دنبال كند. . . 
سوم ، چون نظامي هسيم بايستي توانا باشيم و جهت فكري را در جهت مأموريتهاي نظامي هدايت كنيم، طوري نشود كه فلان  كسي بگويد ارتش بايد داخل كشور و انقلاب را به حال خودشان رها كند و به مرزها برود. مسالهي ديگر ترويج شعار مذهبي در بين مردم، پرسنل نظامي است كه بايد از طريق اين اداره در تمام زمينههاي نظامي اشاعه پيدا كند و در همين جهت من به آقاي رؤسا گفتهام براي اينكه ما بتوانيم تمام فعايتهاي نظامي را با شئون اسلامي مطابقت دهيم در سربازخانهها اوامر و قوانين اسلامي را بر روي كاغذ يا بيان شيوا به پرسنل آموزش دهند و آنچه را كه مخالف دستورات اسلام است محو كنند. تيمسار ظهيرنژاد در مورد محو آثار و علايم طاغوت در ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: همانطوري كه گفتم رعايت اصول اسلامي و همچنين زدودن قوانين مغاير اسلام از اقداماتي بود كه در ارتش صورت گرفتند و در مورد مسايل هم مقداري كاغذ و فرمها بود كه با نشان طاغوت و ارتش شاهنشاهي منقوش شده بود كه اينها را ما از بين برديم ولي يك نكته را بايد تذكر دهم كه اسنادي در ارتش وجود دارد كه جنبهي سنديت دارد و اين را نبايد از بين برد و به فرض دستوري كه شاه مخلوع براي دادن درجه به يك افسر صادر كرده نبايد از بين برود و از بين برده شود و امثال اينها. . . 
فرمانده نيروي زميني و سرپرست ژاندارمري كل كشور در پايان در پاسخ به اين پرسش كه مشكلات شما در حال حاضر در ارتش جمهوري اسلامي ايران چيست گفت: من موجوديت كشور خود را با همين شكل و صورت قبول كردهام و قرارم اين است كه در همين وضع انجام وظيفه كنم، بنابراين مشكلي در اين رابطه براي ما وجود ندارد.(كيهان26/4/1359)
در درگيري اروميه 14پاسدار به شهادت رسيدند.
در درگيريهاي «بند »اروميه،6 مهاجم كشته شدند. 
اروميه –خبرنگار كيهان: سرهنگ تاج الديني قرمانده ستون عملياتي منطقه قطور اعلام كرد: در منطقهبند و قطور جمع آوري اسلحههاي از گروههاي سياسي غير قانوني همچنان ادامه دارد.ستون ژاندارمريتا بحال نهصد قبضه اسلحههاي مختلف با چهار هزار فشنگ از مهاجمين گرفته است وي افزود: با اقدامات قاطع ستونهاي ژاندارمري، سنار مامدي و همراهانش ناچار شدند منطقه را ترك و به روستاهاي اطراف متواري شدند. طي عمليات در منطقه قطور تعدادي ازمهاجمين دستگير شدند كه طبق قانون با آنها  رفتار خواهد شد. سرهنگ تاج الديني افزود:« ما هم اكنون به كمك اهالي روستاي منطقه قطور و« الند» از طريق استانداري آذربايجانغربي و فرماندهي خوي شتافتهايم و گروههاي امداد استان همچنان در حال امداد رساني هستند و با رهنمودهايي كه شد، ايمان و اعتماد اهالي منطقه قطور روز بروز بر امام امت بيشتر راسخ تر ميشوند و حالاپي بردهاند كه افراد مزدور چه نكبتي براي آنها ارمغان آورده است ودر صورت ادامه اين وضع فلاكت بار چه بلاهايي بر سرشان خواهند آمد. آخرين خبر در اين زمينه حاكي است  در دو روز اخير، 6 قبضه اسلحه در اشنويه و 60 اسلحه در بازرگان به دست مأموران ژاندارمريافتاده است.
-	از سوي ديگر سخنگوي سپاه پاسداران اروميه اعلام كرد كه در درگيري كه بين سپاه پاسداران اروميه بر ضد انقلابيون در روز جمعه 27،4،59 رخ داد و منجر به به شهادت 14 نفر از پاسداران شد 6 نفر ازمهاجمان كشته و 7 نفر زخمي شدهاند.(كيهان1/5/1359)
روستاي «برازان» اروميه از وجود ضد انقلابيون، پاكسازي شد.
«اروميه- روستاي «برازان» از توابع اروميه از وجود اشرار و ضد انقلابيون مسلح غير قانوني پاكسازي شد.
