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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.

فرمانده سپاه پاسداران:عوامل پاليزبان در غرب كشور دستگير شدند. 
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب بعدازظهر ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي موضع خط مشي و نقطه نظرهاي اين سپاه را در مورد اوضاع كنوني ايران بيان كرد. 
در مورد ريشه نا آراميها ي كردستان فرمانده سپاه پاسداران گفت: ريشه ناآراميها در فقر شديد منطقه است، اگر دولت رفع نواقص موجود در اين منطقه را قاطعانه در صدر برنامههاي خود قرار ميداد از بسياري رويدادها در اين منطقه جلوگيري ميشد.  
در مورد توطئههائي كه اخيرا عنوان شده كه از جانب پاليزبان صورت ميگيرد فرمانده سپاه گفت: پاليزبان در منطقه غرب كشور توطئه ميكند، اما خود پاليزبان نيست چه او در خارج از ايران است بلكه عوامل پاليزبان هستند كه در غرب كشور توطئه مي كنند ما چند تن از عوامل پاليزبان را در غرب كشور دستگير كرديم و در تحقيقاتي كه از آنان به عمل آمد به توطئههائي كه در مرزهاي غربي كشور انجام ميدهند اعتراف كردند كه در اين مورد اطلاعاتي در اختيار رسانههاي گروهي قرار ميدهيم.  سئوال شد موضع سپاه پاسداران در برابر كميتهها چيست ؟ فرمانده سپاه پاسخ داد كميتهها در امور انقلاب نقش مهمي داشتند،  اما بعدها رسالت خود را تا حدي از دست دادند ولي باز هم بزرگترين حافظ امنيت كشور هستند.  
در مورد رابطه سپاه با كميتهها بايد بگويم كه از نظر سياسي افكار در يك مسير است اميد و اميدوارم كه در آينده با گسترش سپاه دو گانگي كميتهها به يكپارچه تبديل شود.  در مورد ارتش فرمانده سپاه گفت: ما با ارتش بهنگام اختلافات مرزي همكاري نزديك داريم.  زمانيكه آرامش كامل در كشور برقرار شد سپاه پاسداران در زمينههاي سازنده و عمراني فعاليت خواهد كرد.  
دولت با ما همكاري نميكند
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب در قسمتي از سخنان خود ضمن اشاره به عدم همكاري سريع دولت با سپاه گفت: گاهي ميشود كه ما مطالب و گزارشهاي مهم و فوري به دولت ميدهيم كه يا گزارش ما را نمي خوانند و يا اگر مطالعه ميكنند جوابگوئي آن روزها طول مي كشد. يكي از دلايل كندي پيشرفت كارها در مملكت وجود حاكميت و بوروكراسي در كار دولت است. اين امر باعث عدم همكاري ميشود.  دولت در بسياري از موارد به سازمانها ي انقلابي بي اعتنائي ميكند. 
سعادتي را ما دستگير كرديم
در مورد بازداشت سعادتي يكي از خبرنگاران سئوال كرد: اقوام سعادتي از جمله همسر و وكيل مدافع ايشان مي گويند كه كميته مستقر در سفارت آمريكا او را بازداشت كرده است نظر شما چيست. 
فرمانده سپاه گفت: بنابر حكم دادستان كل كه به سپاه پاسداران انقلاب ابلاغ شده است ما آقاي سعادتي را بازداشت كرديم. كميته مستقر در پشت سفارت آمريكا در اين مورد نقشي نداشته است.(كيهان25/2/1358)    
سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي :فعاليت سپاه پاسداران گسترش مييابد .
نقش پاسداران درايجاد آرامش در گنبد ـ نقده و خرمشهر بسيار چشمگير بود.
سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلاميايران در گفتگويي اعلام كرد بر اساس برنامهاي كه در دست بررسي است فعاليتهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلاميايران گسترش مييابد. 
وي گفت بر اساس اساسنامه اين سپاه ارتباطمان با دولت به نحوي است كه استقلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به سبب وابستگي عالي به دولت محدود نشود چنانچه زماني احساس كنيم كه ممكن است اين استقلال محدود شود ارتباط خود را با دولت قطع خواهيم كرد.
هدف سپاه پاسداران
آقاي فروتن در مورد ضرورتايجاد سپاه پاسداران انقلاب گفت فكر ميكنم ضرورتايجاد سپاه پاسداران بر همه روشن باشد. سپاه پاسدار انقلاب همانطور كه از اسم آن پيداست هدف اصليش اين است كه به رهبري امام و با نظارت و تاييد شوراي انقلاب كه تصويب شده و تشكيل گرديده از انقلاب پاسداري كند چرا كه در همه دورانها از تاريخ بخصوص در تاريخ ما روشن شده و ما ديديم احتمال اين است كه بعد از ايجاد يك انقلاب كه انقلاب صورت گرفت مرحله دوم نگهداري از انقلاب است و ديده شده كه اين انقلاب به انحراف كشانده شده است براي اين كه جلوي اين انحراف گرفته شود. به دستور امام و با نظارت شوراي انقلاب سپاه تشكيل شده و ما اميدواريم و با اين هدف به خواست خدا به همت همه برادران و خواهران كه در اين سپاه خدمت ميكنند انشاءالله پاسداري انقلاب كنيم.
حفاظت از انقلاب
سخنگوي سپاه پاسداران در نظردارد فعاليت پاسداران انقلاب گفت فعاليت پاسداران انقلاب عمدتاً در زمينه نظامي است اما زمينه ايديولوژيكي و سياسي هم گسترش پيدا ميكند و اين نگهداري و حفاظت انقلاب در همه سطوح است و ما اميدواريم كه بتوانيم برنامههايمان را گسترش بدهيم حد نظارت بر همه كارهايي كه در جامعه اسلامي انجام ميشود.
ارتباط دولت و پاسداران
سخنگوي سپاه پاسداران پيرامون ارتباط سپاه با دولت گفت همانطور كه عرض كردم نظارت بر سپاه از طرف شوراي انقلاب است و اين دستور صريح امام است ولي ما با دولت در همه زمينهها مشاوره داريم يعني در صورتي كه لازم باشد كمك ميكنيم و يا كمك ميگيريم تقريباُ درحد مشاوره است با دولت ولي نظارت كامل از طريق شوراي انقلاب است.
آقاي فروتن در مورد تامين صنايع مالي سپاه پاسداران گفت منابع مالي بر اساس قراردادي كه بين سپاه و دولت بسته شده است از طريق دولت ميباشد.
طبق اساسنامهاي كه داريم ما طوري پيش ميرويم كه اين وابستگي مالي سدي در راه ما نباشد و هر وقت بخواهد سد و مانعي در سازمان باشد بلافاصله جلوي آن را خواهيم گرفت. 
در مورد نقش سپاه پاسداران سخنگوياين سپاه گفت خوشبختانهاين سپاه چشمگير است و اين به عبارتي ما بايد روي خودمان را در آئينه ملت ببينيم و مهمترين و عاليترين نقش اين سپاه در جنوب بود كه خوشبختانه از طريق راديو و تلويزيون و رسانههاي عمومي مطلع شديد كه سپاه نقش عمدهاي را ايفا كرد و توانست در اسرع وقت جلوي اغتشاش را بگيرد بخصوص در خرمشهر و آبادان و ناحيه جنوب و نواحي مثل گنبد و نقده و ساير جاهاي ديگر توانست با موفقيت كامل كار كند و مفيد واقع بشود. مسلماً نارساييهايي وجود دارد كه اميدواريم درآينده برطرف شود.(كيهان23/3/1358)
آخرين خبر از سپاه پاسداران انقلاب
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهران ساعت 9/30 دقيقه در يك تماس تلفني با كيهان حمله مسلحانه را از جانب افراد مسلح وابسته به حزب دموكرات دانست وگفت: 13 نفر از پاسداران انقلاب در مريوان به شهادت رسيدهاند.
يك مقام آگاه در سپاه پاسداران انقلاب گفت: تعداد كشتهشدگان از دو طرف 25 نفر گزارش شده است. هم اكنون تا حدي آرامش در شهر مريوان برقرار است.
اين مقام افزود: ساعت 11 شب گذشته به ما اطلاع دادند كه 300 مهاجم در يك حمله ناجوانمردانه مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در مريوان محاصره كردهاند. ما بلافاصله به قسمتي از نيروهاي موجود در تهران آماده باش داديم و گروهي را نيز بلافاصله جهت مقابله با مهاجمين از شهرستانهاي نزديك به محل درگيري اعزام كرديم كه متاسفانه نيروهاي اعزامينتوانستند به موقع در محل حاضر شوند و پاسداراي انقلاب اسلامي در مريوان در يك مقاومت شجاعانه جان خود را از دست دادند.
اين مقام افزود: اين درگيريها نشانه بارز فعاليت عوامل استعمارگر در جهت مغشوش كردن اوضاع فعلي مملكت است. و ما به خوبي جاي پاي خيانتكار امپرياليسم را در اين درگيريها مشاهده ميكنيم. و مسلماً تا آخرين قطره خونمان نخواهيم گذشت آخرين حركات مذبوحانه امپرياليسم، به روند تكاملي انقلاب اسلامي، كشورمان، لطمهاي وارد سازد.
اين مقام اضافه كرد: متاسفيم كه در اين مورد ارتش دير جنبيده است و اميدواريم اين دير جنبيدن، قصور نباشد.(كيهان20/4/1358)
گفتگو با سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهران
سخنگوي سپاه پاسداران بعدازظهر ديروز در يك تماس تلفني اظهار داشت: روز شنبه در حدود ساعت يازدهونيم از مركز سپاه مريوان به ما اطلاع رسيد كه ساختمان سپاه مورد حمله اعضاي حزب دمكرات قرار كرفته است در تماسهاي مكرري كه با اين مركز به عمل آورديم اطلاع حاصل شد كه تيراندازي و حمله از جانب مهاجمين نه تنها قطع نميشود بلكه با سلاحهاي آر،پي، جي،7 ـ خمپارهانداز و نارنجك انداز مورد حمله قرار گرفتهاند. لذا با توجه به اينكه تعداد پاسداران در مقابل نيروهاي مهاجم اندك بود (25 نفر در مقابل 300 نفر) از تهران به آنها دستور مقاومت داده شد.
ما بلافاصله با ارتش تماس برقرار كرديم تا با فرستادن هليكوپتر پاسداران را از مناطق مختلف به محل زدوخورد اعزام دارند.
در اينجا بايد يادآوري كنم كه نيروي ارتش به موقع نرسيد و دشمن هم با استفاده از موشكهاي نيمه سنگين و توپ ساختمان را اشغال كردند ولي پاسداران با مقاومت كم نظير خود با به جا گذاشتن 13 كشته آنها را مجبور به آتش بس نمودند.(جمهوري اسلامي24/4/1358)
سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب در پايان اوضاع مريوان را آرام توصيف كرد.
تهران ـ خبرگزاري پارس: سخنگوي سپاه پاسداران مركز ديروز افراد مسلح حزب دمكرات كردستان را مسئول درگيريهاي مسلحانه روز شنبه مريوان دانست.
وي گفت افراد اين حزب در روستاهاي مريوان اقدام به خلع سلاح افرادي ميكردند كه عضو حزب نبودند و چون در اين مورد با مقاومت سپاه پاسداران مواجه شدند درصدد برآمدند كه آنان را از سر راه خود بردارند.
سخنگوي سپاه پاسداران كه اظهار ميداشت در زدوخورد مريوان 10 تا 13 پاسدار شهيد شدهاند تاييد كرد كه تعدادي پاسدار از تهران با هواپيما به قصد مريوان عزيمت كردهاند. ورود يكصد پاسدار انقلاب اسلامي با هواپيما از تهران به فرودگاه سنندج از طرف آقاي خليقي عضو شوراي يازده نفري شهر سنندج نيز تاييد شد اما وي به خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج گفت مذاكراتي در جريان است تا براي جلوگيري از وخامت بيشتر اين اوضاع اين گروه را ازحركت به مريوان منصرف سازند.(جمهوري اسلامي25/4/1358)
نظر سپاه پاسداران مركز
سخنگوي سپاه پاسداران مركز، ديروز افراد مسلح حزب دموكرات كردستان را مسوول درگيريهاي مسلحانه مريوان دانست. وي گفت: افراداين حزب در روستاهاي مريوان، اقدام به خلع سلاح افرادي ميكردند كه عضو حزب دموكرات نبودند و چون در اين مورد با مقاومت سپاه پاسداران روبرو شدند درصدد برآمدند كه آنان را از سر راه خود بردارند.
سخنگوي پاسداران انقلاب كه اظهار ميداشت در زدوخورد مريوان 10 تا 13 پاسدار شهيد شدهاند تاييد كرد كه تعدادي پاسدار از تهران با هواپيما به قصد مريوان عزيمت كردهاند. ورود يكصد پاسدار انقلاب اسلامي با هواپيما از تهران به فرودگاه سنندج از سوي خليقي عضو شوراي يازده نفري شهر سنندج نيز تائيد شد، اما وي گفت: مذاكراتي در جريان است تا براي جلوگيري از وخامت بيشتر اوضاع،اين گروه را از حركت به مريوان منصرف سازند. (كيهان25/4/1358)
سپاه پاسداران مراسم تجليل از شهداي مريوان بدست مزدوران تفنگدار استعمار را در سراسر كشور برگزار ميكند. 
يك گروه 300 نفري كه خود را وابسته به حزب دمكرات كردستان معرفي ميكردند، 25 نفر از سپاه پاسدران انقلاب را ناجوانمردانه محاصره و غافلگير كردند.
سپاه پاسداران ازمقامات مسئول مملكتي مصرانه و ميخواهند تا تصميم قاطعي نسبت به اينگونه گروهها و سازمانها اتخاذ نمايند.
در راه شهيدان مريوان تا آخرين قطره خونمان ادامه ميدهيم.
بسمه تعالي
انقلاب خونين ملت مستضعف ايران، علي رغم تمام مشكلات و موانع سران عام در سايه رحمت خداوندي و سيادت رهبري الهي امام خميني توانست دست استبداد داخلي را قطع كنند و آزادي را به كشورمان به ارمغان آورد، اما مرغ سفيد بال آزادي به هيچ سرزمين پا نميگذارد مگر آن كه آشيانه امني كه همان استقلال است فراهم شده باشد وگرنه آنمرغ بيپناه فقدان آشيانه امين گرفتار شكارچيان گرگصفت يا مفتخواران كفتارمنش ميگردد و اين درست است كه ما گرگ پير را از ميهمنمان راندهايم، اما ريزهخواران سفره او را هنوز پيش رو داريم و گرگبچگان را در تاريكي اين بيابان، انتظار ميكشيم و لاشخورها را در همه سو ميبينيم كه بر بامهامان پرسه ميزنند و بالاي سرمان پرواز ميكند، تا كي از رمق بيافتيم و طعمه بيجان و بيدفاعشان گرديم. بهر طريق استبداد را كه به مدد ايمان و يكپارچگي ملت از كرد، ترك، عرب، فارس، بلوچ، تركمن و غيره و تيزهوشي و تقوي رهبري، از كشور راندهايم بازوي استعمار خارجي را قطع كردهايم اما هنوز تواني بسيار و نيروي مداوم ميبايد تا استعمار را كه اكنون زخم برداشته و گرگي تيرخورده شده بود كاملاً مهار كنيم. انقلاب تصميم خود را گرفته بود كه استقلال را نيز به چنگ آورد اين غول دست بريده استعمار تمام توانش را در پاهايش جمع كرد و به هر سو ميتاخت و شياطين را به كمك ميطلبيد و نيروهايش را بسيج ميكردند و ملت را تاب و تواني زياد ميبايست تا ريشههاي اين شعر، خبيث را كه عنكبوتوار در همه جا تار تنيده بود و مانند دستهايش قطع كند و براي ملت بازوي نيرومندي نمانده بود كه بتواند به آن اعتماد كند. به مدد آن ريشهها را از خاك درآورد و پاهاي اين غول را نيز همچون دستايش قطع نمايد و طبيعي بود كه انقلاب در تلاش براي آفرينش اين بازوي مسلح باشد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حاصل تلاشهاي خونبار اين ملت و ميوه مبازرات پيگير مستضعفين سرانجام نقطه پست و متولد شد و آغاز به رشد كرد، طبيعي بود كه استعمار خارجي نميتواند شاهد بيطرفي بر تولد اين سپاه نو پا باشد سپاهي كه در رشد سريع خويش آيندهاي نيرومند را نويد ميدهد سپاهي كه در دامن مادر مهرباني چون ملت رشد ميكند و از شير پاك اين مادر تغذيه نموده و با قطره قطره خون شهيدان كلمه كلمه چگونه شدن خويش را ميآموزند. كاملاً قابل پيشبيني بود كه استعمار پادوهاي سرسپردهاش را بسيج كند تنها نهال نوپاي سپاه پاسداران را پيش از آن كه به ميوه بنشيند از جاي بركند. اما خداوندي كه پيامبرانش را مبعوث ميكند تا كلمه حق را جايگزين كلام باطل گرداند توان را به ما عطا كرد تا نور خدا را پاسداري كنيم و سپاس خداي را كه تا بحال ياريمان كرده است.
سپاه پاسداران كه از ميان سادهترين جوانان وطنمان بهترينها را گلچين كرده است. از آغاز در معرض توسعه وسيعي قرار گرفت كه در سطح عموم كوشيدند تا دامن پاك پاسدار را با اتهامات رنگا رنگ لكهدار كنيد سپاهي كه بفرمان امام تشكيل شد. بدون وابستگي به هيچ حزبي و گروه و دستهاي تحت نظارت رهبري انقلاب توانست انجام وظيفه كند و بدون جانبداري از هيچگونه گروه خاصي فقط به منظور پاسداري از انقلاب و حفظ امنيت مردم بيدفاع و استقرار آرامش و تسريع در برنامههاي عمراني و رفاهي و گسترش آموزشهاي سياسي و ايدئولوژي وغيره وارد عمل شود.
آخرين تلاش امپرياليسم در اين توطئه وسيعي كه در زير نقابهاي انقلابي و فريبندهاي براي پاسدران انقلاب تدارك ديده اند. در حمله ناجوانمردانه تفنگدارانش به مركز سپاه پاسداران در شهر مريوان بود كه ملت قهرمان و بيدارمان بايد به قضاوتش بنشيند، يك گروه 300 نفري از افراد مسلح كه خود را وابسته به حزب دمكرات كردستان معرفي ميكردند. به مركز سپاه پاسداران مريوان حملهاي ناجوانمردانه و غافلگير كنندهاي را آغاز كردند مهاجمين كه به سلاحهاي مختلفي از جمله تيربار و كلاشينكف و غيره مجهز بوده و از قبل آماده شده بودند به طوري كه پاسداران مشتقر در ساختمان را كه تعدادشان تنها 25 تن بودند، محاصره و غافلگير كردند. و خواستار تسليم بدون قيد و شرط آنان و تحويل سلاحشان شدند.
طبيعي بود كه پاسداراني كه جان خود را بركف گرفتهاند تا آخرين قطره خون از انقلاب اسلامي و ملت ايران پاسداري كنند تسليم هيچ نيرويي جز خداي بزرگ نخواهد شد. نتيجتاً مزدوران ضدانقلاب، آتش را به رويشان گشودند و در يك درگيري نابرابر بيش از 13 تن از پاسداران به شهادت رسيدند. پاسداراني كه خون گرمشان بر سنگفرشها خاطره 60 هزار تن شهيد انقلاب را يكبار ديگر به يادآورد، راهشان جاويد و يادشان گرامي باد.
ما ضمن محكوم كردن اين عمل غيرانساني دشمنان استقلال وآزادي ايران و اسالم و تجليل از مبارزه دليرانه برادران شهيد خود، صريحاً بيان ميداريم كه راه شهيدان مريوان را تا آخرين قطره خون خود ادامه داده و دست هر ضدانقلاب را از اين كشور كوتاه خواهيم كرد. ما از مقامات مسئول مملكتي مصرانه ميخواهيم تا تصميم قاطعي نسبت به اينگونه گروهها و سازمانها كه از آزادي حاصل از انقلاب اسلامي ملت ايران سوءاستفاده ميكنند، اتخاذ نمايند تا از گسترش و تكرار اين گونه فرصتطلبيها و حادثهجوييها جلوگيري شود.
ما ضمن همدردي با كليه خانوادههاي برادران شهيدمان در مريوان از پاسداران سراسر كشور دعوت ميكنيم، كه روز پنجشنبه 28/4/58 را براي تجليل از شهيداي دليرمان مراسمي برپا داشته تا پيوندمان را محكمتر نماييم و عزم راسخ خود را در مبارزه با دشمنان انقلاب اسلامي ايران نشان دهيم. 
والسلام عليكم -روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب(جمهوري اسلامي26/4/1358)
سخنگوي سپاه پاسداران:وابستگان حزب دمكرات كردستان پاسداران را به آتش بستند.
سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي امروز در يك تماس تلفني با خبرنگار ما گفت: در حادثه مريوان 13 تن از برادران مجاهد ما شهيد شدند. 
وي گفت: تعداد سيصد نفر از وابستگان حزب دمكرات كردستان در حاليكه مسلح بودند براي خلع سلاح كردن برادران عضو سپاه پاسداران مريوان مركز پاسداران را محاصره كردند و پاسداران كه حاضر نبودند تن به اسارت دهند بمقابله پرداختند و از سنگر خود دفاع كردند.  در طول اين درگيري از مركز سپاه كرمانشاه تقاضاي كمك شده ولي تا رسيدن كمك كه يك ساعت بعد انجام شد 13 تن از 25 تن برادران پاسدار مبارز شهيد شدند و بقيه كشته شدگان مربوط به مهاجمين است. 
سخنگوي سپاه پاسداران گفت هم اكنون كنترل مريوان در دست سپاه پاسداران است و ارامش در سطح منطقه برقرار مي باشد.(اطلاعات 31/4/1358)
اطلاعيه
 ديروز در رابطه با شايعهاي كه در مريوان پراكنده شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه، اطلاعيهاي صادر كرد، متن اطلاعيه بدين شرح است:
ملت شريف ايران، همانطوري كه اطلاع داريد هفته گذشته ناجوانمردانه به پاسداران انقلاب اسلامي در شهر مريوان و ساير برادران كرد ما حمله شد و عدهاي از بهترين فرزندان رشيد اين آب و خاك را كه تا آخرين فشنگ خود مقاومت كرده بودند شهيد ساختند، و اكنون محيط اختناق شديدي در شهر ايجاد كرده و شب گذشته تا نزديك صبح با بلندگو از مردم شهر خواستهاند كه خانههاي خود را ترك كنند و اعلام خطر كردهاند كه سپاه پاسداران با همكاري ارتش قصد دارد امروز به شهر حمله كند. به همين جهت مردم مريوان را از خانههاي خود كوچ داده و به خارج شهر فرستادند. سپاه پاسداران انقلاب ضمن تكذيب شديد هرگونه حملهاي از جانب سپاه به مردم شريف و رنج ديده مريوان و آوارگان مريواني اعلام ميدارد كه اين سپاه از خود مردم و نيروي مردم و در جهت حفظ امنيت و استقلال براي مردم بوده و هست و اين گونه تبليغات سوء زمينه توطئه ديگري در مريوان از جانب مهاجمين ميباشد و يادآوري مينمايد كه نطير همين تاكتيك براي حمله به پادگان مهاباد نيز پياده شده بود. به اميد ياري خداي بزرگ و همكاري همه خلقهاي مستضعف. (كيهان31/4/1358)
اطلاعيه
روابط عموميسپاه پاسداران مستقر در بانه طي اطلاعيهاي اعلام كرد كه به دليل  چندين حمله شبانه به مقر سپاه پاسداران و ارتش منع عبور و مرور از ساعت 12 شب تا ساعت 5/5 صبح به ساعت 9 شب تا 5/5 صبح افزايش مييابد پاسداران مستقر در بانه همچنين اعلام كردند: بار ديگر شديداً اخطار  مينماييم چنانچه مشاهده شود از خانهاي به سوي ارتش جمهوري اسلاميايران و سپاه پاسداران مستقر در بانه آتش گشوده شود خانه را محاصره و افراد را دستگير و تمام اموال و داراييها را به آتش خواهيم كشيد.(كيهان31/4/1358)
نوسود محاصره شد.
پرتويي مسوول روابط عمومي پاسداران كرمانشاه نيز در مورد وضعيت شهر نوسود گفت: تا به حال نيروهاي انتظاميتا روستاي "دشه" پيشروي كردهاند و شهر نوسود تقريباً در محاصره است تا به محض صدور فرمان همگي عازم شهر خواهند شد. وي اضافه كرد كه براساس گزارشي كه از مهاجرين نوسود به دست آمده است عوامل حزب دموكرات و كومله كليه اموال و وسايل آموزش و پرورش نوسود و نودشه را به غنيمت بردند. (كيهان31/4/1358)
مريوان را اينگونه به آتش و خون كشيدند. 
واحد تحقيقات پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه طي گزارشي از حوادث خونين مريوان پرده برداشته و افشاگري ارزشمندي نموده است كه جهت اطلاع خوانندگان گرامي عيناً درج ميگردد.
گزارش حادثه خونين مريوان ـ شنبه 23/4/58 
ماجرا از آنجا آغاز شد كه دفتر پيشگام و اتحاديه دهقانان طي اعلاميهاي از اهالي مريوان و اطراف دعوت ميكند به منظور مخالفت با اخبار صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يك راهپيمايي وسيع بنمايند كه پيش از شروع راهپيمايي، در حدود 80 نفر از افراد مسلح وابسته به حزب دمكرات و جلال طالباني، مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مريوان را محاصره كرد و ساعت 5/10 صبح همان روز، تظاهركنندگان از دبيرستان فرخي به راهپيمايي پرداختند كه در جمع 2000 نفر تظاهر كننده، بيش از 300 تن مسلح بودند، جمعيت در طول مسير شعارهايي به زبان كردي كه مضنون پارهاي از آنها چنين است:
ـ سياست بازرگان، توطئهاي عليه كردهاست.
ـ پيام دين و ايمان خودمختاري ما را از بين بردند.
ـ بازرگان حق كارگر نميدهي، حق كشاورزو نميدهي. حق دانشجو نميدهي، اگرندهي مثل بختيار  سرنگونش ميكنيم. 
ـ كارگر و كشاورز متحد شويد براي سرنگون كردن حكومت بازرگان 
راهپيمايان در طول مسير بيش از 35 نوع شعار بر زبان ميآوردند كه اين شعارها قبل از تظاهرات تعيين و منتشر شده بود.
اجتماع در مقابل راديو تلويزيون
راهپيمايان در مقابل ساختمان راديو تلويزيون اجتماع نموده، عليه سانسور و تحريف اخبار در راديو تلويزيون شعارهايي دادند و خواستار پخش برنامه دلخواه خود گرديدند آنگاه حاج امين بك رستمي (از زمينداران بزرگ مريوان) و شيخ عثمان خالدي، يكي از ثروتمندان شهر كه بيش از 35 باب دكان در مريوان دارد و (رشيد فتاحي) صاحب دكان فرش فروشي كه به كلاشي مشهور است به نمايندگي از طرف اجتماع كنندگان به ساختمان راديو تلويزيون وارد ميشوند و خطاب به مديران ميگويند: تو فئودال آزادهاي، چرا اخبار را سانسور ميكني؟ برو به پاسداران بگو محل را تخليه بكنند و بروند. همچنين رشيد فتاحي سوگند ميخورد كه من ميروم و همه آنها را ميكشم. امين بك رستمي ميگويد، منهم با تو ميآيم. سپس شيخ عثمان خالدي ميافزايد: شما برويد منهم افراد مسلح را ميآورم كه در اين لحظه جمعيت شروع به راهپيمايي به طرف مقر سپاه پاسداران نموده در مقابل دفتر سپاه تجمع مي نمايند.
عطاءالله رستمي پسر حاج امين بك (معلم در مريوان) با بلندگو كه خطاب به پاسداران ميگويد: ظرف 5 دقيقه محل را تخليه كنيد و سلاحهايتان را تحويل دهيد در غيراينصورت همه شما را با خاك يكسان ميكنيم. سپس يكي از پاسداران خطاب به جمعيت ميگويد: ما دو روز است كه مستقر شدهايم و به شما اهانتي نكردهايم و صحبتهاي ديگر كه پس ازآن سه تن از مهاجمين به نامهاي محمد درسيله، از اتحاديههاي دهقانان و شيخ عثمان خالدي و رشيد فتاحي وارد مقر پاسداران ميشوند  به آنها اخطار ميكنند كه اسلحههايشان را تحويل دهند. پس از اين هشدار، محمد درسيله به مهاجمين ميگويد: پاسدران تسليم شدهاند و شما كاري به آنها نداشته باشيد كه در اين لحظه گويا رشيد فتاحي مبادرت به تيراندازي هوايي ميكند، محمد درسيله پس ازآن كه فرياد ميكشد آنها را نزنيد تسليم شدهاند. توسط مهاجمين مورد اصابت گلوله قرار ميگيرد كه پاسداران به قصد سنگربندي و دفاع از خود آماده ميشوند، اما ناموفق ميمانند و در همان دقايق نخست محمد صالح رشيدي از پاسداران به شهادت ميرسد و در پي تيراندازي بسيار و پرتاب نارنجك از سوي مهاجمين 8 تن از پاسداران به شهادت ميرسند. همچنين يكي از مهاجمين بنام رئوف كهنهپوش (آموزگار در روستاي مريوان) حين ورود و حمله به داخل مقر پاسداران كشته ميشود. تعداد مصدومين و مجروحين اين حادثه به دهها تن ميرسد كه همگي آنها در حال حاضر تحت مداوا و معالجه هستند.
سلاحهاي مهاجمين: مهاجمين كه بنا بر گزارشهاي محلي از افراد حزب دمكرات كردستان، جلال طالباني، گروهي از هوادران چريكهاي فدايي خلق و ديگر عناصر چپ محسوب ميشوند و به سلاحهاي مختلفي منجمله آر، پي، جي،7 ، تيربار، كلاشينكف، ژـ3، يوزي، نارنجك دستي و غيره مجهز بودند. 
شاهدان عيني و افراد محلي سركردگان رخ داد خونين مريوان را به شرح ذيل نام ميبرند:
1ـ فاتح شيخالاسلامي، پسر شيخالاسلامي فعلي مريوان و دبير دبيرستان و مسئول دفتر پيشگام.
2ـ حسين مصطفايي سلطاني، دبير دبيرستانهاي مريوان و مسئول اتحاديه زحمتكشان مريوان.
3ـ فواد مصطفايي سلطاني برادر حسين، مهندس برق كه قبلاً رييس اداره برق مريوان بوده است. وي مسئول اتحاديه دهقانان مريوان است كه برخي او را طراح اصلي ماجرا ميدانند كه پس از برنامهريزي و پيش از بروز حادثه، روز چهارشنبه به مهاباد ميرود.
4ـ عطاء الله رستمي (پسر حاج امين يك معلم در مريوان). 
5ـ شيخ عثمان خالدي گفته شده است كه پسر شيخ عثمان بنام طاهر خالدي در جريان حادثه دستور قتل افراد را ميداده است.
مشخصات شهيدان:
1ـ محمد صالح رشيدي (ديپلمه دانشسراي كشاورزي مهاباد شغل پدر سقط فروشي)
2ـ حسين حيدري ديپلمه كه پدر و مادر وي قبلاً فوت كرده بودند.
3ـ اقبال بيساران (شاگرد خياطي، شغل پدر كشاورز)
4ـ محمد كهنه پوش كارگر ساختماني، (پدر وي كشاوز بود كه چند سال پيش فوت كرده است).
5ـ رشيد ناهيدي كارگر روز مزد شهرداري (پدر وي قبلاً فوت كرده است). رشيد ناهيدي جلوي مقر پاسداران زخمي ميشود و سپس در حياط شير و خورشيد مريوان به ضرب گلوله بشهادت ميرسد. 
6ـ محمود ناهيدي، برادرزاده رشيد ناهيدي (تحصيلات ابتدايي، شغل پدر فروشندگي لوازم اتومبيل) مهاجمين پس از بستن دست و پاي محمود ناهيدي وي را به قتل ميرسانند و شايع است كه چشمان وي را نيز درآوردهاند.
7ـ دارا كهنه پوش ديپلمه (شغل پدر چريك قديمي ژاندارمري). جسد دارا كهنهپوش اثري از گلوله نيست و نامبرده را از ناحيه گلو بوسيله سرنيزه كشتهاند.
8ـ عبدالله ترطوسي راننده (پدر وي قبلاً فوت كرده است و مهاجمين پس از قتل، سر و ريش او را آتش ميزنند و به جسد وي تيراندازي عمومي ميكنند (شغل والدين شهدا را به اين خاطر نوشتيم كه مهاجمين سعي ميكنند آنها را فئودالزاده معرفي كنند.) 
آري: اينان فئودالزاده هستند و مستحق مرگ و آنان پيشگامان طرفدار دهقان و كارگر زحمتكش تاريخ قضاوت خواهد كرد و ملت ايران، كه كدامين طرفدار خلقاند و كدامين ضدخلق.واحد تحقيقات پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه (كيهان6/5/1358)
پاسداران اروميه آمادگي خود را براي برقراري آرامش در منطقه اعلام كردند.
	اروميه - خبرنگار جمهوري اسلامي: روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اروميه با انتشار اطلاعيه اي، برخي از علل شركت نكردن و موضع خودرا در مورد درگيريهاي اخير منطقه آذر بايجان غربي برشمرد. متن اطلاعيه بدين شرح است:
«بسمه تعالي»
يا ايهاالذين آمنو اذا ضربت في سبيل ا… فتبينوا، اي مومنان هر زمان كه قدم در راه خدا گذاشته ايد اول شناخت و آگاهي پيدا نمائيد و تحقيق كنيد.
ملت مسلمان و غيور اروميه! در پي حوادث تأسف بار آذربايجان غربي لازم شد كه علت شركت نكردن و موضع سپاه پاسداران اروميه رادر اين درگيري مشخص نمائيم:
1 – علت بروز اين حوادث مسائل مهم، ريشه اي ميباشد كه در موقعيت مناسب، به اطلاع ملت شريف اروميه خواهيم رسانيد. 
 2 – سپاه پاسداران چون در رابطه با نيروهاي نظامي در جريان اين درگيريها قرار نگرفته و از نقشه طرحهاي جمهوري اسلامي در منطقه قبلا آگاه نشده و هماهنگي لازم با سپاه در اين مورد بعمل نيامده بود، طبعاً نمي توانست شركت نمايد و طبق قرآن، بايد قبل از حركت، شناخت كافي داشت.
3 – سپاه پاسداران همان گونه كه قبلا نشان داده آمادگي خودرا براي حفظ امنيت و جلوگيري از ضايع شدن حقوق مردم و برقراري آرامش در منطقه و شهر در حد امكانات و قدرت خود اعلام ميدارد و درصورت لزوم، با هماهنگي قبلي با نيروهاي نظامي و طرحهاي انقلابي و اسلامي، در اين امر مهم شركت خواهد كرد.   روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اروميه(جمهوري اسلامي8/5/1358) 
فرمانده سپاه پاسداران: عوامل پاليزبان در غرب كشور دستگير شدند.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب، بعدازظهر ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي، موضع، خط مشي و نقطه نظرهاي اين سپاه را در مورد اوضاع كنوني ايران بيان كرد. 
در مورد ريشههاي ناآراميهاي كردستان فرمانده سپاه پاسداران گفت: «ريشه نا آراميها در فقر شديد منطقه است، اگر دولت رفع نواقص موخود در اين منطقه را قاطعانه در صدر برنامههاي خود قرار ميداد، از بسياري رويدادها در اين منطقه جلوگيري ميشد». 
در مورد توطئههايي كه اخيرا عنوان شده كه از جانب پاليزبان صورت ميگيرد فرمانده سپاه پاسدارن گفت:
« پاليزبان در منطقه غرب كشور توطئه ميكند، اما خود پاليزبان نيست چه او در خارج از ايران است بلكه عوامل پاليزبان هستند كه درغرب كشور توطئه ميكنند. ما چند تن از عوامل پاليزبان را در غرب كشور دستگير كرديم و در تحقيقاتي كه از آنان به عمل آمد به توطئههائي كه در مرزهاي غربي كشور انجام ميدهند، اعتراف كردند كه در اين مورد، اطلاعاتي در اختيار رسانههاي گروهي قرار ميدهيم». 
سئوال شد موضع سپاه پاسداران در برابر كميتهها چيست؟ فرمانده سپاه پاسخ داد:« كميتهها در امور انقلاب نقش مهمي داشتند، اما بعدها رسالت خود را تا حدي از دست دادند ولي باز هم بزرگترين حافظ امنيت كشور هستند. 
در مورد رابطه سپاه با كميتهها بايد بگويم كه از نظرسياسي، افكار در يك مسير است  و اميدوارم كه در آينده با گسترش سپاه دوگانگي كميتهها به يكپارچگي تبديل شود». درمورد ارتش فرمانده سپاه گفت: 
«ما با ارتش بهنگام اختلافات مرزي همكاري نزديك داريم. زمانيكه آرامش كامل در كشور برقرار شد، سپاه پاسداران در زمينههاي سازندگي و عمراني فعاليت خواهند كرد». 
دولت با ما همكاري نميكند.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قسمتي از سخنان خود ضمن اشاره به عدم همكاري سريع دولت با سپاه گفت:« گاهي ميشود كه ما مطالب و گزارشهاي مهم و فوري به دولت ميدهيم كه يا گزارش ما را نمي خوانند و يا اگر مطالعه ميكنند، جواب گوئي آن، روزها طول ميكشد. يكي از دلايل كندي پيشرفت كارها در مملكت، وخود حاكميت و بوروكراسي در كار دولت است. اين امر باعث عدم همكاري ميشود، دولت در بسياري از موارد به سازمانهاي انقلابي بي اعتنائي ميكن». 
سعادتي را ما دستگير كرديم
در مورد بازداشت سعادتي، يكي از خبرنگاران سئوال كرد: اقوام سعادتي از جمله همسر و وكيل مدافع ايشان ميگويند كه كميته مستقر در سفارت آمريكا او را بازداشت كرده است. نظر شما چيست؟ 
فرمانده سپاه گفت:« بنابر حكم دادستان كل كه به سپاه پاسداران انقلاب صادر شده است ما آقاي سعادتي را بازداشت كرديم. كميته مستقر در پست سفارت آمريكا در اين مورد نقشي نداشته است».(كيهان10/5/1358) 
   پاسخ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب بيجار به استاندار مستعفي     كردستان: در بيجار،خون از دماغ كسي نيامده است. 
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب بيجار در پاسخ اظهارات« ابراهيم يونسي» استاندار مستعفي كردستان، بيانيه اي صادر كرد. متن اين بيانيه به اين شرح است: 
«آقاي ابراهيم يونسي استاندار مستعفي كردستان ضمن يك گفت و گو كه در صفحه آخر كيهان شماره 10759 مورخه 26 تيرماه درج گرديده است، اظهاراتي نمودهاند مبني بر اينكه « ما كميته يك روحاني را در بيجار منحل ميكنيم، بعد پسر وي از كميته مركزي تهران فرمان ميگيرد و با خود پاسدار به منطقه ميآورد، همين پاسدار در بيجار با مردم درگيري داشتند كه طي آن 4 نفر كشته شدند. » 
در پاسخ شما ميگوئيم اولا «كميته مورد نظر شما طبق درخواستي كه روحاني مورد نظر از آقايان احمدي و مازنداراني، گروه اعزامي از قم نموده بود، در تاريخ 15/1/58 بدليل شركت افراد ناصالح در آن منحل گرديد و شما هيچگونه دخالتي در انحلال آن نداشته ايد. 
ثانيا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيجار پس از تحقيقات بسيار از افراد بي طرف و بي نظر تشكيل گرديده و سپاه پاسدران انقلاب اسلامي بفرمان امام خميني و تحت نظر شوراي انقلاب اسلامي بوده و هيچ رابطه اي با روحاني بخصوص يا كميته مركزي تهران ندارد، بلكه داراي اساسنامه و ضوابط مخصوص خود است كه طبق آن عمل مينمايد. جاي بسي تاسف است كه يك استاندار، كميته مركزي و سپاه پاسداران را ناصالح  تشخيص بدهد. ثالثا كليه پاسداران بيجار محلي بوده و كسي آنها را به منطقه نياورده است بلكه همان طوري كه شما دلسوز منطقه شده ايد آنها هم حق دارند كه از شرف و زندگي مردم منطقه خود دفاع بنمايند.
رابعا پاسداران با شهامت و ازجان گذشتگي و خونسردي تمام، حمله ضد انقلابيها را درتاريخ 22/4/58 بدون هيچگونه تلفاتي دفع و آنها را سرجاي خود نشاندند تا بهانه بدست فرصت طلبان و شايعه سازان ندهد. شما كه در گفت و گوي خويش بيان داشته ايد كه پس از ترميم كابينه، برداشت مسوولي جديد از منطقه ذهني است و بر عينيات استوار نيست آيا برداشت شما بر اساس عينيات است كه چشم بسته اعلام ميكنيد پاسداران بيجار چهار نفر را كشتهاند ؟ 
آقاي يونسي ! شما كه خود را در قبال مسايل كردستان مسوول ميدانيد هيچ فكر كرده ايد كه يك خبر عوضي امكان دارد تمام منطقه را بسوزاند. حال قضاوت كنيد كه برداشت دولت از منطقه ذهني است يا شما كه دلسوز منطقه هستيد. 
در قسمتي ديگر از اظهارات خود بيان داشته ايد كه وزير قبلي كشور به اوضاع كردستان آشنائي داشته، راست ميگوئيد چون شما را انتخاب كرده و به پيشنهاد عده اي مشخص كه انقلابيها سدراهشان هستند آقاي صدر حاج سيد جوادي اقدام به دور كردن يك روحاني مومن به انقلاب و امام خميني از كردستان نموده كه اگر عملي ميشد بزرگترين ضربه بر كردستان وارد ميآمد. از طرفي چون آقاي صباغيان شما را 8 ساعت در پشت اطاقش نگه داشت پس منطقه را نمي شناسد و اوضاع بطور تحريف شده به اطلاع وي ميرسد و او بر همان اساس، قضاوت ميكند. از گفتههاي شما چنين بر ميآيد كه هر كس بنفع شخص شما كار كند، خوب و هر كس به ضرر شما اقدام نمياد ولو بنفع جامعه باشد، بد است. از شما كه مدتي استاندار استان كردستان بوده ايد بعيد است كه چنين مغرضانه و سربسته فكر كنيد. شما گفته ايد كه در بيجار، پاسداران چهار نفر را كشتهاند در حالي كه خون از دماغ كسي نيامده است. بايد بدانيد كه پاسداران مردم كش نيستند. بدينوسيله اعلام ميكنيم كه پاسدار چه زنده باشد و چه شهيد گردد، انقلاب اسلامي ما هميشگي است زيرا پاسدار تا زنده است سد راه ضد انقلابيها است و آن زمان كه شهيد گشت، قطره قطره خونش كه بر زمين ميچكد، بر ريشههاي فساد ضد انقلاب اثر گذاشته و آنرا نابود ميكند گو اينكه پاسدار همشه زنده است زيرا با شهيد شدن يكي، هزاران پاسدار ديگر به صف انقلاب ميپيوندند.فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيجار.محمد باقر رحماني(كيهان10/5/1358)
شهر در كنترل ارتش
سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب، صبح امروز در گفت و گويي با اطلاعات، اعلام كرد: ارتش در تمام  مناطق شهر مريوان مستقر شده و مقاط مختلف شهر در كنترل ارتش و گروهي از پاسداران است. وي افزود مردم مريوان كه اكنون به شهر باز گشته در آرامشكامل به سر ميبرد و پس از كنترل شهر بوسيله قواي نظامي و پاسداران، كساني كه باعث به وجود آمدن  وقايع ناگوار مريوان شده بود ند و چپ نماهايي كه براي ايجاد تشنج در مريوان فعاليت داشتند محاكمه خواهند شد. اين سخنگو گفت: اكثر افراد سپاه پاسداران، هم اكنون در پادگان مريوان هستند.(اطلاعات16/5/1358)  
اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اروميه
خواهران و برادران!