بدنبال اين پاكسازي لشگر 64 اروميه اطلاعيهاي به اين شرح انتشار داد:
بسمه تعالي- براثر تلاش و فعاليت برادران كرد مسلمان منطقه «مرگور» با پشتيباني يگانهاي نظامي، «آبادي برازان» منطقه مرگور كه از مدتها پيش در دست  مهاجمان مسلح غير قانوني بود، محاصره و بدون هيچگونه تلفات و ضايعات خلع سلاح و پاكسازي شد و بعد از اين عمليات، افراد به يگانهاي خود مراجعه كردند.(اطلاعات4/5/1359) 
ادامه پاكسازي در منطقه قطور و الند
ستاد ستون عمليات ژاندارمريمستقر در خوي در رابطه با پاكسازي منطقه« قطور» و «الند» دومين اطلاعيه خود را به اين شرح انتشار داد: 
اهالي منطقه «قطور» و «الند» با عنايت خداوند قادر و متعال با همكاري اكثريت اهالي و ساكنين بخش قطور و الند تا روز 4/5/59 ، 914 قطعه  جنگ افزار غير مجاز و 4255 تير فشنگ جمع آوري و ضبط شد. همچنين تعدادي از اشرار و مزدوران اجنبي و ضد انقلابيون در حين عمليات پاكسازي دستگير و تحت پيگرد قرار گرفتند از آنچه از مراجعات و بيانات اهالي مذاكرات و مباحثات حضوري و تجزيه و تحليل مردم ستمديدهي قطور و الند بهرهبرداري و استنتاج گرديد. نتيجه گرفته شد كه اكثريت با هيچ عنوان آمادگي همكاري با اين اشرار را نداشتهاند ولي از روي ترس و ناچاري و تحويل اسلحه مزدوران با اكراه تظاهر به همكاري ميكردند اكنون كه به لطف پروردگار مأمورين ژاندارمريجمهوري اسلامي ايران مستقر و امنيت حكمفرما ميباشد انتظار دارد اولاًدر آينده ديگر گول اين افراد بي وطن و وعدههاي پوچ و بي محتوا را نخورند و در نهايت شهامت براي حفظ ناموس و اموال خود با آنها به مبارزه برخاسته و اجازهي تجاوز و تعدي به اين قبيل اشخاص را ندهند. ثانياًبا مامورين ژاندارمريهمكاري كرده است و محل اختفاي اين اشرار را كه پنهان شدهاندنشان دهد تا دستگير و قلع و قمع شوند ثالثاً هنوز تعدادي جنگ افزار غير مجاز در دست اشخاص باقي مانده است آنها را دراسرع وقت به واحدهاي ژاندارمريتحويل دهند رابعاً كليه اهالي و چادر نشينان ميتوانند در پر تو امنيت ايجاد شده به روستاهاي خود برگشته و با خيال راحت به امور كشاورزي و دامداري خود برسند در خاتمه پيروزي برادران و خواهران عزيز را در اجراي مناويات امام امت جمهوري اسلامي ايران از حضرت قادر تعالي مسئلت مينماييم.(كيهان7/5/1359)
طي اطلاعيهاي از سوي ستاد مشترك ارتش اعلام شد:جزئيات حمله و درگيري ستون نظامي ارتش با مهاجمان در مريوان 
تهران – خبرگزاري پارس: از سوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي در رابطه با جريان درگيري يك ستون نظامي كه با خود سوخت وموادغذايي براي مردم مريوان حمل ميكردند با ضد انقلانيون وهمچنين چگونگي شهادت 11 نظامي و پاسدار و تلفات دشمن طي اطلاعيهاي چگونگي اين ماجرا اعلام شد.متن اطلاعيه چنين است:« بسمه تعالي يك ستون نظامي متشكل از پرسنل نظامي جمهوري اسلامي، ژاندارمريسپاه پاسداران وپيشمرگان كرد مسلمان در روز 8/5/1359 مأموريت داشت 14 دستگاه تانكر بنزين و گازوئيل و ده دستگاه كاميون حامل خواروبار را بنا به درخواست استاندار كردستان از سنندج براي مردم مريوان اعزام نمايد.
ستون اعزامي در ساعت 30،10 روز نهم درگردنه« گاران» مريوان با ضد انقلابيون ومزودران بي وطن درگير ميشود كه چگونگي درگيري را مشروحاً به آگاهي ملت شريف و بزرگوارايران ميرسانيم:
1-چون مسير اعزام ستون از پيش مشكوك تشخيص داده شد  لذا روز قبل با مواضع دشمن از وجود مهاجمين پاك شده بود ولي مهاجمان با استقرار در دهات اطراف گاران و اطلاع از حركت از حركت ستون در ساعت10،30 صبح روز 5/9 خود را به مواضع گاران رسانيده بودند.