از آغاز انقلاب پيروزمند ايران كه ديو استبداد را از پاي درآورد، عوامل وابسته به آمريكا و اسراييل و ارتجاع همواره با توطئهها و تحريكات براي ضربه زدن و شكست دادن انقلاب تلاش نمودند. آخرين تلاش آنها كه ميرفت تا به فاجعهاي دردناك تبديل شود، توطئه ديروز عدهاي از عوامل سرسپرده بيگانه در داخل ارتش يود كه ميخواستند در ميان پرسنل ارتش اختلاف و برادركشي راه بيندازند و ارتش را هم با ملت درگير كنند. توطئه آنها كاملاً جهت مشخص ضدمردمي و ضدانقلابي داشت چرا كه آنها به زنداني بودن و سپس به اعدام انقلابي سرهنگ هوشنگي اعتراض داشتند و خواستار آزادي درجهداراني بودند كه درمقابل توطئه اربابان غارتگر منطقه سرو از دستور فرمانده سرپيچي كرده بودند. نمونه بارز حركت ضدانقلابي آنها پاره كردن عكس امام خميني و آتش زدن به اطاق فرمانده لشكر، موضعگيري آنها بر عليه پاسداران انقلاب كه خواست اسراييل و آمريكاست، حمله و مجروح كردن مردمي كه ارتش را برادر خود ميخواندند شعار جاويد شاه و مرگ بر حسني، هيچگونه نقشي در راي دادگاه انقلاب نداشته است بود. مردم بايستي توجه داشته باشند كه در اين مورد دادگاه انقلاب مقصر نيست بلكه تقصير متوجه كساني است كه بموقع به تصفيه ارتش اقدام نكردهاند زيرا آنها موقعي دست به اين تظاهرات زدند. كه هنوز از اعدام هوشنگي اطلاع نداشتند و در مقابل ستاد لشكر بود كه به اين موضوع پي بردند. آنها تنها خواستار آزادي وي بودند و معلوم است كه اين برنامه يك موضوع ريشهدار در داخل ارتش بوده است و با طرحريزي قبلي دست به اين اقدام ضدانقلابي زده و ماهيت شركآميزي خود را آشكار كردند. البته اكثريت برادران ارتشي با مومن انقلاب و رهبري انقلاب هستند و اهمال اين عده را محكوم نمودند و ما از اين برادران نظامي خود تقدير ميكنيم. ما ضمن تاييد راي دادگاه انقلاب در مورد مفسدين في الارض ازدولت و مقامات مسوول مصراً خواستاريم كه ضمن شناخت درست مساله هر چه زودتر براي خاتمه بخشيدن به اين توطئههاي ضدمردمي در جهت پاكسازي كامل لشكر از عوامل مزدور اقدام و موجبات دلگرمي برادران صادق نظامي را فراهم آورند. در ضمن اگر از طرف مقاماتي خبرهاي غيرواقع به روزنامهها و رسانههاي گروهي داده شود، ما پاسداران انقلاب اسلامي و مردم اروميه كه شاهد و ناظر ماجرا بوديم آن را به شدت محكوم ميكنيم. 
       سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اروميه(جمهوري اسلامي17/5/1358) 
اطلاعيه سپاه پاسداران
بسمه تعالي-خواهران، برادران: از آغاز انقلاب پيروزمند ايران كه ديو استبداد را از پاي در آورد عوامل وابسته به امريكا و اسرائيل و ارتجاع همواره با توطئهها تحريكات براي ضربه زدن و شكست دادن انقلاب تلاش نمودهاند. آخرين تلاشها كه ميرفت تا به فاجعهاي درد ناك تبديل شود توطئه روز سه شنبه عدهاي از عوامل سر سپرده به بيگانه در داخل ارتش بود كه ميخواستند در ميان پرسنل ارتشي اختلاف و برادركشي راه بياندازد، ارتش را با ملت درگير كنند. توطئه آنها كاملا جهت مشخص ضد مردمي و ضد انقلابي داشت چرا كه آنها به زنداني بودن و سپس به اعدام انقلابي سرهنگ هوشنگي اعتراض داشتند و خواستار آزادي درجه داراني بودند كه در مقابل توطئه اربابان غارتگر منطقه «سرو » از دستور مانده سر پيچي كرده بودند. نمونه بارز حركت ضد انقلابي آنها پاره كردن عكس امام خميني، آتش زدن اتاق فرمانده لشكر، موضوع گيري آنها عليه پاسداران انقلاب كه ميخواست اسرائيل و امريكاست جمله و مجروح كردن مردمي كه ارتش را برادر خود ميدانستند شعار جاويد شاه مرگ بر حسني در حاليكه حسني هيچگونه نقشي در راي دادگاه انقلاب نداشته است بود. مردم بايستي توجه داشته باشند كه  در اين مورد دادگاه انقلاب مقصرنيست. بلكه تقصير توجه كساني است كه به موقع به تصفيه ارتش اقدام نكردهاند زيرا آنها موقعي دست به اين تظاهرات زدند كه هنوز از اعدام هوشنگي اطلاع نداشتند و در مقابل ستاد لشكربودكه به اين موضوع پي بردند، آنها تنها خواستار آزادي وي بودند و معلوم است كه اين برنامه يك موضوع ريشه دار در داخل ارتش بوده است با طرح ريزي قبلي، دست به اين اقدام ضد انقلابي زده و ماهيت شرك آميزخود را آشكار كنند البته اكثريت برادران ارتشي و مومن به انقلاب و رهبري انقلاب هستند و اعمال اين عده را محكوم نمودهاند و ما از اين برادر نظامي خود تقدير ميكنيم.ماضمن تاييد راي دادگاه انقلاب در مورد مفسدين في الارض از دولت و مقامات مسئول مصرر خواستاريم كه ضمن شناخت درست مسئله هرچه زودتر براي خاتمه بخشيدن به اين توطئههاي ضد مردمي در جهت پاكسازي كامل لشكر از عوامل مزدور اقدام و موجبات دلگرمي برادران نظامي را فراهم آورند. در ضمن اگر از طرف مقاماتي خبرهاي غير واقع به روزنامههاي و رسانههاي گروهي داده شود ما پاسداران انقلاب اسلامي و مردم اروميه كه شاهد و ناظر ماجرا بوديم آنرا بشدت محكوم ميكنيم.(اطلاعات19/5/1358)   
تا برآورده شدن خواستهايشان،مردم پاوه و اورمانات به تحصن نا محدود خود ادامه مي دهند. 
كرمانشاه: تحصن گروههاي مختلف اورامانات و فرمانداري پاوه ادامه دارد.  
از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاهان اعلام شد كه پريروز عدهاي از مردم مسلمان و متعهد (باينگان)،  (تازه آباد)،  (بيشر)،  (بابا جاني)،  (نجار)، ( امامي )و (جوانرود) ضمن پشتيباني از جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني همبستگي خود را از خواستهاي مشروع مردم پاوه در زمينه حفظ امنيت در منطقه اعلام داشتند و خواهان دخالت قاطع ارتش جمهوري اسلامي هستند.  در گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده است: اين عده هرگونه راه بندان عمال ضد انقلابي گروگان گيري و غارت اموال مردم را محكوم كردند و از دولت موقت جمهوري اسلامي خواستار پايان دادن به اين گونه اعمال شدند و اعلام داشتند تا برآورده شدن خواستهايشان به تحصن نا محدود خود در فرمانداري پاوه ادامه ميدهند.(كيهان22/5/1358)  
ستاد مركزي سپاه پاسداران::نيرو به اندازه كافي در اطراف سنندج آماده است 
اولين اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
   به كليه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در شهرستان پاوه و اطراف پاوه دست تجاوزكار و توطئهگر ضد انقلاب بار ديگر در فاصله چند روز پس از جريان پاوه، از آستين حزب دمكرات كردستان و گروههاي ديگر ضد انقلاب در سنندج بيرون آمده است. برادران پاسدار مستقر در پاوه به عمليات خود كماكان بدون وقفه در منطقه ادامه دهيد. نيرو به اندازه كافي در اطراف سنندج آمادهاند و در اسرع وقت در اجراء اوامر امام به سمت سنندج حركت خواهند كرد. ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب(كيهان27/5/1358)
اظهارات سخنگوي سپاه
سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب در گفتگو با كيهان گفت: سلاحهايي را كه ارتش مريوان در اختيار پاسداران قرار داده بود، اغلب خراب بود و كار نميكرد. و اين امر موجب ناراحتي و تضعيف بيشتر پاسداران شد. 
آخرين خبر از ستادسپاه پاسداران انقلاب اسلامي مركز
به دنبال حلقه مهاجمان به شهر پاوه و سقوط اين شهر به دست مهاجمان صبح امروز ستاد سپاه پاسداران انقلاب مركز اعلام داشت كه به نيروهاي سپاه پاسداران در تهران و شهرستانها آمادهباش داده و نيروي كافي از پاسداران از تهران و شهرستانها به شهر پاوه اعزام شده است.
به دنبال اعلام اين خبر، سخنگوي ستاد سپاه پاسداران انقلاب در تماس با خبرنگار كيهان گفت: آخرين خبر از پاوه حاكي است كه شهر در دست نيروهاي مهاجم افتاده و نيروهاي ارتش از ساعت 10 ديشب وارد عمل شده و براي در هم كوبيدن سنگرهاي مهاجمين شب گذشته و صبح امروز دوباره مواضع حساس نيروهاي مهاجم را در هم كوبيده است.(كيهان شنبه 27/5/1358)
در پاوه
ناصر يكتاخواه معاون سپاه پاسداران پاوه در كرمانشاه گفت: تپه بالاي پاسگاه ژاندارمري،  بيمارستان پاوه و ارتفاعات بالاي مهمانسراي پاوه توسط پاسداران انقلاب و افراد ژاندارمري از مهاجمين پس گرفته شد كه در اين عمليات خلبانان هوانيروز فعاليت چشمگيري داشته تمامي برادران پاسدار از آنان نهايت تشكر را دارند. 
آخرين خبر از پاوه حاكي است كه دكتر چمران معاون نخست وزير انقلاب با برادران پاسدار در شهر پاوه مشغول گشت و پاكسازي است.  
بگفته معاون سپاه پاسداران انقلاب از پنج تن مجروحان پاسدار و مردم بومي حادثه پاوه كه بوسيله هلكوپترها به بيمارستانها  دويست تختخوابي كرمانشاه منتقل شده بودند دو تن ازآنان در بيمارستان در گذشته اند.(كيهان28/5/1358)
انتشار اطلاعيه
بعداز ظهر ديروز از سوي سپاه پاسداران كرمانشاه اين اطلاعيه  صادر شد: 
اهالي غيور و مسلمانان منطقه اورامانات همانطور كه همگان اطلاع دارند افراد ضد انقلاب و مرتجع ماههاست كه آرامش منطقه را برهم زدهاند و بادرگيريهاي مسلحانه و راهبندانهاي پياپي و ايجاد اغتشاش وضع منطقه را برهم زدهاند از عموم مسلمانان تقاضا ميشود با شناسايي كه از اين افراد خود فروخته دارند از پشتيباني آنان دست بردارند تا قيافه آنان كاملا مشخص وبيش از اين از برادر كشي جلوگيري شود. مسلما آنان دستگير و در دادگاه انقلاب اسلامي به سزاي اعمال خود خواهندرسيد، محاصره شهرستان پاوه توسط عناصر خود فروخته و چريكهاي جلال طالباني نشانهتعرض به مردم مسلمان منطقه است.(اطلاعات28/5/1358)
سرپرست سپاه پاسداران:چهره ديگر امام،
قاطع تر از چهره دوران مبارزه با طاغوت است.
حجت الاسلام لاهوتي نماينده امام و سر پرست سپاه پاسداران انقلاب، طي مصاحبهاي در زمينه چگونگي هدايت سپاه پاسداران نقشاين سپاه در حوادث پاوه گفت: سپاه پاسداران كه امروز در پاوه قتل عام ميشود و سرشان را ميبرند و بدن آنها را ميسوزانند و حتي از جسد مرده آنان نميگذرند از پاكترين جوانهاي ما چه از نظر انديشه و فكري و عقيده و چه از نظرايمان انتخاب ميشدنداينها بيشترين كار را ميكنند و كمترين مزد را ميگيرند. اعضاي سيپاه پاسداران هرگز ترس از شهادت ندارند و همه ميدانند اگر زنده بمانند، در زير پرچم اسلام با آزادي كامل زندگي خواهند كرد و اگر شهيد شدهاند. و در جوار رحمت خداوند خواهند بود. واين ست فرق بين يك پاسدار و يك سرباز معمولي. لاهوتي در جاي ديگر از سخنان خود گفت: در پاوه پاسداران را قتل عام ميكردند ولي ملت ما و ارتش ما و سپاه پاسداراني كه از مركز و جاهاي ديگر اعزام كرديم مساله راحل كردند وي همچنين گفت سپاه پاسداران مجري دستورات امام است و زير نظر امام فعاليت ميكنند اما امام ديروز چهره ديگري در مورد انقلاب نشان دادند و گفتند كليه مقامات مسوول انقلابي عمل نكردهاند و حتي پاسداراني را هم مورد خطاب قرار دادهاند كه نه تنها پاسداران بلكه تمام ملت ازاين پس انقلابي خواهند كرد و اجازه نخواهند داد كه ضد انقلاب ديگر بار ابراز وجود كند. لاهوتي افزود: ضد انقلاباين بار خيلي عجولانه و ناآگاهانه محل حمله به انقلاب را انتخاب كرده است، زيرا درست است كه پاوه جزء شهرستآنهاي مرزي و كردنشين است ولي مردم پاوه به انقلاب و رهبريت انقلاب علاقمند هستند. ما هم در آنجا سپاه تشكيل دادهايم واين سپاه در آغوش پر مهر مردم خدمت ميكردند و اكنون ضد انقلاب و امام مردم، پاوه را محاصره كرده ونه سپاه را چون از سپاه در پاوه ديگر باقي نمانده است واين مردم پاوه هستند كه آمادگي خود را براي دفاع از سپاه اعلام كردهاند. لاهوتي همچنين گفت: من ضمن تشكر از همه ملتايران كه براي عزيمت به پاوه اعلام آمادگي كردهاند يادآور ميشوم اگر به وجود آنان احتياجي باشد آنها را در جريان خواهيم گذاشت و ازاين نيروي عظيم كمك خواهيم گرفت. وي در پايان سخنان خود خطاب به ملتايران گفت: من يك پيام به ملتايران دارم و از همه ملتايران اعم از اسلامي و غير اسلامي ميخواهم كه از فرصت و موقعيتي كه پيش آمده است براي پيشبرد امور مملكت استفاده كنند و آنهايي كه گردانندگاناين حوادث هستند از خدا بترسند و اگر نه از ملت بترسند و بدانند كه چهره ديگر امام قاطعتر از چهرهاي است كه در مبارزه عليه رژيم طاغوتي ديده شده است.(اطلاعات28/5/1358)
اعلاميه سپاه پاسداران
خبري كه در ساعت 2 بعدازظهر ديروز به تهران رسيد حاكي ازاين بود كه افراد مسلح جلوي عبور نيروهاي كمكي را در خيابانهاي سنندج گرفته و مهمات آنان را به يغما بردهاند و دراين واقعه عدهاي از افراد نيروي اعزامي زخمي شدهاند. يكساعت پس از انتشاراين خبر نخستين اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب مبني بر كافي بودن نيروهاي مستقر در اطراف سنندج انتشار يافت. ژاندارمري جمهوري اسلاميايران نيز دو اطلاعيه درباره ارتباط با بحران سنندج انتشار داد و سخنگوي ژاندارمري اعلام كرد كه نخستين گروه پاسداران اعزامياز تهران كه يكهزار تن هستند وارد محل شدند.(كيهان28/5/1358) 
اطلاعيه شماره 2 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
پيرو فرمان امام منبي بر اعزام نيرو به كردستان و سنندج سپاه پاسداران انقلاب از كليه نيروهاي سپاهي و رزمنده تقاضا ميكنند كه به نكات زير توجه فرمايند، چون نيرو به اندازه كافي اعزام شده است:
1ـ لذا كليه افراد پاسدار در تمام ايران به حالت آماده باش كامل منتظر اعلام از طريق ستاد مركزي باشند. 
2ـ از كليه برادران پاسدار تقاضا ميشود كه به هيچ وجه بدون اطلاع سپاه حركت نكنند. (جمهوري اسلامي29/5/1358)
اطلاعيه سپاه پاسداران درباره وقايع سنندج
اولين اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلاميدر رابطه با اتفاقات سنندج به شرح زير عصر امروز منتشر شد:
بسمه تعالي
 « به كليه پاسداران انقلاب اسلاميمستقر در شهرستان پاوه و اطراف پاوه»
دست تجاوزكار و توطئه گر ضد انقلاب بار ديگر به فاصله چند روز پس از جريان پاوه از سنين حزب منحله دموكرات كردستان و گروههاي ديگر ضد انقلاب در سنندج بيرون آمده است. برادران پاسدار مستقر در شهر پاوه به عمليات خود كماكان بدون وقفه در منطقه ادامه دهيد. نيرو به اندازه كافي در اطراف سنندج آماده و در اسرع وقت در اجراي اوامر امام به سمت سنندج حركت خواهند كرد. 
ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(اطلاعات30/5/1358)
اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب
بسمه تعالي-سپاه پاسداران انقلاب كه نطفهاش از قطره قطره خون شهيدان انقلاب بسته شده است يك بار ديگر همچون گذشته كوتاه اما افتخارآفرينش با نهايت غرور و سربلندي در مصاف حق و باطل، پيشتازترين جبهه در غائله پاوه تشكيل داد و يك بار ديگر در حالي كه سراسر وجودش را عشق به اسلام و انقلاب فراگرفته بود، عليرغم دشواريهاي بسيار پاي در ميدان نبرد گذاشت و يك بار ديگر عزيزترين يارانش را در طبق اخلاص نهاد و به پيشگاه امت و امام تحويل داد. اكنون بسيار مفتخريم به عرض ملت شريف ايران برسانيم كه صبح دوشنبه 29 مردادماه مقدم نخستين شهيد به خون خفتهمان در پاوه محمد كريماني را گرامي ميداريم و از صميم جان به اين شهيد و همه شهيدانمان عرض ادب و سوگند وفاداري ياد ميكنيم. مراسم در بهشت زهرا، ساعت ده صبح برقرار ميگردد. 29/5/1358
روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب(جمهوري اسلامي30/5/1358)
حمله دموكراتها به سقز،سردشت،بيجار،زنجان، مراغه،تكاب و مياندوآب
ستاد مركزي سپاه پاسداران صبح امروز، در تماسي با اطلاعات، گزارش لحظه به لحظه از مناطق كردستان و اطراف آنرا در اختيار ما گذاشت. بر اساساين گزارشها، نيروهاي ضد انقلابي و در رأس آنها، عوامل حزب دمكرات، به نقاط مختلف حمله بردهاند: رفيعي، مسوول سپاه پاسداران شهرستان زنجان، در يك تماس تلفني به ستاد مركزي اطلاع داد، از ساعت بيست و دو و بيست و يك دقيقه ديشب تاكنون مكرراً درخواست مهمات از ارتش شده، ولي از طرف ارتش هيچگونه اقدام جدي دراين زمينه به عمل نيآمده است. از شهر بيجار، طي تماس تلفني با ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب تهران اطلاع رسيد كه افراد ضد انقلاب، پمپ بنزين را به آتش كشيده و جاده بين بيجار و زنجان را بستهاند تا نيروي كمكي قادر به ورود به محل نباشد مردم بيجار از زنجان كمك خواستهاند. همچنين از تكاب (محلي در نزديكي زنجان) تلفني از شهرستان زنجان مهمات خواسته شده است. طبق يك گزارش تلفني از مراغه، در منطقه مياندوآب، دموكراتها تا نزديكي مياندوآب پيشروي كردهاند و مردم و سپاه پاسداران مياندوآب از لحاظ تجهيزات نظاميضعيف است و از پادگان مراغه كمك خواسته شده، ولي مسوولان پادگان مراغه گفته اند: شب است و ما نميتوانيم به شما كمك كنيم. اما صبح براي شما كمك ميفرستيم، در حاليكه پادگان مراغه از لحاظ تجهيزات نظاميخيلي مجهز است.  70 تن از پاسداران سپاه پاسداران زنجان كه بطرف تكاب در حركت بودند، در بين راه سقز و ديواندره (حدود 50 كيلومتري سقز) محاصره شدند.اين 70 تن بوسيلهي دموكراتها محاصره شدهاند ولي سه تن از آنها موفق به فرار شدند و خود را به تكاب رساندند. ماجرا بوسيله سپاه تكاب، به سپاه اروميه گزارش شده و سپاه اروميه در ساعت 30/22 دقيقه از سپاه پاسداران تقاضاي كمك كرده است. همچنين از طريق حزب دمكرات به سقز و سردشت نيز حمله شده است.(اطلاعات31/5/1358) 
90پاسدار قم به سنندج رفتند. 
 قم – از سوي ستاد پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان قم يك گروه 90 نفري از پاسداران انقلاب اسلامي اين شهر باتمام تجهيزات از قم به سنندج اعزام شدند. همچنين سه گروه پزشكي به سه دستگاه آمبولانس، كادر پزشكي از قبيل پزشك، پزشكيار و بهيار و لوازم ضروري براي معالجه و كمك به آسيب ديدگان منطقه پاوه اعزام شدند. مسوول روابط عمومي ستاد پاسداران انقلاب اسلامي قم در اين باره در قم گفت:هم اكنون گروههاي ديگري آماده  هستند تا با اولين دستور بمناطق كردستان اغزام شوند ولي از مركز اطلاع رسيده فعلاً از اعزام نيرو وپاسدار خودداري شود جون نيازي به نيرو نيست.(اطلاعات31/5/1358)
گفتگو با يكي از پاسداران
 برادر« محمد رضا مصطفي دخت»اعزامي از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جزوتنها پاسداران زنده مانده ازمحاصره مهاجمين:ما در مريوان بوديم كه پاوه شلوغ شد و بمحاصره ضد انقلابيون در آمد. از راه هوائي به پاوه آمديم شبها روي بام بيمارستان پاسداري  ميداديم بعضي كردها هم در پاسداري بهما كمك ميكردند. خبر دادند كه ميخواهند دموكراتها از شهر غذا خارج كنند و فرمانده به ما دستور داد كه برويم سرگردنه جلوي ماشينها را بگيريم فرمانده ما ( اصغر وصالي ) بعضي از مواقع بما سر ميزد. موقعي كه سرگردنه بودم تا شناسائي از منطقه روستاي شمشير بعمل بياوريم. چند دقيقه نگذشته بود كه تازه اصغر از پيش من برميگشت كه صداي رگبار به گوش من رسيد. برگشتم ما جمعاً 5 نفر بوديم.از تاريكي شب استفاده كرديم و به كمك اصغر و ساير همراهان اصغر شتافتيم رگبار طوري بود كه فشنگها جلوي ماكمانه ميكرد،حلقه محاصره خيلي تنگ بود.بالاخره توانستيم خودمان را به بيمارستان برسانيم. توي بيمارستان اصغر ميگفت: من خيلي به آنها نزديك بودم. صداي عربي را ميشنيدم. آنشب تا ساعت 1 نيمه شب تيراندازي بود ولي تا صبح قطع شد مجددا حمله اصلي فردا صبح شروع شدكه در اين روز با كاليبر 50 و تير بار ما را به رگبار بستند. روزها همه سنگرها را از دموكراتها ميگرفتيم دوباره شبها آنها بما هجوم ميآوردند و تمام مواضع فتح شده ما را ميگرفتند.ما هميشه در جنگ يك راه فرار براي خودمان ميگذاشتيم دموكراتها حدواً  8 هزار نفر بودند. روزهاي اخير مقاومت صداهاي عربي زيادي ميشنديم با اسلحه آرـ پي ـ جي 7  بما حمله ميكردند. بالاخره حلقه محاصره بيمارستان شكسته شد.مهمات ما هم تمام شد. فقط يك هليكوپتر مهمات به ما رسيد. روزهاي آخر حتي پرستارها و يا كاركنان بومي بيمارستان هم نمي توانستند بروند منزلشان 2 شب  آخر ما خيلي كم تيراندازي ميكرديم. اغلب تك تير ميزديم بالاخره تصميم گرفتيم فرار كنيم به بيماران و مجروحين ميگفتيم ما در صدد فرار هستيم حاضريم شما را هم روي پشتمان را ببريم . مجروحين گفتند نه شما برويد ما هم اينجا ميمانيم. آمديم، از پشت بيمارستان فرار كنيم ناگهان يكنفر كه به نظرميرسيد دكتر عارفي از اعضاي حزب توده بود، فرياد زد. دارند فرار ميكنند، تمام تيراندازيها برگشت به طرف تودههاي پشت بيمارستان كه ما مجبور شديم دوباره عقب نشيني كنيم ( دكتر عارفي هر گاه بيماري را معاينه ميكرد ابتدا از وي ميپرسيد: عضو كدام حزب هستي ! ). بالاخره تصميم گرفتيم قاطعانه فرار كنيم سه گروه، 10، 12و13، نفره شديم.  گروهبان كه ما بوديم، سرپرستمان« قاسم كرمان» بود. پشت سرمان« عليرضا دايي» تير خورد آمديم: تا وي را برداريم ببريم، عليرضا گفت: بچهها من زنده نميمانم، شما برويد.با اصرار خواستيم «عليرضا »را به پشت خود بگيريم، ولي نگذاشت بما گفت: فرار كنيد، من هم اينجا شهيد ميشوم، از 10 نفر ما 7 نفر سالم توانستيم فرار كنيم. از كوهها آمديم شهرباني پاوه و گفتيم يكنفرمان تير خورده ولي كسي اقدام نكرد. در شهر پرنده  پر نميزد. هيچكس با ما همكاري نميكرد. حتي يك بي سيم براي ما نميزدند.تعدادي زخمي داشتيم يكي از پرستاران كرمانشاه گفت: ما زخميها را ميگذاريم پشت سيمرغ ( يك نوع آمبولانس) و ميبريم به مقر سپاه پاسداران پاوه پرستار كرمانشاهي بنام خانم شيردل، زخميها را گذاشت و شجاعانه به بيرون بيمارستان آمد تا آنها را به سپاه برساند ولي ضد انقلابيون از پشت او را به مسلسل بستند. خواهر عزيزمان خانم شيردل را شهيد كردند. به شير و خورشيد تلفن كرديم كه خانم شير دل تير خورده بيائيد ببريد گفتند: وسيله نداريم. 48 ساعت بود از ارتش كمك ميخواستيم ولي نتيجهاي نگرفتيم فرماندهان ارتش بنظر من بسيار مقصرند.با يكي از برادران پاسدار بنام «حراج زاده» گفتگو كرديم. وي گفت من 6 روز با همسنگرهاي رشتي و اصفهانيام در حين جنگ بودم، تعدادي از برادرهائي كه شهيد شدند، بدست همين كردهاي طرفدار« شيخ عزالدين حسيني» بود. من اين اعمال وحشيانه را محكوم ميكنم و بخانوادههاي شهدا تسليت ميگويم. 
س : به نظرشما اشكال دولت در اين جريان چه بود ؟ 
ج: اشكال اين بود كه دولت به ارتش دستور نداد. ارتش خيلي دير دخالت كرد. 
س: آيا فكرميكني باز چنين مسائلي پيش بيايد؟ ضد انقلاب ميتواند دوباره دست به چنين حملهاي بزند. 
ج: از دولت ميخواهم كه دست به پاكسازي در منطقه بزندو عزالدين حسيني و قاسملو را جلو چشم مردم بكشد. 
س: نارسائي شهريتان چيست ؟
ج: پزشك در اين منطقه وجود ندارد. يكي بود بنام «عارفي» كه كمونيست بود و فرار كرد. دارو نداريم، فقط يك خيابان مركزي داريم كه آنهم اسفالت حسابي نيست. 
س: علت حمله چه بود ؟
ج: اينها بما ميگفتند چرا به جمهوري اسلامي راي داديد. چرا اجازه داديد بعنوان پاسدار، در سپاه استخدام شويد، حتماً شما ضد كرد هستيد براي اينكه به جمهوري اسلامي راي دادهايد، دين اسلام كهنه شده است ؟ حالا بدرد نميخورد! مدرن نيست !! بايد از مليت دفاع كنيم.امااظهارات «عباس داوري» يكي از پاسداران زخمي كه توسط« مرتضي غريبي» استوار دوم به پاوه منتقل شده بود و در گروگاندموكراتها بود: 
 وي ميگفت:« در زندان دموكراتها بر سر من دعوا داشتند. يكي ميگفت بكشيم، يكي ميگفت نه، اينكه بچه است، كشتن ندارد». 
داوري مي گفت: «يكي از دموكراتها بمن گفت من تو را ميشناسم تو توي بيمارستان، « تيربارچي » بودي و حتي وقتي فرمانده ات  گفت« بچهها كي حاضره بره؟ تو گفتي: من.من ……..».در روز 28/5/58 در مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قهرمانشهر، با يكي از مسئولين سپاه در مورد ارتش و عدم دخالت دولت مصاحبه كرديم. يكي از مقامات سپاه اظهار ميداشت :كه اصلا بما كمك نكردهاند بارها خواستيم كه حتي يك ماشين بما بدهند ولي نداند كار بجائي رسيد كه به دفتر امام در قم تلفن زديم كه اگر اقدام نكنيد ميريزيم و پادگان را تخليه مي كنيم، آيا معني قحط الرجال اينست كه دولت،فاسدين  را سركار بگذارد. ميخواهند سپاه پاسداران را از بين ببرند. اول به كميتهها حمله كردند و بعد به پاسداران،  اعلام كردند كه ما سپاه را به رسميت نميشناسيم.
اظهارات سپاه پاسداران قهرمانشهر
آنگاه با گروه امداد آيت الله طالقاني كه در پاوه مستقر ميباشد به گفتگو بنشينيم. يكي از اين پزشك ياران بنام جام اعظم مرادي طي گفتگوئي اظهار داشت: روز شنبه 27/5/58 جزو اولين گروههاي پزشكي بوديم كه آمديم. پاوه بنظر ما جريان از قبل طرح ريزي شده بود. از روي تختهاي بيمارستاني، اجساد را ميبردند و به رگبار مسلسل ميبستند. كمك اهالي بسيار كم بود. همچنين ما مداركي از« دكتر عارفي» بدست آوردهايم كه بدين شرح است.مقدار زيادي عكس از« دكتر عارفي» همراه چريكهاي فدائي كه از دانشجويان دانشگاه تهران بودهاند وتوسط همراهان اكيپ خودمان شناسايي شدهاند در حال نوشيدن شامپاني و ويسكي در كنار دريا بدست آمده است.همچنين يك ساك جزوه از اعلاميههاي حزب دموكرات دفتر هواداران حزب توده در سنندج. دفتر هوادران حزب توده در قهرمانشهر و چندين كتاب و نشريه از «كيانوري »و "تورج حيدري" كشف شده است. 
نشريات بدست آمده عبارتند از: 
ـ مبارزه عملي در شرائط كنوني 
ـ حزب طبقه كارگر و مبارزه با اعتقادات مذهبي.
ـ قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي 
كه هرسه نشريه بقلم «نورالدين كيانوري» بوده است و يك جزوه بنام« تئوري تبليغ مسلحانه» نوشته « تورج حيدري » به دست آمده كه ما قصد داريم تمام مدارك را به دفتر آيت الله طالقاني در تهران تحويل دهيم گروه امداد آيت الله طالقاني از كم كاري بعضي از پزشكان همراه و ساير اكيپها شكايت داشتند و اظهار ميداشتند كسي كه به چنين ماموريتهايي ميايد بايد نهايت فداكاري را داشته باشد يكي از خانمها اظهار داشت:« ما آمدهايم اينجا كار كنيم و شهيد بشويم والسلام». 
«اعظم مرادي » ديگر پرستار همراه اكيپ ميگفت: 
« موقعي كه من آمدم اينجا روي دستم اسمم را نوشتم و گروه خونمم را گذاشتم ».طبق اظهارات مردم پاوه، «دكتر عارفي» پزشك بيمارستان پاوه كسي بود كه خون عوضي به چندين مريض تزريق كرده و حتي پدر يكي از پاسداران پاوه را در همين رابطه شهيد كرده است طبق اظهارات پاسداران اعزامي از تهران موقعيكه ما قصد فرار از پشت بيمارستان را داشتيم دكتر عارفي با صداي بلند گفت: « دارند فرار ميكنند» كه بلافاصله دموكراتها پشت بيمارستان را به رگبار بستند كه ما مجبورشديم عقب نشيني بكنيم.طبق اظهار يك دانشجوي اكيپ پزشكي آيت الله طالقاني50 نفر دانشجو مشكوك با گروه امداد شير و خورشيد سرخ تهران به پاوه آمده بودند. اين دانشجويان از مراجعين وضد انقلابهاي دانشگاه تهران هستند. گروه امداد آيت آلله طالقاني پيشنهاد ميكرد كه از اين به بعد براي انتقال اكيپهاي پزشكي بمناطق جنگ زده مركزي در تهران تشكيل شده و آن مركز پس از شناسائي افراد، تحت نظارت خود آنها را بمنطقه گسيل دارد. اين مسئله باعث ميشود كه نظمي به كار اكيپهاي پزشكي داده شود و از پراكندگي و تفرقه و عدم هماهنگي جلوگيري شود. در ضمن از نفوذ عناصر ضد انقلاب بعنوان پزشك، پرستار، پزشكيار و غيره ممانعت بعمل ميايد.پس از آن به فرودگاه رفتيم و با مردم آنجا مصاحبه كرديم. بهنگام مصاحبه با مردم در فرودگاه پاوه، ناگهان يكي از آنان به طرف من آمد و شروع كرد به انتقاد از خبرنگاران و گفت:« شما هميشه دروغ مينويسيد، هميشه اخبار را جعل ميكنيد». گفتيم برادر، چي شده گفت: قول ميدي چيزي بگم بنويسي؟ گفتم: حتماً.گفت: بنويس ما موقعي كه شنيديم پاوه شلوغ شده رفتيم پيش معاون رئيس اورژانس تهران به نام« دكتر سامي ».گفتيم: ما حاضريم برويم ماموريت بدون اضافه حقوق: گفت:« نميشود». گفتيم: «حاضريم برويم ماموريت شما غبيت بزنيد. از حقوقمان كم كنيد، فقط بياييد وسيله بدهيد».گفت: «اگر وسيله ميخواهيد بايد صورت مجلس بشود و در ازاي آن پول بگذاريد».بالاخره دست آخر به تمام خواستهاي ما جواب منفي داد وما هم با گروه امداد طالقاني آمديم، پاوه. چرا بايد من كه حاضرم داوطلبانه بيايم به مردمم كمك بكنم، رئيس من بايد با من اينطور رفتار كند. بنويس كه من « ناصر خوشنويسان»، تكنسين اورژانس تهران هستم حتماً، بگو من ناصر خوشنويسان هستم».بعد از آن با اكيپ پزشكي امام خميني اعزامي از اصفهان گفتگو كرديم. يكي از اعضاي اين اكيپ گفت: من عضو امداد امام خميني اصفهان هستم واز دو سال پيش، قبل از انقلاب در مساجد كار ميكرديم ولي بعد از انقلاب به صورت نيروهاي امدادي و بهداشتي به روستاهاي اصفهان ميرويم و به طور رايگان به ويزيت و معاينه روستائيان ميپردازيم تقريباً اولين اكيپ پزشكي بوديم كه به پاوه رسيديم اينجا هيچ چيز نبود. زخميها بدون دارو مانده بودند، بسياري از زخميها عفونت پيدا كرده بودند، ولي آنتي بيوتيك نبود كه به بيماران بدهيم از روزيكه جريانات پاوه را شنيديم، اعلام همكاري و آمادگي خود را به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دفتر امام در قم و استانداري اصفهان رسانديم. بالاخره هوانيروز اصفهان ما را با دوفروند هليكوپتر به پاوه رساند. در مورد خبر اعلام شده از راديو ـ تلويزيون در تاريخ 29/5/58 بايد بگوئيم كه گروههاي پزشكي كه از تهران و ساير شهرستانها به طور افتخاري آمده بودند، اعتراض داشتند به اين خبر كه« بيمارستان پاوه شروع به كار كرده است » در صورتيكه تمام بيماران شهر و مجروحين گروههاي پزشكي امدا امام خميني اصفهان، و امداد آيت الله طالقاني و اورژانس تهران و قهرمانشهر و ساير اكيپهاي دانشجوي دانشگاه تهران معاينه و مداوا ميكنند. درج اين خبر يعني همگاني كار افتادن بيمارستان به مفهوم پوشاندن جنايت طرفداران خلق . من خودم از تمام بيمارستان بازديد كردم. تمام تختها را شكسته بودند. تمام قفسههاي دارو را زيرورو كرده بودند با قنداق تفنگ، تمام وسائل جراحي و اندانپزشكي را شكسته بودند وخيلي  از وسائل بيمارستان را با خود به روستاهاي «قوري قلعه» و« شمشير» برده بودند كه توسط گروههاي گشتي پياده روز 29/5/58 به پاوه  آورده شده بود. كار پاكسازي و تهيه وسايل بيمارستان، يكماه طول ميكشد. فعلاً كار ما دست اكيپهاي صحرائي است.(جمهوري اسلامي31/5/1358) 
امام: اگر سپاه نبود كشور نبود.
در روز دوشنبه 29/5/58 ساعت 7 بعدازظهر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي برادر منصوري به اتفاق برادر بشارتي از اعضاي شوراي فرماندهي سپاه پاسداران به حضور امام در قم رسيدند و ضمن بيان فعاليت سپاه در حوادث كردستان و گزارش عملكرد پاسداران و امام كه تبسمي پس از گذشت 5 روز بر لب داشتند ضمن تشكر از سپاه پاسداران فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحيم-من از سپاه راضي هستم و بهيچوجه نظرم از شما برنميگردد. اگر سپاه نبود كشور هم نبود، من سپاه پاسداران را بسيار عزيز و گرامي ميدارم، چشم من به شماست. شما هيچ سابقهاي جز سابقه اسلامي نداريد. 
سلام مرا به همه برسانيد. من از همه شما متشكرم. من براي همه دعا ميكنم. اوضاع انشاءالله به تدريج درست ميشود. خطري مملكت را تهديد نميكند. زحمت ما را فراوان ميكنند. آنها را سركوب ميكنيم. بايد بيشتر كار كرد. بايد بسيار بود. اوضاع مملكت خوب ميشود و اين طور نميماند. به دولت دستور ميدهم سريع به كارهاي شما رسيدگي كنند. بودجهتان را هر جه زودتر بپردازد. خداوند همه شما را تاييد كند.(كيهان31/5/1358) 
اعلاميه سپاه پاسداران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اروميه اعلاميهاي خطاب به مردم آذربايجان به اين شرح صادر كرد: 
اهالي شريف اروميه، برادران مسلمان كرد! 
بخاطر بياوريد زمانيكه فئودالهاي غارتگر و سرسپرده رژيم سابق بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، چگونه با الهام از اربابان بيگانه و خائنشان براي تضعيف انقلاب و دلسرد نمودن مردم و غارت بيشتر دسترنج ملت محروم كرد، برادران روستائي را از خانه و زمين خويش بيرون راندند و فرياد زنان و كودكان و مردان آواره شده، در دل سنگ آنها اثري نداشت. 
آنان منطقه كردنشين اروميه را با همكاري ساواكيهاي فراري و گروههاي سياسي چپ و راست به ميدان توطئه بر عليه انقلاب اسلامي ايران تبديل نمودند و امكانات تهيه اسلحه را براي ضد انقلابيون فراهم ساختند تا در نقاط مختلف مملكت، دست به اخلال و توطئه بزنند و همينها فريبكارانه، ندا در دادند كه از جمهوري اسلامي و رهبري امام خميني حمايت ميكنند. اينها اگر جمهوري اسلامي را قبول داشتند، مهلتي را كه استاندار براي بازگرداندن روستائيان به زمينها و روستاهاي خود برايشان داده بود رعايت ميكردند. ماهيت ضد مردمي و ضد اسلامي اينها ديگر براي همه روشن شده است. جمهوري اسلامي و امام خميني، تكيه بر نيروي پايان ناپذير خدا و مردم مومن بخدا دارند و اينست رمز موفقيت ما؛ اين مردم بودند كه انقلاب را بثمر رساندند نه غارتگران سودجو و سرسپرده و روشنفكران وابسته به شرق و غرب. اكنون همينها هستند كه از داير شدن پاسگاه وحشت دارند و افراد مسلح خود را كه ناآگاهانه به دور آنها جمع شدهاند، بسيج ميكنند تا بر روي برادران ارتشي و پاسدار خود اسلحه برداشته و جنگ و برادركشي راه بياندازند تا از استقرار پاسگاه جلوگيري بعمل آورند. بعدا اعلاميه ميدهند كه مرتجعين ميخواهند كردها را بكشند. ملت ستمديده كرد آگاه است كه اينها فريبكارند و بر عليه مردم كرد ميكوشند. ملت مسلمان كرد بايد آگاه باشد كه دولت جمهوري اسلامي كه نتيجه انقلاب خود مردم است، براي برقراري نظم و آرامش در منطقه پاسگاه داير ميكند و جلو خريد و فروش اسلحه راميگيرد. مردم كرد سالها است كه از دست اين غارتگران و خانهاي سودجو، ستم ميكشند و امروز هم خوستارند كه اينها به سزاي ظلم و ستم و اعمال ننگين خود برسند. 
مردم منطقه و بخصوص ملت شريف و غيور كرد بايد كاملا متوجه و آگاه باشند كه درگيري برادران پاسدار و ارتشي، با كردها نيست، بلكه با توطئههاي عوامل بيگانه پرست و چپاولگران حقوق مردم است كه هستي مردم را به باد دادهاند و لازم است كه نهايت همكاري را با نيروهاي ارتشي و پاسدار براي پاكسازي منطقه از عناصر ضد انقلاب و سرسپرده به آمريكا بكنند و مطمئن باشند كه نيروهاي مردمي و بخصوص پاسداران انقلاب و هم چنين امام خميني، بزرگترين مدافع و حامي ملت زنجديده و بلاكشيده كرد هستند و به سمپاشيهاي بدخواهان توجهي نكنند و اميدوار باشند كه پيروزي از آن مردم مومن و مستضعف است. بدين ترتيب، اقدامات قاطع و مردمي ارتش، ميتواند وسيله مهمي در سركوبي عناصر ضد انقلاب باشد. با اميد پيروزي و موفقيت مردم ستمديده كردستان و برادران پاسدار و ارتشي. 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اروميه(كيهان1/6/1358)  
كشتار چگونه آغاز شد؟ 
گفتگويي با برادر ابوشريف
برادر ابوشريف فرمانده عمليات سپاه پاسداران پريشب به تهران بازگشت وي در گفتگويي كه درمركز ستاد پاسداران به عمل آمد در مورد اوضاع پاوه هنگام ورود و اقداماتي كه تاكنون انجام شده مطالبي بيان داشت.
برادر ابوشريف گفت: روز پنجشنبه صبح به اتفاق تيمسار فلاحي فرمانده نيروي زميني و دكتر چمران به كرمانشاه رفتيم و چون شب پنجشنبه به ما اطلاع داده بودند كه ضدانقلاب پاوه را محاصره كرده حلقه محاصره را تنگتر كرده به اين منظور ما رفتيم تا از نرديك مسايل را رهبري كنيم. بنابراين در كرمانشاه ما در حدود 30 نفر از پاسدارانمان را با هليكوپتر فرستاديم و چونكه هليكوپتر به اندازه كافي نبود و از دو روز قبل ما احساس ميكرديم كه اينها يك حمله سراسري را بر عليه پاسداران ما آغاز خواهند كرد و در حدود 6تا 7 هزار نفر مسلح را در آنجا بسيج كرده بودند و نيروهاي ما در آنجا كلاً حدود 250 نفر بودند و از اين 250 نفر 200 نفرشان محلي بودند بنابراين ما كوشيديم تا نيروي كمكي را هر چه زودتر برسانيم هليكوپترهاي موجود فقط توانستند 30 نفر را ببرند و ما به اين نتيجه رسيديم بقيه را بايد از راه زمين بفرستيم بعد بلافاصله من خودم بقيه را رهبري كردم از راه زمين بطرف پاوه و در شهري به نام روانسر آنجا مستقر شديم. مرتباً با پاوه در تماس بوديم و جريانات را گزارش ميكرديم.
مسالهاي كه اينجا مطرح بود اين بود، كه اصولاً ضدانقلاب در اطراف پاوه در حدود 6 تا 7 هزار نفر مسلح با اسلحههاي سنگين خمپاره و ضدهوايي و انواع و اقسام اسلحه فراهم ديده بود و از دهات اطراف هم تدارك ميشد. ما اول كاري كه توانستيم بكنيم اين بود كه با هليكوپتر يك مقدار آب و غذا و دارو فرستاديم ولي از آنجايي كه تمام شهر تحت محاصره بود اين هليكوپترها بخوبي نميتوانستند بنشينند و پرواز كنند و عمل پياده كردن نيرو تقريباً بطوري كه لازم بود انجام نميشد و چون از راه زمين هم از روانسر تا پاوه 50 كيلومتر فاصله داشتيم. اين 50 كيلومتر هم مملو از مسلحين بود و ما نتوانستيم خودمان را روز پنجشنبه به محل برسانيم بنابراين طبق اطلاعاتي كه به ما رسيد روز پنجشنبه يك روز بحراني در پاوه بود. 
درگيريهايي در تمام شهر بود و اطراف بيمارستان و تپههاي اطراف، برادران ما تا آنجايي كه فشنگ داشته و مهماتشان تمام نشده بود توانستند از تپههاي اطراف خود دفاع بكنند و از پيشرفت جلوگيري بكنند.
ولي به محض اينكه فشنگ اينها تمام ميشود و شروع ميكنند به عقبنشيني كردن اولين نقطه شهر كه بيمارستان بود، به بيمارستان پناه ميآورند و در بيمارستان مستقر ميشوند و از بيمارستان دفاع ميكنند ولي روز بعد با حمله سراسري ضدانقلاب به اطراف بيمارستان مجبور ميشوند از بيمارستان هم عقبنشيني بكنند و در راه بين بيمارستان تا ستاد سپاه در حدود 10 نفر از برادران ما آنجا شهيد ميشوند و در حدود 15 نفر هم مجروح ميشوند مجروحين را به بيمارستان منتقل ميكنند و وقتي كه ضدانقلاب به بيمارستان ميرسد قبلاً با خمپاره بيمارستان را منفجر ميكنند و وقتي كه به بيمارستان ميرسند زخميها را ميگيرند و در جلو دكترها و پزشكيارها سر ميبرند و نارنجك در دهانشان منفحر ميكنند. با فجيعترين وضع آنان را ميكشند. بعد بقيه پاسداران كه ميتوانستند خودشان را نجات دهند از بيمارستان خودشان را ميرسانند به ستاد سپاه و در آنجا مستقر ميشوند و از آنجا شروع ميكنند به دفاع. اين جريان تا روز جمعه طول ميكشد. روز شنبه صبح با رسيدن خبر به دفتر امام و ستاد ارتش و نخستوزيري دو دستگاه هليكوپتر مامور ميشوند به كمك پاسداران بيايند و تپههايي كه ضدانقلاب مستقر شده بود از اطراف مورد حمله قرار دهند و اين محاصرهكنندگان را به عقب برنند با آمدن اين دو هليكوپتر يك مقداري از آنها عقبنشيني ميكنند و ما ميتوانيم نيروهاي اضافي را در آنجا پياده كنيم و به دفاع از شهر بپردازيم و سنگرهايي را كه از دست داده بوديم دوباره به دست آورديمو اين جريان روز شنبه بود و با فرمان امام و بسيج ارتش و هشدار به دولت و ژاندارمري و شهرباني و تدارك سپاه ما توانستيم در روز شنبه نيروهايي را كه در كرمانشاه مستقر كرده بوديم كه در حدود 800 نفر بودند اين نيروها را با تدارك كه ازروز شنبه با فرمان امام شد توانستيم اين نيروها را همراه با كاميونهاي ارتشي (چون خودمان هيچ كاميوني نداشتيم) به طرف پاوه حركت دهيم. در بين راه البته سنگرهايي ايجاد شده بود. راهبندانهايي ايجاد شده بود. در تمام گردنهها راهها را بسته بودند. منتهي يك گروه شناسايي ار افراد سپاه در جلو پياده حركت ميكرد و در تمام اين گردنهها كه راهبندان بود آنها متفرق ميشدند به گردنهها و با تيراندازي شديد سنگرها را نابود ميكردند و راه را براي ستون پاسداران و ارتش باز مي كرند.
در حدود ساعت 6 صبح ما از روانسر حركت كرديم و ساعت 1 بعدازظهر وارد پاوه شديم. ما آنجا تقسيم كار كرده بوديم قرار شد كه كارهاي عملياتي را در كرمانشاه تيمسار فلاحي به عهده بگيرد. از روانسر تا پاوه فرماندهي عمليات با بنده بود. در خود پاوه و هماهنگ كردن كارها در پاوه با آقاي دكتر چمران بود. بعد از اينكه ساعت يك ما به پاوه رسيديم مردم شهر با استقبال عميقي از ما پذيرايي كردند تمام بچهها و پسرها و دخترها با آوردن چاي و آب يخ و نان به پاسداران ما كمك ميكردند و شور هيجان عجيبي بود. در اين راه ما توانستيم تقريباً 25 ـنفر عوامل ضدانقلاب را دستگير كنيم در حدود 200 قبضه اسلحه از عوامل ضدانقلاب بگيريم و يكي از عوامل پاليزبان كه قبلاً با ساواك همكاري داشت بنام افراسياب رادي يكي از افرادي بود كه ما در اين پاكسازي در يكي از دهات قبل از پاوه، دستگير كرديم و اين شخص اينقدر در پاوه منفور بود، كه مردم پاوه ميخواستند اين را همه قطعه قطعه كنند، كه ما مجبور شديم كه با تيراندازي هوايي مردم را متفرق بكنيم تا نگذاريم مردم اورا تكه تكه كنند، اين خلاصهاي بود از جريان ورود ما به شهر پاوه در ساعت يك بعدازظهر روز يكشنبه. بعد از پاوه ما نيروها را تقسيم بندي كرديم و پيشروي بطرف مرز عراق را شروع كرديم كه راه فرار را به ضدانقلاب ببنديم چون خبرهايي كه به ما رسيده بود ضدانقلاب مي كوشيد از راه نوسود و از ازگله و شيخ صالح	بطرف قصرشيرين و مرز عراق و از آنجا بتواند اسلحه و مهمات و افرادشان را فرار بدهند راهها را ببنديم.
برادر ابوشريف درباره تعداد كشته و مجروحين گفت: از طرف سپاه 30 نفر تا حالا ار برادران شهيد شدهاند و در حدود 30 نفر هم مجروح داشتيم و تعداد شهدا از ارتش در حدود 4 نفر است. 
وي در مورد اقدامات ارتش جمهوري اسلامي گفت: نيروي زميني به تجهيزات خود به همراه پاسداران روز يكشنبه به پاوه وارد شدند و بعد از ورود به پاوه از پاوه به سمت قسمتهاي مرزي حركت كردند.
در مورد اسير و يا گروگانگيري ابوشريف گفت: در حين زد و خورد نه خير اسير نداشتيم ولي بعد از اينكه پا به فرار گذاشتند يعني روز يكشنبه يك عدهاي از آنها دستگير شدند و 2 نفر از ماها هم به گروگان گرفته شدند كه بعداً بازگردانده شدند.(جمهوري اسلامي 1/6/1358)
ابوشريف چگونگي سركوب مهاجمان پاوه را تشريح كرد.
ظهر ديروز ابوشريف رييس عمليات سپاه پاسداران انقلاب طي يك گفتگوي مطبوعاتي درباره فعاليت و عمليات پاسداران انقلاب در پاوه مطالبي در اختيار رسانههاي گروهي قرار داد ابوشريف اظهار داشت روز پنجشنبه  به ما اطلاع رسيد كه ضد انقلاب در پاوه دست به حمله زده است به همراه تيمسار ولي الله فلاحي فرمانده نيروي زميني و دكتر چمران معاون نخستوزير عازم پاوه شديم از دو روز قبل احساس ميكرديم كه حمله مهاجمين شديد خواهد بود  بهمين خاطر ما 250 نفر بوديم كه هليكوپتر توانست تنها 30 نفر از پاسداران را سريع به منطقه برساند تيمسار فلاحي در كرمانشاه ماند و دكتر چمران درپاوه مستقر شد و من با بقيه ستون از راه زمين بطرف روانسر به راه افتاديم.
درمسير راه برخي از مردم تحريك شده تظاهرات ميكردند و براي گذشتن ما از شهرها و روستاها راه بندان ايجاد ميكردند با وجود اين همه موانع ما با زحمت زيادي به پيشروي ادامه داديم افراد ضد انقلاب در حدود 6 هزار تفر بودند و آنها مجهز به اسلحه كافي و مهمات بودند. همچنين از اطراف روستاها نيز تقويت ميشدند.
طبق اطلاع در روز حمله پاوه وضع فوق العاده بد بود پاسداران بعلت كمبود اسلحه و نبودن آب تا آنجا كه اسلحه  و مهمات داشتند جنگيدند و هنگاميكه فشنگشان تمام شد تپه را رهاكردند و بطرف بيمارستان رفتند مهاجمين با خمپاره به بيمارستان حمله كردند و حدود 10 نفر از پاسداران را كشته و 15 نفر را زخميكردند و در بيمارستان هم زخميها را كشتند.
روز شنبه با اعلام دستور امام رهبر انقلاب دو هليكوپتر كبري از بالا تپه ها را مورد حمله قرار دادند و آنها با دستگاه اطلاعات قوي كه داشتند چوم قبلاً پيش بيني كرده بودند بطرف مهاباد عقب نشيني كردند.
در پاوه مردم از ما استقبال كردند و ما توانستيم يكي ازعوامل پاليزبان را بنام  «افراسياب روايي» در يكي از دهات دستگير كنيم مردم بقدري از اين فرد متنفر بودند كه ميخواستند وي را ز دست پاسداران گرفته تكه تكه سازند البته اين شخص بعد از محاكمه به اعدام محكوم شد بعد از پاوه به مرز عراق رفتيم تا مرزها را ببنديم و جلوي آنها ار كه بطرف قصر شيرين ميرفتند بگيريم در اين درگيريها و درگيريهاي قبلي كلا 40 نفر از پاسداران و 4 نفر از نظاميان كشته شدند و 15 نفر از پاسداران زخميشدند.
روزشنبه عوامل حزب دمكرات بابلند گو در شهر اعلام كردندكه ما با ژاندارمري و مردم كاري نداريم و فقط سر پاسداران انقلاب را ميخواهيم حزب دموكرات  بمردم كردي ميگفت كه هر كس عضو حزب دموكرات نباشد خائن به خلق كرد است همچنين حزب دموكرات با پيش كشيدن مساله سني و شيعه مي خواهد به انقلاب لطمه بزند حزب دموكرات با زور ميخواهد به شيوه هيتلري مكاتب قرآن شهرهاي كردستان را كه توسط افراد علامه مفتيزاده اداره ميشود و مكان هاي فرهنگي اسلامي بشمار ميرود از بين ببرد اما بايد بگوييم بسياري از مردم كرد با فروختن گوسفندو اثاث منزل اسلحه مي خرند و ميخواهند به جمهوري اسلامي خدمت كنند.
در مورد آرامش در منطقه كردستان ابوشريف اضافه كرد هم اكنون پاسداران انقلاب  در مناطق پاوه، نوسود، مريوان، كرند، ازگله، سنندج و چند شهر ديگرحفظ آرامش را برعهده گرفتهاند و اين شهرها آراماست و مردم دارند بزندگي عادي روزانه خود ادامه ميدهند.
درمورد علت شهيد شدن پاسداران و اينك چرا بيمارستان و تپه پاوه بدست مهاجمان افتاده ابوشريف گفت:
تمام شدن فشنگ نرسيدن آب و نرسيدن نيروهاي كمكي از جمله عوامل عقب نشيني پاسداران بود خود من  با ارتش قبلاً تلفني تماس گرفته بودم و از تيمسار شاكر تقاضاي كمك كرده بودم او دستور داده بود كه آنچه را كه تقاضا شده بود در اختيار ما بگذارند اما امكانات كمي در اختيار ما قرار گرفت و دير اين خواستهها انجام شد.
در پاوه نيز قبلاً رييس ژاندارمري با دموكرات ها همكاري ميكرد كه گفتيم دولت او را عوض كرد و رييس ژاندارمري فعلي با ما همكاري ميكرد نكتهاي را كه بايد اضافه كنم اين بود كه اكثر اسلحههايي كه بما داده بودند كهنه بود.سوال شد: فكر نميكنيد دوباره در كردستان مسالهاي بوجودآيد؟ 
ابوشريف پاسخ داد: سپاه پاسداران بعد از اين باقدرت به خلع سلاح مردم كردستان خواهد پراخت در گذشته ارتش و دولت ما را محدود ميكردند ما بعد از اين بحرف دولت و ارتش گوش نخواهيم داد و هر جا كه لازم باشد وارد عمل مي شويم.
ما هروقت لازم شد و اگر دولت فوري كمك نكرد از مردم كمك خواهيم گرفت مثلاً ما چند روز پيش مقداري ميوه لازم داشتيم تا ميخواستيم كاغذ بازي كنيم موضوع را با جند نفر از مردم دورو برمان در ميان گذاشتيم فوري مقدار زيادي موادخوراكي و ميوه آماده  شد. با يك اشاره به مردم هر چه بخواهيم در اختيار ما مي گذارند در جريان خوزستان دولت و ارتش و مقامات با ما خوب همكاري كردند و ما پيروز شديم در صورتيكه پاسداران با توجه به آن مرز باز خوزستان و تعداد كمشان اگر همكاري نبود چگونه ميتوانستند در خوزستان مهاجمين را سركوب كنند.
درباره فعاليت استاندار سابق كردستان ابوشريف گفت: استاندار سابق كردستان با دموكراتها همكاري داشت او تمام ماشينهاي ادارات را در اختيار دموكراتها قرار ميداد و آنها هم با اين ماشينها بدهات ميرفتند و تبليغات چپي ميكردند بنظر من دولت بايد اشخاص چپي را به كارهاي مهم نگمارد.
يكي از خبرنگاران پرسيد:به نظر شما ريشه نا آرامي ها در كجااست ؟
ابوشريف در جواب اين سوال گفت:
عوامل زيادي در منطقه است از جمله فقرمادي مثلاً در كردستان حتي اگر پول داشته باشي نميتواني برنج پيدا كني اما حزب دمكرات در كردستان برنج و روغن و تايد و كلاشينكف و پول توزيع ميكند.
بسياري از مردم كردستان ناآگاه و بيسواد هستند بسياري از مردم كامياران در جهل بسر ميبرند و هنوز ميگويند ما شاه را دوست داريم.
بدين سبب ما بدولت پيشنهاد خواهيم كرد كه بوضع مادي و فرهنگي مردم منطقه برسد.در اين موقع «فروتن» رييس روابط عمومي سپاه پاسداران افزود: 
ما طرحي تهيه كردهايم كه در بلوچستان توسط پاسداران و دولت برنامه هاي رفاهي اجراء شود و بزودي اين طر ح را كه در شوراي ارتش هم مطرح شده است به دولت خواهيم داد ما عقيده داريم مسلما فرستادن چند تراكتور بهتر از داشتن چند سربازخانه در منطقه است.
ابوشريف درپايان سخنان خود اظهار داشت: 
«در حال حاضر حزب دموكرات در مهاباد سربازخانه را در اختياردارد و بزودي ما همه مهاباد و اسلحه هاي انجا را در اختيار خواهيم گرفت».
من از طرف همه پاسداران از همه مردم سپاسگزارم كه به نداي امام گوش دادند ما تا آخرين  قطره خون خود در راه تمام مستضعفين جهان خواهيم جنگيد. زيرا هيچ چيز بالاتر از شهادت براي مانيست.
«ما بزودي عزالدين حسيني قاسملو و ديگر روساي حزب دموكرات را دستگير خواهيم كرد و من باز فردا عازم كردستان خواهم بود».
ابوشريف سپس پيام يكي از شهداي پاوه را كه توسط يكي از پاسداراني كه از پاوه برگشته بود قرائت كرد. 
اين شهيد هنگام شهادت به هم رزمش گفته بود: به امام و مردم بگوييد كه ما پاسداران شهيد بدون اسلحه و بدون مهمات تا آخرين  لحظه براي حفظ آبروي انقلاب وامام جنگيديم.(كيهان1/6/1358) 
مبادله گروگانها
زنجان – يكي از مسوولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  زنجان در گفتگويي با خبرگزاري پارس در مورد حوادث اخير كردستان گفت كه آخرين  اطلاع  رسيده از تكاب سنندج و سقز حاكيست كه افراد اعزامي از شهر زنجان همه سلامت و تنها تعداد 5 نفر زخمي و دو گروگان تا حال گزارش شده كه گروگانها امروز با گروگانهاي طرف مقابل كه توسط نيروي اعزامي از زنجان گرفته شده بودند مبادله شدند.
اين مسوول افزود كه كشته شدههاي ضد انقلابيون بد ست افراد اعزامي 5 نفر و تعداد زخمي ها 15 نفر و تعداد گروگانها 5 نفر گزارش شده است.
اين مقام اضافه كرد كه منطقه ايرانشاه ( محل درگيريها ) در حال حاضر بدست برادران ارتشي و پاسدار كنترل و اداره ميشود.(كيهان1/6/1358)
بيانيه مهم سپاه پاسداران انقلاب درباره حوادث كردستان 
دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب در رابطه با وقايع كردستان بيانيهاي صادر كرد. متن بياينه به شرح زير است:
بسمه تعالي – پس بدان هنگام كه با كافران روبرو شديد بايد آنها را گردن زنيد تا آنگاه كه از خونريزي بسيار دشمن از پاي درآيد و آنان را محكم در بند گيريد، و پس از اينكه جنگ سختيهاي خود را فرو گذارد از اسيران فديه گيرد و با آزاد نماييد. و اگر خدا مي خواست خود از كافران انتقام ميكشيد. و ليكن اين براي امتحان انسانها به يكديگر است و آنانكه در راه خدا كشته شدهاند هرگز اعمالشان ضايع نگردد. سوره محمد آيه (4)
 شكل و محتوي در عمل هر كدام داراي محدوده و مرزبندي خاصي است كه كوچكترين تعرض به حريم هر يك از طرف ديگري ما را در تحليل صحيح وقايع به اشتباه مي افكند و بدور نيست كه بگوييم بزرگترين اشتباهات تاريخ از انجا سرچشمه گرفته است كه يكي از ايندو را قرباني ديگري نمودهايم صلح، جنگ، قهر، آشتي، نرمش، قاطعيت، سكوت، فرياد سلم، قدرت، صبر. شتاب، همه و همه مفاهيمي هستند كه ميبايست حداقل براي كاربرد ان در رابطه با شكل و محتوي بدو  سوال جواب داد، چرا ؟ و براي چه ؟ بطورمثال چرا صلح و براي چه صلح و يا چرا جنگ و براي چه جنگ ؟ 
در اين هفته كه يكي از حساس ترين مراحل انقلاب اسلامي را تجربه ميكنيم و سخنان تاريخي و اعجاز انگيز رهبرمان امام خميني در اين روزها رهنمودهاي قاطع و مشخص اين برهه تاريخي را نشانمان ميدهد آنچه كه بيش از هر چيز ما را به تفكر و برنامهريزي براي اينده واميدارد اين است كه قدرت را در چه شكل و محتوي در مقابل ضد انقلاب و مزدوران امپرياليزم بسركردگي آمريكا و صهيونيزم به كار بريم يعني هر يك از پاسداران انقلاب اسلامي پيش از دست زدن به هر عملي بايد به روشني كاربرد قدرت را و هدف آنرا مشخص نموده و همانگونه كه در بالا اشاره شد چرادو براي چه را براي خويش مطرح نمايد و پس از انكه جواب صريح و روشن در رابطه با پاسداري از انقلاب اسلامي براي خويش يافت دست بعمل انقلابي زدنند. و به مقام رفيع احد الحسنين ( پيروزي، شهادت ) نائل شود. در اين سرزمين هستند افرادي كه با بينشهاي غلط و كوته بينانه خويش از كلمه جنگ، قدرت،( چون در رابطه با شكل نه محتوي مسايل را تحليل ميكند ) وحشت دارند. و خيلي زود آنرا محكوم نموده و سعي دارند به هر طريق شده انقلاب اصيل ما را به رفرمهاي ساده لوحانه اجتماعي كه در نهآيت چيزي جز آب به آسياب دشمن ريختن نيست بكشند و از همه عجيبتر آنكه در اين افراد هستند كساني كه با صداقت و پاكي معتقدند كه به همه آرمانهاي نجات بخش اسلامي يعني به محتوي بدون شكلهاي كوبنده رسيد و بطور خلاصه شكل را قرباني محتوي مينمايند. وقتي از اين افراد علت را بپرسي جواب ميدهند اگر قدرت و جنگ مي توانست رهگشا باشد چرا آمريكا با آنهمه نيرو و اسراييل با آن همه قدرت و بطور كلي كشورهاي امپرياليستي روز به روز پروندههاي شكست هايشان قطورتر ميشود؟
و ما اگر در كردستان با قدرت و جنگ بخواهيم مسايل را حل كنيم مسلما در دراز مدت شكست خواهيم خورد. از اينان بايد پرسيد شما كه براي موجه جلوه دادن كوششهاي مسالمت آميز رفورميستي خود تنها شكل قدرت را بدون در نظر گرفتن محتوي، مطرح مي كنيد گويا نميدانيد در قرآن مبازرات بسياري از پيامبران در شكل جنگ بوده كه توانستهاند محتوي انقلابي خويش را پيش برند مگر به فرموده امام خميني اين پيامبر اسلام نيست كه با جنگ ها و كشتار ضد انقلابيون زمان خويش رسالت مكتبش را جهاني مينمايد اگر اينگونه كه شما تصور ميكنيد ميبايست بعد از حمله مسلمين به كشورهاي ديگر و فتح آن پس از چندي اسلام از اين ممالك از جمله ايران ريشه كن ميشد، پس چه شد كه امروزه پس از گذشت 14 قرن ايران مشعلدار انقلاب اسلاميست؟
حقيقت اين است كه جنگ انقلابي ايدئولوژيكي و قدرت انقلابي ايدئولوژيكي با جنگ امپرياليسمي و قدرت جهاني هرگز قابل قياس و نبوده و نيست.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همانگونه كه در اساسنامهاش آمده است هر حركت و عمل را نه تنها در رابطه با شكل آن بلكه مستقيماً با محتوي اسلام و انقلابي آن مورد بررسي قرار ميدهد و بدين خاطر است مجاهدين صدر اسلام را به عنوان الگوي عملي خويش پذيرفته است كه در يكدست شمشير و در دست ديگر قرآن، در يك دست هفت تير و در دست ديگر اخلاق اسلامي در دستي اعمال قدرت براي امحاء دشمن و در دست ديگر بسيج تمام نيروها براي عمران و آبادي و كار فرهنگي اصيل اسلامي خوب است در پايان اين گفتار صورت نيازمنديهايي برادر مسوول از ميدان جنگ برايمان فرستاده برايتان يادآور شويم. ايشان به همراه تقاضاي اسلحه و مهمات و نفرات اين نيازمنديها را نيزخواسته بود. ماشين تايپ،ماشين نويس، پلي كپي، كتاب، نوار، فيلم،اسلايد،تراكتور، راننده تراكتور، مصالح ساختماني، مهندس ساختمان، پزشك، و دارو،…
همه اين پيروزيها كه در كردستان بدين سرعت به فرموده امام در رابطه با بسيج همه جانيه مردم بدست امده است نه تنها ما را دچار غرور نميكند بلكه صادقانه معتقديم كه پس از سركوبي ضد انقلاب لحظه اي درنگ در سازندگي فرهنگي، اقتصادي  ايدئولوژيكي را چايز نشمرده و بخون پاك همه شهيدانمان همه شهداي تاريخ پرافتخار اسلام سوگند ياد مي كنيم كه اگر تا به امروز به فوز عظيم شهادت نائل نگشتهايم، با سازندگي در همه زمينه ها خونشان را پاس خواهيم داشت و راهشان را ادامه خواهيم داد.دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(كيهان 3/6/1358) 
بيانيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مورد وقايع اخير كردستان: 
چه ميكنيم؟ . . .
پس بدانهنگام كه با كافران روبرو شديد بايد آنها را گردن زنيم تا آنگاه كه از خونريزي بسيار دشمن از پاي درآيد و آنان را محكم در بند گيريد و پس از اينكه جنگ سختيهاي خود را فروگذارد از اسيران ... گيرند و يا آزاد نماييد و اگر خدا ميخواست خود از كافران انتقام ميكشيد. و ليكن اين براي امتحان انسانها به يكديگر است و آنانكه در راه خدا كشته شدهاند هرگز اعمالشان ضايع نگردد. (سوره محمد آيه 4).
شكل و محتوي در عمل هر كدام داراي محدوده و مرزبندي خاصي است كه كوچكترين تعرض به حريم هريك از طرف ديگري ما را در تحليل صحيح وقايع به اشتباه ميافكند و دور نيست كه بگوييم بزرگترين اشتباهات تاريخ از انجام سرچشمه گرفته است كه يكي از اين دو را قرباني ديگري نمودهايم. صلح، جنگ، قهر، آشتي، نرمش، قاطعيت، سكوت،فرياد،قدرت، صبر، شتاب همه و همه مفاهيمي هستند كه ميبايست حداقل براي كاربرد اين در رابطه با شكل و محتواي به دو سئوال جواب داد،چرا؟ و براي چه؟ 
به طور مثال چرا صلح و براي چه صلح و يا چرا جنگ و براي چه جنگ؟
در اين هفته كه يكي از حساسترين مراحل انقلاب اسلامي را تجربه ميكنيم و سخنان تاريخي و اعجاب انگيز رهبرمان امام خميني را در اين روزها رهنمودهاي قاطع و مشخص اين برهه تاريخي را نشانمان ميدهد آنچه كه بيش از هر چيز ما را به تفكر و برنامهريزي براي آينده واميدارد در اين است كه قدرت را در چه شكل و محتوايي در مقابل ضدانقلاب و مزدوران امپرياليزم به سركردگي آمريكا و صهيونيزم به كار ببريم. يعني هر يك از پاسدارن انقلاب اسلامي پيش از دست زدن به هر عملي بايد به روشني كاربرد قدرت را و هدف آن را مشخص نموده و همان گونه كه در بالا اشاره شد چرا و براي چه؟ را براي خويش مطرح نمايد و پس از آنكه جواب صريح و روشن در رابطه با پاسداراي از انقلاب اسلامي براي خويش يافت دست به عمل انقلابي زند و به مقام رفيع احدال سنين (پيروزي، شهادت) نائل شود.
در اين سرزمين هستند افرادي كه با بينشهاي غلط و كوتهبينانه خويش را كلمه جنگ، قدرت (چون در رابطه با شكل نه محتوا مسايل را تحليل ميكند) وحشت دارند. و خيلي زود آن را محكوم نموده و سعي دارند به هر طريق شده انقلاب اصيل ما را به فرمهاي ساده لوحانه اجتماعي كه در نهايت چيزي جز آب به آسياب دشمن ريختن پشت بكشند و از همه عجيبتر آن كه در ميان اين افراد هستند كساني كه با صداقت و پاكي معتقدند كه به همه آرمانهاي نجات بخش اسلامي يعني به محتواي بدون شكلهاي كوبنده رسيد و بطور خلاصه شكل را قرباني محتوي مينمايند. وقتي از اين افراد علت را بپرسي جواب ميدهند اگر قدرت و جنگ ميتوانست رهگشا باشد چرا آمريكا با آن همه نيرو و اسراييل به آن همه قدرت و بطور كلي كشورهاي امپرياليستي روز بروز پرونده شكستهايشان قطورتر ميشود؟ و ما اگر در كردستان با قدرت و جنگ بخواهيم مسايل را حل كنيم مسلماً در درازمدت شكست خواهيم خورد. از اينان بايد پرسيد شما كه براي موجه جلوه دادن كوششهاي مسالمتآميز و رفورميستي خود را تنها شكل قدرت را بدون در نظر گرفتن محتوي مطرح ميكنيد گويا نميدانيد در قرآن مبازرات بسيار از پيامبران در شكل جنگ بوده كه توانستهاند محتواي انقلابي خويش را پيش برند مگر به فرموده امام خميني اين پيامبر اسلام نيست كه با جنگها و كشتار ضدانقلابيون زمان خويش رسالت مكتبش را جهاني مينمايد اگر اينگونه كه شما تصور ميكنيد ميبايست بعد از حمله مسلمين به كشورهاي ديگر و فتح آن پس از چندي اسلام از اين ممالك از جمله ايران ريشه كن ميشد پس چه شد كه امروزه پس از گذشت 14 قرن ايران مشعلدار انقلاب اسلاميست؟ 
حقيقت اين است كه جنگ انقلابي ايدئولوژيكي و قدرت انقلابي با ايدئولوژيكي با جنگ امپرياليستي و قدرت جهانخواري هرگز قابل قياس نبوده و نيست. 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همان گونه كه در اساسنامهاش آمده است هر حركت و عمل را نه تنها در رابطه با شكل آن بلكه مستقيماً با محتواي اسلامي و انقلابي آن مورد بررسي قرار ميدهد و بدين خاطر است مجاهدين صدر اسلام را به عنوان الگوي عملي خويش پذيرفته است كه در يكدست شمشير و در دست ديگر قرآن، در يك دست هفتتير و در دست ديگر اخلاق اسلامي در دستي اعمال قدرت براي امحاء دشمن و در دست ديگر بسيج تمام نيروها براي عمران و آبادي و كار فرهنگي اصيل اسلامي خوب است.
در پايان اين گفتار صورت نيازمنديها را كه برادر مسوول از ميدان جنگ برايمان فرستاده، برايتان يادآور ميشويم، ايشان به همراه تقاضاي اسلحه و مهمات و نفرات اين نيازمنديها را نيز خواسته بود، ماشين تايپ، ماشين نويس، پلي كپي، كتاب نوار فيلم،اسلايد، تراكتور، راننده تراكتور، مصالح ساختماني،مهندس ساختمان، پزشك و دارو و. . .
همه اين پيروزيها كه در كردستان بدين سرعت به فرموده امام در رابطه با بسيج همه جانبه مردم بدست آمده است نه تنها ما را دچار غرور نميكند بلكه صادقانه معتقديم كه پس از سركوبي ضدانقلاب لحظهاي درنگ در سازندگي فرهنگي، اقتصادي، ايدئولوژيكي را جايز نشمرده و به خون پاك همه شهيدانمان و همه شهداي تاريخ پرافتخار اسلام سوگند ياد ميكنيم كه اگر تا امروز به فور عظيم شهادت نائل نگشتهايم با سازندگي در همه زمينهها خونشان را پاس خواهيم داشت و راهشان را ادامه خواهيم داد.
دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(جمهوري اسلامي3/6/1358)
پيشروي نيروهاي سپاه پاسداران به شهرهاي غرب ادامه دارد. 
اين اطلاعيه ديروز از سوي ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انتشار يافت:
متن اين اطلاعيه به اين شرح است:
طبق آخرين خبر واصله از ستاد عملياتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در غرب نيروهاي اين سپاه با هماهنگي نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران در شهرهاي پاوه، سنندج، مريوان، بانه، روانسر، جوانرود، كامياران، قصرشيرين، نوسود، سرپل ذهاب و كرند مستقيم بوده و انتظامات كامل شهرهاي را در دست دارند براساس اين اطلاعيه نيروهاي پاسدار و ارتش هم اكنون مشغول پاكسازي ميباشند و تاكنون تعداد زيادي از افراد ضدانقلابي را دستگير ساخته و توطئههاي آنها را خنثي ساختهاند. ضمناً پيشروي نيروهاي سپاه پاسداران به ساير شهرهاي غرب هم چنان ادامه دارد. جزييات دستگيريها و اقدامات انجام شده مستعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسيد. 
روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مركز(جمهوري اسلامي3/6/1358)
اطلاعيه
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: مركز عمليات غرب كشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در كرمانشاه چهارمين اطلاعيه خود را در ساعت 30/14 ديروز منتشر كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس متن اطلاعيه به اين شرح است:
چون عده كثيري از برادران و قبايل كرد مكرراً به مركز عمليات غرب كشور مراجعه و تقاضاي پناهندگي، امنيت كردهاند، بدين وسيله به اطلاع كليه ايلات عشاير و برادران كرد ميرساند در صورت معرفي خود و اظهار ندامت از همكاري با حزب منحله دموكرات و عناصر ضدانقلاب و تحويل اسلحه غير مجاز خود به مركز عمليات غرب كشور و يا مراكز سپاه در امان جمهوري اسلاميخواهند بود.
مركز عمليات غرب كشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(جمهوري اسلامي3/6/1358) 
ابووفا معاون ابوشريف
معاون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب گفت:عمليات خلع سلاح اهالي بخش كامياران كه جزء استان كردستان است با موفقيت پايان يافت وي افزود: اينك نيروهاي مسلح و سپاه پاسداران درمنطقه اورامانات روانسر، از گله وشهر پاوه كاملاً بر اوضاع مسلط هستند و نظم و آرامش كامل حكمفرماست.
ضمناً ديروز هنگام ورود يك ستون از ارتش جمهوري اسلامي به قصرشيرين و به مناسبت حضور آيتالله صادق خلخالي مردم قصرشيرين دست به  راهپيمايي زدند و بار ديگر همبستگي خود را باانقلاب اسلامي به رهبري امام خميني ابراز داشتند و ازورود ستون ياد شده به گرمي استقبال كردند.(كيهان3/6/1358)
اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مركز عمليات غرب
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مركز عمليات غرب كشور ديروز طي اعلاميهاي از عموم ملت مسلمان ايران بخصوص هموطنان كرد درخواست كرد هرگونه خبر و گزارش و نظري راجع به اوضاع غرب كشور دارند هموطنان ميتوانند با نزديكترين مركز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تماس بگيرند. (جمهوري اسلامي3/6/1358) 
شايعات بي اساس
كرمانشاه – خبرگزاري پارس: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور طي اعلاميه شماره 5 خود شايعات مبني بر آزارو اذيت مردم توسط پاسداران انقلاب را قويا تكذيب كرد متن اعلاميه منتشره به اين شرح است. 
بسمه تعالي
كليه شايعاتي را كه عناصر ضدانقلاب و خود فروخته در ميان هموطنان مسلمان كرد، مبني بر اذيت و آزار مردم ايلات و عشاير و برادران كرد، توسط پاسداران انقلاب پراكنده ميشود قويا تكذيب كرده و اعلام ميداريم كه سپاه پاسداران در خدمت هموطنان عزيز و مسلمان كرد و در خدمت انقلاب اسلامي ميباشد. سپاهيان پاسدار انقلاب اسلامي مركز عمليات غرب (كيهان4/6/1358) 
مارا زير آتش  گرفتند.
«علي تحيري» فرمانده پاسداران انقلاب اسلامي اعزامي مركز در گفت و گو با محمد نريموسايي خبرنگار اعزامي كيهان اظهارداشت: «ما براي ايجاد آرامش و امنيت به اين منطقه آمدهايم ابتدا كوشش ما براي اين بود كه بدون درگيري با افراد مسلح كه شهر سقز را محاصره داشتند انها را خلع سلاح و در صورت لزوم بازداشت كنيم اما در بين راه عدهاي از مهاجمان مسلح بطوزر ناگهاني ما را زير رگبار گرفتند بطوريكه ما به خاطردفاع از خود، با ياري برادران نظامي خود مواضع آنها را در هم كوبيديم» 
فرمانده سپاه پاسداران افزود: «هم ما و هم برادران نظامي با سلاح ايمان به اين منطقه آمدهايم و نهآيت همكاري را نيز باهم داريم و من دذر اينجا قاطعانه مي گويم كه تيراندازي ابتدا از سوي مهاجمان و افراد مسلح صورت گرفت اگر آنها دست به چنين اقدامي نميزدند هيچگونه درگيري به وجود نميآمد»
علي تحيري اضافه كرد: «در درگيري چند روز اخير چهارتن از برادران پاسدار ما ناپديد شده بودند كه يكي از آنها ديروز ( پريروز)خود را به پادگان معرفي كرد اما از سرنوشت سه پاسدار ديگر تا اين لحظه اطلاع صحيحي به ما نرسيده است اما بطوريكه گفته ميشود اين سه تن در جريان درگيري در خانه اي گرفتار شده و به دام مهاجمان افتادهاند».
فرمانده پاسداران اعزامي از مركز همچنين گفت: تعداد زيادي از كاميونها و خودروهاي متعلق به ارتش جمهوري اسلامي كه در اختيار مهاجمان بوده به دست ارتش و پاسداران افتاد. روي اين خودروها آرم حزب موكرات حك شده و يا نوشته شده بود و حزب دموكرات گويا با اين وسايل ارتشي را متعلق به خود دانسته بود.
گرگان گيري مهاجمان
«مصطفي سنايي» يكي از پاسداران اعزامي از زنجان نيز به خبرنگار اعزامي كيهان گفت: « وقتي امام خميني به عنوان فرمانده كل قوا فرمان دادند كه به كمك مردم سنندج برويم بلافاصله در اجراي امر به سنندج رفتيم و سپس ازآنجا به بيجار و تكاب اعزام شديم و پس از پاكسازي اين مناطق به سقز بازگشتيم.»
پاسدار زنجاني اضافه كرد: «ابتدا درگيري گروه ما در مدخل شهر سقز بود و مهاجمان از داخل چند ساختمان مارا زير رگبار گلوله بسته بودند و بعد دامنه درگيري گسترش يافت و به داخل شهر و نقاط حساس كشيده شد. اين را هم بايد بگويم كه عدهاي از برادران پاسدار ما پيش از ورودما توسط مهاجمان به گروگان گرفته شده بودند كه بعداد آزاد شدند كه يكي از آنها «فخيم جون» رييس پاسدران اعزامي از تهران به زنجان بود»
وي همچنين گفت:«در جريان درگيري ما با مهاجمان پس از اينكه سنگرهاي مهاجمان در داخل ساختمانها تصرف شد عوامل مهاجم به پشت ساختمان و سپس به ارتفاعات گريختند».
مصطفي سنايي ضمن اشاره به چگونگي تصرف مقر حزب دموكرات كردستان در سقز گفت: من از جمله افرادي بودم كه در تصرف دفتر دموكرات ها دخالت داشتم و در اين ماجرا موفق شديم 25 تن از افراد مسلح داخل ساختمان را بازداشت كنيم.(كيهان 5/6/1358)
ارتش در سقز مستقر شد.
ستاد عمليات سپاه پاسداران منطقهي غرب كشورمستقر در كرمانشاه اعلام كرد: ساعت 17 ديروز، گروهان ضربت پاسداران انقلاب در معيت برادران ارتشي پس از درگيريهاي شديد خط محاصره سقز را شكستند و وارد اين شهر شدند همچنين از سوي اين ستاد اعلام شد كه جنازه فرمانده پادگان سقز به كرمانشاه انتقال يافت. وي در جربان محاصره پادگان در حالي كه پرچم سفيد همراه داشت و براي انجام مذاكره با مهاجمين، بسوي آنها رفته بود، جان خود را در اين جهت از دست داد.
2 گزارش فرمانده عملياتي سپاه پاسداران از وقايع پاوه
ابوشريف فرمانده عملياتي سپاه پاسداران انقلاب طي گفتگو با خبرنگاران رسانههاي گروهي، آنچه را كه در پاوه گذشت تشريح كرد. ابوشريف گفت: شب پنجشنبه به ما اطلاع داده بودند كه ضدانقلاب پاوه را محاصره كرده است.
روز پنجشنبه باتفاق تيمسار فلاحي و دكتر چمران به كرمانشاه رفتيم تا از نزديك عمليات مقابله با ضدانقلاب را رهبري كنيم در كرمانشاه حدود 30 نفر از برادران پاسدار براي تقويت پاسداران به پاوه اعزام داشتيم، آن طور كه پيشبيني شده بود ضدانقلاب در حدود 6 الي 7 هزار نفر را بسيج كرده بود تا با 250 نفر پاسدار مستقر در پاوه كه 200 نفرشان از افراد محلي بودند جنگ كند. از طرفي به علت فقدان هليكوپتر به تعداد كافي، ما فقط توانستيم حدود 30 نفر را اعزام بكنيم و به اين نتيجه رسيديم كه اعزام نيروهاي كمكي را از طريق زمين بفرستيم. در طول مدت جنگ، به رغم اينكه تعداد پاسداران حتي به يك هزارم مهاجمان ضدانقلاب نميرسيد معهذا با شجاعت و از خود گذشتگي، در مقابل ضدانقلاب ايستادگي كردند. از طرفي ضدانقلابيون مجهز به انواع سلاحهاي نو و سنگين از جمله مسلسلهاي كلاشينكف بودند كه كاربرد آن در مقابل  ژـ3 به مراتب بهتر بود، با اين حال  برادران پاسدار ما تا آخرين فشنگ، با ضدانقلاب جنگيدند و آنگاه كه بيمارستان به تصرف مهاجمان درآمد، با نهايت وحشيگري و خوي حيواني و در مقابل چشمان حيرتزده كاركنان زن و مرد بيمارستان برادران پاسدار ما را كه زخميبودند، سر بريدند.