2-ستون اعزامي شب را در گردنه گاران ماند و ساعت 10،30 صبح روز 9/5 به طرف مريوان حركت مينمايد كه در 5 كيلومتري گردنه گاران با مهاجمين و رد انقلابيون درگيرمي شود. مهاجمان ابتدا  قصد محاصره ستون را داشته كه با هوشياري وسرعت عمل و بازتاب سريع وصحيح وبه موقع فرمانده ستون و همكاري كامل و هماهنگي صميمانه برادران پاسدار و نظاميان ستون ازمحاصره نجات و خود مهاجمان بوسيله ارتشيان و پاسداران محاصره ميگردند  و درنتيجه تعداد 35 جسد از مهاجمان بجاي ميماند و بقيه كه تعداد معدودي از آنها زنده مانده بودند متواري ميگردند. 
3- مهاجمين در ابتداي درگيري بوسيله آر پي جي هفت به اولين خودروي ستون تير اندازي مينماييد كه منجر به شهادت تعدادي از برادران پاسدار و سرباز ميگردد.
4- ستون اعزامي پس از هفت ساعت درگيري با دادن 11 شهيد از بهترين برادران نظامي وپاسدار و 36 مجروح موفق ميشود در ساعت 30،5 بعداز ظهر همان روز وارو مريوان گرديد و محموله خود را كه 14 تانكر سوخته حامل بنزين وگازوئيل و ده كاميون خواروبار بوده و سالم به مقصد مريوان برساند 
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران فداكاري و جانبازي اين شهيدان به خون خفته اسلام را كه هدفشان رسانيده آذوقه به ساير برادران مسلمان هم وطن خود بوده به امام امت ملت به پاخاسته ايران و خانواده عزيزشهيدان  تبريك ميگويد.(كيهان11/5/1359)
اطلاعيه لشگر 64 اروميه
لشگر 64 اروميه با انتشار اطلاعيهاي, توطئه كودتاي نافرجام را محكوم و  از آن ابراز تنفر كرد. متن اطلاعيه بدين شرح است:
بسماللهالرحمنالرحيم
بار ديگر، دست جنايتكار آمريكا از آستين نوكران مزدور داخلي كه متأسفانه لباس مقدس سربازي را بتن داشتند درآمد تا به خيال خود اساس حكومت اسلامي را درهم ريزند اما اينها كور خواندند كه دست خدا با اين انقلاب ورهبر آن است.
بدينوسيله پرسنل متعهد و با ايمان لشگر 64 اروميه, اين توطئه شوم را محكوم و از آن ابراز تنفر ميكند و بكليه عناصر مشكوك و خائن اخطار ميكند كه كليه حركات آنان را زير نظر داشته و به اشد مجازات محكوم خواهند شد.پرسنل اين لشگر هميشه آماده فداكاري در راه آرمانهاي مقدس اسلامي و امام خميني مي باشد.(اطلاعات11/5/1359)
اطلاعيه ستاد مشترك
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در اطلاعيه مشروحي، حريان درگيري يك ستون نظامي با ضد انقلابيون و چگونگي شهادت 11 نظامي و پاسدار و تلفات دشمن را اعلام كرد.
متن اطلاعيه به اين شرح است:
بسمه تعالي- يك ستون نظامي متشكل از پرسنل ارتش جمهوري ايران، ژاندارمري، سپاه پاسدارن و پيشمرگان مسلمان كرد در روز 8/5/59 مورد تهاجم مهاجمين مسلح قرار گرفتند ودر اين درگيري  نفر از نيروهاي اسلام به شهادت رسيدند.
سفر فرمانده نيروي زميني
تيمسار ظهير نژاد فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و سرپرست ژاندارمري به منظور بررسي وضع منطقه و معرفي فرماندهان جديد سپاه و لشگر 81 زرهي وارد كرمانشاه شد و صتح ديروز به اتفاق سرهنگ كريمي فرمانده ناحيه ژاندارمري كرمانشاه، با هليكوپتر رهسپار استان ايلام شد.