مهاباد،انبار مهمات
«ابوشريف» در پاسخ اين سؤال كه پس از صدور فرمان امام و اعزام پاسداران و نيروهاي ارتش، مهاجمان سلاحهاي خود را در كجا مخفي كردند، گفت پس از آنكه مهاجمان از اعزام نيروهاي كمكي آگاه شدند، دست از محاصره پاوه كشيدند و عقبنشيني كردند تا سلاحهاي خود را به مهاباد ببرند و تصور ميكنم اين سلاحها هم اكنون در مهاباد باشد در تعقيب مهاجمان موفق شديم 25 نفر از آنها را دستگير كنيم و يكي از دستگيرشدگان بنام افراسياب رادي كه از عوامل پاليزبان بود، آنقدر مورد نفرت مردم پاوه قرار داشت كه مردم ميخواستند او را قطعه قطعه كنند اما با تيراندازي هوايي آنها را متفرق كرديم. پس ازآن كه پاوه و اطراف آن از عوامل ضدانقلاب پاكسازي شد به منظورآن كه راه فرار به مرز عراق را به روي آنها ببنديم، به سمت مرزحركت كرديم. در ضمن تعقيب مهاجمان، در هر نقطهنrxاي كه وارد ميشديم مورد استقبال مردم قرار ميگرفتيم. براساس اطلاعاتي كه مردم در اختيار ما ميگذاشتند معلوم شد ضدانقلابيون كه وابسته به حزب دمكرات بودند در همه جا به مردم گفته بودند، با شما كاري نداريم و فقط سر پاسداران را ميخواهيم، حال آنكه همينها مردم را وادار كرده بودند كه بايد عضويت در حزب دمكرات را بپذيرند و براي اجراي مقاصد خود از فقر و نابساماني مردم استفاده كرده و برايشان از آن طرف مرز گندم، قند و شكر و آذوقه و حتي پودر ظرف و لباسشويي بياورند و بررسيهايي كه به عمل آمد، اين حقيقت روشن شد كه 80 درصد مردم كردستان به جمهوري اسلامي و رهبري امام معتقد و مؤمن هستند، اما افراد وابسته به حزب دمكرات و گروههاي همبسته به آنها كه اغلب عربي هم صحبت ميكردند براي انحراف مردم از اسلام و انقلاب اسلامي حتي شعب مكتب قرآن را كه در سراسر خطه كردستان فعاليت دارد. تعطيل ميكرد تا بتواند ميان سني و شيعه اختلاف بيندازد. ابو شريف در مورد وضع كلي منطقه پس از عقبنشيني مهاجمان گفت:در حال حاضر پاسداران در مناطق سنندج، كامياران، روانسر، نوسود، مريوان، قصر شيرين، كرند، ازگله و سرپل ذهاب مستقر هستند. اوضاع اين مناطق كاملاً آرام است. ابوشريف در زمينه همكاري سازمانهاي مسوول دولتي گفت متأسفانه آن طور كه بايد فعاليتهاي سازمانهاي مسوول با سپاه پاسداران هم آهنگ نيست. حال آنكه به عنوان مثال اگر همان گونه كه در خوزستان همآهنگي كامل وجود داشت و در نتيجه همين همآهنگي و وحدت به نتايج ثمربخشي هم رسيديم در كردستان نيز قضيه به همان نحو عمل ميشد، ماجراي كردستان چنين پيچيده و مبهم نبود.(كيهان5/6/1358)
اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب در مورد وقايع كردستان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بامداد امروز اطلاعيهاي در ارتباط با دسايس و توطئههاي ضد انقلاب در كردستان به اين شرح انتشار داد:
در تداوم مبارزات تاريخ همواره حقانيت (نه پيروزي)  ازآن كساني است كه از صحنه نبرد خارج نميشوند و اين يك اصل جامع و كلي است مبارزات خستگي ناپذير و پرشكوه پيامبران و امامان و پيروان راستينشان گوياي اين حقيقت است كه شخص مبارز نه به عكس العمل اعمالش بلكه نخست به دقت و مراقبتش دراجراي صحيح اوامر الهي ميانديشد در اين تداوم است كه ضد انقلاب مذبوحانه تلاش ميكند تا به هر طريق ضربهاي به نهال نوپاي انقلابمان بزند يك روز حوادث گنبد را به وجود ميآورند ديگر روز نقده و خوزستان را و امروز در كردستان …ودر اين راه از هيچ توطئه و خيانتي فروگذار نميكند يك روز با لباس هموطنان كرد مردم را فريب ميدهند و دگر روز براي لكه داركردن پاسداران انقلاب لباس آنها را ميپوشندو به زنان و كودكان بي گناه تجاوز ميكنند و از اين صحنه شرم آور عكس ميگيرند و آن را بين طبقات ناآگاه دردهات و قصبات توزيع ميكنند  تا بلكه به هدف شومشان نائل شوند.
به همين خاطر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از هموطنان عزيز بخصوص هموطنان عزيز كرد انتظار دارد در پيش برد اهداف انقلاب  گول اين توطئه گران و دسيسه بازان وابسته را نخورده بلكه با معرفي اين عناصر فرصت طلب و ضد انقلاب در كشف و خنثي نمودن توطئهها و اعمال خائنانه و ضد خلقي انان با ما همكاري نمايند.روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(كيهان7/6/1358)
2 افسر عراقي در كردستان دستگير شدند. 
دو افسردستگير شده به تهران انتقال يافتند. 
ابوفا معاون ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران انقلاب عصر ديروز در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: در بين بازداشت شدگان درگيريهاي اخير پاوه دو افسر عراقي نيز دستگير و به تهران اعزام شدند. وي افزود: افسران عراقي، عراقي بودن خود را انكار ميكردند ولي شناسنامهها و كارتهاي پايان خدمت وظيفه اي كه همراه داشتند هويت عراقي آنها را ثابت كرد. ابووفا همچنين افزود: جمع زيادي از عشاير و ايلات با مراجعه به فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب در منطقه غرب كشور همبستگي خودرا با جمهوري اسلامي ايران اعلام داشتند و درصدد تحويل سلاحهاي خود برآمدند كه پس از بررسي وضع انان ان عده كه صلاحيت داشتند در كار سپاه پاسداران به فعاليت فراخوانده شدند.
ابووفا در پايان گفت: هم اكنون نيروهاي ارتش در منطقه كردستان و كرمانشاهان مستقر است و اينك نيروهاي منظم سپاه پاسداران سمت شمال در حركتند.(كيهان7/6/1358)
 اطلاعيه 
ستاد عمليات سپاه پاسداران منطقه غرب كشور مستقر در كرمانشاه در تماس با خبرگزاري پارس اعلام كرد: ساعت 17 ديروز،  گروهان ضربت پاسداران در معيت برادران ارتشي پس از درگيريهاي شديد خط محاصره سقز را شكستند ووارد اين شهر شدند. همچنين از سوي اين ستاد اعلام شد كه جنازه فرمانده پادگان سقز ديشب به كرمانشاه انتقال يافت.  وي در حاليكه پرچم سفيد همراه داشت براي انجام مذاكره با مهاجمين به سوي آنها رفته بود و جان خود را در اين راه ازدست داد.(كيهان7/6/1358)   
دو افسر عراقي در پاوه دستگير شدند.
كرمانشاه ـ ابووفا معاون ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران انقلاب عصر ديروز در يك گفتگو اظهار داشت در بين بازداشتشدگان درگيريهاي اخير پاوه دو افسر عراقي نيز دستگير و به هرات اعزام شدند وي افزود افسران عراقي ـ عراقي بودن خود را انكار ميكردند ولي شناسنامهها و كارتهاي پايان خدمت وظيفهاي كه همراه داشتند هويت عراقي آنها را ثابت كرد ابووفا همچنين افزود جمع زيادي از عشاير وايلات با مراجعه به فرماندهي پاسداران انقلاب در منطقه غرب كشور همبستگي خود را با جمهوري اسلاميايران اعلام داشت و در صدد تحويل سلاحهاي خود برآمدند كه پس از بررسي وضع آنان عدهاي كه صلاحيت داشتند در كنار سپاه پاسداران به فعاليت فرا خوانده شدند. 
ابووفا در پايان گفت: هم اكنون نيروهاي ارتش در منطقه كردستان و كرمانشاههان مستقر است واينك نيروهاي منظم سپاه پاسداران به سمت شمال در حركتند. (جمهوري اسلامي7/6/1358)
مصاحبه با برادر اصغر ملكي سرپرست پاسداران مستقر در پاوه 
پاسداران، حماسه جاويد، مرزبانان اسلام، نگاهبانان انقلاب، با خون خويش صفحهاي بر صفحات تاريخ انقلاب شكوهمند ما افزودند.اين جوانان از جان گذشته،اين سمبلهاي صبر و استقامت، آنچنان جنگيدند و آنچنان جان باختند كه بيدرنگ ياد عاشورا و كربلا را زنده ميكنند. آنان نيز شب مرگ راه شب آخر را، شب عاشورا ناميدند تا بهاين وسيله نام خود را همراه با شهداي كربلا زنده نگهدارند. 
در پاوه پاسداران بار حماسه آفريدند. عاشوراي پاوه انقلاب را حياتي تازه بخشيد هنگاميكه بر اجساد شهدا حاضر بودم در ميان آنان جواني نورس را ديدم كه شاهد شهادت را در آغوش گرفته و با سيمايي آرام خفته بود. قرآن خطاب ميكنند: 
«ياايها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه»اي نفس آرميده بسوي پروردگارت (كه از تو راضي و تو از او خشنودي بازآي. 
با آقاي اصغر ملكي رييس پاسداران مستقر در پاوه به دردل نشستيم تا مصيبت عاشوراي پاوه و قساوت خونخواران يزيد گونه را بزبان او بشنويم. 
سئوال:اين طور كه ميگويند شما در تمام اتفاقات پاوه بوديد اگر ممكن است از ابتدا جريان را شرح دهيد. 
جواب: ما جزء اولين گروهي بوديم كه به پاوه عزيمت كرديم من به اتفاق برادران ديگر كه در مريوان بوديم به عنوان اولين گروه 50 نفري در تاريخ 17 مردادماه وارد پاوه شديم در اولين روز ورود به پاوه احساس كرديم كه مردم شديداً از ورود ما متاثر شدهاند البته مردم بخاطر همين موضوع در فرمانداري پاوه متحصن شده بودند و از فرماندار ميخواستند كه هر چه زودتر از سپاه پاسداران با ارتش وارد پاوه بشوند تا در مقابل عناصر خائني كه زير پوششهاي به اصطلاح خلقي كه حافظ خلق مناطقي مثل خلق كردستان، خلق عرب خلق بلوچ و خلق ترك، فعاليت ضد انقلابي نميكنندايستادگي كنند به وسيله حمايت سپاه پاسداران يا ارتش از دستاين عناصر نجات پيدا كنند حزب دموكرات كردستان كه توانسته بود خودش را سامان بدهد.اين همه چپ ضد انقلابي در منطقه پاوه و در منطقه اورامانات به خصوص پاوه زير پوشش حزب دموكرات كردستان فعاليت مشغولنداين جريان شكل سازمان يافته و منطقي داشت يك جريان ساده و خودبخودي، يك واكنش طبيعي مردم نسبت به خواستههاي آنها نبود. بلكه يك عكسالعمل غير طبيعي يا وارد كردن يك شوك به طريق وارد شدن احساسات ناسيوناليستي منطقي كه ناشي از ستميكه مردم كرد در طول تاريخ حيات خودشان ازاين حكومتها ديده بودنداين ستمها يا ستم نظامييا ستم اقتصادي يا ستم سياسي بوده و هم از طريقايران و هم از طريق تركيه بخصوص از طريق عراق، لذا كردها آرماني داشتند كه ميخواستند يك دولت واحدي داشته باشند. و بخاطراين آرمان اگر ما در تاريخ كردها نگاه كنيم، خيلي جنگيدهاند و كشتههاي زيادي دادند منتهي هميشه عناصر فاسد و خائني كه قبلاً زير پوشش بارزاني كار ميكردند بعدها زير پوشش طالباني درآمدنداينها هدفشان خلق ستم ديده كرد نيست هدفاينها چيز ديگري بود هدف آن حفظ منافع امپرياليسم در منطقه بوده، امپرياليزم شكست خورده آمريكا در منطقهاي كه منافع عظيم اقتصادي و سياسي و استراتژيكي خودش را دراين منطقه از دست داده بود. لذا نميتوانستيم ساكت بنشينيم واينها به وسيله رهبران حزب دموكرات كردستان با تحريك و رساندن پولهاي آنها بوده كه توانستهاند چنين عملياتي انجام بدهند. چنين كاري منظميانجام دهند و دراين جا نقش شوروي بيش از نقش آمريكاست و عملاً يك نوع هماهنگي و همكاري بين قطب به اصطلاح  متضاد كمونيست با سرمايه داري وجود دارد و آن انحراف شوروي از آن مشي است، تبديل شدن شوروي به رويزونيسم تبديل شدن شوروي به سرمايهداري كه در نهايت به نظام سرمايهداري كه در نهايت به نظام سرمايهداري آمريكا ختم ميشود. منتهي آن زير پوشش سرمايهداري آزاد واين زير پوشش سرمايهداري متمركز دولتي. 
س:آيا علت تحصن مردم پاوه حضور شما دراين شهر بود ؟ 
ج: بر عكس ما وقتي كه وارداين جا شديم تظاهرات وسيعي تمام مردم پاوه به نفع پاسداران انجام دادند و آن روز را جشن گرفتند حتي تحصن نمودن خود را آنروز شكستند و فرداي آنروز به تحصن خود ادامه دادند و در ضمن توضيح من در مورد حركت حزب دموكرات در منطقه كه ريشهيابي ميكنيم فقط روشن شدن جريان كهاين يك جريان طبيعي مردم كردستان نبوده بلكه جرياني بوده كه از خارج هدايت شده است. 
س: جريان حمله به پاوه چگونه شروع شد ؟ 
ج:اين جريان از قبيل نقشهريزي شده براي كساني كه بخواهند بطور دائم در منطقه كردستان و اورامانات آمد و رفت كنند پاوه يك منطقه سوق الجيشي است راه كرمانشاه سنندج ـ مهاباد و هر راهي كه هست بايد از پاوه عبور كند، تقريباً با پاوه به يك ميدان ميماند كه از آن راههاي مختلف جدا ميشود و هر كدام به شهر بخصوصي ميرود واين جا 30 منطقه كوهستاني است و شهري كه بخواهد عبور كند مجبور است كه از پاوه عبور كندً براياينها شهر پاوه خيلي اهميت داشت. شهر پاوه و مردم پاوه با فكر دموكرات مخالف بودند تمام مردم حتي مردم عشاير و اورامانات كه جزء پاوه نيستند آنها هم مخالف بودند حتي خيلي از آنها به كوهها كوچ كرده بودند بعد ازاين كه شكست خوردند دوباره به زندگي خود برميگردند ديده شده است كه در كوهها سپاه و سپاه نگهبان كه مستقر هستند خيلي از آنها كه فرار كرده بودند. دوباره به زندگي خود به دهات برميگردند پس عملا با زور و فشاراينها را وادار ميكردند كه بهاين حزب دموكرات بپيوندند.
 س: حمله همانطور كه گفتيد طبق نقشهاي بود.اين نقشه كي صورت عملي بخود گرفت؟ 
ج:اين جمله از قبل جزء نقشهاينها بود منتهياينها بطور ذره ذره و درازمدت در طول در حدود يك هفته الي دو هفته جلو ميآمدند و حلقه محاصره پاوه را تنگ ميكردند اطراف شهر پاوه تمام نيروهاياينها بودند در حدود 7000 الي 10000 نفر مسلح كه خيلي از آنها عراقي بودند كه عربي با هم صحبت ميكردند. در جريان حمله به بيمارستان من به آنجا رفتم تا بتوانم بچهها را نجات دهم متوجه شدم كهاينها با هم عربي صحبت ميكنند. خود من از عربي اطلاعي دارم فهميدم كهاينها كردهايايراني نيستنداينها كردهاي عراقي هستند كه عربي صحبت ميكنند. بهترين چيزي كه بين آنها بود. هماهنگي در عمليات بود عملي كه انجام ميدادند فوقالعاده منظم و حساب شده بود. مثل حمله عشايري كه يك مرتبه حمله و غارت كنند نبود بلكه يك حركت منظم و حساب شده و تدارك ديده بود و در تمام لحظات، محاصره هماهنگي داشتند. من در سپاه پاسداران بودم و مسووليت آنچه كه دراينجا گذشت بر عهده ميگيريم چون وظيفه عدهاي كه ما داشتيم دفاع  از پايمال شدن حقوق حقه ملت مسلمان و از بين بردن ارتجاع و جاپاي امپرياليسم در منطقه است. 
 س: اصغر آقا حمله دقيقا از چه روزي شروع شد ؟
ج: پيشروياينها خود يك جمله هست.اينها بطور مرتب تمام جادهها را گرفته بودند و نميگذاشتند كوچكترين چيزي براي پاوه بيايد تمام آذوقهاي كه براي مردم ستم ديده تمام منطقه اورامانات ميايداينها غارت ميكردند، آرد، برنج، غذا ازطريق بيتالمال مسلمين براي مردم مسلمان آمده بود آنها غارت كردند. آنها به هيچكس رحم نميكردند اگر كسي را ميديدند كه مال پاوه بود بخصوص فارس زبان بود شديداً ميزدند و دادگاه به اصطلاح خلقي درست كرده بودند و محاكمه ميكردند و گاهي محكوم به مرگ و يا محكوم به زندان ميكردند گروگانگيري ميكردند.اينها عملاً با ما وارد جنگ شده بودند عملاً راه آذوقه و تداركاتي ما را بسته بودند و كمكم جلو ميآمدند و تا جائي رسيده بود كه اگر يك لحظه دير ميكرديماينها درست در پاوه بودند. در يك كيلومتري پاوهاينها بطور منظم چه در كوهها و چه در جادهها همهايل قلخاني وايل جلالي كه وابسته به طالباني است وايلها و عشاير ديگر بطور منظم پيشروي ميكردند. واين جا بود كه ما به خاطر پيشگيري حملات چريكي را شروع كرديم از پشت حطوط دشمن وارد ميشديم و ضربه ميزديم و فرار ميكرديم چون نيروهاي ما در مقابل آنها بسيار كم بودند. يك نيروي چند هزار نفري كه دشمن بود به يك نيروي 50 نفري به اضافه نيروي محلي كه 300 نفري تشكيل ميشد بار 80 % از همان افرادي تشكيل ميشود كه باايلش وارد جنگ شده بوداين افراد مثلايليها، الحاميهااينها به تنها نميجنگيدند بلكه گاهي جاسوسي ميكردند در مورد بيمارستان حدود هزار فشنگ كه بهاينها داده بوديم كه به برادران پاسدار در بيمارستان برسانند 17 نفر از آنها را انتخاب كرده بوديم كه كمك كنند. نه خودشان رفتند بلكه فشنگها را هم نبردند و آنها در مضيقه ماندند در نتيجه مقاومت آنها تمام شد و آنها شديداً بيمارستان را محاصره كردند. در نتيجه آن قتلعام پيش آمد. آنچه كه به عنوان نيرو ميشد حساب كرد 10 % نيرو پاسدار محلي با 30% و يك مقدار 100 نفري از مردم كه كلاً 200 الي 300 نفر ميشدند كه در مقابل نيروي چند هزار نفري دشمن قابل مقايسه نيست. 
آنها مجهز به مسلسلهاي تير بار و مسلسلهاي ژـ 3 ـ و كلاشينكف بودند. شبكه خبريشان فوقالعاده نيرومند بود و از قبل تداركاين جنگ را ديده بودند برعكس ما كه به سرعت وارد جريان شده بوديم و از چيزي خبر نداشتيم. ولي خوب باز ما سريعاً پيشگيري كرديم و دست به حملات چريكي زديم (به مقدم جبههشان و به پشت جبههشان) حمله كرديم اگر مااين پيشگيري سريع را انجام نميداديم، پاوه نه تنها تسليم بلكه قتلعام شده بود. 
حزب دموكرات كلاً براي كساني كه برنامهاش را نميپذيرفتند يك چنين كارهائي را انجام ميداد. حركاتي انجام ميداديم كه خودكشي بود ولي از آنجا كه خداوند با ما ياري كرد و بچهها فوقالعاده با ايمان بودند و نسبت به شهادت علاقمند، در بيشتر عملياتشان موفق ميشدند و نتيجه زيادي از كارهايشان ميگرفتند. در آن روزهاي اول، و دوم جنگ ما توانستيماينها را چندين كيلومتر عقب برانيم. در جادهاي كه به نوسود ميخورد ما حدود 20 ـ 30 كيلومتراينها را عقب رانديم كه با آن تجهيزات كماين يك پيروزي بزرگي بود. سپاه اعزامي اين قسمت از عمليات را به عهده داشت و از آن طرف هم تا نزديكيهاي ده (شمشير) آنها را عقب رانديم بيستم مرداد بود كه وارد جنگ شديم. مردم از جنگ چريكي ما با اطلاع نبودند چون مااين عمليات را مخفيانه انجام ميداديم و پاسدارهاي محلي ميخواستند حتيالامكان از درگيري ممانعت كنند. آنها هم هيچ زباني سرشان نميشد. ما تلفات زيادي به دشمن وارد كرديم به طوري كه حالت جنون بهايشان دست داده بود. شب دوم موفق شديم رييس حزب دموكرات تعداد زيادي از نفرآتشان را از پاي دربياوريم.
نفرات را توانستيم از خط محاصره خارج كنيم و من به اتفاق يكي از برادرانمان احمد سليميكه جنگجوي خوبي است، سنگر گرفتيم و دشمن را عقب رانديم ولي من تير خوردم و افتادم. و از تاريكي شب استفاده كردم و 203 كيلومتر را نيمهخيز رفتيم ولي احمد بعد از مقاومت شديد و كشتن زيادي از دشمنان فشگش تمام ميشود و فرار ميكند و در بين راه با قنداق تفنگ را در صورتش ميزنند و به قدري او را زده بودند كه فكر كردند مرده، جنازهاش را در جاده مياندازند ولي از آنجايي كه خدا ميخواست زنده ماند و خودش را به بيمارستان رساند و حالا نميدانم در كرمانشاه است با جاي ديگر.
ضربه دوميكه دشمن خورد،. باعث شد چند كيلومتر عقبنشيني كند و با يك حمله حساب شده دقيقتري وارد عمل شوند براي كوبيدن ما، از سلاحهايي مانند كاليبر 50، خمپارهاندازها، آر، پي، جي كه كوه را به لرزه در ميآورد استفاده كردند بيشتر حملآتشان را شب انجام ميدادند.
ازاين به بعد بود كه جنگ در تمام جبههها شروع شد. قبلاً جنگ در قسمت جنوبي بود ولي بعد در تمام جبههها شروع شد يعني دور تا دور پاوه تا آنجا كه مجبور شديم در كوهها هم وارد جنگ شويم. 
دراين اثنا يك تيم 20 نفري كه برادرهاي اعزامي از تهران بودند به كمك ما آمدنداين 20نفر براي ما قوت قلبي بود اما در مقايسه با نيروهاي دشمن اصلاً قابل قياس بود. حملات شديد شد. بيمارستان را به گلوله بستند. آمبولانسها را همين طور، به طوري كه به ديوار خورد و خرد شد. نرس را با تير زدند و كشتند. دكترها را با تير زدند بيمارستان را به خمپاره ميبستند حزب دموكرات اصلاً به هيچ چيز معتقد نيست، به هيچ معيار انساني، هيتلر يك چنين اعمالي انجام نميداد. هيتلر ماشينهاي متعلق به صليب سرخ را هرگز بمباران نميكرد و يا آنها را نميكشت ولياينها به هيچ چيز رحم نكردند. دكتر چمران روزهاي آخر، جنگ وارداينجا شد و زماني بود كه ديگر به ما مهمات نميرسيد، فشنگ نميرسيد. ما هر چه درخواست نفرات: فشنگ ميكرديم، سلاحهايي كه بتوانيم با آنها مقاومت كنيم، اصلاً به ما جوابي داده نيستند فشنگ خيلي كم ميآيد و كاليبرهاي 50 همه غير قابل استفاده شده بودند. زخميهايمان را ميخواستيم اعزام كنيم، نيرو نداشتيم، هليكوپتر نميآمد، ما با وضع عجيبي روبرو بوديم و از همه طرف به ما ضربه وارد ميشد. اگر سلاحهائي را كه ميخواستيم به ما ميرساندند هرگز اجازه نميداديم به مناطق ما نفوذ كنند. هر چند تا آخرين لحظه نگذاشتيم پاوه سقوط كند.اين سلاحها را ما از لشكر كرمانشاه تقاضا ميكرديم و يك سپاه از طريق هوانيروز بايد اقدام ميكرد و هليكوپتر ميآورد اصلاً هليكوپتر پرواز نميكرد ما در خواست نفر ميكرديم و بالاخره يك تعداد 20 نفري براي ما فرستادند اصلاً توجهي به حرفهاي ما نميكردند. 3 روز ما شديداً زير حملات سنگيناينها بوديم و تلفات زيادي به دو طرف وارد شد (2 نفر تلفات براي ما زياد بود ولي براي آنها 50 نفر هم آنقدر سنگين بود چون آنها ميتوانستند از نيروي زيادي كه داشتند استفاده كند) پنجشنبه دكتر چمران وارد شد بعضي بچهها روحيهشان را از دست داده بودند نه ازاين جهت كه از دشمن ميترسيدند. هرگز. بلكه نسبت به دولت و ارتش و سازمانهائي كه حاكم براين مملكت هستند بدبين شده بودند و ميگفتند ما قرباني سياست هستيم، دولت يك حالت محافظهكارانه دارد و از حد معمولياش هم خارج شده و دارد مثل دولتهاي سرمايهدار انسآنها را قرباني مقاصد سياسي خودش ميكند. براياينها مطرح نيست كهاين پاسدار با چه آرماني آماده ميجنگد برايشاناين مهم است كه اگراين تعداد مردند در عوض برگ سياسي بگيرند. اصلاً شايد مردم پاوه آنچنان برايشان اهميت ندارند.اين احساس بچه هل بود. ولي تا آنجائي كه ميتوانستم سعي ميكردم از نظر روحي شارژشان كنم و وادارشان سازم كه به دشمن حمله كنند وقتي دكتر چمران وارد آنجا شد چونايشان معاون نخستوزير در امور انقلاب بود، دولت مجبور شد اهميت بيشتري بهاين موضوع بدهد. لذا آقاي چمران هم آنچه كه از دستش بر ميآمد انجام داد و خودش هم در مناطقي كه جنگ بود ميآمد سركشي ميكرد و خواستهها را ميپرسيد.
وقتي كه حمله به بيمارستان شد من در ستاد سپاه بودم
س: از ابتدا كه وارداينجا شديم،تا بحال چند نفر از پاسداران شهيد شدهاند؟ 
ج: ما 50 ـ 48 نفر خودمان بوديم و 20نفر هم بعدا وارد شدند، 68 نفر كه عملاً 10ـ9 نفرمان باقي ماند حدود 30 شهيد داشتيم، مابقي زخميبودند 9 نفر سالم ماندند. وقتي كه ما با 3 نفر به بيمارستان حمله كرديم و زخميها را از چنگاينها در آورديم. 
س: مگر بيمارستان نقطه سوقالجيشي مهمي بود كه شما نيروهاي زيادي به آنجا اعزام كرديد؟ 
ج: بيمارستان براي ما يك منطقه بسيار مهمي بود در درجه اول يك محلي بود كه ميخواستيم زخميهايمان را به آنجا ببريم و در آنجا مداوايشان كنيم چون در شهر فاقداين برنامه بوديم. هيچ چيز از نظر درماني براي ما وجود نداشت و هليكوپتري اينجا پرواز نميكرد اگر ما زخميداشتيم و آنها را پانسمان نميكرديم ميمردند، لذا ما به بيمارستان احتياج زيادي داشتيم، خود مردم هم بهاين بيمارستان نياز داشتند. در درجه دوم يك منطقه سوقالجيشي بود چون روي سينهكش تپه قرار گرفته و بر خانه و دره و جنگل مسلط است. 
دشمن اگر بخواهد وارد شهر شود و برود راه داشت. منتهي ميترسيد ارتباطش با عقب از طريقاين بيمارستان قطع شود، چون قبلا ضربات زيادي از پشت جبهه به او وارد شده بود. ميترسيد وارد شهر بشوند و از پشت به آنها  حمله كند.اينها تا سنگر به سنگر نميگرفتند جلو نميآمدنداين يك مساله بود كه خيلي به آن اهميت ميدادند. ديديم كهاينها ذره به ذره محاصره كردند و 3 روز طول كشيد. نيروهاي محلي كه متعلق به اطراف بودند، اصلاً با ما همكاري نكردند ولي نيروهاي خود شهر پاوه همكاري كردند و خيلي خوب هم همكاري كردند. افراد حزب دموكرات در شهر تك تيراندازي ميكردند و مردم را در خيابان ميزدند و ما نميدانستيماين تيرها از كجا شليك ميشود. 
س: در آن شب آخر كه دو مقر بيشتر در دست شما نبود. به هيچوجهاينها نميتوانند شما را محاصره كنند مگراينكه، در شهر رابطه داشته باشد.اين مساله را شما تائيد ميكنيد. 
ج:اينها در خود سپاه نيز رابط داشتند و هنوز هم دارند. 
س: شما پاكسازي در سپاه كردهايد؟ 
ج: پاكسازي در سپاه مستلزم اختياراتي است كهاين اختيارات را هنوز به آنصورت نداريم. اگر كاري هم ميكنيم خارج از اختيارات است. رهبران آن افرادي كه فشنگها را گرفته و به آنها نرساندند، آنها در زندان هستند چند نفري ازايشان باايلشاناينجا جمع شدهاند. مسوولين امر كه وابستگي دارند و اهل منطقه هستند ميگوينداينها را آزاد كنيد. ما با مشكل عجيبي روبرو هستيم كه آن رابطه فاميلي است كه بيناينها وجود دارد. حتي همآنهايي كه عليهاينجا ميجنگند، يك رابطه فاميلي بيناينها هست (نيروي عشاير) واينها با نسبت بهاين موضوع خيلي تعصب دارند. 
س: شما تا بحال چند نفر را دستگير كردهايد؟ 
ج: حدود 30 نفر زنداني داريم كه توياين 30 نفر فكر نميكنيم تعداد زياديشان مجرم اصلي باشند. يا فريب خوردهاند و يا در آن سطحي نيستند كه بشود محاكمشان كرد. شايد يك سوماينها مجرم باشند. 
س:ايااين ميتواند با اختلافاتايلي و محلي پاوه مرتبط باشد ؟
ج:اين اختلافات وجود دارد و بيش ازاين هم وجود داشته. ولي عامل جنگ و كشتار نبوده، اصلاً افرادي كه ما دستگير كرديم از آنها (حزب دموكرات) ميگفتند بيائيد ما شما را براي پاسداري استخدام ميكنيم. نميگفتند براي (حزب دموكرات) دولت به شما حقوق ميدهد افراد خودشان اعتراف ميكنند كه بهاينها پول، كلاشينكف ميدادند، متحصن بشوند شب آخري كه شب آخر عمر ما بود و آنرا عاشورا ناميديم در آن موقع حزب دموكرات بلندگو را بدست گرفته بود و به مردم شهر ميگفت تسليم شويد ما حزب دموكرات هستيم. اگر تسليم نشويد قتل عام ميكنيم. ما قسمتي از شهر را آتش زدهايم. در حالي كه ما با همان نيروهاي محلي كه داشتيم در همه جا بهاينها ضربه ميزديم. 
س:آيا پياميبراي ملتايران داريد؟
ج: پيام ما پيام سپاه پاسداران انقلابيايران است. كلاً چون فلسفه وجودي سپاه حفظ انقلاب اسلامياست لذا پيامش هم همان پيام اسلامي است و به تمام مردم ميگويد شما هم حافظ و نگهباناين انقلاب باشيد. تنها ما نيروي متشكل شبه نظامي نيستيم كه حافظاين انقلاب، بلكه پشتوانه اصلي ما مردم هستند. چنانچه اگر مردماين حركت را انجام نميدادنداين انقلاب به پيروزي نميرسيد. 
از مردم ميخواهم كه دولت را زير فشار بگذارند و اگر امكان داشت دولت را بكوبند. هميشه خط امام را بروند، چون امام درد ملت را ميفهمند چون امام خط اسلام را ميرود. از امام و تمام ملت در هر نقطهاين سرزمين ميخواهم كه اگر دولت نقطه ضعفي و يا سازشي نسبت به خائنين نشان داد، او را بكوباند. دولت خيلي ضعف نشان ميدهد. در سياستهاي خارجي نيزاين را ميبينيماينها شايد ريشه داشته باشد. بگوئيم اشتباه سياسي بود؟اين ملتايران است كه حافظ انقلاب است و نبايد انتظار از بالا داشته باشد تا همه كارشان بوسيله آنان درست بشود بايد خودشان وارد عمل بشوند. هرگاه ديديد دولت به فرياد ملت نميرسد، دولت را زير فشار قرار بدهند و در هم بكوبنداين پيام من است(اطلاعات7/6/58)
اطلاعيه مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلاميدر باره توطئههاي وحشيانه ضد انقلاب در كردستان
بسمه تعالي-در تداوم مبارزات تاريخ همواره حقانيت ( نه پيروزي) از آن كساني است كه از صحنه نبرد خارج نميشوند. واين يك اصل جامع و كلي است.
مبارزات خستگي ناپذير و پرشكوه پيامبران  و امامان و پيروانايشان گوياياين حقيقت است كه شخص مبارز نه به عكسالعمل اعمالش بلكه نخست به دقت و مراقبتش در اجراي صحيح اوامر الهي بايد بينديشد.
و دراين تداوم است كه ضد انقلاب مذبوحانه تلاش ميكند تا به هرطريق ضربهاي به نهال نوپاي انقلابمان زند. يك روز حوادث گنبد را بوجود ميآورد دگر روز نقده و خوزستان را و امروز در كردستان 0000 
و دراين راه از هيچ توطئه و خيانتي فرو گذار نميكند. 
يك روز به لباس هموطنان كرد مردممان را فريب ميدهند و دگر روز براي لكهدار كردن پاسداران انقلاب به لباس پاسداران ملبس شده و به زنان و كودكان بيگناه تجاوز ميكنند و ازاين صحنه شرمآور عكس ميگيرند و آن را بين طبقات ناآگاه دهات و قصبات توزيع ميكنند تا بلكه به اهداف شومشان نائل شوند ـ بدين مناسبت سپاه پاسداران انقلاب اسلامياز همه هموطنان عزيز بخصوص هموطنان عزيز كرد انتظار دارد در پيش برد اهداف انقلاب گولاين توطئه گران و دسيسهبازان وابسته را نخورند بلكه با معرفياين عناصر فرصتطلب و ضد انقلاب در كردستان در كشف و خنثي نمودن توطئهها و اعمال خائنانه و ضد خلقي آنان با ما همكاري نمايند.روابط عموميسپاه پاسداران6/6/ 58(جمهوري اسلامي7/6/1358)
مصاحبه
يكي ازمسؤلين سپاه پاسداران در جواب سؤال يك خبرنگاراز مقدار تلفاتي كه در اثر پرتاب خمپاره هاي مهاجمان روي بامهاي منازل مردم افتاده اظهار بي اطلاعي كرد. از او سوال شد كه چه گروههايي دراين درگيري ها،دست داشتند ؟
ايشان با تعجب اظهارداشتند:«برادر من،اين گروهها با هم هستند ولي هر كدام به گردن ديگري مياندازند». عضو سپاه پاسداران هم چنين افزود:
«48 ساعت مهلت اوليه كه به اتمام رسيد، دمكرات ها، راديو و تلويزيون و فرودگاه را داده بودند زير خمپاره و تمديد مهلت فكر ميكنم توسط دمكراتها و فرمانده لشكر بوده باشد كه رعايت نشده».
همچنين سوال شد:در خبر خبر گزاري پارس آمده كه افراد راديو و تلويزيون،اعتصاب كردهاند و خواستار بيرون رفتن پاسداران هستند، شما چه ميگوييد دراين باره در جواب اظهار داشت:«نصفشان سركار نميآيند چون ميگويند تامين جاني نداريم و بقيه هم ميگويند چون تعدادي از افراد نيستند ما نميتوانيم كادر تلويزيون را تامين كنيم اما ميآيند و آنجا پشت ميزهايشان مينشينند و در همين مورد اعلاميه هم پخش كردهاند». درآخرين سوال، پرسيده شد:تااين ساعت ( 3 بعد از ظهر ديروز) درگيري مجدد بوده يا نه ؟ گفت:«خير».(اطلاعات8/6/1358) 
اظهارات ابوشريف در سقز
سقز ـ خبرگزاري پارس: ابو شريف فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، ساعت 10و 45 دقيقه ديروز در محوطه پادگان سقز در گفتگوي با هيات اعزامي خبرگذاري پارس به غرب كشور در مورد ادامه عمليات پاكسازي از عناصر ضد انقلاب گفت: « ما هم اكنون تدريجاً سرگرم پاكسازي هستيم آنچه اهميت دارد اين است كه مردم شهرها و بخشها و روستاها از ما بگرمي استقبال ميكنند و ضمن اعلام همبستگي به جمهوري اسلامي سلاحهاي خود را به ما تحويل ميدهند».«ابوشريف» در مورد برخورد با سپاه پاسداران و نيروهاي مسلح ارتش و ژاندارمريگفت:« بررسيها نشان ميدهد از موقعيكه نيروهاي ارتش و ژاندارمريو سپاه پاسداران در شهرها، بخشها و روستاها مستقر شدهاند مردم احساس آرامشكردهاند و آنان در تماس با ما اين موضوع را ابراز داشتهاند».در مورد وضع شهر سنندج، ابوشريف گفت: البته بايد بگويم شهر هنوزخلع سلاح نشده است.» وي در مورد عكس العمل مردم در زمينه تظاهرات مسلحانه پاسداران افزود: ما ناچاريم كه هميشه براي سركوبي بموقع عوامل ضد انقلاب آماده باشيم و اين مسئله شايد موجب نارضائي هم باشد». يكي از خبرنگاران اعزامي پرسيد« چرا از پاسداران بومي استفاده نميكنيد». ابوشريف گفت:«اختلافاتي كه حزب دموكرات در منطقه ايجاد كرده است ياراي آنرا به كسي نميدهد كه در سلك پاسداران در آيد و اين مسئله را ما در مريوان و در پاوه هم متوجه شديم و اينك كه دموكراتها از منطقه فرار ميكنند مردم آزادانه ميتوانند در هر فعاليت سياسي از جمله در برنامههاي سپاه پاسداران شركت كنند».وي در پاسخ به اين سئوال كه تا كنون در شهرهاي منطقه چه تعداد سپاهيان پاسدار ثبت نام كردهاند گفت:« تا كنون 1500 نفر ثبت نام كردهاند و اينك دوره آموزشي خود را ميگذارنند پرسيده شد نيروها و پاسداران در كدام مناطق مستقرند ابو شريف گفت: اينك مناطق قصرشيرين، سرپل ذهاب، كرند، ازكمله، سزحيل، ذيرطا،درولا، كامياران، روانسر، جوانرود، نوسود، پاوه، مريوان، سنندج، و سقزتحت پوشش نيروهاي مسلح پاسداران است مأموران ژاتدارمري نيز پاسگاههاي مرزي را تحت پوشش قرار دادهاند و نوار مرزي را بستهاند و بهمين ترتيب ارتش در نوار مرزي حضور ندارد. در مورد ادامه عمليات پاكسازي ابوشريف گفت:« نيروهاي ما بسمت مهاباد در حال پيشروي هستند، لكن چون از راه هوا امكان پياده كردن نيرو بسيار كم است  پيشروي از طريق راه زميني بكندي انجام ميگيرد.» سئوال شد: هدف از عمليات چيست ؟وي گفت: صرفا پاكسازي منطقه كردستان از وجود عناصر ضد انقلاب و دموكراتهاي وابسته است.« در مورد عفو مردم مسلح وي گفت استقبال مردم چشمگير است و عشاير و قبايل مختلف به ما مراجعه ميكنند و سلاحهاي خود را تحويل ميدهند و ما به آنها امان ميدهيم». خبرنگار خبرگزاري پارس پرسيد: آيا امان نامه كتبي است؟ ابوشريف گفت: بلي كتبي است و در آن قيد ميشود كه ديگر مشكلي متوجه امان گيرنده نشود. 
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: مركز عمليات سپاه پاسداران منطقه غرب كشور مستقر در كرمانشاه اطلاع داد كه ديروز در مريوان بين پاسداران و عدهاي از دموكراتها درگيري روي داد.در اين درگيري، يكي از پاسداران به شهادت رسيد و پاسدار ديگر كه مجروح شده بود به كرمانشاه انتقال داده شد. پاسدار مجروح به مركز عمليات گزارش داد كه در جريانات اين درگيري ، متجاوز از ده تن از مهاجمان كشته شدهاند.  هنوز اطلاع دقيقي از علت و زمان درگيري نرسيده است.(اطلاعات10/6/1358)
گزارشي از سپاه پاسداران غرب كشور 
سنندج ـ خبرگزاري پارس: از مركز ستاد عمليات پاسداران منطقه غرب كشور مستقر در كرمانشاه به گروه اعزامي خبرگزاري پارس به غرب كشور گزارش رسيد كه از بامداد ديروز پيشروي بسوي هدفهاي تعيين شده آغاز شده است. بموجب اين گزارش اقداماتي كه جهت بستن نوار مرزي به عمل آمد. با مقاومتهاي شديد روبرو شدولي سپاه پاسداران موفق شد تا حدودي مرزها را ببندد اما اين مرزها تا كنون كاملا بسته نشده است و در عين حال پيشروي بسوي سردشت و بانه ادامه دارد.گزارش ديگري حاكيست كه ديشب ساعت 23 با خمپارهانداز و توپ و آرپي جي 7 بسوي پادگان سقز حمله شد و يك خمپاره به پشت پاسگاه اصابت كرد ودر پي اين حمله دو فروند فانتوم با استفاده از نورافكنها ي قوي كه محل استقرار مهاجمين را روشن ميكرد آنها را مورد حملات هوائي قرار داد. براساس يك گزارش ديگر هنگام پيشروي ستوني از افراد ارتش به سوي مريوان 200 نفر مسلح به سوي اين ستون حمله كردند كه از طريق هوا با يك فروند هليكوپتر كبري به مسلسل بسته شدند و يك فانتوم هم در عمليات سركوبي آنها شركت كرده و 200 مهاجم بر اثر اين حملات محل را ترك كردند. بعد از تعداد كشته شدگان مهاجمين اطلاعي در دست نيست.(جمهوري اسلامي10/6/1358)
اطلاعيه
كرمانشاه – اين اطلاعيه از سوي روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه منتشر شد:
بسم الله المنتقم القهار . مردم مسلمان كرمانشاهان اكنون كه رهبر انقلاب امام خميني فرماندهي كل قوا را به عهده گرفتهاند و حمايت  كامل خود را از نيروهاي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران انقلاب اعلام فرمودهاند فرصت مناسبي پيش آمده تا ريشههاي توطئه دشمنان دين و مملكت قطع گردد ازآنجا كه هر عمل صالحي داراي وقت معيني است از شما دعوت ميكنيم با رعآيت چند دستورالعمل در پاكسازي اين استان از منافقان و فرصت طلبان همت گماريد و تصميمات خائنانه ضد انقلابيون را نقش برآب كنيد آنها براي مشغول ساختن پاسداران كرمانشاه در داخل شهر ميخواهند آشوب به پا كنند تا رفقاي شكست خورده را در كردستان و مناطق ديگر برهانند.
1ـ با هوشياري تمام افراد ضد انقلاب را شناسايي نموده و حركات مشكوك آنها را به ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاهان گزارش دهند. 
2ـ ضد انقلابيوني كه كه از كردستان به كرمانشاه آمدهاند و يا براي توطئه از كرمانشاه به مناطق ديگر رفتهاند شناسايي و به ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي معرفي نماييد. 
3ـ از افراد ذخيره سپاه پاسداران و برادران ديگري كه خدمت نظام وظيفه را انجام داده اند و يا بنحوي داراي اطلاعات نظامي مي باشند اعم از بازاري اداري محصل دانشجو غيره دعوت ميشود بمدت 10 روز براي پاسداري از شهر و خارج از شهر خود را به مركز عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه  واقع در خيابان سراب جنب بنياد مهندس زنگنه معرفي نمايند. لازم به يادآوري است كه براي كارمندان دولت پس از اتمام ماموريت برگه گواهي كار صادر خواهد شد.
·	ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ساعت 10 و45 دقيقه ديروز در محوطه پادگان سقز در گفتگويي در مورد ادامه عمليات پاكسازي از ناصر ضد انقلاب گفت: ما هم اكنون تدريجاُ سرگرم پاكسازي هستيم. آنچه اهميت دارد اين است كه مردم شهرها و بخشها و روستا ها از ما بگرمي استقبال ميكنند و ضمن اعلام همبستگي به جمهوري اسلامي سلاحهاي خود را به ما تحويل مي دهند.
ابوشريف در مورد برخورد مردم با سپاه پاسداران و نيروهاي مسلح ارتش و ژاندارمري گفت: بررسيها نشان ميدهند از موقعي كه نيروهاي ارتش وژاندارمري و سپاه پاسداران در شهرها و بخشها و روستاها  مستقر شدهاند مردم احساس آرامش كردهاند و آنان در تماس با ما اين موضوع را ابراز داشتهاند.
درمورد وضع شهر سنندج ابوشريف گفت:البته بايد بگويم شهر هنوز خلع سلاح نشده است وي در مورد عكس العمل مردم در زمينه تظاهرات مسلحانه پاسداران افزود: ما ناچاريم كه هميشه براي سركوبي بمموقع عوامل ضد انقلاب آماده  باشيم و اين مساله شايد موجب نارضايي هم باشد. يكي از خبرنگاران اعزامي پرسيد چرا از پاسداران بومي استفاده نميكنيد؟
 ابوشريف گفت:اختلافي كه حزب دموكرات در منطقه ايجاد كرده است ياراي آنرا به كسي نميداد كه در سلك سپاه پاسداران درآيد و اين مساله را ما در مريوان و پاوه هم متوجه شديم اما اينك دموكراتها از منطقه فرار ميكنند مردم آزدانه ميتوانند در هر فعاليت سياسي از جمله در برنامههاي سپاه پاسداران شركت كنند. 
خبرنگار پرسيد: تاكنون در شهرهاي منطقه چه تعداد سپاهيان پاسدار ثبت نام كردهاند؟ ابوشريف گفت: تاكنون 1500 نفر ثبت نام كردهاند و اينك دوره آموزشي خود را ميگذرانند.
پرسيده شد: نيروها وپاسداران در كدام مناطق مستقرند؟
ابوشريف گفت:اينك مناطق قصرشيرين، سرپل ذهاب، كرند، از گله، مزحيل، ديرطا، درولا، كامياران، روانسر، جوانرود، نوسود، پاوه، مريوان سنندج و سقز تحت پوشش نيروهاي مسلح و پاسداران است. 
مامورين ژاندارمري نيز پاسگاههاي مرزي را تحت پوشش قرار دادهاند و نوار مرزي را بستهاند. 
در مورد ادامه عمليات پاكسازي ابوشريف گفت: نيروها ي ما بسمت مهاباد در حال پيشروي هستند لكن چون از راه هوا امكان پياده كردن نيرو بسيار كم است بناچار پيشروي از طريق راه زميني به كندي انجام مي گيرد.
پرسيده شد: هدف از عمليات چيست؟ وي گفت: صرفاُ پاكسازي منطقه كردستان از وجود عناصر ضد انقلاب و دموكراتهاي وابسته است. در مورد عفو مردم مسلح وي گفت: استقبال مردم چشمگير است و عشاير و قبايل مختلف به ما مراجعه ميكنند و سلاحهاي خود را تحويل ميدهند و ما به آنها امان ميدهيم.
خبرنگار پرسيد:آيا امان نامه كتبي است؟ ابوشريف گفت بله كتبي است و درآن قيد ميشود كه ديگر متعرض امان گيرنده نشوند.
اطلاعيه پاسداران در سقز
سقز – سپاه پاسداران اعزامي مستقر در سقز با انتشار اطلاعيهاي از مردم اين شهر و حومه خواست حداكثر تا 15 شهريور سلاحهاي خود را تحويل دهند.
متن اطلاعيه به شرح زير است: پيرو دستور امام خميني در مورد جمعآوري اسلحه ومهمات از تاريخ 8 تا 15 شهريور برادران و خواهران شهر سقز و روستاهاي اطراف ميتوانند هر چه سريعتر اسلحه و مهماتي كه در اختيار دارند به مركز سپاه پاسداران تحويل دهند  رسيد دريافت كنند. در غير اينصورت كسانيكه اسلحه و مهماتي داشته باشند. دستگير و تحويل دادگاه انقلاب اسلامي خواهند شد. لذا از برادان و خواهران تقاضا ميشود كمال همكاري را با برادان سپاه پاسدار مستقر در سقز مبذول دارند.
كرمانشاه – اهالي روستاهاي «هجيج»،«تايجوزي»،«قلاجه»،«باني لوان»، «هماجكه»،«عاليخاني»،«تشنوخاص»،«سيد ناب»،و«تراب» در شهرستان پاوه طي يك راه پيمايي با در دست داشتن عكسهايي امام خميني و شعارهاي درود بر خميني و مرگ بر منافق در محل فرمانداري پاوه اجتماع كردند.در اين اجتماع مرادي فرماندار پاوه طي يك سخنراني مردم پاوه را به وحدت و يكپارچگي دعوت كرد.
درگيري پاسداران در كرند و كشته شدن يك مهاجم
كرمانشاه – از مركز عمليات سپاه پاسداران منطقه غرب كشور به خبرگزاري پارس گزارش رسيده است كه عدهاي از پاسداران انقلاب در كرند به سرنشينان يك اتوميبل تندرو مظنون شدند و آن را متوقف ساختند سرنشينان اتومبيل مزبور كه از ايل قلخاني بودند و اسلحه همراه داشتند از اتومبيل پياده شدند و در مقابل پاسداران سنگر گرفتند و در نتيجه تيراندازي بين دو طرف يكي از عشاير مزبور كشته شد.(كيهان 10/6/1358) 
سخنان ابوشريف در سقز
سقز ـ خبرگزاري پارس: ابو شريف فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلاميايران ساعت 10و 45 دقيقه ديروز در محوطه پادگان سقز در گفتگوئي با هيات اعزاميخبرگزاري پارس به غرب كشور در مورد ادمه عمليات پاكسازي از عناصر ضد انقلاب گفت:ما هم اكنون تدريجا سرگرم پاكسازي هستيم آنچه اهميت دارداين است كه مردم شهرها و بخشها و روستاها از ما بگرمياستقبال ميكنند و ضمن اعلام همبستگي به جمهوري اسلاميسلاحهاي خود را به ما تحويل ميدهند. 
ابوشريف در مورد برخورد با سپاه پاسداران و نيروهاي مسلح ارتش و ژاندارمري گفت: بررسيها نشان ميدهد از موقعي كه نيروهاي ارتش و ژاندارمري و سپاه پاسداران در شهرها ـ بخشها و روستاها مستقر شدهاند مردم احساس آرامش كردهاند و آنان در تماس با مااين موضوع را ابراز داشته اند. 
در مورد وضع شهر سنندج ابوشريف گفت البته بايد بگويم شهر هنوزخلع سلاح نشده و در مورد عكس العمل مردم در زمينه تظاهرات مسلحانه پاسداران افزود ما ناچاريم كه هميشه براي سركوبي بموقع عوامل ضد انقلاب آماده باشيم واين مساله شايد موجب نارضائي هم باشد. يكي از خبرنگاران اعزاميپرسيد چرا از پاسداران بومياستفاده نميكنيد. ابوشريف گفت: 
اختلافاتي كه حزب دموكرات در منطقهايجاد كرده است ياراي آنرا به كسي نميدهد كه در سلك پاسداران درآيد واين مساله را ما در مريوان و در پاوه هم متوجه شديم واينك كه دموكراتها از منطقه فرار ميكنند نردم آزادانه ميتوانند در هر فعايت سياسي از جمله در برنامههاي سپاه پاسداران شركت كنند. 
وي در پاسخ بهاين سئوال كه: تا كنون در شهرهاي منطقه چه تعداد سپاهيان پاسدار ثبت نام كردهاند؟ گفت: تا كنون 1500 نفر ثبت نام كردهاند واينك دوره آموزشي خود رامي گذارنند.پرسيده شد: نيروها و پاسداران در كدام مناطق مستقرند؟ابو شريف گفت:اينك مناطق قصرشيرين، سرپل ذهاب، كرند، ازكمله، سزحيل، ذيرطا،درولا، كامياران، روانسر، جوانرود، نوسود، پاوه، مريوان، سنندج، و سقز تحت پوشش نيروهاي مسلح پاسداران است. ماموران ژاتدارمري نيز پاسگاههاي مرزي را تحت پوشش قرار داده اند و نوار مرزي را بستهاند و بهمين ترتيب ارتش در نوار مرزي حضور ندارد. در مورد ادامه عمليات پاكسازي ابوشريف گفت: نيروهاي ما به سمت مهاباد در حال پيشروي هستند ليكن چون از راه هوا امكان پياده كردن نيرو بسيار كم است مايل پيشروي از طريق راه زميني بكندي انجام ميگيرد.
سئوال شد:هدف از عمليات چيست؟
 وي گفت: صرفا پاكسازي منطقه كردستان از وجود عناصر ضد انقلاب و دموكراتها وابسته است در مورد عفو مردم مسلح وي گفت استقبال مردم چشمگير است و عشاير و قبايل مختلف بهما مراجعه ميكنند و سلاحهاي خود را تحويل ميدهند و ما به آنها امان ميدهيم.
خبرنگار خبرگزاري پارس پرسيد:آيا امان نامه كتبي است؟ ابوشريف گفت: بلي كتبي است و در آن قيد ميشود كه ديگر معطوفي امان گيرنده نشوند. (اطلاعات11/6/1358)  
گزارش
 پيشروي ارتش و پاسداران از سقز به سوي بوكان و تصزف اين شهر كه منتهي اليه كردستان  است مجموعا 6 روز طول كشيد و چنين معلوم است كه وقتي اين شهر در فاصله 13 كيلومتري سقز قرار گرفته است در مدت 6 روز سقوط كرده است صحنه درگيري بسيار شديد بوده و در آينده نيز شديدتر خواهد شد.
اين مطلب را ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران ديروز صريحاُ گفت و ياداور شد كه پيشروي از  بوكان بسوي مهاباد، سردشت، بانه و پيرانشهر از راه هوايي تقريبا غير ممكن است و تنها راه زميني باقي است كه ناظران و آگاهان محلي پيشروي از اين راه را سخت و بسيار دشوار مي دانند(كيهان11/6/1358)
ورود آيتالله لاهوتي
«آيتالله لاهوتي» و «آقايان جواد منصوري» فرمانده سپاه پاسداران انقلاب و «علي بشارتي» عضو شوراي فرماندهي سپاه انقلاب، به منظور بررسي و رسيدگي به اوضاع منطقه غرب كشور، وارد كرمانشاه شدند و بلافاصله در استانداري با محمد سپهريپور استاندار كرمانشاهان، جلسهاي تشكيل دادند، اين هيات قرار است براي بررسي و رسيدگي بيشتر اوضاع منطقه به شهرهاي ديگر سفر كند.
حكومت نظامي نيست
اروميه ـ فرماندار شهرستان سلماس در يك تماس تلفني با خبرگزاري پارس در اروميه، پيرامون شايعات مبني بر حكومت نظامي در اين شهرستان اعلام داشت: اين خبر صحت ندارد، ولي چون در مواقع شنيدن صداي تيراندازي خانوادهها و افراد غيرمسوول با ريختن به خيابانها شهر را مختل نموده و كار افراد مسوول را مشكل ميكنند، از اهالي اين شهرستان خواسته شده است كه با هجوم بيمورد به معابر و خيابانها موجبات ناراحتي افراد مسوول را فراهم نياورند و با خودداري از رفت و آمد بيمورد از ساعت 11 شب الي 5 صبح تسهيلاتي براي افراد مسوول در كارشان فراهم نمايند». فرماندار سلماس افزود: «مشكل ما در حال حاضر نبود سپاه پاسدار ميباشد كه من در اينمورد با استاندار آذربايجان غربي نيز صحبت كردهام، در حال حاضر افرادي در منطقه خدمت ميكنند كه از شهر پاسداري كردهاند». 
پيشروي پاسداران
«عبداللهي» فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور ديروز اعلام كرد: نيروهاي پاسدار با موفقيت در نوار مرزي پيشروي ميكنند و در شهر بوكان كه در تصرف دمكراتهاست مستقر شدند. وي افزود: «راه سقز، مياندوآب كه در دست افراد حزب دمكرات بود، به دست سپاه پاسداران افتاد و رفت و آمد در آن برقرار شد. از سوي ديگر ديروز دومين اكيپ پزشكي جمعيت شيروخورشيد سرخ اصفهان با يك فروند هواپيماي اختصاصي به سنندج اعزام شد. متخصصين جراحي، زنان و مامايي، راديولوژي و تكنسينهاي آزمايشگاهي و بيهوشي، اين اكيپ را همراهي ميكنند».(اطلاعات11/6/1358)
اطلاعيه
امروز اطلاعيه از سوي سپاه پاسداران اعزامي مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم افراد حزب دموكرات كردستان به مجاهدين محلي نقده انتشار يافت: 
اهالي شجاع و مسلمان نقده كه در پي انقلاب كبير ايران بزرگترين فداكاريها و رشادتها را به كار بستيد و همچنان با ضد انقلاب مبارزه كرديد و يك لحظه سنگر اسلام را ترك نكرديد و بيشترين ضربات را متحمل شده ايد و در پي آن دهها شهيد داديد سلام و درود ملت ايران بر شما باد.  سپاه پاسداران ضمن ابراز تاسف از اين واقعه جانگداز از كليه خواهران و برادران نقده تقاضا ميكند كه همچون گذشته، صبر انقلابي خويش را حفظ كرده و از هرگونه درگيري داخلي بپرهيزند تا در پي صبر انقلابي شما افراد مسلح جمهوري اسلامي ايران بتوانند با كمال دقت به وظيفه انقلابي خود كه همان تصفيه افراد ضد انقلابي در منطقه است ادامه دهند كه همه بخوبي ميدانيم در اين لحظات حساس انقلاب،جنگ بين كرد و ترك از خواستههاي ضد انقلاب است،  ما از كليه اهالي محترم نقده در اين راه بزرگ تشكر مي كنيم.سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در نقده(كيهان 12/6/1358) 
پاسداران سنندج: ضد انقلاب در ميان برادران كرد شايعه پراكني ميكنند. 
 سنندج- خبرنگار جمهوري اسلامي: در اعلاميه شماره يك در سنندج مطالبي در رابطه با فريبكاران ضد انقلاب درج شده بود كه قسمتي از آن را در زير مياوريم:
ضد انقلاب كه دائم در صدد ايجاد شكاف در راه انقلاب اسلامي شكوهمند ايران ميباشد پيوسته تمام تلاش خود را صرف زشت نشان دادن انقلاب مينمايد و به اين منظور با اشاعه شايعات بي اساس و تهمتهاي ناروا بويژه در كردستان عزيزمان سعي در ايجاد جنگ رواني دارد و همواره خواسته است با زشت نماياندن چهره سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ميان مردم بد بيني ايجاد كرده و بين برادران مسلمان كرد و برادران پاسدار شكاف بوجود آورد. اين بار نيز متوسل به شايعه عجيب و غريبي شده است. در مبان برادران كرد ما در سنندج شايع كردهاند كه سپاه پاسداران در برابر هر نفري كه ميكشند 5 هزا تومان و براي هر گلولهاي كه شليك ميكنند 500 تومان از خانواده محكومين دريافت ميكنند. در حاليكه همه ميدانند اين شايعات بي اساس ميباشد و زيبنده پاسداران انقلاب اسلامي نيست پاسداراني كه از خانه و كاشانه خود دست شستهاند و خالصانه و عاشقانه بپا خاستهاند و به استقبال شهادت آمدهاند. تا با تلاش و فداكاريهاي بي شائبه خود از انقلاب اسلامي ايران و از حقوق و امنيت برادران و خواهران اين شهر بدست مشتي خائن كمونيست وابسته به شرق و غرب در مخاطره افتاده بود و پاسداري نمايند. اين وابستگان به جهانخواران شرق و غرب كه سلاحي جز شايعه پراكني و تهديد و تخريب ندارند در زير پوشش دموكرات، دست به هر خيانت و تخريبي ميزنند.(جمهوري اسلامي12/6/1358) 
اطلاعيه سپاه پاسداران مستقر در نقده 
 اروميه ـ خبرگزاري پارس: ديروز اطلاعيهاي از سوي سپاه پاسداران اعزامي مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم افراد حزب دموكرات كردستان به مجاهدين محلي نقده انتشار يافت: اهالي شجاع و مسلمان نقده كه در پي انقلاب كبير ايران بزرگترين فداكاريها  و رشادتها را بكار بستيد و همچنان با ضد انقلاب مبارزه كرديد در يك لحظه سنگر اسلام را ترك نكرديد و بيشترين ضربات را متحمل شديد و در پي آن دهها شهيد داديد سلام و درود ملت ايران بر شما باد سپاه پاسداران ضمن ابراز تاسف از اين واقعه جانگذاز از كليه خواهران و برادران نقده تقاضا ميكند كه هم چون گذشته صبر انقلابي خويش را حفظ كرده و از هرگونه درگيري داخلي بپرهيزند تا در پي صبر انقلابي شما افراد مسلح جمهوري اسلامي ايران با كمال دقت به وظيفه انقلابي خود كه همانا تصفيه افراد ضد انقلابي در منطقه است ادامه دهند كه همه بخوبي ميدانيم در اين لحظات حساس انقلاب جنگ بين ترك و كرد از خواستههاي ضد انقلاب است ما از كليه اهالي محترم نقده در اين راه بزرگ تشكر ميكنيم. سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي مستقر در نقده(جمهوري اسلامي12/6/1358) 
پيشروي سپاه پاسداران در نوار مرزي
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: آقاي عبداللهي فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور ديروز در گفتگوئي با خبرنگار خبرگزاري پارس در كرمانشاه گفت:«نيروهاي ما با موفقيت در نوار مرزي پيشروي ميكنند و در شهر بوكان كه در تصرف دموكراتها بود مستقر شدند راه سقز به مياندوآب كه در دست افراد حزب دموكرات بود بدست سپاه پاسداران انقلاب افتاد و رفت و آمد در آن برقرار است».(جمهوري اسلامي12/6/1358) 
اطلاعيه
امروز اطلاعيهاي از سوي سپاه پاسداران اعزامي مستقر در نقده در رابطه با واقعه جانگداز تهاجم افراد حزب دموكرات كردستان به مجاهدين محلي نقده انتشار يافت: 
اهالي شجاع و مسلمان نقده كه در پي انقلاب كبير ايران بزرگترين فداكاريها ورشادتها را به كار بستيد و همچنان با ضد انقلاب مبارزه كرديد و يك لحظه سنگر اسلام را ترك نكرديد و بيشتر ضربات را متحمل شدهايد و در پي آن دهها شهيد داديد سلام ودرود ملت ايران بر شما باد سپاه پاسداران ضمن ابراز تاسف از اين واقعه جانگداز از كليه خواهران و برادران نقده تقاضا ميكند كه همچون گذشته صبر انقلابي خويش را حفظ كرده و از هرگونه درگيري داخلي بپرهيزند تا در پي صبر انقلابي شما افراد مسلح جمهوري اسلامي ايران بتوانند با كمال دقت به وظيفه انقلابي خود كه همان تصفيه افراد ضد انقلاب در منطقه است ادامه دهند كه همه بخوبي ميدانيم در اين لحظات حساس انقلاب جنگ بين كردو ترك خواستههاي ضد انقلاب است. ما از كليه اهالي محترم نقده در اين راه بزرگ تشكر ميكنيم.           
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در نقده.(كيهان 12/6/1358)
پاكسازي شهرستان سقز شروع شد. 
سقز ـ فرمانده سپاه پاسداران مستقر در سقز در گفتگوئي با خبرنگاران اعزامي به غرب كشور گفت: «كار پاكسازي در شهرستان سقز بزودي آغاز ميشود و تا كنون 6 قبضه سلاح از محلهاي مختلف كشف شده است». وي اضافه كرد: «قبلاً 5 روز به افرادي كه سلاح در اختيار دارند فرصت داده بوديم سلاحهاي خود راتحويل دهند و اين فرصت پنجشنبه گذشته به پايان رسيد و ما 24 ساعت ديگر يعني تا صبح روز جمعه 16/6/58 به آنان فرصت مي دهيم تا سلاحهاي خود را به ما تحويل دهند. و چنانچه از تحويل سلاح خوداري كنند به دادگاههاي انقلاب اسلامي بعنوان ضد انقلابي تسليم خواهند شد و ما در نظر داريم در پايان مدت تعيين شده كارپاكسازي و خلع سلاح را در ابعاد وسيعي در شهر سقز و 80 روستاي اطراف آن آغاز كنيم، وي بهمين مناسبت اطلاعيه اي به خبرنگاران اعزامي به اين شرح تسليم كرد. 
بسمه تعالي
به اطلاع كليه برادران مسلمان شهرستان سقز ميرساند از صبح جمعه دستور پاكسازي در شهر داده شده است.از برادران تقاضا ميشود جهت تحويل سلاحهاي خود به مركز سپاه پاسداران مستقر در ساختمان ساواك منحله در سقز مراجعه كنند و در غير اين صورت متخلفين دستگير و تحويل دادگاه انقلاب خواهند شد. فرمانده  ـ سپاه پاسداران سقز.محمد الله دادي.(جمهوري اسلامي14/6/1358)
گفت وگو با ابوشريف
ابوشريف فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در ساعت 19 ديروز در محل استقرار سپاه در مهاباد در گفتگويي با خبرنگاران پيرامون اقدامات انجام شده در منطقه و بويژه در مهاباد اظهار داشت: ما بعدازظهر ديروز پس از يكسري زد و خوردهايي كه با عوامل ضد انقلاب در مسير داشتيم در زير آتش  توپخانه عوامل ضد انقلاب بسلامت وارد شهرمهاباد شديم و تنها يكي از يرادران ما در مدخل شهر زخميشد، وي گفت: در تما سهاي كه از صبح امروز با مقامات محلي و نمايندگان مردم  داشتيم دريافتيم كه همه از ورود نيروهاي ارتش  جمهوري اسلامي و پاسداران خوشحال و خشنودند و آرامش خاطر خود را پس از 6 ماهنگراني و اضطراب ابراز ميكردند. هم اكنون تمام راههاي ورودي و خروجي شهر باز است و آن گروه از اهالي كه بعلت تهديد حزب دموكرات به كوهها پناه برده بودند به تدريج وارد شهر ميشوند. 
اوضاع شهر مهاباد امروز كاملاً عادي بود و مردم در خيابانها از ستونهاي مسلح ارتش و پاسدار استقبال ميكردند و ميوه و شيريني بين آنها پخش ميكردند. ابوشريف افزود: ما امروز به تقاضاي فرماندار شهر در يك مصاحبه راديو تلويزيوني پيامي براي مردم مهاباد فرستاديم و گفتيم كه تبليغاتي كه ضد انقلاب عليه پاسداران در محل كرده بودند دروغ و بي اساس است و پاسداران براي حفظ آزادي و نظم و استقرار امنيت وارد شهر شدهاند و به مجردي كه سازمانهاي انتظامي و ژاندارمري بتوانند كار عادي خودرا از سرگيرند پاسداران اعزامي وظائف خود را به سازمانهاي مسوول پاسداران محلي واگذار خواهند كرد. ابوشريف افزود: با اقداماتي كه شده پيشبيني ميشود كه بزودي پاسداران اعزامي به محلهاي خود بازگردند.
ابوشريف اظهار اميدواري كرد كه با مجاهدت همه مردم مهاباد و در پي پاكسازي منطقه عمليات عمران آغاز شود. در مورد كمبود در مورد كمبود مايحتاج عمومي و سوخت اعلام شد كه  چند تانكر، سوخت مورد نياز را از مياندوآب به شهر خواهد آورد. 
ابوشريف گفت:همانطوري كه در پاوه، سقز و مريوان و ساير شهرهاي كردستان مركزي عمل كرديم در مهاباد هم خواربار ومايحتاج عمومي تامين خواهدشد و بطور رايگان در اختيار مستضصعفين و نيازمندان قرار خواهد گرفت.
ابوشريف اضافه كرد:آخرين  پيام به مردم كردستان وبويژه مردم مهاباد اين است كه از برادر بزرگ صلاح الدين ايوبي سرمشق گيرند و همانطوري كه اين سردار شجاع مردانه در راه برقراري پرچم پرافتخار اسلام در دفاع از فلسطين عزيز سالها با دشمنان اسلام جنگيد وتا قلب اروپا پيش رفت ما نيز به اتحاد و همبستگي به همه مسلمانان ايران و جهان در راه هدف مقدس اسلام بكوشيم. صلاح الدين ايوبي قبل از اينكه كرد باشد يك مسلمان بود و در اسلام فرقي بين ترك و كردو  عرب نيست. ( انما المومنون اخوه ) همه ما برادر و مسلمان هستيم و نبايد فريب تبليغات تفرقهآميز دشمنان اسلام رابخوريم.(كيهان14/6/1358)
ابو شريف: پاسداران اعزامي به محلهاي خود باز مي گردند.
«ابوشريف» فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در محل استقرار سپاه در مهاباد در گفتگويي با خبرگزاري پارس، پيرامون اقدامات انجام شده در منطقه و بويژه مهاباد اظهار داشت: «ما بعدازظهر ديروز پس از يك سري زدوخوردهايي كه با عوامل ضدانقلاب در مسير داشتيم، در زير آتش توپخانه عوامل ضدانقلاب به سلامت وارد شهر مهاباد شديم و تنها يكي از برادران ما در مدخل شهر زخميشد». وي گفت: «در تماسهايي كه از صبح امروز (دوشنبه) با مقامات محلي و نمايندگان مردم شهر داشتيم دريافتيم كه  همه از ورود نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي و پاسداران خوشحال و خشنودند و آرامشخاطر خود را پس از 6 ماه نگراني و اضطراب ابراز ميكردند. هم اكنون تمام راههاي ورودي و خروجي شهر باز است وآن گروه از اهالي كه به علت تهديد حزب منحله دمكراتها به كوهها پناه برده بودند، به تدريج وارد شهر ميشوند. اوضاع شهر مهاباد امروز (دوشنبه) كاملاً عادي بود و  مردم در خيابانها از ستونهاي مسلح ارتش و پاسدار استقبال و ميوه و شيريني بين آنان تقسيم ميكردند». ابوشريف افزود: «ما امروز به تقاضاي فرماندار شهر در يك مصاحبه راديو تلويزيوني، پيامي براي مردم مهاباد فرستاديم و گفتيم تبليغاتي كه ضدانقلاب عليه پاسداران در محل كرده بودند، دروغ و بياساس است و پاسداران براي حفظ آزادي و نظم و استقرار امنيت وارد شهر شدهاند و به مجردي كه سازمانهاي انتظامي و ژاندارمري بتوانند كار عادي خود را از سر گيرند پاسداران اعزامي وظايف خود را به سازمانهاي مسوول و پاسداران محلي واگذار خواهند كرد». ابوشريف افزود: «با اقداماتي كه شده پيشبيني ميشود كه به زودي پاسداران اعزامي به محلهاي خود باز گردند». «ابوشريف» اظهار اميدواري كرد كه با مجاهدات مردم مهاباد و در پي پاكسازي منطقه عمليات عمراني آغاز شود. در مورد كمبود مايحتاج عمومي و سوخت اعلام  شد، كه تانكر سوخت مورد نياز را از مياندوآب به شهر خواهد آورد. ابوشريف افزود: «همانگونه كه در پاوه، سقز و مريوان و ساير شهرهاي كردستان مركزي عمل كرديم در مهاباد هم خواروبار و مايحتاج عمومي تامين خواهد شد و به طور رايگان در اختيار مستضعفين و نيازمندان قرار خواهد گرفت». ابوشريف افزود: «آخرين پيام ما به مردم كردستان بويژه مردم مهاباد اين است كه  از برادر بزرگ كرد صلاحالدين ايوبي سرمشق بگيرند و همان طور كه اين سردار شجاع مردانه در راه برقراري پرچم پر افتخار اسلام در دفاع از فلسطين عزيز با دشمنان اسلام جنگيد و تا قلب اروپا پيش رفت ما نيز با اتحاد و همبستگي با همه مسلمانان ايران و جهان در راه اهداف مقدس اسلام بكوشيم. صلاحالدين ايوبي قبل از اين كه كرد باشد، يك مسلمان بود و در اسلام، فرقي بين ترك و كرد و عرب نيست (انما المومنون اخوه ) همه ما برادر و مسلمان هستيم و نبايد فريب تبليغات تفرقهآميز دشمنان اسلام را بخوريم».(اطلاعات14/6/1358)
گفتگوي خبرگزاري پارس با ابو شريف
مهاباد ـ خبر گزاري پارس: آقاي ابوشريف فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در ساعت 19 امروز در محل استقرار سپاه در مهاباد در گفتگوئي با خبرنگاران اعزامي خبرگزاري پارس پيرامون اقدامات انجام شده در منطقه و بويژه مهاباد اظهار داشت: «ما بعد ازظهر ديروز پس از يكسري زد و خوردهائي كه با عوامل ضد انقلاب در مسير داشتيم در زير آتش  توپخانه عوامل ضد انقلاب بسلامت وارد شهر مهاباد شديم و تنها يكي از برادران ما در مدخل شهر زخمي شد. وي گفت: در تماسهائي كه از صبح امروز با مقامات محلي و نمايندگان مردم شهر داشتيم دريافتيم كه همه از ورود نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي و پاسداران خوشحال و خوشنودندو آرامش خاطر خود را پس از 6 ماه نگراني و اضطراب ابراز ميكردند. هم اكنون تمام راههاي ورودي و خروجي شهر باز است. وآن گروه از اهالي كه بعلت تهديد حزب دموكرات به كوهها پناه برده بودند به تدريج وارد شهر ميشوند. اوضاع شهر مهاباد امروز كاملا عادي بود و مردم در خيابانها از ستونهاي مسلح ارتش و پاسدار استقبال ميكردند و ميوه و شيريني بين آنان تقسيم ميكردند.» ابوشريف افزود:« ما امروز به تقاضاي فرماندار شهر در يك مصاحبه راديو تلويزيوني پيامي براي مردم مهاباد فرستاديم و گفتيم تبليغاتي كه ضد انقلاب عليه پاسداران در محل كرده بودند دروغ و بي اساس است و پاسداران براي حفظ آزادي ونظم و استقرار امنيت وارد شهر شدهاند و به مجردي كه سازمانهاي انتظامي و ژاندارمري بتوانند كار عادي خود را از سرگيرند پاسداران اعزامي وظايف خود را به سازمانها ي مسوول و پاسداران محلي واگذار خواهند كرد.ابوشريف افزود: با اقداماتي كه شده پيش بيني ميشود بزودي پاسداران اعزامي به محل خود باز گردند». 
ابوشريف اظهار اميدواري كرد كه با مجاهدات همه مردم مهاباد و در پي پاكسازي منطقه عمليات عمراني آغاز شود. در مورد كمبود مايحتاج عمومي و سوخت اعلام شد كه چند تانكر سوخت مورد نياز را از مياندوآب به شهر خواهد آورد. ابوشريف گفت: «همانگونه كه در پاوه، سقز و مريوان و ساير شهرهاي كردستان مركزي عمل كرديم در مهاباد هم خواربار ومايحتاج عمومي  تامين خواهد شد و بطور رايگان در اختيار مستضعفين نيازمندان قرار خواهد گرفت.» ابوشريف افزود: «آخرين پيام ما به مردم كردستان و بويژه مهاباد اين است كه از برادر بزرگ كرد« صلاح الدين ايوبي» سرمشق گيرند و همانطور كه اين سردار شجاع مردانه در راه برقراري پرچم پر افتخار اسلام در دفاع از فلسطين عزيز سالها با دشمنان اسلام جنگيد و تا قلب اروپا پيش رفت ما نيز به اتحاد و همبستگي با همه مسلمانان ايران و جهان در راه اهداف منافقين اسلام بكوشيم صلاح الدين ايوبي قبل از اينكه كرد باشد يك مسلمان بود و در اسلام فرقي بين ترك و كرد و عرب نيست ( انما المومنون اخوه ) همه ما برادر و مسلمان هستيم و نبايد فريب تبليغات تفرقه آميز دشمنان اسلام را بخوريم.» (جمهوري اسلامي14/6/1358)
مصاحبه راديو تلويزيوني ابوشريف در مهاباد:فقط سران حزب دمكرات دستگير و محاكمه خواهند شد.
به موجب گزارش خبرنگار اطلاعات در مهاباد، ديروز و پريروز اين شهر آرام بود و ادارات دولتي و مغازهها بطور كلي فعاليت نداشتند. از امروز صبح، بتدريج و اندك اندك، مغازههاي مهاباد باز ميشدند و كارمندان به ادارات رفتند. ديروز ابوشريف رييس پاسداران انقلاب به اتفاق دادستان انقلاب و كفيل فرماندري مهاباد در يك مصاحبه راديو و تلويزيوني در اين شهر شركت كردند. ابوشريف در اين مصاحبه خطاب به مردم مهاباد گفت: «خوشحاليم كه به ميان برادران مسلمان خود باز ميگرديم، ما براي خدمت به شما و آسايش شما آمدهايم و ارتش جمهوري اسلامي و پاسداران انقلاب در خدمت شما هستند». وي از مردم مهاباد خواست كه بدون هيچگونه واهمه و ناراحتي سر كار خود بازگردند و افراد مسلح كه عضو حزب دمكرات بودهاند، اسلحههايشان را تحويل دهند و به جمهوري اسلامي اظهار وفاداري كنند تا از امنيت كامل برخوردار باشند. طبق دستور امام فقط سران حزب دمكرات دستگير و محاكمه خواهند شد. 
ابو شريف افزود: «ما پس از پاكسازي منطقه، در جهاد سازندگي شركت خواهيم كرد، پس از استقرار امنيت كامل در مهاباد، در صورتي كه مردم داوطلب باشند پاسداران انقلاب مهاباد از بين خود مردم برگزيده خواهند شد».(اطلاعات 17/6/1358)
جادهها از امنيت كامل برخوردار است. 
اروميه ـ خبرگزاري پارس:  سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان مياندوآب بعد ازظهر پنجشنبه گفت: در چند روز اخير مقاديري اسلحه كمري از ضد انقلابيون كشف و توقيف شده است و سپاه پاسداران با حكم حجتالاسلام صادق خلخالي شديداً با دارندگان اسلحه غير مجاز مبارزه خواهد كرد وي گفت كساني كه تقاضاي صدور جواز اسلحه را دارند بايد به سپاه پاسداران مياندوآب مراجعه و جواز اسلحه دريافت نمايند و چون بايد اسلحههاي غير مجاز به فوريت جمع آوري شود هيچگونه علتي براي دريافت جواز اسلحه مقرر نشده است و دارندگان اسلحه غير مجاز دستگير و به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي خواهند شد و ضمنا برگ مجوز اسلحه از سوي سپاه پاسداران معتبر و از اين تاريخ 15/6/58 تمام برگهاي مجوز صادر شده از درجه اعتبار ساقط خواهد ميباشد.  وي در پايان افزود جادههاي منتهي به شهرستان مياندوآب توسط ارتش و سپاه پاسداران كنترل تمام جادهها از امنيت كامل برخوردار ميباشد همچنين به دستور امام خميني مواد غذائي و ديگر مايحتاج عمومي از مياندوآب به مناطق كرد نشين حمل ميشود».(جمهوري اسلامي18/6/1358) 
سخنان ابو شريف
برادر ابو شريف فرمانده سپاه پاسداران ضمن تجليل و بزگداشت اين روز تاريخي(17شهريور) سخناني ايراد كرد وي در قسمتي از سخنان خود گفت: بايستي به سه نكته توجه شود: 
1 ـ توطئه امپراياليسم جهاني و توطئه گران جهان هنوز باقي است و هنوز در مرحله اوليه انقلاب هستيم. هنوز برادران لبناني ما در زير بمباران هوايي اسرائيليها و صهيونيستيها قرار دارند.هنوز برادران ما در افغانستان زير ميگهاي شوروي بي پناه يسر ميبرند هنوز در اريتره، فليپين …. توطئه جريان دارد. بايد بدانيد انقلاب اسلامي ايران تا پيروزي كامل سرزمينهاي اسلامي بخصوص فلسطين مقدس ادامه دارد. 
2 ـ برادران و خواهران چند قرن است استعمار با حربه نفاق ميخواهد جدايي بيندازد زماني بين فارس و ترك و كرد و عرب و …. جنگ و برادركشي وجود آوردند اين حربه دشمنان اسلام است كه تفرقه بيندازند و آنگاه بر آنها حكومت كنند. در اسلام همه با هم برابريم و برادر. ما اعلام ميداريم ملت مسلمان ايران هرگز فريب توطئه تفرقهاندازي دشمنان اسلام را نخواهند خورد. 
3 ـ عدهاي از روشنفكرنماها و انقلابيون متظاهر كه اساسا در جريان انقلاب نقشي نداشتهاند ميكوشند تا ما را از مسير انقلابي خود منحرف سازند. راههاي مسالمت آميزخيانتكار ساداتي را مطرح مي كند و ميگويند فقط با اسلحه ميتوان مبارزه كرد. سپس ابو شريف در پايان سخنانش بر شهدا درود فرستاد و گفت: درود بر نوابها، بخاراييها، مفيديها ـ درود بر شهداي كردستان، درود بر شهداي فلسطين ـ درود بر شهداي افغانستان ـ درودبر شهداي لبنان. (جمهوري اسلامي18/6/1358)
ابوشريف فرمانده عمليات سپاه پاسداران:دموكراتها،اجازه سفر به عراق صادر ميكردند. 
تا زماني كه خلع سلاح كامل در كردستان اجرا نشود امكان ناآرامي پراكنده هست. 
دموكراتها 13 تانك از پادگان مهاباد ربوده بودند كه 2 تانك،هنوز در اختيار آنهاست. 
فرمانده عملياتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فعاليتهاي سپاه پاسداران در خنثي كردن عمليات و اقدامات ضد انقلابيون در كردستان را برشمرده و به چگونگي ادامه فعاليت هاي اين سپاه در آينده اشاره كرد.«ابوشريف» فرمانده عمليات سپاه پاسداران همچنين كمكهاي مردم مناطق مختلف را در قدرت بخشيدن به اقدامات پاسداران در سركوبي ضد انقلابيون ستود.
بعدازظهر ديروز ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني به سئولات خبرنگاران پاسخ داد. وي در ابتداي سخنانش به موقعيت جغرافيايي و سوق الجبشي منطقه كردستان اشاره كرد و گفت:كردستان منطقهاي است كوهستاني با تلها و تپههاي زياد كه عبور و مرور در اكثر نقاط آن با دشواري ممكن است. اوضاع اقتصادي مردم اين منطقه نيز فوق العاده بد است و چون رژيم گذشته هرگز توجهي به مردم و ساكنان اين استان نكرده و مردم در بدترين شرايط ممكن نگاه داشته شده.در برخي از نقاط ابن منطقه مردم به نان شب محتاجاند ورژيم همواره اين مردم را از ابتداييترين امكانات زندگي محروم نگاه داشته است. سطح اگاهي مردم از نظر مذهب بويژه اسلام بسيار پايين است وكمتر كسي پيدا ميشود كه به ايدئو لوژي واقعي اسلام آگاهي داشته باشد. تنها حزب موجود در كردستان نيز حزب منحله دموكرات بوده كه با برنامه هايي خاص خودش ظاهرا درراه مردم و برادران كرد ما قدم برمي داشته است حزب دموكرات با كمك گروه ههاي چپ نما موفق شده بودند به پادگان مهاباد حمله كنند و در نتيجه مقادير زيادي سلاحهاي مختلف را از اين محل سرقت كنند. با سرقت اين سلاحها، حزب دموكرات قدرت نظامي خوبي به دست آورده بود و با اتكا به سلاحهايي كه در اختيار داشت، و مردم را مقهور خود ساخته بود. گروههاي چپ نما يا گروههاي چپگرا نيز كه به اين قدرت نظامي دموكراتها آگاهي داشتند به اين منطقه رفتند تا با كمك كردن به آنها عليه دولت مركزي بجنگند. 