اطلاعيه لشگر 64
ستاد مشترك ارتش ارتش جمهوري اسلامي ايران اطلاعيه شماره 16 لشگر 64 اروميه را به اين شرح در اختيار خبرگزاري پارس قرار داد: 
بسمه تعالي- اهالي شرافتمند و مسلمان منطقه اشنويه، اكنون كه يگانهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران بنا به درخواست شما اهالي غيور و مرزنشينان از جان گذشته در اين منطقه مستقر گرديده و مسووليت دارد امنيت كامل شما را به منظور تأمين رفاه و آسايش ساكنين محترم منطقه برقرار نمايد.لذا توجه خواهران و برادران عزيز شهر اشنويه و حومه را به رعايت نكات زير معطوف ميدارد:
1-هرگونه رفت و آمد از ساعت 30/9 بعد از ظهر الي 5 صبح روز بعد از محورهاي اشنويه- نقده و اشنويه- جلديان-  درهقاسملو و ساير محورهاي منتهي به اشنويه به منظور برقراري تأمين عابرين بايد با اجازه مقامات انتظامي و نظامي باشد.
2-هرگونه رفت و آمد افراد مسلح غير قانوني بطور كلي ممنوع ميباشد.
3-چنانكه درساعات ذكر شده با فرمان ايست مأموران مواجه شوند، بلافاصله توقف و خود را تسليم نمايند در غير اينصورت با آتش مأموران روبرو خواهند شد. (اطلاعات13/5/1359)
اخطار لشگر 64 اروميه:مردم مهاباد، پيرانشهر و اشنويه در صورت همكاري با مهاجمين مجازات ميشوند.
اروميه ـ اخطار لشگر 64 اروميه اعلاميه شماره 19 خود را خطاب به اهالي شهرهاي مهاباد، پيرانشهر و اشنويه انتشار داد در اين اطلاعيه آمده است: 
بسمه تعالي
 اهالي محترم شهرستان مهاباد و پيرانشهر و اشنويه و روستاهاي اطراف تابعه به طوري كه قبلاً نيز به اطلاع رسيده است چنانچه مشاهده شود از طرف هر گروه، فرد يا سازمانهاي مسلح غير قانوني به هر نحوي اقدام به بمبگذاري و تخريب و گروگانگيري و راهزني وسايل و تجهيزات پرسنل نظامي و انتظامي نمايند و يا افراد غير انتظامي را مورد تهاجم قرار دهند ضمن دستگيري مرتكبين آنها را بلافاصله به دادگاه نظامي تحويل و تا به جزاي اعمال ننگين خود برسند. ضمناً اين كه ساكنان نزديك به محل حادثه در مقابل ملت ايران جوابگو خواهند بود و لذا به كليه ضد انقلابيون و گروههاي مسلح غير قانوني اخطار ميشود: كه اسلحهها و مهمات خود را تا وقت باقي است به نزديكترين يگان نيروهاي انتظامي تحويل دهد. در غير اين صورت تا مرحله انهدام سركوب خواهند شد. ضمناً چنانچه اهالي منطقه به هر طريق با ضد انقلابيون همكاري نمايند آنان نيز جزو ضد انقلابيون بوده و به دادگاه اسلامي تحويل داده و به جزاي اعمال خود خواهند رسيد. اهالي محترم و شرافتمند منطقه از تهديد و گروگانگيري و ايجاد رعب و وحشت اين خودفروختگان مملكت و ملت نهراسيد قبلاً از همكاري برادران كرد متشكريم.
 اسلام پيروز است. ارتش اسلام با اتكاء به قدرت لايزال خداوند متعال كليه ضد انقلابيون را با قدرت و قاطعيت سركوب خواهند كرد.  پادگان مهاباد نيز اطلاعيه شماره 2 خود را خطاب به اهالي اين شهر به شرح زير انتشار داد:
 اهالي محترم و شرافتمند مهاباد، در اين لحظه كه گروههاي سياسي غير مسوول شهر مهاباد را ترك كردهاند. احتمال دارد افرادي فرصتطلب و ضد انقلاب مبادرت به مينگذاري در اماكن عمومي و جادهها نموده و ايجاد رعب و وحشت نمايد و خسارت مالي و جاني به بار آورند و مسووليت آن را به عهده نيروهاي انتظامي و يا سپاه پاسداران و يا ديگر ارگانهاي دولتي نموده و چنين وانمود ميكنند كه آنها بودهاند كه امنيت شهر را تامين نمودهاند. لذا پادگان مهاباد از يكايك اهالي منطقه انتظار دارد، نهايت همكاري را با  برادران پاسدار و نيروي انقلاب اسلامي به عمل آورند و به تبليغات شوم غيرمسوول وقحي نگذارند و خود مبادرت به خنثي نمودن آنها نمايند. ارتش پشتيبان شما اهالي كرد بوده و تا آخرين قطره خون را فداي ملت و آرمانهاي ملت خواهد كرد. و خانوادهها بدانند كه برادران ارتشي حامي آنها خواهد بود.(كيهان25/5/1359)
افراد مسلح در كردستان از زمين و هوا سركوب ميشوند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: ستاد عمليات مشترك غرب كشور در سه اطلاعيه پي در پي به افراد مسلح غيرقانوني در منطقه كامياران و نوسود و نومثه شديداً اخطار كرد كه هرچه زودتر اسلحههاي خود را زمين بگذارند در غيراينصورت از راه هوا و زمين مناطق آلوده به ضد انقلاب را سركوب خواهد كرد. 
به گزارش خبرنگار كيهان از كرمانشاه  با پيشروي قدم به قدم اما قاطع واحدهاي تحت اختيار ستاد عملياتي غرب كشور و پاكسازي تدريجي مناطق آلوده به ضد انقلاب روز به روز امنيت بيشتري در اين مناطق به وجود ميآورد. در گزارش خبرنگاري كيهان گزارش شده است: كه عمليات شديد هوايي و زميني واحدهاي ستاد غرب كشور گروههاي مسلح و وابستگان و مزدوران منطقه كردستان و نوار مرزي را به سوي مرز عراق كشانيده است آخرين اطلاعات دريافت شده از مسوولان نوار مرزي در ارتباط با اين عقبنشيني حاكيست كه تجمع نيروهاي مسلح در نوار مرزي نوسود اين منطقه به صورت پايگاه بزرگ اين گروهها در آمده است. در قسمتي از اطلاعيه ستاد عملياتي مشترك غرب كشور آمده است: افسران فراري و خود فروختگان ارتش در ميان اين گروههاي مسلح نفوذ كرده و با گسترش شايعات قصد دارند مردم اين مناطق و روستاهاي اطراف نودشه و هاني كرمله را به اين بهانه كه ارتش ميخواهد خانههاي آنها را بمباران كند به سوي خود جلب كند در يكي از اطلاعيههاي اين ستاد خطاب به مسلمانان شريف مناطق كميته هاني كرمله و بي درداس آمده است: 
اي عزيزان! ما شاهد فشار ظالمانه مزدوران بعثي عراق و خود فروختگان داخلي كه هر روز به نحوي شما را به ستم ميكشاند هستيم. همچنين شاهد تظاهراًت شما عزيزان در مقابل با اين مزدوران خود فروخته يعني: كومله، دموكرات، رستگاري و امثال و ذالك نيز هستيم و هر كجا كه باشيم پشتيبان شماييم. شما با مخالفتتان با اين گروهها غيرت اسلامي خود را نشان ميدهيد اكنون سران اين مزدوران در حال فرار از مرز به سوي اربابان خود هستند شما مقاومت نماييد و آنها و اياديشان را هرچه زودتر تحويل قواي انتظامي و سپاه پاسداران دهيد و بدانيد كه زحمات شما در اين راه قابل قبول درگاه حق قرار ميگيرد و دولت نيز يار و مددكار شماست. گزارشهاي رسيده از عمليات پاكسازي كامياران حاكيست كه از سوي ارتش جمهوري اسلامي ايران با كمك هليكوپترهاي كبرا و نيروهاي پياده به حملات مهاجمين پاسخ داده ميشود و در اين درگيريها صد تن از مهاجمين كشته و ده تن از آنها از جمله دو دختر زخمي شدند. در اين درگيريها همچنين سه افسر درجهدار ارتش به اسامي: ستوان يكم مطاعي، ستوان يكم خداورديزاده و استوار دوم عزيزي به شهادت رسيدند. چهار ارتشي ديگر نيز به علت انفجار مين زخمي شدند. و براي مداوا به بيمارستان كرمانشاه انتقال يافتند روابط عمومي ستاد عمليات مشترك غرب كشور همچنين طي اطلاعيهاي گزارش داد: در ادامه پاكسازي محور كامياران، گازرخاني، جادههاي توبريز و كوله در به تصرف ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و تلفات سنگيني به گروههاي كومله، فدايان خلق و دموكرات وارد شد. در اين درگيري ضد انقلاب به سلاحهاي كاليبر 50، تيربار، ژ ـ 3، آر، پي، جي، 7 و خمپاره مجهز بود. فرماندار مريوان طي گفتگويي اعلام كرد: مخابرات مريوان كه در جريان حملات اخير ضد انقلابيون از كار افتاده بود به علت عدم ارتباط با شهرهاي ديگر مشكلاتي براي اهالي شهر ايجاد كرده بود. بر اثر فعاليت كاركنان مخابرات مريوان روز گذشته به كار افتاد و ارتباط تلفني با سنندج و ديگر نقاط ايران برقرار شد. وي افزود: همچنين به علت نبودن مواد سوختي، مردم در مضيقه به سر ميبرند در اين مورد نيز با فروش نفت، گازوئيل و بنزين توسط شركت نفت اين مشكل مردم نيز رفع شد. فرماندار مريوان افزود: كارهاي عمراني در سطح شهر توسعه پيدا كرده و قريب سيصد نفر كارگر مشغول به كار هستند و در حال حاضر مريوان آرام و مردم زندگي عادي خود را ميگذرانند. همچنين مردم با اميدواري با نهادهاي انقلابي همكاري لازم را ميكنند. وي در مورد بيمارستان اين شهر گفت: حدود 32 تخت ديگر به اين بيمارستان اضافه شد و به زودي مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد. گزارشهاي رسيده از منطقه غرب كشور همچنان حاكيست مهاجمين مسلح پاسگاه خانلر از توابع اشنويه را با تفنگ 57 و خمپاره 60 مورد حمله قرار دادند كه بر اثر مقاومت شديد افراد مستقر در اين پاسگاه متواري شدند در اين حمله هيچگونه خسارتي به پاسگاه وارد نيامد. 