صدور جواز سفر به عراق
قدرت دموكرتها در منطقه تا پايهاي بود كه اختيارات زيادي داشتند و حتي اجازه سفر به كشور عراق راصادر ميكردند.اينها با صدور چنين اجازههايي،عدهاي را از عراق به ايران وارد كرده يا عدهاي را از ايران به اين كشور فرستاده بودند.دموكراتها داعيه تجزيه طلبي را در سر داشتند و اگر دولت موقت جمهوري اسلامي و فرمان امام مبني بر مدخله ارتش براي سركوبي ضد انقلابيون و دموكراتها ديرتر صورت گرفته بود، كردستان وضع بدتري پيدا ميكرد و بكلي از ايران جدا ميشد …هنگامي كه ما براي مذاكره با سران حزب به مريوان رفتيم از ما 15 روز فرصت خواستند كه ما دريافتيم اين فرصت را براي بازسازي نيروهاي خود خواستهاند و قصد دارند با معطل كردن ما،قدرتشان را متمركزتر سازند.هدف نهايي حزب دمكرات ايجاد رعب و وحشت ميان مردم بود و با انجام كارهايي غير انساني و ناراحت كننده،مردم را به وحشت واداشته بودند.دمكراتها براي ايجاد وحشت بيشتر هنگامي كه مقدمات تشكيل سپاه در شهرهاي كردستان فراهم آمده بود. دست به اقدامات خشونت باري زدند از جمله اينكه عدهاي را مجروح ساختند و پس از اينكه مجروحين در بيمارستان بستري شدند، اينها دوباره اقدام كردن و با منفجر كردن نارنجك در دهان مجروحان با سربريدن آنها،وحشت فراواني در منطقه وجود آوردند.ابوشريف آنگاه به اقدامات و تلاشهاي پاسداران در سركوبي ضد انقلابيون اشاره كرد و گفت: پاسداران اعزامي به منطقه كردستان در جريان برخوردها و درگيريهاي كردستان آن چنان دلاورانه و متهورانه بود كه در تصور نميگنجد. پاسداران با مسلح بودن به سلاحهاي ايمان به جنگ دموكراتها كه مجهز به سلاحهاي مختلف سبك و سنگين بودند رفتند و پيروز شدند.ابوشريف سپس به ارسال كمكهاي جنسي مردم اشاره كرد وگفت: كمكهاي جنسي مردم از قبيل ارسال خوار بار،ميوه و ساير مايحتاج ضروري براي ما ومردم كه در مضيقه قرار گرفته بودند،انرژي تازهاي در ما ايجاد كرد و پاسداران و مردم روحيه بهتري يافتند.فرمانده عمليات سپاه پاسداران در خصوص استفاده از پاسداران منطقهاي بومي گفت:
تمام سعي ما بر اين است كه حتي الامكان از پاسداران و جوانان بومي استفاده كنيم، در جريان وقايع كردستان نيز بيشتر به اين مساله توجه كرديم و از پاسداران محلي استفاده نموديم ابوشريف سپس به تعداد پاسداران شركت كننده در سركوبي ضد انقلابيون و اعضاي حزب منحله دموكرات اشاره كردو گفت:در مجموع 1650 پاسدار در جريانات منطقه كردستان شركت كردندو در محورهاي مختلف ضد انقلابيون را سركوب نموده وي افزود: بجز دموكراتها و گروههاي چپ گرا،عده اي از افراد جلال طالباني نيز در منطقه فعاليت داشتند و علاوه براينها، عده اي هم كه از سوي پاليزبان حمايت  ميشدند نيز به جمع اينعده پيوسته بودند. ابوشريف در پايان اين مصاحبه گفت:آرامش هم اكنون در اكثر شهرها و مناطق كردستان برقرار است ولي هنوز افراد مسلح در كردستان وجود دارند.تا زمانيكه خلع سلاح كامل در منطقه اجرا نشود،امكان نارارمي دوباره وجود دارد.ابوشريف در مورد مهماتي كه در اختيار دموكرتها بود گفت: به جز سلاحهاي مختلفي كه اين گروه در اختيار داشتند 13 تانك نيز از پادگان مهاباد سرقت كرده بودند كه از اين تعداد 2 تانك منهدم شده و 2 تانك همچنان در اختيار انهاست و 9 تانك ديگر به دست ما افتاد. فرمانده عملياتي سپاه پاسداران در پايان توضيح داد كه بروز وقايعي كه در كردستان اتفاق افتاده،دسايس بيگانگان و دشمنان انقلاب اسلامي ايران بودو برنامه اي بود كه ميخواستند ميان صفوف بهم فشرده ملت مبارز ايران تفرقه ايجاد كنند و در نتيجه انقلاب مقدس ما را به بيراهه بكشانند.اين دشمنان با طرح مسايلي مانند شيعه و سني قصد داشتند دركردستان تجزيه ايجاد كنند كه خوشبختانه با اقدام سريع دولت و دخالت بموقع ارتش براساس فرمان امام و از خود گذشتگي و جانبازي سربازان ارتش جمهوري اسلامي و پاسداران، دشمنان انقلابمان سركوب شدند وآرامش به كردستان بازگشت.(كيهان20/6/1358)
علل گرايش به حزب دموكرات
ابوشريف فرمانده عمليات سپاه پاسداران به علل گرايش كرد به حزب دموكرات اشاره كرد. و گفت همه ميدانيم كه در زمان طاغوت هيچگونه رسيدگي به مردم اين مناطق نميشد و رژيم غاصب براي اينكه جلو ايجاد بلوا در اين منطقه را بگيرد فقط به دادن باج به عده معدودي اكتفا ميكرد و در نتيجه اكثريت مردم زحمت كش اين منطقه همواره از همه مواهب زندگي بشري محروم و در اختيار آن عده معدود بودند در جريان انقلاب هم عوامل ضد انقلاب و سرسپردگان صهيونيزم و امپرياليسم نهايت بهرهبرداري را از اين اكثريت محروم كردند و با وعدههاي پوچ و دروغين حتي با تهديد آنان را به همكاري به خود وادار كردند و عدهاي از اين گونه فريب خوردهها را به كشتن دادند. به عقيده من كه تقريبا با مشكلات و علت لغزش اين گونه كرد آشنا شدهام ما بايد براي رفع مشكلات مناطق كردنشين با همكاري همه سازمانها و ادارات در رابطه با جهادسازندگي دست به دست هم بدهيم برادران كرد و ديگر برادران هموطن بايد كاملاً مواظب باشند وگول دشمنان اسلام را نخورند. قرنهاست كه امپرياليسم و صهيونيزم بينالملل سعي كرده است تا تفرقه انداختن در صفوف مسلمين ما را تضعيف كنند آنها با عنوان كردن مسايلي نظير شيعه،سني كرد و ترك تاكنون توانستهاند مسلمانان را سرگرم كنند و از منابع سرشار ومعادن گرانبها كشورهاي اسلامي استفاده كنند ولي فكر ميكنم ديگر همه مردم حتي آنهايي كه در دورترين نقاط كشورماو ديگر كشورهاي اسلامي زندگي ميكنند بخوبي متوجه حيلهها و جهانخواريهاي استعمارگران و استثمار كنندگان بينالمللي شدهاند. بايد با گذاشتن دستهاي خود در دست يكديگر صفوف خودرا فشرده كنيم و سازندگي را در كليه سطوح كشور و روابط خود آغاز كنيم.
ابوشريف سپس به تشريح نقش پاسداران انقلاب در پاسگاههاي مرزي پرداخت و گفت: طبق قوانين مملكتي مسووليت حفظ مرزها با نيروي ژاندارمري است ولي از آنجا كه فعلاً ژندارمري كاملاً در پاسگاهها مستقر نشده موقتا اين مسووليت به عهده سپاه پاسداران انقلاب محول شده تا  در كنار برداران ژاندارم، پاسگاههاي مرزي را تقويت كنندـ فكر ميكنيم نزديك به 650 پاسگاه مرزي با عراق داريم كه اين پاسگاهها يكي پس از ديگري در حال تقويت و تجهيز نظامي است، ما تلاش خود را انجام ميدهيم به اميد اينكه راه ورود و خروج عناصر ضد انقلاب و حمل ونقل اجناس قاچاق و اسلحه و مهمات را به داخل خاك كشورمان بگيريم.(كيهان21/6/1358)
سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب:مناطق غربي تا شهرستان خوي در كنترل نيروهاي نظامي و پاسدار است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مركز طي صدور اعلاميهاي اعلام داشت با پاكسازي مناطق كردستان تمام منطقه شمال غربي تا ناحيه خوي زير كنترل نيروهاي نظامي و پادسداران درآمد. 
سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب در رابطه با اين اعلاميه گفت:بعد از درگيري در مهاباد و حركت نيروي نظامي و پاسداران جهت پاكسازي نيروهاي متجاسر ديشب بما اطلاع دادند تمام منطقه شمال غربي تا ناحيه خوي زير كنترل نيروهاي نظامي و پاسداران درآمده و عشاير مرزي ترك از حضور ارتش و نيروهاي پاسداران در اين منطقه استقبال كردهاند. 
اين سخنگو همچنين اظهارداشت:مرزهاي غربي و شمال غرب تحت كنترل ارتش درآمده و نوارهاي مرزي كاملاً بسته است.(كيهان22/6/1358)
دو عضو حزب دموكرات در همدان اعدام شدند. 
همدان:  خبرگزاري پارس ـ بگزارش خبرنگار خبرگزاري پارس و بنا به گفته نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همدان اعزامي به مريوان،  سه نفر از سرسپردگان حزب دمكرات در مريوان كه در جريان قتل عام سپاهيان پاسدار مستقر در مريوان دست داشتند دستگير شدند. دو نفر از دستگيرشدگان به نامهاي «قاسمي» و «عراقي» پس از بازجوئيهاي مقدماتي اعدام و نفر ديگر بنام منصور رحيمي كه در داخل شهر مريوان دستگير شده است فعلا زنداني است تا بعد از رسيدگي به پرونده به كيفر قانوني خود برسد.
نماينده سپاه پاسداران همدان اضافه كرد: «در بازرسي منزل مسكوني نامبرده تعداد زيادي اسلحه و مهمات از قبيل سيمانوف روسي كلاشينكف و نارنجك دستي كشف و تحويل مقامات مسئول شد.»
خبرگزاري پارس از قول نماينده ياد شده اضافه كرد كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همدان كه به مريوان اعزام شده بودند ضمن حفاظت از پاسگاه مريوان اقدام به خلع سلاح افراد متجاسر و پاكسازي نقاط حساس از قبيل دراتفه،  و ساير نقاط حساس مرزي واقع در اطراف مريوان كردند. 
وي در پايان افزود: عدهاي از سپاهيان پاسدار همدان جهت اعزام به مهاباد در حال آمادگي كامل سر مي برند.  بنا به همين گزارش در حين عمليات خلع سلاح ضد انقلابيون صدها قبضه اسلحه سبك و سنگين توسط سپاه پاسدارن و جوانمردان كرد كشف شد كه به ژاندارمري مريوان داده شد.(كيهان25/6/1358)  
درسنندج عدهاي بازداشت شدند. 
سنندج ـ خبرگزاري پارس:درپي تظاهرات بعدازظهرشنبه سنندج كه منجر به بازداشت عده اي از تظاهر كنندگان در اين شهر شد، بامداد پريروز يكي از مسوولين سپاه پاسداران اطلاع داد كه اتهام اين عده شركت در تظاهرات ضد دولتي وبرانگيختن احساسات مردم بوده است. به موجب اظهارات اين مقام مسوول بازجوئي از  24  بازداشتي ادامه دارد.(جمهوري اسلامي25/6/1358) 
آخرين تحولات منطقه
از سوي سپاه پاسداران مستقر در غرب كشوربه خبرنگار كيهان گفته شد كه آخرين  تحولات منطقه نشان ميدهد اوضاع هنوز در بعضي شهرها مانند سردشت، بانه، نوسود و مريوان آرام نيست. براساس همين گزارش، پريشب جنازه پاسدار شهيد علي قاضي عسكري از پاسداران اعزامي به بانه كه سه شب پيش بر اثر نارنجكي در بانه شهيد شده بود به زادگاهش انتقال يافت. 
سخنگوي پاسداران مستقر در غرب كشور در مورد جزييات اين حادثه گفت:نارنجك از داخل يك خانه مسكوني در ساعت 12 شب به هنگام گشت معمولي پاسداران پرتاب شد و علي قاضي عسگري پاسدار شهيد كه زودتر از ساير پاسداران متوجه اين موضوع شده بود، با فداكاري خود را روي نارنجك انداخت و با اين عمل جان 5 تن ديگر را نجات داد. وي اضافه كرد:از پنچ تن مجروحان اين حادثه كه به بيمارستان 200 تختخوابي كرمانشاه انتقال يافتهاند، يكي از آنها پايش قطع شده است جست وجوبراي شناسايي بازداشت عاملين اين حادثه ادامه دارد. (كيهان27/6/ 1358)
يك پاسدار در مهاباد شهيد شد.
افراد مسلح،ضمن حمله به كاميون ارتشي،يك درجه دار را كشتند و دو نفر ديگر را به گروگان گرفتند. 
كرمانشاه – خبرنگار كيهان: يكي از پاسداران اعزامي از اصفهان، ساعت 2 بعدازظهر ديروز با شليك گلوله دموكراتها در مهاباد به شهادت رسيد.
عبداللهي مسوول سپاه پاسداران مستقر در غرب كشور،ضمن اعلام اين خبر گفت:شهادت پاسدار زماني روي داد كه دو تن از پاسداران همراه او براي انجام كاري از اتومبيل گشت خارج شدند و در همين فرصت يك ناشناس،از پشت سر،«حسين قانيان» پاسدار اعزامي اصفهان را كه در داخل اتومبيل تنها نشسته بود،مورد اصابت گلوله قرار داد وشهيد كرد. 
مسوول سپاه پاسداران افزود: به دنبال اين حادثه بلافاصله پاسداران به جست وجو پرداختند و 10 تن از افرادمشكوك را كه در نزديك محل حادثه بودند بازداشت كردند. 
 وي اضافه كرد:اين سومين تروري است كه پس از ورود ارتش وپاسداران بشهر مهاباد، توسط افرا د حزب دموكرات صورت ميگيرد. چند روز پيش نيز دو پاسدار در حالي كه درون سنگر بودند مورد حمله افرا دمسلح قرار گرفتند و از پشت سر گلوله خوردند وشهيد شدند.
عبداللهي در مورد جزييات درگيري سه روز پيش در منطقه «دوآب» گفت:در ساعت 30/7 بعدازظهر مهاجمان به پاسگاهي دوآب حمله كردند اما با مقاومت دليرانه افراد مستقر در پاسگاه روبرو شدند بر اثراين حمله يك جوانمرد به شهادت رسيد و يك درجهدار و يك سرباز و يك جوانمرد ديگر مجروح شدند به دنبال اين حمله نيروهاي كمكي به منطقه اعزام و مهاجمان متواري شدند.
حمله به كاميون ارتشي
مسوول سپاه پاسداران در غرب كشور اضافه كرد: در پي اين حادثه مهاجمان در دو كيلومتري پاسگاه دوآب جلوي يك كاميون ارتشي را نيز گرفتند و آنرا به آتش  كشيدند در اين حمله يك استوار ارتش به شهادت رسيد و دو سرنشين ديگر كاميون به گروگان گرفته شدند كه هنوز از سرنوشت آنها اطلاعي نداريم.
عبداللهي ضمن بررسي آخرين  رويدادهاي شهر مهاباد گقت روز گذشته از سوي حزب دموكرات كردستان اطلاعيه در سطح شهر پخش شد.
دموكراتها در اين اعلاميه به ارتش اخطار كردهاند كه از مهاباد و ساير مناطق عقبنشيني كنند و بيش از اين مقاومت ننمايند.
گزارشهاي رسيده از مهاباد و اعلاميه ديروز دموكراتها  حاكي از ادامه نبرد و انتقام گيري در منطقه است در قسمتي از اعلاميه دموكراتهاآمده است كه:«ما شكست نخوردهايم و فقط براي حفظ شهر و آرامش مردم مهاباد،سنگرهاي خود را خالي كردهايم».	
همين گزارش حاكيست كه به دنبال شهادت پاسدار اصفهاني در مهاباد،بعدازظهر ديروز مغازههاي اين شهر بار ديگر بسته شد و مردم به خانهها خود پناه بردند و هلي كوپترهاي ارتشي در تعقيب حادثه به عمليات اكتشافي در منطقه پرداختند.(كيهان28/6/1358)
در حمله دموكراتها به پاسداران در سردشت،
دوعضو گروه چريكي طالباني دستگير شدند0
كرمانشاه – خبرنگار كيهان: در حمله دموكراتهاي مسلح به مقر سپاه پاسداران سردشت، دو عضو گروه چريكي جلال طالباني دستگير شدند0 
عبداللهي مسوول عمليات سپاه پاسداران مستقر در غرب كشور با اعلام  اين خبر گفت: «اين حمله دو شب پيش با پرتاب نارنجك و تيراندازي به سوي سپاه پاسداران سردشت صورت گرفت و با عمل متقابل پاسداران و در يك درگيري شديد سه تن از مهاجمان كه مجروح شده بودند دستگير شدند»0 
وي افز ود:«بعد از تحقيقات مفصل از سه مجروح بازداشت شده معلوم شد كه دو تن از آنها عضو چريكهاي جلال طالباني هستند كه هر دو باين موضوع اعتراف كردند»0 
نامبرده اضافه كرد: «شب گذشته نيز مجددا افراد مسلح دموكرات به قصد آزاد كردن مجروحان خود كه در بيمارستان سردشت بستري بودند به اين بيمارستان حمله كردند كه حمله دوم آنها نيز دفع گرديد»0 مسوول عمليات سپاه پاسداران در پايان يادآور شد كه دو چريك دستگير شده جلال طالباني به زبان عربي حرف ميزدند و اين هم دليلي ديگر بر تاييد عضويت آنها در گروه چريكي جلال طالباني است.(كيهان3/7/1358) 
سه مهاجم در گردنه قشلاق كشته شدند.
روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سنندج اطلاعيهاي به اين شرح منتشر كرد: 
بسم الله الرحمن الرحيم
برادران و خواهران مسلمان كردستان ضد انقلاب در منطقه دست به توطئههاي جديدي زده است و باز باشدن مدارس و تجمع دانش آموزان در ميان آنها رخنه كرده و با تحريكات احساسات؛ آنان را وادار به تظاهرات و راهپمائي عليه جمهوري اسلامي و قونين قرآن مينمايد كه البته اين گونه تظاهرات مرحلهايست براي پياده كردن مقاصد شومتر آنان تا دوباره منطقه كردستان را به خون عزيزترين جوانان كشورمان رنگين سازند و خانوادههاي زيادي را مصيبتزده نمايند. در رابطه با اين موضوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج اعلام ميدارد كه از اين تاريخ به بعد هرگونه تظاهرات ضد انقلاب را با كمال قدرت سركوب مينمايد و به عوامل تحريك كننده در اين گونه تظاهرات اخطار ميكند كه مفسدفيالارض شناخته ميشوند و با شدت تمام با آنان رفتار خواهد شد. همچنين از خانودههاي محترم تقاضا ميشود فرزندان خود را توجيه سازند تا ملعبه دست ضد انقلاب نشوند. .(جمهوري اسلامي4/7/1358)
اعلاميه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سنندج نيز اعلاميهاي به اين شرح منتشر كرد:
بسم الله الرحمن الرحيم-برادران و خواهران مسلمان كردستان ضد انقلاب در منطقه دست به توطئههاي جديدي زده است و با باز شدن مدارس و تجمع دانش آموزان در ميان آنها رخنه كرده و با تحريك احساسات آنان را وادار به تظاهرات و راه پيمايي عليه جمهوري اسلامي و قوانين قرآن مينمايند كه البته اين گونه تظاهرات مرحله ايست براي پياده كردن مقاصد شومتر آنان تا دوباره منطقه كردستان را بخون عزيزترين جوانان كشورمان رنگين سازند وخانوادههاي زيادي را مصيبت زده نمايند در رابطه با اين موضوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج اعلام ميدارد كه از اين تاريخ به بعد هر گونه تظاهرات ضدانقلاب را با كمال قدرت سركوب مينمايد و به عوامل تحريك كننده در اين گونه تظاهرات اخطار ميكند كه مفسد في الارض شناخته ميشوند وبا شدت تمام با آنان رفتار خواهد شد. همجنين از خانوادههاي محترم تقاضا ميشود فرزندان خود را توجيه سازند تا ملعبه دست ضد انقلاب نشوند 
پاسداران درگير سالم به ستاد خود بازگشتند
كرمانشاه- جنگ و گريز پاسداران و واحدهاي ارتش و ژاندارمري با دموكراتها مسلح در ارتفاعات گردنه«قشلاق» صبح امروز پايان يافت0 
به گفته مسوول عمليات سپاه پاسداران، واحدهاي پاسداران اعزامي به منطقه درگير صبح امروز سالم به منطقه خود بازگشتند. از سوي فرمانده ناحيه ژاندرمري كرمانشاه نيز اعلام شد: دموكراتها با دادن تلفات زياد به ارتفاعات گريختند0 
وي به دنبال اين مطلب افزود: فرار دمكراتها زير آتش  سنگين واحدهاي نظامي از راه هوا، صورت گرفته است. فرمانده ژاندارمري همچنين گفت: حمله دموكراتهاي مسلح به اين نقطه وبستن راه كرمانشاه به پاوه با مراسم بزرگذاشت روز چهلم شهداي پاوه كه قرار بود ديروز انجام شود بي ارتباط نبوده است و هر لحظه نيز ممكن است گروههاي مسلح دوباره در سطح منطقه اورامانات دست به حمله بزنند. طبق آخرين  گزارشهاي رسيده راه پاوه كرمانشاه كه از2 شب قبل بسته بود، باز شده است، اما فعلاً نقل و انتقال وسائط نقليه با احتياط و زير پوشش واحدهاي مستقر در مسير انجام ميشود0 
عبداللهي مسوول عمليات سپاه پاسداران بامداد امروز در مورد حوادث ديشب شهر مهاباد گف شب گذشته دموكراتها مسلح به مقر سپاه پاسداران حمله بردند ولي چون پاسداران آمادگي كامل داشتند مهاجمان با دادن 2 كشته عقب نشستند. وي اضافه كرد: 
در اين حمله پاسداران موفق شدند كه تعداد 50 تن از عوامل مهاجم را دستگير كنند0(كيهان5/7/1358) 
اظهارات مهم ابوشريف 
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: آقاي ابوشريف فرمانده عمليات كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ساعت دوازده و ده دقيقه ديروز در يك گفتگوي اختصاصي در باره هدف از تشكيل سمينار ديروز و خط مشي برنامههاي كل سپاه پاسداران سخن گفت و اظهار داشت: هدف از تشكيل اين سمينار جمع بندي نتايج عمليات منطقه غرب و بررسي نارسائيهاي موجود و هماهنگ كردن فعاليتهاي عملياتي و ساير سازمانهاي مسوول است. خط مشي برنامه سپاه پاسداران جدا از ساير سپاهها نيست. پاسداري از انقلاب اسلامي و گسترش و تداومش در جهان هدف اصلي ما است و ما با هر گونه اقداماتي كه عليه انقلاب اسلامي باشد. با شدت عمل خواهيم كرد. و توطئهها را در هم خواهيم كوبيد. در مورد مبارزه با اقدامات ضد انقلابي كه بصورت خرابكاري در آمده است. ابو شريف گفت: در هر مبارزه و فعاليت عملياتي يك چنين اقداماتي طبيعي است. مساله كردستان با همه ابعادش يك چنين عمليات تخريبي را طبيعتا بدنبال خواهد داشت ولي اين عمليات هيچ خللي نميتواند در اراده آهنين پاسداران انقلاب كه قاطعانه تصميم دارند. عوامل ضد انقلاب را در هر جا كه باشند سركوب كنند وارد نميكند و يك مقدار هم اين عمليات جنبه جنگ رواني دارد و تصور ميكنند با اين كار ما را از خط مشي كلي باز دارند. 
در مورد عفو امام كه شامل چه كساني از دموكراتها ميشود سئوال شد. ابوشريف گفت: بجز سران حزب دموكرات «عزالدين» و «قاسملو» در هر شهر و شهرستان آنهايي كه نادم هستند در صورت اظهار ندامت ميتوانند، ندامت خود را همراه با تحويل اسلحه به پاسداران انقلاب اعلام كنند و به آنها اماننامه داده خواهد شد. در مورد كساني كه در جنگ شركت كردهاند و احياناً مرتكب كشتار جنگي شدهاند ابوشريف گفت: طبق قوانين بينالمللي رفتار ميشود. در زد و خوردها عدهاي كشته ميشوند و در جنگ كسي به اتهام اينكه مرتكب قتل شده است. محاكمه نميشود و حتي آنها هم كه در درگيري و زد وخورد مسلحانه بازداشت شدهاند، ميتوانند از اين عفو استفاده كنند سئوال شد در مورد خانوادههايي كه صرفاً به جهت فقر مالي و تنگدستي منطقه را ترك كردهاند، چه اقداماتي خواهيد كرد؟ 
ابوشريف گفت: در مورد كمكهاي سريع به مستضعفين همه گونه اقدام شده و ملت مسلمان ايران از ساير شهرها كمكهاي بسياري به منطقه ارسال داشتند كه بطور مستمر دنبال خواهد شد و بايد بگويم كه با يك دست اسلحه و با دست ديگر كاميونهاي خواروبار بمنطقه سرازير كرديم در جاهايي كه ضد انقلاب مزاحمت ايجاد نميكند كمكها سريعتر بدست مردم رسيد و ما وظيفه ميدانيم به ساير نقاط اين كمكها را برسانيم.
در مورد وضع مرزها ابوشريف گفت:
در مورد مرزها طرحهايي در دست اجراست كه طبق آئيننامهها ي موجود ژاندارمري مسوول حفظ مرزها خواهد بود. و لذا ژاندارمري به تجديد پاسگاههاي مرزي و استقرار ماموران در پاسگاهها پرداخته و ظرف چند روز آينده تمام پاسگاهها مجهز و آماده فعاليت خواهند شد. مردم مهاباد مشكلات خودرا با نماينده امام در ميان نهادند. (جمهوري اسلامي10/7/1358)
تا امنيت كامل در كردستان:سپاه پاسداران در كردستان مي ماند0 
كرمانشاه – گردهمايي فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 26 شهر منطقه غرب كشور از ديروز در محل ستاد عمليات سپاه پاسداران منطقه غرب كشور مستقر در كرمانشاه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد آغاز به كار كرد. در جلسات دو روزه اين سمينارچگونگي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي سپاه پاسداران منطقه غرب در ارتباط با مسايل مختلف از جمله مساله كردستان و ايجاد آمادگيهاي لازم براي مقابله با هر گونه اقدامات ضد انقلابي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در جلسه افتتاحيه سمينار نخست عبداللهي فرمانده ستاد عمليات سپاه پاسداران در منطقه غرب كشور اظهار داشت: 
هدف از اين گردهمايي بررسي مشكلات و نارساييهايي كه در جنگ تابستان با آن روبرو شدهايم تا مشكلات با ياري يكديگر از پيش پا برداريم و با آمادگي بيشتر بتوانيم وظايف خطير خود را انجام دهيم. 
آنگاه بشارتي سرپرست تحقيقات و اطلاعات و عضو شوراي فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: اين انقلاب آسان به تحقق نيانجاميد.دشمنان با استفاده از امكانات تبليغاتي و ايجاد اغتشاش و ناامني و درگيريهاي داخلي و خرابكاري درصددند كه مانع پيشرفت انقلاب اسلامي بشوند ولي آنهابايد بدانند كه مردم مسلمان ايران و همه مسلمانان جهان بيدار و هوشيارند و همه دسايس و نقشههاي آنها رانقش براب خواهيم كرد. وي سپس اشاره به لزوم توجه بيشتر به پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و عمراني كردستان كرد و گفت:فقر اقتصادي يكي از علل آسيب پذيري است.
آنگاه «ابوشريف» فرمانده كل عمليات سپاه پاسداران گفت: حركت انقلابي ما استعمارگران و امپر ياليستها را به وحشت انداخته است و همين امر آنها را به توطئه چيني عليه جنبش اسلامي ما واداشته است. و اما شما پاسداران انقلاب اسلامي كه خارجيها لقب گارد امام خميني را به شما دادهاند، شما گارد مومنين، گارد صالحين و گارد شهدا هر گونه توطئه را برهم خواهيد زد. ما از قرآن الهام ميگيريم و راه حق و حقيقت پيش گرفتهايم و انقلاب ما براي همه مستضعفين جهان است.ابوشريف سپس سه هدف اساسي پاسداران انقلاب را كه با تكبيرپاسداران انقلاب اسلامي مورد تاييد قرار گرفت بدين شرح اعلام داشت:
1ـ انقلاب ايران جزيي از انقلاب بخاطر مستضعفين است و ما تا آزادي كامل فلسطين، لبنان، افغانستان، اريتره، فيليپين، و عراق و نجات كليه مستضعفين و برقراري جمهوري اسلامي تا آخرين قطره خون خود به مبارزه مسلحانه ادامه دهيم0 
2ـ ما با الهام از قرآن در صف واحد خواهيم جنگيد و توطئه امپرياليستهاي شرق و غرب را با اتحادو يگانگي در هم خواهيم كوبيد0 
3ـ ما هرگز خاطره شهيدان را فراموش نخواهيم كرد و راه آنان را تا برقراري عدالت در جهان ادامه خواهيم داد. جلسات سمينار فردا نيز ادامه دارد و پس از جلسات افتتاحيه پاسداران نماز جماعت گذاردند. (كيهان10/7/1358)   
اطلاعيه
 شب گذشته دموكراتها به واحدهاي ارتش و پاسداران مستقر در بوكان حمله كردند. اين مطلب بامداد امروز از سوي سپاه پاسداران مستقر در غرب كشور اعلام شد. بر اساس اين گزارش، حمله ديشب دموكراتها به بوكان بسيار شديد بود ولي هنوز جزئيات درگيري معلوم نيست.همين گزارش حاكي است دوشب پيش نيز دموكراتها به بوكان حمله بردند و در اين حمله، چهار پاسدار زخمي و سه مهاجم بازداشت شدند.  سخنگوي سپاه پاسداران همچنين گفت: «عوامل جلال طالباني و دموكراتها دو شب پيش به پاسگاه پيرانشهار از توابع مريوان نيز حمله بردند و در نتيجه اين حمله، سه جوانمرد شهيد شدند.  تعداد تلفات حمله كنندگان كمتر از ده تن نبوده است».  وي اضافه كرد: «در اين حمله 4 تن از عوامل مهاجم نيز دستگير و پس از اعتراف، خود را از عوامل طالباني معرفي كردند»(كيهان11/7/1358)
درگيري و تظاهرات
كرمانشاه ـ «هنر پژوه» معاون فرماندهي سپاه پاسداران غرب كشور مستقر در كرمانشاه بعدازظهر ديروز به خبرنگار اطلاعات در اين شهر گفت: «صبح امروز (ديروز) علاوه بر بوكان در مريوان نيز تظاهراتي شد كه باعث درگيري بين ماموران انتظامي و تظاهر كنندگان گرديد ولي هنوز خبر صحيحي از چگونگي درگيري به دست ما نرسيده است. وي افزود: در ضمن در منطقه اورامانات عدهاي از دموكراتها در روستاي «روان زردوي» به مستخدم مدرسه اين روستا حمله كرده و او را كتك زدهاند كه چرا از پاوه به روستاي مذكور معلم فرستادهاند».(اطلاعات11/7/1358)
قطعنامه فرماندهان پاسداران 26 شهر مرزي غرب كشور:هر گونه تصميم گيري در مورد كردستان، بايد با نظر مستقيم پاسداران باشد. 
كرمانشاه- سمينار هماهنگي فرماندهان پاسداران26 شهرستان مرزي غرب كشور بعد از ظهر پريروز با صدور قطعنامه اي به كار خود پايان داد.  «عبداللهي» فرمانده ستاد عمليات سپاه پاسداران منطقه غرب كشور در اين باره گفت: «صرفنظر از ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي سپاهيان پاسدار انقلاب، در غرب كشور،  اوضاع منطقه غرب،  استراتژي كلي پاسداران و موضوع تأكيد بر ماندن سپاه پاسداران تا پاكسازي نهايي غرب كشور از وجود عناصر ضد انقلاب در اين گردهمايي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و قطعنامه اي انتشار يافت.  در اين قطعنامه، ضمن اشاره به انقلاب شكوهمند ايران به عنوان«شورانگيزترين و پربارترين انقلاب تاريخ» و اينكه چشم مستضعفين جهان، يكسره به آن دوخته شده و امپرياليزم جهانخوار نيز مترصد فرصتي است تا به جبران شكست مفتضحانه خود كه موجب از دست دادن منافع فوق العاده وسيع او شده ضربات كاري بر پيكر نهال نورس انقلاب ما وارد كند، لذا دستهاي آلوده به خون استعمارگران، اين بار از آستين سر سپردگان و وابستگانش بيرون آمده و كردستان عزيز ما را صحنه تركتازي خويش قرار داده است».  در قسمت ديگري از قطعنامه آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه بفرمان رهبر بزرگ و شايسته و انديشمند امام خميني جهت پيشبرد اهداف انقلاب و سركوبي هر حركت ضد انقلابي آمادگي داشته و دارد، فرماندهان و مسئولين اطلاعات و تحقيقات عمليات غرب كشور را در جهت هماهنگي بيشتر به كرمانشاه فرا خوانده و شركت كنندگان در اين سمينار در10مورد به شرح زير به توافق رسيدند:
1-با توجه به اسلامي بودن انقلاب راستين مردم مان،  ما بهيچ وجه اجازه نخواهيم داد فرد يا افرادي، احساسات مذهبي ملتمان را جريحه داركرده و به مذهبمان اهانت كنند. 
2-از آنجايي كه تفرقه افكني و پراكندگي از شعارهاي شناخته شده امپرياليسم است، ضمن تائيد اتحاد محكم و ناگسستني شيعه و سني، هر نوع تبليغاتي كه اين نوع پيوند را تضعيف نمايد محكوم مي كنيم. 
3-ضمن تأكيد بر رهبري بلامنازع رهبر انقلاب، امام خميني، ما ايشان را بعنوان شايسته ترين فرمانده كل قوا پذيرفته و سرفرازيم كه مجري فرمان ايشان باشيم. 
4-با توجه به دسيسههاي امپرياليسم،  ما ضمن جدا كردن حساب برادران كرد از ضد انقلاب، هشدار مي دهيم كه در هيچ نقطه از ايران عزيز تحمل هيچگونه حركت ضد مردمي و ضد انقلابي را نمي كنيم. 
5-با توجه به اينكه نبردهاي كردستان خاتمه يافته و سران خودفروخته حزب منحله دموكرات كردستان به كوهها و تپهها متواري شدهاند و عنقريب فعاليتهاي ضد انقلابي خود را به صورت نا منظم ادامه خواهند داد،  ما ضمن اعلام آمادگي، به برادران و خواهران كرد خود اعلام ميداريم هر گونه حركت ضد انقلابي را بهر شكلي كه باشد، با قدرت سركوب خواهيم كرد. 
6- با توجه به كارآيي سپاه پاسداران در طول حيات كوتاهش، در اينجا اعلام ميداريم هرگونه تصميم گيري در مورد كردستان، مي بايست با نظر مستقيم سپاه پاسداران انجام شود. 
7- ما ضمن تائيد فداكاريها و از خودگذشتگيهاي برادران ارتشي اعلام ميداريم در كليه سطوح با آنان همكاري كرده و با آنها همراه و هم هدف خواهيم بود. 
8-ما ضمن سپاسگزاري از عموم برادران كرد بويژه از روشنفكران و روحانيت مترقي منطقه دست همكاري و استمداد بطرف همه برادران دراز كرده و هر نوع كمكي ولو جزئي را با كمال ميل پذيرائيم. 
9- از آنجا كه اسلام مرز ندارد و بالطبع انقلاب اسلامي ما نمي بايستي محدود به مرز خاصي شود،  ضمن تائيد كليه مبارزات مستضعفين در سراسر جهان پشتيباني همه جانبه خود را از نبرد قهرمانانه خلقهاي فلسطين، لبنان، اريتره، صحرا، فيليپين، افغانستان و اندونزي اعلام ميداريم. 
10-ما ضمن تائيد اعلام دخالت اصولي در امور داخلي كشورها، بهمه كشورها و قدرتهايي كه مستقيم در امور داخلي ما دخالت ميكنند، هشدار ميدهيم كه بهيچ وجه نخواهيم گذاشت كه رهبران بعضي كشورها كه پايگاه مردمي بين ملتشان ندارند، جهت انحراف افكار، به دست اندازي به مرزهايمان پرداخته و به شعور عمومي اهانت كنند.  خداوند همه ما رابراي اجرا و ترويج احكام اسلام موفق بدارد». شركت كنندگان در سمينار، بعدازظهر پريروز به شهرستانهاي محل خدمتشان واقع در استانهاي غرب كشور بازگشتند.(اطلاعات12/7/1358) 
بجز عزالدين حسيني و قاسملو،كلية اعضاي حزب دمكرات مشمول عفو امام هستند.
كرمانشاه- سمينار دو روزه فرماندهان سپاه پاسداران در غرب كشور، صبح ديروز، بعد از قرائت آياتي از قرآن مجيد با سخنان عبداللهي، فرمانده مراكز عمليات سپاه پاسداران غرب كشور، افتتاح شد. در اين سمينار «بشارتي» سرپزست تحقيقات و اطلاعات و عضو شوراي فرماندهي سپاه پاسداران ايران، طي سخناني اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب به امر امام تشكيل شد و سپاهيان به عنوان يك نيروي فوق العاده در راه انقلاب حاضرند جان بدهند. در 26 كشور حكومت اسلامي وجود دارد، ولي از آنها فقط حرف بوده و تنها انقلاب ماست كه به پيروي از قرآن و به فرمان امام و در راه اسلام گام بر ميدارد. ما از 19 ديماه 1356 تا 21 بهمن 1357 جمعاً 16هزار و 311 نفر شهيد داديم كه تنها در 17 شهريور در ميدان ژاله 4 هزار و 312 نفر شهيد داشتهايم.
توطئه عليه انقلاب
وي افزود: ما هم اكنون در كردستان دچار درگيري ناخواسته شدهايم و اين توطئه توسط صهيونيزم و امپرياليزم جهانخوار بوجود آمده است. وي با اشاره به زمان انقلاب افزود: ژنرال هويزر در زمان مرغ طوفانروز در ايران ماند و عليه انقلاب اسلامي ما توطئه چيد و وقتي نتيجه نگرفت دستور داد در پادگانها را باز كنند و در اين مرحله 200هزار اسلحه ژ-3 از پادگانها خارج شد،ولي خوشبختانه، با هوشياري مردم اين توطئه نيز در نطفه خفه شد.
نيروي ايمان
بشارتي گفت: امپرياليسم جهانخوار، در كردستان عليه انقلاب اسلامي ايران توطئهاي تدارك ديد تا ما را از ميدان بدر كند، وقتي به مركز سپاه پاسداران حمله كردند، پاسداران را سر بريدند. آيا اينها مسلمان هستند؟ شما پاسداران ثابت كرديد، بفرمان امام آمدهايد تا دست خيانتكاران شرق و غرب را قطع كنيد، وقتي قصد حركت به كردستان را داشتيم،ژنرالهاي ستاره بر دوش و مسوولان مملكتي عقيده داشتند با توجه به آشنايي محل و استحكامات دموكراتها براي تصرف مهاباد دو ماه وقت لازم است ولي چون ما نيروي ايمان داشتيم به لطف خداوند آنان را در كمتر از سه روز تارومار كرديم و 830 كيلو متر مرز ايران و عراق توسط دموكراتها اداره ميشد و عراق هم آنان را به انواع سلاحهاي سنگين و سبك مسلح ميكرد ولي مادر قدمهاي اول پيروز شديم و تا آخرين قطره خون خود با ضد انقلابيون خواهيم جنگيد.
توطئه عراق
بشارتي در مورد توطئه عراق عليه ايران گفت: با توجه به اينكه 53 درصد مردم عراق طرفدار انقلاب ايران هستند، دولت عراق ميخواست ما را در داخل كشور درگير كند تا انقلاب اسلامي در آنجا به تعويق افتد، ولي انشاءالله نقشههاي آنها بي اثر خواهد ماند.
جنگهاي چريكي
بشارتي افزود: گفته ميشود، در حال حاضر دمكراتها سخت سرگرم فراگيري جنگهاي پارتيزاني و چريكي هستند تا در زمستان به مقابله بپردازند ولي من به قدرتها هشدار و اخطار ميدهم تا آخرين نفس و آخرين نفر عليه ضد انقلابيون و پاسداري انقلاب خواهيم جنگيد. وي اضافه كرد: درگيري غرب كشور 300 نفر پاسدار شهيد دادهايم و بايد از خون اين شهدا پاسداري كنيم. ما با برادران كرد، هيچ نوع اختلافي نداريم و آنها را دوست داريم، ولي ضد انقلابيون را سركوب خواهيم كرد.
مسلمان خواهند شد
ابو شريف فرمانده عملياتي سپاه پاسداران ايران، در اين گردهمائي گفت: انقلاب اسلامي ايران در جهان بازتاب گستردهاي داشته، تا جائي كه محاسبه دستگاههاي جاسوسي دنيا از روند انقلاب ايران غلط از آب درآمده است، چون حركت انقلاب ايران، يك حركت معنوي بود. وي افزود:درصد مردم شوروي مسلمان هستند و اين تعداد در 20 سال آينده به 50 درصد ميرسد، همانطور كه 50 سال ديكتاتوري پهلوي نتوانست جلوي حركت اسلامي ما را بگيرد مسلماً كشورهاي دگر نيز نخواهند توانست. اگر مشاهده ميشود در شوروي آزاديهاي بيشتري به مسلمانان داده شده، بازتاب انقلاب اسلامي ايران بوده است.ابوشريف اضافه كرد: از طرف ديگر بازتاب حركت اسلامي ايران به رهبري امام خميني در كشورهاي نفت خيز به نح.ي رهبران آنها را به وحشت انداخته است كه به تلاش افتادهاند، ولي مردم مستضعف مسلمان جهان طولي نميكشد كه عليه ظلم و ستم قيام نمايند، اما بازتاب عمليات پاسداران در كردستان و خوزستان، كشورهاي شرق و غرب را به لرزه درآوردو يكي از روزنامههاي خارجي نوشته بود، هر جا پاي گارد خميني برسد نابود ميكند درست است، هرجا و هركس عليه انقلاب ايران توطئه بچيند گارد خميني او را نابود خواهد كرد مبارزه مسلحانه خود را براي رهايي مردم مستضعف جهان آغاز كردهام و آنان كه دم از مليت ميزنند غير مسلمان و تفرقه افكن هستند. ما اسلام را ميشناسيم و در اسلام حد و مرز وجود ندارد.