انفجار 3 مين در نقده
گزارش رسيده از اروميه حاكيست كه بر اثر انفجار 3 مين در دو مسير نقده ـ اشنويه و نقده ـ پيرانشهر 7 نفر مجروح شدند و به دو وسيله نقليه نظامي و مسافربري و يك كمباين خسارتي وارد شد. انفجار اول در نزديكي روستاي قالاتان از توابع اشنويه روي داد كه در اثر آن يك كمباين آسيب ديد. رييس پاسگاه «بچنلو» از توابع اشنويه پس از اطلاع از ماجرا به اتفاق دو نفر جوانمرد و يك سرباز عازم محل حادثه شد كه در ده متري حادثه جيب حامل آنها بر اثر برخورد با مين آسيب ميبيند كه در اين حادثه دو جوانمرد و يك سرباز زخمي ميشدند. انفجار مين ديگر در جاده نقده ـ پيرانشهر و در گردنه «دوآب» رخ داد و طي آن به يك اتومبيل مسافربري خسارتي وارد و چهار نفر از سرنشينان آن مجروح شدند. يكي از زخميشدگان به علت سطحي بودن جراحت سرپايي معالجه شد و سه تن ديگر به اروميه و نقده منتقل شدند. گزارشهاي رسيده از غرب كشور همچنان حاكيست بر اثر انفجار سه اتومبيل حامل گروهي از اعضاي حزب دموكرات كردستان 20 عضو اين حزب كشته و حدود 30 تن ديگر مجروح شدند. اين افراد كه جهت آموزش با مواد منفجره عازم «بني كندي» بودند در جاده مريوان با نيروهاي ارتش و پاسداران برخورد پيدا كردند. اين خبر را روابط عمومي ستاد عمليات مشترك غرب كشور با انتشار اطلاعيهاي اعلام كرد:
نيروهاي مسلح متشكل از پيشمرگان مسلمان كرد، سپاه پاسداران سلماس و ستون عملياتي ژاندارمري مستقر در خوي در چند روز گذشته در درگيري با ضدانقلابيون مسلح در روستاي قزلكندي تلفات سنگيني را به نيروهاي مسلح وارد كردند در اين درگيري كه 4 ساعت به طول انجاميد از سه تير آر، پي، جي، 7 ساخت شوروي به غنيمت گرفته شد. در حمله مهاجمين به مقر سپاه پاسداران شاهيندژ تعدادي از خانههاي محل ويران شد. روابط عمومي ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي طي اطلاعيهاي در اين مورد اعلام كرد: عدهاي مهاجم به مقر پاسداران در شاهيندژ با خمپاره حمله بردند كه در اين حمله عدهاي از اهالي محل زخمي شدند. عمليات پاكسازي در اطراف تكاب نيز ادامه دارد و در جريان اين عمليات روستاهاي قيره سون، بدرآباد، كهريزه و دوزخ دره از عوامل ضد انقلاب پاكسازي شد. خبرنگار پارس از سنندج گزارش داد كه در اين شهر به شدت شايع شده است كه 30 تن از افراد كومله قصد داشتهاند خود را به نيروهاي جمهوري اسلامي معرفي كنند در يك كيلو متري روستاي «افريان» واقع در منطقه كامياران به وسيله عوامل و ايادي صديق كمانگر يكي از گردانندگان معلوم كومله از پشت به رگبار مسلسل بسته شدهاند. اين خبر مورد تاييد كاك رحيم احمدي فرمانده پيشمرگان مسلمان كرد شاخه سنندج نيز قرار گرفته است. اين گزارش همچنان حاكي است كه خبر قوپا در بين مردم پراكنده شده است كه تعدادي از اعضاي مسلح حزب دموكرات، كومله و ديگر گروهها در سه روز اخير خود را به نيروهاي انقلابي تسليم كردهاند.(كيهان6/6/1359)
دادگاه ويژه نظاميان در كردستان شروع به كار كرد.
سنندج ـ خبرگزاري پارس: در پي تشكيل دادگاه ويژه نظاميان در استان كردستان افسري نماينده اين دادگاه ضمن اين گفتگو هدف و وظايف دادگاه انقلاب ويژه ارتش را تشريح كرد وي ضمن اشاره به صداقت و حسننيت نيروهاي ارتشي سپاه پاسداران و ژاندارمري و اينك اكثريت به طور داوطلب براي خدمت به كردستان آمدهاند گفت: امكان بسيار دارد كه افراد فاسد، توطئهگر و شناخته شده جريان جديدي را ميان اين برادران به وجود آورند و مسير آنها را كه همان راه اسلام است منحرف كنند لذا براي جلوگيري از اين جريانات دادگاه ويژه نظاميان در استان كردستان از چهارشنبه گذشته فعاليت خود را آغاز كرد وي افزود وظايف اين دادگاه تصفيه دادگاه نظامي سابق، جذب و جاي گزين كردن نيروهاي جديد انقلابي اعم از نماينده ارتش سپاه پاسداران، شهرباني، ژاندارمري و رسيدگي به پروندههاي توطئهگران افراد ضدانقلاب و پخش كنندگان اعلاميه و كساني كه مفاسد اخلاقي دارند و چنانچه جرايم سنگين باشد پرونده به مركز ارسال خواهد شد. افسري در پاسخ به سوال كه آيا اين دادگاه ارتباطي با دادگاه انقلابي سنندج دارد يا نه گفت: خير اين دادگاه صرفاً مخصوص رسيدگي به جرايم پرسنل نظامي در استان كردستان تشكيل شده است.(كيهان6/6/1359)
بيانيه ستاد مشترك غرب كشور:رهبر فاجعه آفرينان كردستان،حمله به ستون اعزامي به سردشت را وظيفه شرعي مي داند!
كرمانشاه ـ خبرنگار اطلاعات: روابط عمومي ستاد عمليات مشترك غرب كشور در رابطه با درگيريهاي پريروز منطقه، ساعت 9 و 30 دقيقه ديروز اطلاعيه اي به اين شرح صادر كرد: «در درگيريهاي پراكنده ديروز (پريروز) در مناطق مرزي سومار و نفت شهر در مقابله با تهاجمات ارتش مزدور بعث، عراق6نفر از برادران سپاهي و ارتش جمهوري اسلامي شهيد شدند.همچنين درگيري با عوامل مسلح در سقز، يكي از پاسداران شهيد شد و در مقابل چند تن از مهاجمين كشته و تعدادي زخمي شدند».(اطلاعات13/6/1359)
بيانيه ستاد عمليات مشترك غرب كشور
از سوي روابط عمومي ستاد عمليات مشترك غرب كشور در رابطه با عمليات منطقه سردشت اطلاعيه اي به اين شرح منتشر شد:
بسمه تعالي- فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحيوه الدنيا بالاخره و من يقاتل  في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجر عظيماً (آيه 74 سوره نساء)
«مؤمنان بايد در راه خدا با آنانكه حيات مادي دنيا را بر آخرت گزيدهاند،جهاد كنند و هركس در جهاد براه خدا كشته شد، يا فاتح گرديد، زود باشداو را اجري عظيم دهيم». ستون اعزامي به سردشت، با تمام موانعي كه ضد انقلاب بر سر راه آن ايجاد مينمايد، با سلاح خون و شهادت، همچنان به راه خود كه راه خدا و راه شهدا  و صديقين است، ادامه ميدهد. سربازان جان بركف در كوههاي كردستان، با اينكه ضد انقلاب هر لحظه در كمين است تا به فاجعه اي دست يازد، آنها همچنان با قامت استوار در مقابلشان ايستادهاند. فاجعه آفرينان در كردستان، از كوچكترين حمايت از ابرقدرتها دست برنداشته و به ننگ نوكري تن در دادهاند تا جائي كه رهبرشان، اين ضد خدا و ضد مردم، حمله به ستون را جزو وظايف شرعي ميداند و تارو مار كردن سپاه خدا را از وظايف اصلي به اصطلاح «سوسيال اسلامي» شان ميدانند و رياكارانه در مقابل مردم دست به دعا و نيايش بر ميدارند و عجب، قرآن بر سر نيزه ميكنند و از قرآن، آيه استخراج نموده و ضد خدا و ضد مردمان را به غلط شهداي خدا و شهداي راه خلفاي راشدين ميدانند. اين كوردلان، براي رسيدن به اهداف پليدشان از هيچ وسيله اي فرو گذار نكرده و خيانت ميكنند. حال خدا باشد يا قرآن باشد، فرقي نميكند. به ملت و مردم هوشيارمان در كردستان كه ماندند و همهانها كه براي  استواري حق، در سنگر خدا دفاع ميكنند.