عفو عمومي امام
ابو شريف در مصاحبه خبرنگار "اطلاعات" در كرمانشاه گفت: هر توطئهاي را قاطعانه سركوب خواهيم كرد و به ضد انقلاب فرصت و مجال نخواهيم داد. وي در مورد عفو عمومي امام گفت: بفرمان امام كليه افراد حزب منحله دمكرات به جز قاسملو عزالدين حسيني عفو شدهاند و ميتوانند به محلهاي خود بازگشته و سلاحها را تحويل دهند و در پناه جمهوري اسلامي ايران باشند و نظر امام در مورد سران حزب، دو نفر مذكور بوده است. ابو شريف افزود: حتي كساني كه در پشت سنگر دستگير شوند، حكم اعدام در موردشان اجرا نخواهد شد و ما براي اينگونه افراد، طبق قوانين بين المللي، مثل اسراي جنگي رفتار خواهيم كرد.(اطلاعات12/7/1358)
در سمينار سپاه پاسداران اعلام شد: 
سران حزب دموكرات در خانقين عراق بسر مي برند0 
كرمانشاه – خبرنگار كيهان: «سران حزب دموكرات در خانقين عراق بسر ميبرند و از اين نقطه عمليات تهاجمي خود را در شهرهاي مرزي رهبري ميكنند»0
اين مطلب را عسگري زاده يكي از پاسداران عمليات غرب كشور در سمينار مسوولان سپاه پاسداران در غرب كشور اعلام كرد. وي با نشان دادن نقشه عملياتي دموكراتها گفت: ما ميدانيم كه براساس اين نقشه عمليات تهاجمي  كي و از كدام نقطه شروع ميشود.
عبدالهي مسوول عمليات سپاه پاسداران غرب كشور گفت: طبق برنامه طرحريزي شده قرار است تا يك هفته برنامه كنترل مرز در تمام سطوح غرب كشور بطور آزمايشي بعهده ژاندرمري گذاشته شود. 
«بشارتي» عضو تحقيقات و اطلاعات و شوراي فرماندهي پاسداران ضمن انتقاد از اين نقش دولت، گفت: هدف 6 ماه است كه مسووليت اصلي بعهده دولت است ولي در اين مدت هيچگونه عمل انقلابي در جهت تصفيه و از بين بردن عناصر ساواك و سيا صورت نگرفته و آنها عليه انقلاب شديداً در حال فعاليت هستند0 
وي افزود: سپاه پاسداران اكنون بصورت يك نيروي شناخته شده و فعال در سطح مملكت شناخته شده است و مشغول بكار است و طرح بستن مرز بوسيله پاسداران باعث ناراحتي بعضي از واحدها شده است. 
وي آنگاه گفت: ما تا يك هفته ديگر صبر كرده و بكار تبليغاتي خود ادامه ميدهيم و در اين مدت عمليات را متوقف نموده و كنترل مرزها را بعهده ژاندارمري ميگذاريم. در صورتيكه ژاندارمري نتواند موفق شود پيش امام رفته و كسب تكليف ميكنيم0 
در پايان سمينار دو روزه سپاه پاسداران غرب كشور طرح كلي هماهنگي مسوولين سپاه پاسداران مستقر در غرب كشور در 5 مورد به تصويب رسيد.(كيهان12/7/ 1358)
حمله مسلحانه به منزل دادستان انقلاب مهاباد
سرپرست سپاه پاسداران مستقر در شهرستان مهاباد پيشازظهر ديروز گفت: وضع شهر مهاباد ديشب نسبت به شب قبل آرامتر بود ولي تيراندازيهاي پراكندهاي صورت گرفته است. ديشب با اسلحه به خانه مسكوني دادستان انقلاب مهاباد حمله شد. و در اين حمله دادستان و برادر وي زخمي شدند همچنين مركز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد مورد تيراندازي قرار گرفت ولي براي جلوگيري از درگيري بيشتر از طرف سپاه پاسداران به اين تيراندازيها پاسخ داده شد سرپرست سپاه پاسداران در شهرستان مهاباد اعلام كرد كه جسد يك نفر ديگر از پاسداران مستقر در مهاباد به نام «ثقفي» كه چهارشنبه شب به گروگان گرفته شده بود، در نزديكي روستاي اميرآباد پيدا شد و سپاه پاسداران محل وقوع حادثه را محاصره كرده و هشت نفر از مهاجمان را دستگير كردهاند همچنين ديشب منزل مسكوني يك نفر از اهالي مهاباد بهوسيله اشرار و مهاجمين مورد محاصره و حمله قرار گرفته ولي با كمك نيروهاي انتظامي شهرباني و سپاه پاسداران اين محاصره و حمله دفع شد و افراد خانوادههاي اين شخص به مركز سپاه پاسداران مستقر مهاباد منتقل شد. .(جمهوري اسلامي14/7/1358) 
تظاهر كنندگان مهاباد خانه و مغازهاي را آتش  زدند0
مهاجمان ضد انقلاب به پاسگاه ژاندارمري و يك پادگان در منطقه نوسود حمله كردند0
كرمانشاه- خبرنگار كيهان :«در تظاهراتي كه ديروز در خيابانهاي مهاباد صورت گرفت يك مغازه و خانه خراب و سپس آتش زده شد»0
اين مطلب را فرمانده واحدهاي مستقر در مهاباد اعلام كرد وافزود: خانه و مغازهاي كه خراب شد و اموال آن به سرقت رفت متعلق به دو ترك زبان بود كه ما بلافاصله وارد عمل شديم و تظاهركنندگان را متفرق كرديم.
فرمانده واحدهاي مستقر در مهاباد اضافه كرد: عمل غافلگيري دموكراتها در حمله به واحدهاي ما زياد است زيرا آنها جاي مشخص و ثابتي ندارند ولي ما در يك مكان ثابت و در مواضع شناخته شده هستيم بااين همه در تيراندازي چند روز گذشته ما كاملاً هوشيار بوديم و تلفات نداشتم. 
نامبرده خلع سلاح افراد مسلح را عملي دانست و گفت: با هماهنگ كردن كارهاي واحدهاي مستقر در مهاباد ميتوان عوامل مسلح را در سطح شهر خلع سلاح كرد و از نفوذ افراد مسلح به داخل شهر تا حدود زيادي جلوگيري كرد از سوي سپاه پاسداران مستقر در مهاباد نيز گزارش تظاهرات خياباني در اين شهر تاييد شد در اين گزارش همچنين اضافه شده كه در جريان اين تظاهرات يك ماشين «سوبارو» به آتش  كشيده شد يكي از مسوولان سپاه پاسداران مستقر در غرب كشور در مورد تظاهرات ديروز مهاباد گفت: در اين تظاهرات عدهاي مسلح نيز شركت داشتند اين عده ضمن تظاهرات در سطح شهر به سوي راديوتلويزيون مهاباد حركت كردند گزارش دريافت شده حاكيست كه در اين تظاهرات حدود يك و نيم ساعت تيراندازي شده است.
نامبرده اضافه كرد: روز گذشته نيز در اطراف سد «رشيدعباس»در منطقه «كرند» دو گروه از مخالفين با هم درگير شدند كه طي اين درگيري يك تن از آنها كشته شد هنوز از جرييانات اين درگيري اطلاع دقيقي نداريم. 
روزنامه جمهوري اسلامي نيز از قول خبرنگار خود ميگويد: در تماسي كه با فرمانده سپاه پاسداران گرفته شد اظهار داشت ضد انقلاب قصد داشت با آتش زدن خانه مسكوني اسكندري كه ترك و از طرفداران جمهوري اسلامي است جنگ بين برادران كردو ترك را شعله ور كند ولي براثر هوشياري پاسداران و عدم دخالت آنها توطئه در نطفه خفه شد. وي اضافه كرد كه راديو تلويزيون مهاباد هنوز در اختيار طرفداران حزب دموكرات است و هيچ برنامهاي پخش نميكند و حتي بعدازظهر امروز (ديروز) ما پيامي به زبان كردي فرستاديم كه اين پيام هم خوانده نشد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب ضمن گلايه از دولت گفت: دولت هنوز برنامههاي عمراني خود را در آنجا شروع نكرده است و از دولت خواست كه هر چه زودتر برنامههاي عمراني خود را شروع كند. وي ضمن انتقاد از ارتش گفت: رتش جمهوري اسلامي عمليات خلع سلاح را متوقف كرده است و افزود:نمايندهاي نزد رهبر انقلاب اسلامي ايران فرستادهايم تا مشكلات را با ايشان در ميان گذارد. 
فرمانده سپاه پاسداران اوضاع شهر مهاباد را آرام توصيف كرد. وي همچنين از رسانههاي گروهي انتقاد كردو اعلام داشت كه رسانهها مسايل ما را مطرح نميكنند خبر مربوط به درگيريهاي مهاباد از سوي خبرنگار كيهان در اروميه نيز گزارش شده است. (كيهان14/7/1358)
در سمينار فرماندهان سپاهيان انقلاب اسلامي عنوان شد: ضد انقلابيون براي جنگهاي زمستاني آماده ميشوند.
ابوشريف: بجز قاسملو و عزالدين حسيني بقيه افراد حزب دمكرات مشمول عفو امام ميشوند. 
ضد انقلابيون در يك اردوگاه دور جنگهاي چريكي ميبينند و قصد دارند در زمستان جنگهاي پارتيزاني راه بياندازند. اين مطلب را بشارتي سرپرست تحقيقات و اطلاعات و عضو شوراي فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در سمينار دو روزه فرماندهان سپاهيان انقلاب اسلامي كه در غرب كشور تشكيل شده بود عنوان كرد و افزود: اينها به خيال خودشان ميتوانند ما را از ميدان بدر كنند. ما از كردستان نخواهيم رفت و به تمام قدرتها هشدار ميدهيم تا آخرين نفس و آخرين نفر در برابر ضد انقلاب مقاومت خواهيم كرد و بيرحمانه آنها را سركوب ميكنيم. ما با برادران كرد خود برادر هستيم ولي با ضد انقلاب تا آخرين نفس ميجنگيم.ناطق ضمن تشريح توطئههاي برون مرزي و داخل كشور كه براي از بين بردن انقلاب اسلامي كشور چيده ميشود گفت: حالا مرغ طوفان (بختيار) درهايد پارك لندن عليه انقلاب اسلامي ايران توطئه ميچيند! ابو شريف فرمانده سپاه پاسداران نيز كه در اين گردهمائي حضور داشت گفت: 25 درصد مردم شوروي مسلمان هستند  و اين نسبت در 20 سال آينده به 50 درصد خواهد رسيد. همانطوريكه 50 سال ديكتاتوري نتوانست جلو حركت اسلامي ما را بگيرد مسلم شوروي هم نمي تواند. ابو شريف با اشاره به موقعيت كشورهاي اسلامي نفت خيز و بازتاب فعاليت سپاه پاسداران در غرب كشور گفت: «يكي از روزنامههاي خارجي نوشته بود كه گارد خميني او را نابود خواهند كرد. ما براي مستضعفين جهان ميجنگيم، آنها كه از مليت حرف ميزنند تفرقه افكن هستند و مسلمان نيستند، مليت ما اسلام است و تا پيروزي كامل انقلاب اسلامي در سراسر جهان ميجنگيم، آنها كه از مليت حرف ميزنند تفرقه افكن هستند و مسلمان نيستند، مليت ما اسلام است و تا پيروزي كامل انقلاب اسلامي در سراسر جهان ميجنگيم. خط مشي، مبارزه مسلحانه براي رهائي كليه سرزمينهاي اسلامي از دست جهانخواران است.» ابو شريف در يك گفتگو با خبرنگار اطلاعات و خبرگزاري پارس گفت: هر توطئهاي را قاطعانه سركوب خواهيم كرد. وي در مورد افراد حزب  دموكرات گفت: به فرمان امام به جز قاسملو عزالدين حسيني بقيه افراد حزب  دمكرات در امان هستند و ميتوانند با تحويل دادن سلاحهاي خود در پناه جمهوري اسلامي قرار گيرند. نظر امام در مورد سران حزب دمكرات گفت: به فرمان امام بجز قاسملو عزالدين حسيني بقيه افراد حزب منحله دمكرات در امان هستند و ميتوانند با تحويل دادن سلاحهاي خود در پناه جمهوري اسلامي قرار گيرند.نظر امام در مورد سران حزب دمكرات همين دو نفر بود. در مورد كساني كه قتل كردهاند و قتل آنها مشهود است محاكمه خواهند شد اما اگر كساني در پشت سنگرها دستگير شوند طبق قوانين بين المللي بنام اسراي جنگي با آنها رفتار خواهيم كرد و حكم اعدام درباره اينگونه افراد اجرا نخواهد شد. اين سمينار كه با سخنان عبداللهي فرمانده مركز عمليات سپاه پاسداران در غرب كشور آغاز شده بود بعد از دو روز پايان يافت.(اطلاعات 14/7/1358 )                                               
حمله مسلحانه به خانه دادستان انقلاب اسلامي مهاباد 
شهرهاي منطقه غرب كشور در 48 ساعت گذشته، با وقوع حوادث ناخوشايند، آرامش كافي و كامل نداشت. حمله مسلحانه به منزل دادستان انقلاب اسلامي مهاباد، انفحار «مين» در جاده بانه ـ سردشت انفجار بمب در مقابل بانك ملي شعبه اشنويه و حمله افراد مسلح به منبع آب نقده،از جمله اين حو ادث بود0 
سرپرست سپاه پاسداران مستقر در شهرستان مهاباد ديروز اعلام كرد: وضع شهر مهاباد، ديشب نسبت به شب قبل آرام تر بود. ولي تيراندازيهاي پراكندهاي صورت گرفته است. ديشب (پريشب ) با اسلحه به خانه مسكوني دادستان انقلاب مهاباد حمله شد و در اين حمله دادستان و برادر وي زخميشدند. همچنين مركز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد، مورد حمله و تيراندازي قرار گرفت، ولي براي جلوگيري از درگيري بيشتر از طرف سپاه پاسداران به اين تيراندازيها پاسخ داده نشد0 
سرپرست سپاه پاسداران مهاباد اعلام كرد كه جسد يك نفر ديگر از پاسداران مستقر در مهاباد بنام«ثقفي» كه پريشب به گروگان گرفته شده بود در نزديكي روستاي امير آباد پيدا شد و سپاه پاسداران محل وقوع حادثه را محاصره، كرده و هشت نفر از مهاجمان را دستگير كردهاند، همچنين پريشب منزل مسكوني يك نفر از اهالي مهاباد بوسيله اشرار و مهاجمين مورد محاصره و حمله قرار گرفت، ولي با كمك نيروهاي انتظامي، شهرباني و سپاه پاسداران اين محاصره وحمله دفع شد و افراد خانواده اين شخص به مركز سپاه پاسداران مستقر در مهاباد منتقل شدند(كيهان14/7/1358)
فرمانده سپاه پاسداران موقت در مهاباد:راديو و تلويزيون مهاباد هنوز در اختيار طرفداران حزب دموكرات است. 
مهاباد ـ خبرگزاري پارس: بعدازظهر ديروز خانه مسكوني شخصي بنام اسكندري در شهر مهاباد مورد حمله مهاجمان ضد انقلاب قرار گرفت و منزل و اتومبيل وي به آتش كشيده شد. 
به دنبال اين خبر، خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي با فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت: وي گفت كه ضد انقلاب قصد داشت با آتشزدن خانه مسكوني اسكندري كه ترك ميباشد. و از طرفداران جمهوري اسلامي است جنگ بين برادران كرد و ترك را شعلهور كند ولي بر اثر هوشياري پاسداران و عدم دخالت آنها توطئه در نطفه خفه شد. وي اضافه كرد كه راديو و تلويزيون مهاباد هنوز در اختيار طرفدران حزب دموكرات است و هيچ برنامهاي پخش نميكند و حتي بعدازظهر امروز «ديروز» ما پيامي به زبان كردي فرستاديم كه اين پيام هم خوانده بشد. فرمانده سپاه پاسداران ضمن گلايه از دولت گفت: دولت هنوز برنامههاي عمراني خود را در آن جا شروع نكرده است و از دولت خواست كه هر چه زودتر برنامههاي همراني خود را شروع كند. وي ضمن انتقاد از ارتش گفت: ارتش جمهوري اسلامي عمليات خلع را متوقف كرده است. و افزود نمايندهاي نزد رهبر انقلاب اسلامي ايران فرستادهايم تا مشكلات را با ايشان در ميان گذارد. فرمانده سپاه پاسداران اوضاع شهر مهاباد را آرام توصيف كرد. وي همچنين از رسانههاي گروهي انتقاد كرد و اعلام داشت كه رسانهها مسايل ما را مطرح نميكنند.(جمهوري اسلامي15/7/1358) 
درحمله غافلگيرانه دموكراتها: 
65 پاسدار در سردشت اسير و شهيد شدند0 
تعداد شهيد شدگان بيش از 30 نفر است0 
از گروه 72 نفري پاسداران فقط 7 تن جان سالم بدر بردند0 
در حمله مهاجمان به يك ستون حامل خواربار، 2سرباز و درجهدار شهيد و 18 تن ديگر مجروح شدند0
چهار پاسگاه ژاندارمري همزمان مورد حمله دموكراتها قرار گرفت0 
دموكراتهاي مسلح بعدازظهر ديروز، در يك حمله غافلگيرانه در منطقه مرزي سردشت واقع در استان كردستان 22 پاسدار را به شهادت رساندند.
در اين حمله، 10 تن از پاسداران زخمي، شدند و 43 نفر آنها به اسارت دموكراتها درآمدند0 
صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران، در بخش خبري ديشب خود، در اين باره، چنين گزارش داد: 
«براساس گزارش رسيده، گروهي از عوامل ضد انقلاب كه به سلاحهاي سنگين مجهز بودند، بطور غافلگيرانه به يك گروه 72 نفري از پاسداران انقلاب اسلامي سردشت كه با خودرو عازم بانه بودند حمله كردند. بر پايه آخرين  گزارش رسيده، در اين هجوم، 22 تن از برادران پاسدار سردشت به شهادت رسيدند. همين گزارش گوياي آن است كه هفت تن از پاسداران نيز از حمله ناجوانمردانه عوامل مهاجم جان سالم به در بردند كه با پادگان سردشت بازگشتند. ضمناً 10 تن از پاسداران، در اين درگيري زخمي و بقيه در گروگان عوامل ضد انقلاب بسر ميبرند»0
گزارش خبرگزاري پارس
خبرنگاران خبرگزاري پارس در اروميه و كرمانشاه گزارش دادند كه شب گذشته دستهاي از پاسدران انقلاب اسلامي ايران در راه سردشت و بانه،توسط مهاجمان دموكرات، غافلگير شدند و متاسفانه عدهاي از آنان به درجه شهادت رسيدند و عدهاي زخميشدند.
 گزارش رسيده همچنين حاكي است كه 9 شهيد و سيزده زخمي با هليكوپتربه اروميه منتقل شدهاند، زخميهاي اين درگيري براي معالجه به بيمارستانها اعزام شدند. 
از سوي ديگر خبرنگار خبرگزاري پارس از كرمانشاه گزارش داد كه ظرف بيست وچهار ساعت گذشته برروي هم بيست ودو نفر مجروحان راه بانه – سردشت پس از انتقال به كرمانشاه در بيمارستان دويست تختخوابي اين شهر تحت درمان قرار گرفتند. بيست نفر از اين بيست ودو تن در بيمارستان لشكر بستري شدند كه يك تن متاسفانه به درجه شهادت رسيد ويك تن ديگر نيز تحت عمل جراحي قرار گرفت.
براساس همين گزارش اسامي هفت تن از مجروحين به اين شرح است: 
حسين جمالي، ابوذر جمشيدي و محمد رمضاني درجهدار، عباس حيدري و رجب حيدري سرباز، و لطف الله قرباني و اكبر حيدري پاسدار.
يادآور ميشود كه اين مجروحين هنگامي كه با چهار دستگاه آمبولانس وچراتقال در مسير راه سردشت ـ بانه در حركت بودند مورد حمله مهاجمان دمكرات قرار گرفته و مجروح شدند. 
يكي از درجهداران مجروح در گفنگويي،بخبرنگار خبرگزاري پارس گفت: ابتدا ما موفق شديم از حمله جان به سلامت بريم ولي در بازگشت هنگامي كه سوار آمبولانس بوديم مورد حمله قرار گرفتيم  مجروح شديم.
براساس همين گزارش امروز در «نيسان» واقع در سه كيلومتري بخش نوسود مهاجمان چهار درجهدار را به گروگان بردند كه يكي از آنها موفق به فرار شد. واز سوي ديگر در بخش نوسود و منطقه مرزي نودشه، ديروز از سوي مهاجمان دمكرات حملات پراكندهاي صبح و عصر صورت گرفت كه با تيراندازي متقابل ماموران مرزي و محافظين منطقه نوسوداين حملات خنثي شد. 
دفتر دكتر مصطفي چمران وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران درباره درگيري ديروز راه سردشت ـ بانه اين گزارشها را تاييد كرد و اعلام داشت دستهاي از برادران پاسدار بدون اطلاع قبلي حركت كردند و متاسفانه مورد حمله مهاجمان دموكرات قرار گرفته و غافلگير شدند.بيست و دو نفر پاسدار به درجه شهادت نائل شدند خود را به پادگان سردشت برسانند.
خبرنگار خبرگزاري پارس همچنين گزارش داد كه هفت تن از مهاجمان دمكرات ديشب و ديروز در بانه بازداشت و به مركز ستاد عمليات سپاه پاسداران منطقه غرب كشور در كرمانشاه منتقل شدند ولي گزارش دستگيري اين هفت نفر هنوز تاييد نشده است.
تعداد شهدا
سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب درباره حادثه جاده سردشت ـ بانه اظهار داشت:
ديروز يك گروه 70 نفري از پاسداران از سردشت براي تعويض پاسداران ديگر به طرف كرمانشاه در حركت بودند و در اين ميان در بين راه سردشت و بانه با گروهي از مهاجمين برخورد كردند كه در اين برخورد فقط 7تا 8 نفر از پاسداران موفق به فرار شدند و بقيه در رابطه با درگيري گم شدهاند وهنوز اثري از آنان بدست نيامده است. در خبرهاي رسيده تعداد  كشتهشدگان به گونههاي مختلفي ذكر شده است. بعضيها ميگويند 25 نفر و بعضيها اين رقم را 30 نفر گفته، ولي آنچه كه مسلم است تعداد كشتهشدگان بيش از 30 نفر است. اما هنوز مشخص نشده است كه تعداد كشتهشدگان همه پاسدار هستند و يا از افراد ارتشي هم در بين آنهاست،زيرا ميگويند كه يك ستون از پاسداران و يك ستون از ارتش از سردشت حركت كرده بودند.
خبر رسيده همچنين حاكي است كه مهاجمين از چند طرف، به پاسداران حمله كردهاند و ضمن غافلگير كردند، آنها را به گلوله بستهاند.(كيهان17/7/1358)
جزييات فاجعه خونين سردشت از زبان پاسداران مجروح: 
چگونه اسير دموكراتها شديم؟ 
جزييات حمله مسلحانه دموكراتها به پاسداران انقلاب اسلامي در جاده سردشت كه منجر بعه شهادت 23 تن از انها شد اعلام گرديد. 
مسوولان سپاه پاسداران و همچنين پاسداراني كه در اين فاجعه، مجروح شده و به تهران انتقال يافتهاند چگونگي هجوم افراد مسلح به پاسداران را تشريح كردند 
چند تن از پاسداراني كه درحوادث سردشت مجروح شدهاند، ديروز با خبرنگار  كيهان دربيمارستان ميثاقيه گفت و گو كردند و چگونگي حادثه را شرح دادند 
عزيز الله اسلامي پاسداري كه از اصفهان به سردشت اعزام شده بود، به خبرنگار ما گفت: روز حادثه ماموريت ما تمام شده بود و حدود 10 كيلومتر از سردشت دور شده بوديم تا به تهران و كرمانشاه برويم، كه ناگهان از چهار طرف به ما حمله شد0 
اتومبيل ما در درهاي خراب شده بود. ما پايين آمديم اتومبيلمان را درست كنيم كه ناگهان مهاجمان رگبار به سوي ما گشودند، مهاجمان اسلحه و مهمات زيادي داشتند، مرتب تير خالي ميكردند، آنها اتومبيلها را آتش  زدند. 
همگي لباس كردي به تن داشتند، اما فارسي را به خوبي حرف ميزدند. چند نفر از پاسداران تيرخورده در ماشين زنده زنده سوختند و هر كدام از پاسداراني كه به كمك ميرفتند، هدف گلوله قرار ميگرفتند و به شهادت ميرسيدند. بعد از اينكه چند نفر از پاسداران ما كشته شدند و همه ما تير خورديم ميخواستند زخميها را هم با خودشان ببرند. اما بعد ما را نبردند. آنها چند نفر از ما را گروگان بردند، مهاجمين حدود 2500 نفر بودند، آنها به ما ميگفتند: برادر، چرا به كشتن ما آمدهايد؟ آنها همه چيز را غارت كردند، همه اتومبيلها  را آتش  زدند. مهاجمان چند دسته بودند. يك دسته اشان كه ميرفتند، سرو كله دسته ديگرشان پيدا ميشد. مهاجمان مرا تا مسافت كمي كشان كشان بردند و ظاهرا ميگفتند كه ميخواهند مرا معالجه كنند، اما من مرتب ميگفتم كه نميتوانم و ناي راه رفتن ندارم. 
آنها ميگفتند برآيت قاطر پيدا كنيم، ولي من مقاومت كردم. و سرانجام رهايم كردند و رفتند ما 65 نفر بوديم كه من نميدانم دقيقاً چند نفر شهيد و اسير شدند و چند نفر ومجروح.
يكي ديگر از پاسداران گفت:ما وقتي به ماموريت ميرويم، مخصوصاً به ماموريت هاي خطرناكي مثل منطقه كردستان، هيچ به اين اميد نيستيم كه زنده برگرديم. فلسفه ما فلسفه شهادت است. اصولا كسي كه به لباس پاسدار در ميآيد از همان روز اول، خود را براي شهادت در راه اسلام وميهن، آماده ميكند و آن را براي خود افتخاري بزرگ ميداند. اما من هيچگاه دلم نميخواست زنده باشم و در خون غلتيدن همرزمان خود را در يك نبرد نابرابر با چشمان خودم ببينم. 
پاسدار مجروح گفت: ما به كردستان نرفته بوديم كه با كسي بجنگيم، ما همه را برادر خود ميدانيم و هيچگاه هم تصور نميكرديم كه عوامل ضد انقلاب، به ما ناجوانمردانه حمله كنند.
پاسدار بستري در بيمارستان ميثاقيه افزود: همانطوري كه دوستم گفت: ما با اتومبيل از سردشت حركت كرديم، هنور 10 كيلومتر دور نشده بوديم كه اتومبيل ما خراب شد. من و ساير سرنشينان اتومبيل براي درست كردن اتومبيل پياده شديم، چند دقيقه نگذشته بود كه صداي نيراندازي به گوش رسيد حمله مهاجمان از چهار سو بود و چون تعداد آنها خيلي زياد بود و مسلح به سلاحهاي سنگين بودند قادر به دفاع از خود نبوديم. من با چشمان خودم ديدم كه برادران پاسدارم، چگونه هدف گلوله قرار ميگيرند و در خون خود ميغلتند با اينكه مرگ را در برابر چشمان خود ميديديم، هيچگاه ايمانمان به خدا،سست نشده بود، فرياد ما، فرياد «الله اكبر» بود و آخرين  كلام همه برادران شهيدمان نيز «الله اكبر» بود. ما خدا را بزرگتر ميدانيم و به اين نكته ايمان داريم كه مرگ و شهادت يعني بازگشت بسوي او است.
پاسدار ديگري گفت: من نمبدانم تعداد دقيق برادراني كه در جاده سردشت به درجه شهادت رسيدند چقدر است، امت اين را ميدانم كه بيشتر همرزمان من در اين جنگ نابرابر، شهيد شدند. تعداد مهاجمان كه به سلاحهاي سنگين مجهز بودند زياد بود، ما را غافلگير كردند، آنهم در نقطهاي كه راه فرار و يا دفاع نداشتيم. من نميتوانم آن  صحنه دلخراش را كه برادرانم هدف گلولهها قرار ميگرفتند و به شهادت ميرسيدند تشريح كنم مهاجمان، لباس كردي پوشيده بودند، اما لهجه آنها فارسي بود و با كشتن يكي از برا دران پاسدار، با صداي بلند، حرفهاي نيشدار ميزدند. آنها تصورميكنند كه پاسداران براي قتل و غارت به كردستان و ساير مناطق ميروند، در حاليكه قصدما، خدمت به مردم است و همانطوريكه امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران بارها گفتهاند، همه مسلمانان برابر و برادرند و ما هيچكس را دشمن خود نميدانيم 
اين پاسدار در پايان گفت: پاسداران مخصوصاً آن دسته از برادراني كه به مناطق خطرناك و بحراني اعزام ميشوند بايد بيشتر مجهز باشند و از سوي ارتش و ژاندارمري مورد حمايت  قرار گيرند 
اجساد 22 پاسدار درتهران
يكي از مسوولان سپاه پاسداران گفت: تاكنون 22 جنازه پاسدار شهيد به تهران منتقل شده كه شناسايي دقيق نشدهاند و 6 پاسدار زخمي ديگر نيز در بيمارستان ميثاقيه بستري هستند. عده ديگري از شهدا و مجروحان به اروميه و كرمانشاه منتقل شدهاند.
وي در مورد چگونگي اين حادثه گفت: اين گروه با چهار دستگاه اورال جراثقال و آمبولانس در حال حركت بودند كه يكي از كاميونها خراب ميشود و چون تعمير كاميون خراب شده به نتيجه نميرسد ناچار آن را يدك ميكشند، اما بواسطه كوهستاني بودن راه، حركت ستون بسيار كند بود و در همين گيرودار بودند كه مورد تهاجم قرار ميگيرند 
وي اظهارات دفتر دكتر چمران را مبني براينكه برادران پاسدار بدون اطلاع قبلي حركت كرده بودند را بطور كلي رد كرد و اظهار داشت: هنگاميكه پاسداران در حال حركت بودند دو فروند هليكوپتر كبرا و گشتي ارتش در جاده فرود ميآيند و به پاسداران اطلاع ميدهند كه دستهاي از ارتش از سردشت به سوي بانه در حركت است و از آنان خواسته ميشود از تيراندازي ودرگيري احتمالي با ارتش خودداري كنند. 
لحظهاي پس از اينكه هليكوپترها به پرواز در ميآيند و تقر يباً هنوز بالاي سر ستون بودند پاسداران مورد تهاجم  گسترده قرار ميگيرند كه با مقاومت شديد پاسداران رويرو ميشوند در هنگام درگيري دستهاي از ارتش كه در حال حركت بود و به نزديكي محل حادثه رسيده با شنيدن صداي تيراندازي به گمان اينكه مورد حمله قرار گرفتهاند به سوي پاسداران كه در جاده بودهاند تيراندازي ميكنند.
·	دفتر دكتر چمران وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران ديروز درباره درگيري ديروز راه سردشت ـ بانه اعلام داشت دستهاي از برادران پاسدار بدون اطلاع قبلي حركت كردند و متاسفانه مورد حمله مهاجمان دموكرات قرار گرفته و غافلگير شدند. 22 نفر پاسدار به درجه شهات نائل شدند، ده نفر زخمي و 7 پاسدار موفق شدند خود را به پادگان سردشت برسانند.
قطع ارتباط
·	يكي از مسوولان آموزشي سپاه پاسداران مستقر در غرب كشور گفت: ما 48 ساعت با دموكراتها در يك دره عميق درگير بوديم و به علت قطع بيسيم ارتباطي خود نتوانستيم تقاضاي نيروي كمكي كنيم و سپاه پاسداران سردشت از ماموريت سردشت به بانه باز ميگشت كه گرفتار حمله افراد مسلح كرد شد. فرمانده سپاه پاسداران بانه نيز گفت: يك واحد از سپاه پاسداران مستقردر سردشت به طرف بانه حركت كرد و از جهت ديگر يك ستون از واحدهاي لشكر 2 پياده مستقر در بانه براي حمل آذوقه به سردشت حركت ميكند. در بين راه و در نزديكي يك گردنه، دموكراتها به هر دو ستون حمله ميكنند. از واحد ارتشي يكنفر شهيد و يكنفر مجروح شدند و از دموكراتها نيز تعداد زيادي كشته شدند. از طرف ديگر ستون سپاه پاسداران در حين پيشروي مورد حمله قرار گرفت.
وي افزود: از 70 تن اعضاي سپاه پاسداران بعد از درگيري 22 جنازه پيدا شده است و فقط 5 نفر سالم به سردشت مراجعت كردند. وي افزود: بعد از اين حمله منطقه توسط نيروهاي ارتشي مستقر در بانه محاصره شده و تاكنون 10 اسير و مقدار زيادي مهمات بدست نيروهاي ارتشي افتاده است0 
اظهارات فرمانده عمليات سپاه پاسداران مهاباد
كرمانشاه ـ حسين سلطاني فرمانده عمليات سپاه پاسداران مهاباد عصر ديروز پس از مسافرت به قم و حضور در محضر امام خميني در سر راه خود به مهاباد وارد كرمانشاه شد.
وي در يك مصاحبه مطبوعاتي وراديو تلويزيوني در محل سپاه پاسداران كرمانشاه درباره وضع منطقه و حملات اخير دموكراتها اطلاعاتي در اختيار خبرنگاران گذاشت.
وي گفت: يكي از مشكلات ما در مقابله و سركوبي عناصر ضد انقلاب اين است كه آنها خانههاي مردم بيگناه را تصرف كرده و با حضور اعضاء خانوادهها از اين خانهها به عنوان سنگر استفاده كرده و بسوي ما آتش  ميگشايند و عواطف انساني ما از هر گونه شدت عمل بازميدارد و تمام كوشش ما معطوف آن است كه به خانوادههاي بيگناه آسيبي نرسد.
فرمانده عمليات سپاه پاسداران مهاباد گفت: موج دموكراتها در منطقه دست به تبليغات وسيعي زدهاند و در چند مورد نيز تظاهركنندگان مسلح دموكرات به مغازههاي مردم مسلمان هجوم بردند و محل كسب آنها را به جرم اينكه مومن به انقلاب اسلامي هستند به آتش  كشيدند. 
فرمانده عمليات سپاه پاسداران مهاباد گفت: آنچه براي ما مسلم شده اين است كه تمام امكانات ارتباطي منطقه در دست عوامل دموكرات است و عملاً هر گونه تماس تلفني وتلگرامي توسط آنها كنترل ميشود و از هر گونه عمليات ما قبلاً مطلع ميشوند.(كيهان 18/7/1358) 
قبلاً مطلع ميشوند.
«حسين سلطاني» فرمانده عمليات سپاه پاسداران مهاباد عصر پريروز پس از مسافرت به قم در سر راه خود به مهاباد وارد كرمانشاه شد. وي در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني كه در محل سپاه پاسداران كرمانشاه ترتيب يافته بود شركت جست و در مورد جمله مهاجمين اطلاعاتي در اختيار خبرنگاران گذاشت. حسين سلطاني در ادامه سخنانش گفت: «يكي از مشكلات كار ما درمقابله و سركوبي عناصر ضد انقلاب اينست كه آنها از خانههاي مردم بيگناه بعنوان سنگر استفاده كرده و بسوي ما آتش ميگشايند و عواطف انساني ما را از هر گونه شدت عمل باز ميدارد و تمام كوشش ما معطوف به آنست كه بخانوادههاي بيگناه آسيبي نرسد». فرمانده عمليات سپاه پاسداران مهاباد گفت: «گروه زيادي از دمكراتها در منطقه دست به تبليغات وسيعي زدهاند و در چند مورد نيز تظاهركنندگان مسلح دمكراتها به مغازههاي مردم مسلمان هجوم بردند و محل كسب انها را به جرم اينكه مومن به انقلاب اسلامي هستند به آتش كشيدند». حسين سلطاني يادآور شد: «آنچه براي براي ما مسلم شده اينست كه تمام امكانات ارتباطي منطقه در دست عوامل حزب منحله دمكرات است و عملاً هر گونه تماس تلفني و تلگراي توسط آنها كنترل ميشود و از عمليات ما قبلاً مطلع ميشوند.» (اطلاعات 19/7/1358)
پيام سپاه پاسداران مهاباد
در پي شهادت سروان غلامحسين يارجاني رييس كلانتري و سه نفر ديگر از افراد پليس كلانتري مهاباد پيامي از سوي قسمت عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مهاباد باين شرح منتشر شد:
بسم الله الرحمن الرحيم
كل يوما عاشورا وكل ارض كربلاً . همه روزه عاشورا و همه زمينها كربلا است. ما تاكي در فضاي نكبت بار شب تاريك مهاباد بنشينيم و شاهد زالوهاي خونخوار كثيفي باشيم كه از صداقت و حسن نيت و دلسوزي ما و جو آزادي سياسي سوء استفاده كنند و چنين آزدانه از قبرستان جهل مهاباد بگذرند و بهترين فرزندان خلق مسلمان را ناجوانمردانه بكشند و خون آنان را بمكند. مردم مسلمان مهاباد تاكي ميخواهند چنين خاموش و بي صدا شاهد خونخواري شهيدكشان تاريخ باشند كه در لانههاي عنكبوني خود بخزند و از لابلاي پنجرههاي خود شاهد گرگان گردنهاي باشند كه شهر و ديار آنان را زير پا بگذارند و بخانه دادستان آنها حمله كنند و آنرا هدف اماج گلوله آرـ پي ـ جي ـ7 قرار دهند. خاموش بنشينند و ناظر حمله ديوصفتان تاريخ به كلانتري مهاباد باشند. مگر آنها مسلمان نيستند. در قسمت ديگر از اين پيام آمده است كه ما به مردم مهاباد هشدار ميدهيم اگر اين اوباشان كفتارصفت افشاء و معرفي نشوند بزودي شاهد عذاب خدا و خلق خدا خواهند شد و خانه و زندگيشان را به خاك وخون خواهيم كشيد. تاريخ بايد منتظر عذاب سخت خدا و خلق خدا باشد. ما به توطئهگران هشدار ميدهيم كه جام تلخي را به آنان خواهيم نوشاند. در برابرهر قتل قتلي و هر ضربه ضربهاي.در پايان اين پيام آمده است ما امروز بعد از يك حمله غافلگيرانه و ناجوانمردانه به كلانتري شهر مهاباد شاهد شهيد شدن رييس شهرباني مهاباد و سه تن ديگر از برادران پليس بوديم. 
اين بزرگ مرد پليس انقلابي شهيد هميشه به برادران پليس ميگفت كه شما بروي مردم اسلحه نكشيد و بهيچوجه حاضر نبود آنها را مسلح كند ديديم كه چگونه شهيد شد.(كيهان 21/7/ 1358) 
پيام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مهاباد
به گزارش خبرگزاري پارس در پي شهادت سروان محسن يارجاني رييس  شهرباني و سه نفر ديگر از افراد پليس كلانتري مهاباد ديشب پيامي از سوي ستاد عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مهاباد، به اين شرح منتشر شد: 
بسم الله الرحمن الرحيم-كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا. همه روزها عاشورا و همه زمينها كربلا است ما تا كي در فضاي نكبت بار شب تاريك مهاباد تسليم و شاهد زالوهاي خونخوار كثيفي باشيم كه از عدالت و حسن نيت و دلسوزي ما و جو آزاد سياسي سوء  استفاده كنند و چنين آزادانه از قبرستان جهل مهاباد بگذرند و بهترين فرزندان خلق مسلمان را ناجوانمردانه بكشند و خون آنان را بمكند مردم مسلمان مهاباد! تا كي ميخواهيد چنين خاموش و بي صدا شاهد خونخواري شهيدانشان تاريخ باشيد كه در لانههاي عنكبوتي خود بخزند و از لابلاي پنجرههاي خود شاهد گرگان كرد نمايي باشند. كه شهر و ديار آنان را زير پا بگذارند و به خانه دادستان آنها حمله كنند و آن را هدف آماج گلوله آر پي جي 7 قرار دهند خاموش بنشينيد و ناظر حمله ديو صفتان تاريخ به كلانتري مهاباد باشند مگر آنها مسلمان نيستند در قسمت ديگري از اين پيام آمده است: «ما به مردم مهاباد هشدار ميدهيم ما به دولت آگاهي ميدهيم اگر اين اوباشان كفتار صفت افشا و معرفي نشوند بزودي شاهد عذاب خدا و خلق خدا خواهند شد و خانه و زندگيشان را به خاك و خون خواهيم كشيد. تاريخ بايد منتظر عذاب سخت خدا و خلق باشند ما به توطئه گران هشدار ميدهيم كه جام تلخي را به آنان خواهيم نوشاند در برابر هر قتلي و هر سر به ضربهاي». 
در پايان اين پيام آمده است: «ما امروز بعد از يك حمله غافلگيرانه و ناجوانمردانه به كلانتري شهر مهاباد شاهد شهيد شدن رييس  شهرباني مهاباد و سه تن ديگر ازبرادران پليس بوديم اين بزرگ مرد پليس انقلابي شهيد هميشه به برادران پليس ميگفت كه شما برروي مردم اسلحه نكشيد و به هيچ وجه حاضر نبود آنها را مسلح كند ديديم كه چگونه شهيد شد».(جمهوري اسلامي21/7/1358)      
جنگ در كردستان،جنگ اسلام با ماركسيسم است. 
ابو شريف فرمانده سپاه پاسداران در يك مصاحبه راديو و تلويزيوني از جنايات ضد انقلاب در منطقه كردستان پرده برداشت. وي در باره مهاجمين ضد انقلاب در حمله به پاسداران كه منجر به شهادت 23 نفر از برادران پاسدار شده گفت: «طبق مدارك به دست آمده بيشتر مهاجمين ازيك گروه چپگرا بودند كه در بين آنها افراد تك زبان، فارس زبان با لهجههاي شيرازي و اصفهاني وجود داشتند». وي ادامه داد كه يكي ازمهاجمين به يكي از مجروحين گفته است كه در بين ما از اصفهان، شيراز و تمام نقاط افرادي وجود دارند و با ما همكاري ميكنند. در اين درگيريهاي مساله حزب دموكرات نيست بلكه مساله جنگ اسلام با ماركسيسم است وي در مورد ماهيت مهاجمين گفت اينها از امريكا و اسرائيل تغذيه ميشوند و ميكوشند با ايجاد آشوب و اغتشاش چنينوا نمود كنند كه چون خطر چپ وجود دارد بايد ما بهامريكا متكي شويم. وي در مورد نحوه عملكرد مهاجمين گفت: «نحوه عمل آنها كاملاً ضد انساني بوده زيرا درست است كه در دنيا جنگ وجود دارد ولي اينها همانطوري كه اسرائيل جنازههاي فلسطينيان را ميسوزانند اين عوامل نيز جنازههاي بيش از 12 نفر از برادران ما را سوزاندند». ابوشريف اختلاف سپاه با ارتش را رد كرد و متذكر شد كه در حملات هماهنگي نه به شكل ايدهآل ولي وجود داشته و اصولاً در ارتش افسران و درجه داران و سربازان متديني وجود دارند كه به انقلاب اسلامي ايران مؤمن بوده و ما در جريان عمليات با آنها آشنا شديم و نميتوانيم بگوييم با ارتش اختلاف داريم ولي نكتهاي كه وجود دارد اين است كه در ارتش و ژاندارمري عناصر خود فروخته هم وجود دارد كه با عوامل بيگانه ارتباط دارند و بعضي اوقات هم به ما ضربه ميزنند. وي در ادامه سخنانش افزود: «مساله كردستان از نظر نظامي تمام شده است و سپاه اجازه نخواهد داد ضد انقلاب با اشغال پادگانها و پاسگاهها حكومتي ايجاد كرده و قسمتي از مملكت را از ايران جدا كند ولي نكته مهم اين است كه بايد پا به پاي فعاليتهاي نظامي، فعاليتهاي سياسي، تبليغاتي عمراني هم باشد كه بتواند مساله را تكميل كند كه البته اينگونه فعاليتها شروع شده و اميدواريم با سرعت بيشتري به جلو برود. فرمانده سپاه پاسداران در پايان مصاحبه خبر شهادت پاسداران را به ملت ايران تبريك و تسليت گفت».(جمهوري اسلامي23/7/1358) 
پاسداران در سردشت چگونه به محاصره دموكراتها افتادند0 
در پي درگيري عدهاي از پاسداران اعزامي به كردستان با افراد حزب دمكرات كه منجر به كشته شدن5 نفر و مجروح شدن 7 نفر ديگر گرديد، خبرنگار كيهان با 3 تن از پاسداران مجروح كه در بيمارستان خانواده ارتش «ليلا پهلوي سابق» بستري هستند، گفت و گو كرد. اين عده جزييات اين برخورد را براي خبرنگار شهر ي كيهان شرح دادند.