نويد ميدهيم كه طبق آيه قرآن، چه كشته شويم و چه پيروز گرديم، براي ما فرقي نميكند و هر دو براي ما به منزله پيروزي است و براي اتمام حجت به گروههاي مسلح غير قانوني و مردم مسلمان كردستان هشدار ميدهيم كه اي گروهاي مسلح، دست از آدم كشي برداريد و جان برادران و خواهران ما را در اين منطقه بيش از اين به خطر نياندازيد كه به خدا عذاب شما سخت دردناك است. اي مردم مسلمان كردستان، اين عوامل مزدور را بگيريد و به مسوولين امر تحويل دهيد و دين خود را در در پيشگاه خدا در برابر خون بيش از هزاران شهيد ادا نماييد».(اطلاعات13/6/1359)
انتشار اطلاعيه
اين اطلاعيه،صبح امروز از سوي اداره سياسي و ايدئولوژيك لشگر 64 اروميه انتشار يافت:
بسمهتعالي- بارديگر ضد انقلاب، از سياهي شب استفاده كرده و به پادگان اروميه با سلاحهايي همچون خمپاره و غيره حمله نمود و اين درگيري از ساعت يك و نيم تا صبح ادامه داشت. خوشبختانه لطف خدا و پيش بينيهاي قبلي و تامين حفاظت شديد محوطه پادگان، بغير از خسارت مالي اندك، هيچگونه تلفات جاني وارد نشد و بلافاصله از داخل پادگان به حمله مهاجمين با سلاحهاي سنگين و تيرهاي منحني با شدت هرچه كاملتر پاسخ داده شد كه موجب خاموشي آتش ضد انقلاب گشت.(اطلاعات26/6/1359)
اطلاعيههاي عملياتي و درگيريها
از طرف روابط عمومي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، اطلاعيه اي بدين شرح منتشر شد: بسمهتعالي
به فرمان رياست جمهوري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح، از اين تاريخ، اطلاعيههاي عملياتي و درگيريهاي عملياتي دورن مرزي، و برون مرزي نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران به استحضار ملت شريف ايران ميرسد. اخبار و اطلاعيههاي ديگر كه از طريق ساير سازمانها اعلام ميگردد، مورد تأييد ستاد مشترك نيست.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران
خسارت و درگيريها
ستاد مشترك ارتش حمهوري اسلامي ايران  در رباطه با درگيري ضد انقلابيون داخلي و همچنين مزدوران رژيم  ارتش بعث عراق، پنجمين اطلاعيه خود را  باين شرح اتشار داد: بسمه تعالي- به آگاهي ملت انقلاب آفرين و اسلام پناه ايران ميرساند نيروهاي ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران و ساير قواي مسلح محلي جمهوري سلامي ايران، همگان در يك سنگر و با يك هدف، با دشمنان اسلام و ميهن پيكار نمايند.
الف ـ در روز 27 شهريور ماه، عناصر مسلح غير قانوني كه تعداد آنها حدود 100 نفر بود، با مسدود كردن جاده ماكو ـ بازرگان ايجاد مزاحمت و متوقف ساختن خودروهاي اشخاص، دو دستگاه خودروي گمرك را به آتش كشيدند ـ در بعدازظهر روز 27 شهريور، ماه از سوي ضد انقلابيون با سلاحهاي سبك و سنگين بسوي ستون نظامي كه عازم نقده بود، تيراندازي گرديد كه با مقاومت شديد نيروهاي نظامي روبرو گرديد.
ـ درساعت 4 بامداد روز 28 شهريور ماه، از طرف ضد انقلابيون مستقر در سقز به طرف پادگان سقز تيراندازي گرديد كه با اجراي آتش متقابل نيروهاي پادگان، مواضع ضد انقلابيون منهدم و در هم كوبيده شد.
ب ـ در ساعت 30/14 روز 28 شهريور ماه با تعقيب يك فروند هواپيماي ارتش جمهوري اسلامي ايران، هواپيماي متجاوز عراقي متواري گرديد.(اطلاعات29/6/1359)




 




 








 
 





 











 
 

 

 




 