«مهدي منطق»يكي از پاسدار آن مجروح در گفتگو با خبرنگار كيهان،اظهار داشت: من به همراه 15 نفر ديگر از سوي كميته 7 به كردستان اعزام شدم و يكسر ه به كردستان رفتم.در سنندج برايمان دورهاي گذاشته بودند كه در اين دوره شركت كرديم. پس از گذشت چند روز، شنيديم كه درشهر شايع كردهاند كه گروه ضربت كميته منطقه 7 به سنندج آمدهاند. براساس اين شايعات ما احساس كرديم كه اتومبيلهاي مشكوكي ما را زير نظر دارند. مواقع رفت وآمد در شهر، اين اتومبيلها ما را تعقيب ميكنند. ما در محلي واقع در حومه سردشت در كنار پلي مستقر بوديم و پاسداراي ميداديم. غذايمان را از پادگان سردشت ميگرفتيم و همانجا ميمانديم. چند روز قبل هنگامي كه از شهر برميگشتيم، ناگهان مورد مله ضد انقلابيون قرار گرفتيم و محاصره شديم. دموكراتها در جاهايي دور از چشم ما سنگر گرفته بودند. با آرـ پي ـ جي ـ 7 بسوي ما تيراندازي ميكردند. آنها به سوي ما 6نارنجك پرتاب كردند كه در نتيجه آن 3 تن از برادران پاسدار باسامي «علي عطوف» و«اسماعيل پيمان» و «محسن رمضاني» به شهادت رسيدند. ما مدت 45 دقيقه زير رگبار بوديم. تا شهر 7 كيلومتر فاصله داشتيم.در اين موقع دو اتومبيل شخصي از راه رسيدند كه سرپرست ما جلوي آنهارا گرفت و از آنها خواست تا به دموكراتها دستور آتشبس بدهند. در همين وقت بود كه نارنجكي به داخل اتومبيل ما افتاد. بلافاصله از اتومبيل خارج شديم و در بيابانها شروع بدويدن كرديم. ضمن فرار، يكي  ديگر از برادران پاسدار بنام «حسن باديا» مورد اصابت گلوله قرار گرفت وشهيد شد. 
چندين كيلومتر در بيابان و جنگل راه رفتيم تا بالاخره پاسگاه سردشت را پيدا كرديم. هر سه نفر، يعني من و «حبيب عابديني» و «سياوش اجلالي» مجروح شده بوديم پس از رسيدن به پاسگاه، بعلت نبودن آمبولانس، ما را با يك كاميون ارتشي به سردشت رساندند كه در آنجا با هلي كوپتر ارتش به اروميه منتقل شديم و از اروميه هم با يكي از هواپيماهاي ارتش به تهران انتقال يافتيم. در تهران بلافاصله ما را به بيمارستان امام خميني بردند كه در آنجا ما را جواب كردند و گفتند: چون پزشكان بيمارستان در اعتصاب هستند، نميتوانيم شما را بستري كنيم. در نتيجه از همانجا ما را با همان حال به بيمارستان خانواده ارتش آوردند، بجز ما سه نفر، چند تن ديگر از دوستانمان كه آنها هم مجروح شدهاند، در بيمارستان شهرباني بستري هستند، اين برادران پاسدارمان «خسرو بهرامي»، «عيسي خروشي»، «حسن قادري پناه» و گروهبان «پرويز نوروزي» نام دارند. اين پاسدار در پايان گفت و گو با خبرنگار كيهان گفت: گله ما اين است كه در مناطق جنگزده كردستان و شهرهاي كردنشين كه هر آن خطر حمله ضد انقلابيون وجود دارد وسايل پزشكي و آمبولانس وجود ندارد و در صورت مجروح شدن پاسدار يا درجهداري از ارتش، امكانات درماني و پزشكي بحد كافي وجود ندارد. وجا دارد در اين مورد اقدام بيشتري بعمل آورند.
 وي سپس از اعتصابات اطباي بيمارستان امام خميني انتقاد كرد و افزود: در اين شرايط بحراني و حساس اعتصاب معنايي ندارد و جا دارد اكنون كه جوانان اين مرز و بوم از جان و دل در مناطق كردنشين از انقلاب اسلامي ايران پاسداري ميكنند و توقعي هم ندارند، آنها هم مجدانه به كارشان، برگردند. و به ياري مجروحان و كساني كه به پزشك احتياج دارند بشتابند.(جمهوري اسلامي25/7/1358)
گزارش
كرمانشاه-خبرنگار كيهان: در پي تظاهرات خونين در سنندج، ژاندارمري و شهرباني بر كنترل خود در خارج و داخل شهر افزودند و طي دو روز گذشته سنندج بصورت كانون در گيري درآمد. فريد مسئول سپاه پاسداران مستقر در سنندج، با اعلام اين مطلب گفت: «اطلاع دقيق داريم يك گروه از پيشمرگان كرد وارد شهر شدهاند و هم اكنون در داخل شهر مستقر هستند و اين عده با نفوذ در داخل تظاهركنندگان، حوادث دو روز گذشته را بوجود آورده اند».  وي اضافه كرد: «اين عده كه از عوامل اسرائيل و صهيونيسم هستند، تنها نقطه امن كردستان يعني سنندج را به آشوب كشيدند و لازم است كه راديو تلويزيون در مورد نقش مخرب و اخلالگر صهيونيسم جداً افشاگري كند».  مسئول سپاه پاسداران همچنين اضافه كرد: «در حال حاضر تنها ارتش و سپاه پاسداران ميتوانند امنيت را در اين شهر برقرار كنند و اوضاع تا اين لحظه تا حدودي متشنج است». مسئول سپاه پاسداران مستقر در سنندج درمورد جزئيات درگيري گفت: «در بدن يكي از مجروحين ساچمه اي پيدا شد كه كه نشان ميدهد پاسداران بسوي مردم شليك نكردهاند و عناصر اخلالگر از داخل صف مردم بسويشان تيراندازي كردهاند». وي همچنين اضافه كرد:« سه تن از پاسداران را بعلت تخلف از دستور تيراندازي هوائي كتباً توبيخ كرديم».(كيهان27/7/1358)
نماينده نخستوزير در سردشت و بانه:مذاكرات فروهر در كردستان اعلام ميشود.  
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان:«درپي تظاهرات خونين سنندج ژاندارمري و شهرباني بر كنترل خود در خارج و داخل شهر افزودند و طي دو روز گذشته سنندج بصورت كانون درگيري درآمد». 
«فريد»مسوول سپاه پاسداران مستقر در سنندج با اعلام اين مطالب گفت:اطلاع دقيق داريم كه يك گروه از پيشمرگان كرد وارد شهر شدهاند و هم اكنون در داخل شهر مستقر هستند و اين عده با نفوذ در ميان تظاهركنندگان، حوادث دو روز گذشته را بوجود آوردهاند.وي اضافه كرد: 
اين عده كه از عوامل اسراييل و صهيونيسم هستند، تنها نقطه امن كردستان يعني سنندج را به آشوب كشيدند و لازمست كه راديو وتلويزيون در مورد نقش مخرب و اخلالگر صهيونيسم جدا افشاگري كند. مسوول سپاه پاسداران همچنين اضافه كرد كه در حال حاضر تنها ارتش و سپاه پاسداران ميتوانند امنيت را در اين شهر برقرار كنند و اوضاع تا اين لحظه تا حدودي متشنج است. 
مسوول سپاه پاسداران مستقر در سنندج در مورد جزييات درگيري گفت: 
«در بدن يكي از مجروحين ساچمهاي پيدا شده كه نشان ميدهد پاسداران بسوي مردم تيراندازي نكردهاند و عناصر اخلالگر از داخل صف مردم بسويشان تيراندازي كردهاند. وي همچنين اضافه كرد كه سه تن از پاسداران را بعلت تخلف از دستور تيراندازي هوايي كتبا توبيخ كرديم».
از سوي ديگر رييس شهرباني سنندج در پي اعتراض پاسداران به عدم انجام وظيفه ماموران شهرباني گفت: با وجودي كه به پاسداران اخطار كرده بوديم كه بايد در سطح شهر هماهنگي بوجود آيد ولي پاسداران چنين نكردند و بدون هماهنگي با ما وارد عمليات شدند.
وي افزود: «دردو روز گذشته در جريان تظاهرات ما هم در داخل شهر گشتي داشتيم و ماموران كشيك هم انجام وظيفه ميكردند و همچنين ماموران پليس سنندج افراد بسيار مومن و انقلابي هستند ولي چون بومي ميباشند در تظاهرات شركت نميكنند». 
گزارشهاي رسيده از سنندج حاكي است كه شب گذشته انفجارهاي متعددي در شهر صورت گرفته است 
رييس شهرباني سنندج در پايان گفت كه در حال حاضر مدارس سنندج تعطيل و قرار است گروهي به عنوان اعتراض به حوادث سنندج وارد خيابانها شوند. (كيهان 27/7/1358)
درگيريهاي شديد سنندج 3 كشته و 8 مجروح بجاي گذاشت. 
درگيري هنگام تظاهرات مردم به نشانه اعتراض به اعدامهاي اخير در سنندج روي داد. 
سنندج ـ براثر درگيريهاي شديدي كه بعدازظهر پنجشنبه در سنندج روي داد سه تن به ضرب گلوله كشته و هشت تن به شدت زخميشدند.
كشتهشدگان، يك كودك چهار ساله، يك مرد 44 ساله و يك جوان 26 ساله بودند.
گزارش رسيده حاكي است كه درگيري هنگامي روي داد كه گروههاي مختلف مردم بمناسبت چهلمين روز كشته شدن فواد مصطفي سلطاني كه در وقايع غرب كشور درمريوان از پاي درآمد ونيز به نشانه اعتراض به اعدامهاي اخير در سنندج در خيابانهاي اين شهر دست به تظاهرات و راهپيمايي زده بودند. 
اين گروه كه عكسهاي كشته شدكان را در دست داشتند،ابتدا در خيابان مردوخ،با تيراندازي هوايي پاسداران روبرو و متفرق شدند، اما تظاهركنندگان بار ديگر اجتماع كرده و هنگامي كه از خيابان شاهپور سابق ميگذشتند به سوي آنان تيراندازي شد كه در نتيجه سه تن كشته و هشت نفر زخميشدند و طبق اظهار مسوولان بيمارستان 200 تختخوابي سنندج، حال اكثر مجروحين وخيم است 
خبرنگار خبرگزاري پارس در گزارشي كه از سنندج به تهران فرستاد اسامي هفت تن از مجروحاني را كه در بيمارستان دويست تختخوابي مشهور به «قانع» تحت عمل جراحي قرار دارند،به اين شرح اعلام كرد: 
خانم ايران وزيري، محمد شريف غريبي،خانم افسانه حسيني،اسعد سجادي،كامران سجادي، حبيب الله غريبي و ناصر ميرزايي و اجساد يك مرد چهل و چند ساله  كه و يك طفل چهار ساله و يك جوان بيست و شش ساله در سردخانه بيمارستان شهداي سنندج است.
اسامي دو تن از كشتهشدگان به اين شرح است: ليلي رضايي، چهار ساله و علي اكبر محمدي بيست و شش ساله و هويت مرد چهل و چند ساله كه به عباس آباد سنندج منتقل شده روشن نيست.
از سوي ديگر يك از مسوولان سپاه پاسداران مستقر در سنندج در ساعت بيست بخبرنگار خبرگزاري پارس گفت:« سپاه مسووليت كشته و زخميشدن هيچ فردي را در واقعه روز پنجشنبه بر عهده نميگيرد وي در عين حال يادآور شد كه عدهاي از افراد سپاه پاسداران مستقر در سنندج در ارتباط با واقعه سنندج بعلت تيراندازي هوايي توبيخ شدهاند و علت درگيريهاي بعدازظهر پنجشنبه سنندج را رخنه طرفداران جلال طالباني به شهر دانست».
از سوي ديگر فرمانده عمليات سپاه پاسداران سنندج در تماس تلفني با خبرگزاري پارس در كرمانشاه عنوان كرد كه «حدود ساعت هيجده روز پنجشنبه عدهاي با دادن شعارهاي ضد انقلاب اسلامي و اهانت به رهبران انقلاب از خيابان وكيل به راه افتادند و با عدهاي مومن به انقلاب اسلامي كه به آنها اعتراض كردنددرگير شدند،مراتب،تلفني به اطلاع سپاه پاسداران رسيد و يك گروه از پاسداران به منطقه رفتند و با تيراندازي هوايي درصدد متفرق ساختن تظاهر كنندگان برآمدند كه عدهاي از عوامل آشوب طلب از اين اقدام سوء استفاده كرده و بسوي عدهاي از مردم تيراندازي كردند كه طبق گزارشي كه به سپاه رسيد و هنوز ما هم از صحت آن اطلاع نداريم يك كودك چهار ساله و يك مرد چهل و چند ساله كشته شده و حتي در بين مجروحان يك پيرزن هم مشاهده شده است».
فرمانده سپاه پاسداران گفت:«هدف اين تيراندازي بسوي مردم بيگناه جريحهدار كردن احساسات عمومي و برانگيختن آن عليه سپاه پاسداران انقلاب است و كوشش ميشود درگيريهاي جديدي در شهر سنندج بوجود آيد».
فرمانده عمليات سپاه پاسداران سنندج افزود: «متاسفانه نفوذ مهاجمان به اين شهر روز افزون شده و پيشمرگان جلال طالباني گروه گروه با اتومبيل داخل اين شهر ميشوند».
وي افزود: «ما عليرغم تمام كوششها مهاجمان ترسي از درگيري نداريم و آماده  سركوبي هر گونه حركت ضد انقلابي هستيم».
فرمانده عمليات سپاه پاسداران سنندج گفت:«ما حتي افراد پاسداري را كه تيراندازي هوايي كردند مورد سرزنش قرار داديم، ما اگر قصد كشتار مهاجمان را داشتيم چهرههاي آنها براي ما شناخته شده است و اين موضوع كه براثر تيراندازي پاسداران به كسي آسيبي رسيده قويا تكذيب ميكنم و كشتار سنندج را انگيزهاي براي تحريك احساسات عمومي برعليه سپاه پاسداران مي دانيم».
در اين ميان،اطلاعيهاي از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سنندج انتشار يافت كه طي آن اعلام شد:«بعدازظهر پنجشنبه عدهاي ضد انقلاب خائن به مقر سپاه پاسداران حمله كرده و با تيراندازي در ميان مردم عدهاي را كشته و زخميكردند تا بدينوسيله به هدفهاي شوم خود جامه عمل بپوشانند».در اين اطلاعيه اضافه شده:«اينگونه اعمال ناجوانمردانه و ضد انساني و خائنانه نميتواند نقشه شوم آنان را كه برهم زدن آرامش در سنندج و لو براي مدتي هم باشد جامه عمل بپوشد» بگزارش خبرگزاري پارس در پايان اطلاعيه بمردم سنندج اطمينان داشته شد كه ارتش، شهرباني،ژاندارمري و سپاه پاسداران در آمادگي كامل بسر ميبرند وجاي هيچگونه نگراني نيست».
گزارش بعدي از سنندج حاكي است كه ديروز (جمعه) اين شهر، به مدت 3 ساعت شاهد راه پيمايي عظيمي بود كه به مناسبت حادثه بعدازظهر پنجشنبه كه منجر به زخميشدن 8 نفر و كشته شدن سه نفر گرديد انجام شد. 
راه پيمايان در حاليكه از خيابانهاي شهر ميگذشتند در ميدان آزادي اعلام كردند كه مغازه و بازار اين شهر فردا (امروز ) به مدت 3 ساعت تعطيل است. ديروز 90 درصد مغازههاي سنندج در ارتباط با حادثه عصر پنجشنبه تعطيل شد. 
بعدازظهر ديروز، خبرگزاري پارس از سنندج گزارش داد كه : فردا (امروز )مدارس سنندح نيز به عنوان همدردي با خانوادههاي كشتهشدگان و زخميها تعطيل خواهد بود و عصر فردا (امروز ) تظاهراتي به همين مناسبت در سنندج برپا خواهد شد.
يك شاهد عيني ديشب در تماس با كيهان در مورد برخوردهاي روز پنجشنبه سنندج گفت: حدود ساعت 5/5 بعدازظهر بود كه اطلاع دادند كه گويا چند نفر از اهالي توسط پاسداران دستگير و در ستاد پاسداران واقع در خيابان شاهپور سابق نگهداري ميشوند. مردم بطرف ستاد رفتند و خواستار آزادي دستگير شدگان شدند، در حاليكه مردم با پاسداران مشغول مذاكره بودند، صداي شليك چند تير شنيده شد و مردم شتابزده به كوچه باريك دبيرستان دخترانه مستوره اردلان كه روبروي ستاد است سرازير شدند و در همين اثنا بود، كه چند رگبار بطرف مردم شليك شد كه طي آن سه نفر كشته و عدهاي زخميشدند يكي از كشتهشدگان، كودك چهار سالهاي است كه با مادرش در حال عبور از خيابان بوده است.
اين شاهد عيني همچنين به كيهان گفت:در شهر شايع شده كه تيراندازي از سوي پاسداران نبوده و گويا عدهاي ضد انقلاب با استفاده از اجتماع مردم در مقابل ستاد پاسداران از ميان جمعيت مردم را به گلوله بستهاند تا اوضاع شهر را متشنج كنند. پاسداران هم مدعي هستند كه فقط تيراندازي هوايي كردهاند و خود من هم كه شاهد بودم، نديدم كه پاسداران به مردم تيراندازي كنند بلكه تيراندازي هوايي ميكردند.
وي اضافه كرد: امروز (جمعه) نماز جمعه را برگزار كرديم و ياد آيتالله طالقاني را گرامي داشتيم و نماز جمعه در كمال آرامش برگزار  شد. 
«همين شاهد يادآور شد كه متاسفانه هر شب انفجارهايي در سنندج صورت ميگيرد كه بايد مسوولان امور، فكري براي پايان دادن به اين وضع بكنند».(كيهان 27/7/1358) 
مصاحبه با ابوشريف:توطئه آمريكا و اسرائيل عليه پاسداران انقلاب 
	آقاي ابوشريف مسالهاي كه الان مطرح است مساله بندر انزلي در رابطه با سپاه پاسداران است، جريان را  تعريف كنيد.

-طبق گزارشاتي كه به ما رسيده دو روز پيش از واقعه تحريكاتي در بندرانزلي بوده مبني براين كه سپاه پاسداران بايد از بندر انزلي خارج بشود. و ما پيشبيني ميكرديم كه به دنباله اين تحريكات با پخش اعلاميهها كه اكثر اعلاميهها چپي بوده واقعهاي در شرف وقوع است. جريان بندر انزلي بي شباهت به جريان مريوان يا پاوه نيست با تحريك احساسات و تظاهرات و بعد همدرگيري و حمله بطرف سپاه پاسداران تقريباً تمام اين جريانات از يك روش پيروي ميكند. همانطور كه از ابتداي درگيري بين مسوولين شيلات و نهادها به وقوع ميپيوندد. سپاه دخالتي در آنجا نداشته و كمونيست واقعي عليه پاسداران انقلابي توطئه نميكند.
و باز طبق يك گزارش يكي از صيادها به ضرب گلوله كشته شده و بعد از اينكه درگيري پيش ميآيد توسط گارد محافظ شيلات و صيادها چند نفر در اين درگيري كشته يا زخمي ميشوند. بعداً از سپاه كمك ميخواهند. سپاه براي برقراري آرامش به آنجا ميرود و بوسيله تحريكاتي كه قبلاً پيشبيني شده حملات متوجه سپاه ميشود. و بعد تظاهرات و شعارها برعليه سپاه ميشود. 
هدف ازآمريكا ترساندن مردم از خطر كمونيست است تا با دولت وابسته به غرب بشود وسپاه هم چون مساله را به اين صورت پيشبيني نكرده بود كه توطئهاي در كار هست و امكان دارد كه به سپاه حمله كنند. 
متأسفانه درگيري پيش ميآيد و در اين درگيري برادران ما شهيد و مجروح ميشوند و مجبور ميشوند كه عقبنشيني بكنند براي اينكه از تلفات جلوگيري بكنند.
جريانات بندرانزلي مريوان وپاوه ازيك روش پيروي ميكند
 به شهرباني پناه ميبرند. درآنجا چون تعداد تظاهركنندگان زياد و از سوي چپيها برعليه پاسداران تحريك ميشدند كه ميتوانست.  به يك فاجعهاي منجر ميشود، ما در تهران دستور داديم كه از هر گونه درگيري خودداري بكنند و سعي نكنند ومردم را به آرامش دعوت بكنند و اسلحههاي خودرا كناربگذارند كه خوشبختانه بعد از باران شديدي كه آن شب ميآيد تعدادي از تظاهركنندان متفرق ميشوند و با تخليه شهرباني از پاسداران وضع به حال عادي خود بر ميگردد. ولي آن چيزي كه داراي اهميت است كه همينطور كه ما در تمام مصاحبههاي خودمان گفتيم درگيري ما با چپ نماهايي هست كه توسط عوامل بيگانه از قبيل امريكا و اسرائيل تغذيه ميشوند و هدفشان ايجاد آشوب و موج دادن ذهنها به اين كه خطر كمونيست در اينجا هست كه ايران نتواند مستقيماً يك سياست انتخاب بكند و كمافي السابق وابسته به غرب بشويم، وگرنه ما فكر ميكنيم كه كمونيست واقعي كه واقعاً انقلابي باشد اينطور توطئه عليه پاسداران انقلابي نميكنند. سپاهي كه الان انقلابي بودنش برهمه ثابت شده. سپاهي كه تمام افرادش براي شهادت آماده هستند و به هيچ وسيله نميتوانند آنها را بخرند اين هست كه ما ميبينم تنها سازمان انقلابي كه با دادن خون و شهيد از اين انقلاب پاسداري ميكند براي گسترش و تداوم آن در جهان ميكوشند اينطور مورد حمله و هجوم ضد انقلاب بنام كمونيست با گروههاي چپي كه هيچگونه اصالتي نداشته ندارند و تظاهر به انقلابي بودن ميكنند قرار گرفتهو گرفتار اين طور درگيريها ميشوند. 
	در مورد يك قسمت از توطئههايي كه صورت گرفته همانطور كه خودتان اشاره كرديد روبرو قراردادن اين مردم در برابر برادران پاسدار است كردستان و بلوچستان و وقايع اخير در بندر انزلي نشانگر اين مطلب است. شما چه تدبيري براي جلوگيري از اين توطئه انديشيدهايد.؟

-ما به تمام واحدهايمان توصيه كردهايم و دستور دادهايم كه از هر گونه درگيري با مردم بپرهيزند و در مواردي كه اعتصابات و تظاهرات پيش ميآيد. خيلي با احتياط عمل بكنندو سعي كنند كه با مردم هيچگونه درگيري پيدا نكنند ولي متأسفانه با توجه به احتياطهاي لازم كه از طرف برادران ما ميشود. يك عده عوامل ضد انقلاب مسلحانه خودشان را داخل جمعيت ميكنند. و با شروع تيراندازي و عينا با كشتن يكي دو نفر سبب ميشوند كه تمام جريانات را به گردن سپاه پاسداران بيندازند. و حال آنكه در فاجعه مريوان هم دو نفري كه در ابتدا كشته شده بودند كساني بودند كه از عقب تيرخورده بودند و همان دو نفر سبب شده بودند كه احساسات مردم را تحريك بكنند و عليه سپاه بلند شوند..
	ظاهراً در قبل هم در اصفهان يك چنين برنامههايي راه انداخته بودند. منتهي به اشتباه يكي از همكاران خودشان را كشتند. سپاه چه تدابيري به غير از اينها كرده است ؟   

-ما البته علاوه بر اينكه دستور داده بوديم كه افراد خوب عمل بكنند و در درگيريها خودشان را آلوده نكنند ما درصدد هستيم كه كليه اين عوامل ضد انقلاب كه اغلب آنها براي ما و مراكز و  محل تجمع ما شناخته شدهاند دريك فرصت مناسب تمام اينها را دستگير خواهيم كرد. 
در بندر انزلي طبق يك نقشه دقيق و حساب شده پس از درگيري خونين از پاسداران كمك ميخواهند و سپس ميكوشند مردم را در مقابل سپاه پاسداران قرار دهند.ما آنها را پس از دستگيري تحويل دادگاه انقلاب خواهيم داد منتها بخاطر اينكه بعضي از درگيريها ممكن است حساسيتهايي ايجاد بكند كه اين حساسيتها مردم را تحريك بكند فعلاً مجبور هستيم كه يك مقدار از شدت عمل خودداري بكنيم. 
	درگيري پاسداران با چپ نماهايي است كه توسط آمريكا و اسرائيل تغذيه ميشوند.

-براي سپاه خيلي راحت بود تمام اين عواملي كه شناخته شدند تحويل مقامات قضايي بدهد.شما در صحبت قبلي خود موضوعي مطرح كردهايد و آن  وجود عواملي در مراكز دولتي و ارتشي كه بر عليه انقلاب و سپاه پاسداران كار ميكنند ؟ اصولاً از مواقعي كه رژيم گذشته كليه شخصيتهاي سياسي و اجتماعي را در زندانها و شكنجهگاهها نابود كرد. هر گونه امكان رشد شخصيتها ي سياسي و مردمي را از بين برده است. اين است كه اصولاً با قحط الرجال روبرو هستيم و بخاطر كمبود متخصص و لايق در بسياري از دستگاهها افرادي كه ضد انقلاب هستند هنوز بر سركار هستند و تصفيه نشدهاند و اين افراد بر طبق آن عادت طاغوتي خودشان هر چند وقت يكبار طبق برنامهاي كه الان تنظيم كردهاند ضربههايي مي زنند و متأسفانه عدهاي از برادران ما را شهيد ميكنند اين مساله يك حقيقت تلخي هست كه وجود دارد. و براي تصفيه اين جريانات يك مقدار زمينه مساعد است. 
اطلاعيه سپاه پاسدران انقلاب اسلامي سنندج
سنندج ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: اين اطلاعيه ازطرف سپاه پاسدران انقلاب اسلامي سنندج منتشر شد. 
بسم الله الرحمن الرحيم-بنابر شايعاتي كه در شهر پخش شده و طبق اسناد موجود در اين مركزضد انقلاب كه به زبان بيان مقاصد شوم صهيونيسم جهاني تبديل شده است. آرزوي ايجاد جنگ، داخلي در ايران را در سر ميپروراند و براي شروع اولين قرباني شهر سنندج را در نظر گرفته است. براين اساس سپاه ضمن مطلع كردن برادران و خواهران همشهري اعلام ميدارد. مسووليت هيچگونه برخوردي را بعهده نخواهد گرفت و اجازه نخواهد داد جنايات ضد انقلاب در مريوان، پاوه، سردشت و ديگر شهرهاي كردستان عليه انقلاب اسلامي ايران و مسلمانان جهان دوباره پژمرده شود، مسلمانان آگاه باشيد آنهايي كه مانفع خود را از دست دادهاند چه قدرتهايي خارجي و چه عوامل آنها در داخل و آنهاييكه به اهداف غير اسلامي خود نائل نشدهاند جان، مال و حتي نواميس مسلمين را سنگري براي اجراي مقاصد پليد خويش قرار دادهاند و در اين راه از ايجاد هر گونه آشوب و خونريزي و تهمت بخصوص بر عليه انقلابيون و كسانيكه در سنگر اسلام ايستادهاند خودداري نمينمايند. برادران و خواهران آيا آنهاييكه خانهها را بمبگذاري ميكنند و مسلمانان را تهديد به ترور مينمايند مگر همينها نيستند كه روزها در خيابانهاي شهر شعارهاي بظاهر انقلابي ميدهند و بيشرمانه خود را طرفدار خلق كرد معرفي مينمايند. آيا جز اين است كه آنها ميخواهند ميدان را از وجود افراد مسلمان و افكار اسلامي خارج كنند؟ ما اعلام ميكنيم كه همچنان قاطعانه در جبهه اسلام خواهيم ايستاد و در اين راه تنها از خدا ياري ميطلبيم و در برابر حركات خائنين و عوامل اسرائيل غاضب با تمام قدرت ميايستيم و البته كسانيكه بي تفاوتي را شيوه خود نمودهاند مسوول هر گونه توطئهاي كه بر عليه آنها ميشود خواهند بود.                                              
روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سنندج 
خبرنگار سياسي ما در گزارشي مينويسد: امروز براي همه كارشناسان مسايل سياسي در ايران مسلم شده است كه هدف اسرائيل و آمريكا در ايران در مرحله اول متلاشي كردن نهادهاي نو پاي انقلاب كه ستون فقرات خيزش اسلامي ملت ايران را تشكيل ميدهند از قبيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و حزب جمهوري اسلامي و …. ميباشدو براي اين موضوع نقشه دقيق و مفصلي تهيه شده است كه بوسيله مزدوران آگاه سازمان سيا و بعضي از دوستان ناآگاه اجرا ميگردد.(جمهوري اسلامي30/7/1358)
گفتگوي تلفني با ابو شريف
س: سپاه پاسداران سنندج اعلام كرد توطئهاي در جريان است.نظر شما چيست؟ 
ج: ما به اين نتيجه رسيديم كه كه ضدانقلاب ميكوشيد با به وجود آوردن  درگيريها و تحريك احساسات و احتمالا درگير كردن ميان مردم در اين جريانات و كشته شدن عدهاي از آنان احساسات مردم را تحريك كردو همانطور مه پيشبيني ميكرديم ما توطئهاي بوقوع پيوست وعدهاي به يك كتابخانه مذهبي حمله كردند وبا انداختن سنگ و آب دهان اهانت كردند به مقدسات مذهبي باعث درگيري شدند. در كردستان اكثر مردم مسامحه دارند در اين درگيريها يكي دو نفر كه خيلي دور بودند معلوم نبود با تير هوائي افراد سپاه يا با تيرهايي كه از داخل مردم شليك ميشد از بين رفتند. بالاخره اين را بعنوان اينكه سپاه انجام داد، دستاويز كردند.اين توطئهايست كه الان در شهر سنندج و در ساير شهرها مقدماتش دارد فراهم ميشود كه مردم را با پاسدار درگير كنند. 
س: سپاه پاسدران در مقابله با تبليغات دامنه دار ضد انقلاب عليه نهادهاي مردمي از جمله سپاه پاسداران انقلاب، چه تدابيري اتخاذ كرده و چه تبليغات مثبتي كرده است؟ 
ج: ما در زمينه تبليغات چندان كاري نتوانستيم بكنيم چون ما دائماً درگيري داشتيم و براي اينكه ضد انقلاب هر روزي يك مساله جديدي بوجود ميآورد بنابراين تمام نيروهاي ما تا حالا صرف مبارزه با عوامل ضد انقلاب يعني مبارزه عملياتي شده است ما از نظر تبليغات تا بحال نتوانستيم كاري بكنيم ولي در نظر داريم تبليغات دامنه داري را از راه راديو و تلويزيون و مطبوعات ارائه دهيم و مردم را در جريان بگذاريم. البته مشكلاتي هم در اين زمينه داريم يعني بعضي از سازمانها با ما همكاري نميكنند و امكاناتي را كه بايد در اختيار ما نميگذارند. 
س: اوضاع كردستان را با آخرين تحليل چگونه ميبينيد ؟ بخصوص اوضاع مهاباد.
ج: مساله كردستان بطور كلي يك مساله تمام شده است. يعني ما الان مشكلي بنام كرد نداريم. گروههاي چپ نمائي كه در منطقه وجود دارند و تحريكاتي ايجاد ميكنند و اين تحريكات مشكلاتي ببار ميآورد مساله اين است، ولي از نظر كلي و نظامي، اين مساله حل شده است. مهابادو بوكان و تا حدودي تمام شهرهاي كردستان آرام است. اما بايد متذكر شوم مساله كردستان تنها يك مساله داخلي نيست و عامل خارجي و دخالت دارد.(جمهوري اسلامي30/7/1358)
راهپيمائي و زد و خورد در سنندج
بر اثر درگيريهايي كه بعداز ظهر روز پنجشنبه گذشته رخ داد. چند تن كشته و مجروح شدند. حدود ساعت 6 بعدازظهر عدهاي در خيابان« وكيل» براه افتاده و شعارهاي ضد دولت و اهانت به رهبران انقلاب اسلامي ميدادند كه با اعتراض مردم روبرو شدند. گروهي از مردم در سنندج با سپاه پاسداران تماس گرفته و درخواست كمك كردند. پس از رسيدن يك گروه از پاسداران براي جلوگيري از درگيري در اين منطقه عوامل آشوب طلب كه گفته ميشود قصد تحريك احساسات عمومي عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را داشتند بسوي كودكان و پيرزنان تيراندازي كردند.
خبرگزاري پارس گزارش داده است كه بر اثر اين تيراندازيها چند تن كشته و مجروح شدند و حتي پيرزنان در ميان مجروحين ديده شده است. بنا به گزارش رسيده از سنندج، طرفداران جلال طالباني از ديروز در اين شهر رخنه كرده و نيروهاي خود را متمركز كرده بودند.
خبرگزاري پارس بنقل از فرمانده عمليات سپاه پاسداران گزارش داده است: ما (پاسداران) اگر قصد كشتن مهاجمان را داشتيم چهرههاي آنها براي ما شناخته شده است و اين شايعه كه بر اثر تيراندازي پاسداران به كسي آسيب رسيده قويا تكذيب ميكنيم. در دنباله اين گزارش آمده است: كشتار امروز (پنجشنبه) سنندج را انگيزهاي براي تحريك احساسات عمومي عليه سپاه پاسداران ميدانيم.
در اين ميان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سنندج طي اعلاميهاي حملات ضد انقلاب خائن را محكوم كرد. 
در اين اطلاعيه آمده است: «(پنجشنبه) عدهاي ضد انقلاب خائن به مقر سپاه پاسداران حمله كرده و با تير اندازي در ميان مردم، عدهاي را كشته و زخميكردند تا بدينوسيله به هدفهاي شوم خود برسند. 
در ضمن روز گذشته گروهي دست به راهپيمائي زدند. خبرگزاري پارس گزارش داده است كه ديروز 90درصد از مغازههاي سنندج در ارتباط با اين حادثه تعطيل بود. لازم به يادآوري است كه روزهاي جمعه اكثر مغازهها تعطيل هستند.
به عقيده ناظران سياسي هدف تحريكات شبكههاي مخفي سيا در ايران رودر رو قرار دادن با سپاه پاسداران با مردم بوده تا شعاع عمل و كارايي سپاه پاسداران فرسوده شده و در درازمدت آمريكا بتواند با بهرهگيري ازساخت بعضي از ارگانهاي نظامي برعليه انقلاب و نيروهاي انقلابي وارد عمل شود.(جمهوري اسلامي30/7/1358)
ابوشريف: امروز در مهاباد عزاي عمومياعلام شد.
اروميه – ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران بامداد امروز در يك تماس تلفني به خبرنگار ما گفت: درگيريهايي در مهاباد رخ داد و ضد انقلاب در اين شهر شروع به ساختن سنگر و قطع ارتباط بين پادگان و شهر كرده است. وي گفت كه اخبار رسيده حاكيست كه امروز از سوي دموكراتها در مهاباد عزاي عمومي اعلام شده و تظاهراتي در مهاباد انجام خواهد شد. ابوشريف در مورد اين خبر كه سپاه پاسداران در محل اصلي خود مستقر هستند، توضيحي نداد.(كيهان3/8/1358)
حمله مهاجمان
معاون ابو شريف: مهاباد در دست دمكراتها است. اوضاع مريوان، نگران كننده است.
ظرف دو روز گذشته درگيريهايي در مهاباد روي داد و به گفته ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران ايران ضد انقلاب در اين شهر اقدام به ساختن سنگر و قطع ارتباط بين پادگان و راه اصلي اروميه و محاصره سپاه پاسداران كرده است. به گفته وي همچنين تيراندازيهايي به محل سپاه پاسداران و پادگان مهاباد نيز به  شده است.
رفت و آمد دموكراتها
از سوي ديگر «جبروتي» معاون ابوشريف بعدازظهر پنجشنبه به خبرگزاري پارس گفت: «مهاباد در دست دمكراتها است و دمكراتها آزادانه در شهر رفت و آمد ميكنند، ولي هيچگونه حملهاي به مقر سپاه پاسداران نشده است. گزارشهاي رسيده از مهاباد حاكي است كه پريشب مهاجمان ضمن حمله به يك خودرو ارتشي، سرگرد دكتر «يحيوي» پزشك لشكر 64 اروميه را كه در مهاباد مشغول انجام وظيفه بود، ربوده و به قتل رساندند. جنازه سرگرد دكتر يحيوي در حاليكه از چندين نقطه بدن چاقو خورده بود صبح ديروز در خارج شهر مهاباد پيدا شد. همچنين در جريان درگيريهاي پريشب مهاباد يك مجاهد نيز به نام« اصغرزاده» به شهادت رسيد. جنازه هر دو تن ديروز به اروميه انتقال يافت قرار است امروز (شنبه) طي مراسمي بخاك سپرده شوند. سرگرد دكتر يحيوي به اتفاق گروهي از پرسنل ارتش، بمنظور سركشي و رسيدگي بوضع مجروحين پادگان مهاباد با يك خودرو در حركت بود كه در اطراف سد مهاباد هدف گلوله مهاجمان قرار گرفت. در اين حمله مجاهد اصغرزاده نيز به شهادت رسيد.» (اطلاعات5/8/1358)
غرب كشور همچنان ناآرام است.
شهرهاي مناطق غربي كشور همچنان ناآرام است. گزارشهاي رسيده حكايت از درگيري پاسداران و نيروهاي نظامياز يك سو و دموكراتها از سوي ديگر دارد. در اين  ميان مهاباد به عنوان يكي از مراكز مهم دموكراتها نسبت به شهرهاي ديگر از حساسيت بيشتر برخوردار است. ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران پريروز در گفتگويي با خبرنگاران اعلام كرد: درگيريهايي در مهاباد رخ داده و ضد انقلاب در اين شهر شروع به ساختن سنگر و قطع ارتباط، بين پادگان و راه اصلي اروميه و محاصره كردن سپاه پاسداران كرده است. ابوشريف افزود: ضد انقلاب چند شب پيش تيراندازيهايي به محل سپاه پاسداران و پادگان مهاباد انجام داد و روز بعد يعني پنج شنبه افراد حزب دموكرات در مهاباد عزاي عمومياعلام كردند. ابوشريف در مورد اين خبر كه سپاه پاسداران مهاباد به تصرف دموكراتها درآمده گفت: اين خبر صحت ندارد و افراد در محل سپاه پاسداران مستقر هستند. سخنگوي سپاه پاسداران مهاباد نيز گفت: يك درگيري بين افراد ارتش و افراد حزب در اطراف كوههاي مهاباد روي داده و گفته ميشود در اين درگيري، سه خودروي دموكراتها منهدم شده است. ولي سرهنگ نجفزاده فرماندهي پادگان مهاباد اين خبر را تأييد و يا تكذيب نكرد. در اين ميان باكري فرمانده سپاه پاسداران اروميه گفت: رويهم رفته در مهاباد درگيري بين ارتش و سپاه پاسداران از يك سو و دموكراتها در سطح خيلي پايين يعني به صورت تك تيراندازي جريان دارد و حمله با سلاحهاي سنگين ديده نميشود. (كيهان5/8/1358) 
وضع مدارس
خبرنگار خبرگزاري پارس در سنندج در پي انتشار شايعاتي كه حكايات از آن داشت تمامي مدارس ابتدايي ـ راهنمايي، تحصيلي، دبيرستانها و دانشسراي مقدماتي و كادر آموزشي اين مراكز و همچنين شهرستان مريوان و بانه قصد دارند در كلاسها حاضر نشوند، گزارش داد كه چنين شايعاتي صحت ندارد و تنها دبيرستان شاهپور سابق تعطيل بوده و ساير مؤسسات آموزشي در سطح شهر سنندج مانند روز پيش فعاليت داشتهاند. خبرنگار خبرگزاري پارس در تهران در تماس با فرمانده سپاه پاسداران مستقر در سنندج تماس گرفت و اوضاع اين شهر را جويا شد. «فريد تعريف» خبر تعطيل دانشكدهي تربيت دبير سنندج در روزهاي شنبه و يكشنبه و دوشنبه اين هفته را تكذيب كرد و گفت: گروهي ضد انقلاب قصد دارند مدارس سنندج را متشنج كنند و با نشر اخبار دروغ دربارهي اوضاع مهاباد در شهر قصد تحريك افكار را دارند و توصيه ميشود كه ميبايد هر چه زودتر مقامات مسوول دستور به يك سلسله تبليغات اسلاميوسيع در منطقه بزند. فريد تعريف فرمانده سپاه پاسداران سنندج افزود: كه ديشب كه منزل شخصي در اين شهر كلت، تفنگ، نارنجك جنگي و سه راهي آماده و غير آماده و ديناميت بدست آمده و اين شخص بازداشت شده است. وي از ذكر نام شخص بازداشت شده خودداري كرد. «فريد تعريف»در پايان گفت كه در كامياران، ديواندهر و قروه اوضاع آرام است. (كيهان5/8/1358)
سنندج آرام است.
اوضاع سنندج آرام است و مردم اين شهر شبهاي آرامي را پشت سر ميگذارند. يكي از مسوولين سپاه پاسداران مستقر در سنندج بنام «فريد» در يك تماس تلفني ضمن اعلام اين مطلب گفت: اوضاع شهر در حال حاضر آرام است و شهرباني مسووليت حفظ نظم را به عهده گرفته است. وي اضافه كرد: گشت شبانه در شهر برقرار شده ولي دانشآموزان سنندج با تظاهرات خود براي بار دوم به مدت سه روز ديگر اعلام اعتصاب كردهاند اين موضوع در پي وقايع چند روز گذشته و محاصره اقتصادي شهر مهاباد بوده ولي بعد از پايان محاصره من دليلي براي اين عمل آنها نميبينم. افسر نگهبان شهرباني سنندج به خبرنگار كيهان گفت: با آمدن رييس شهرباني جديد «سرهنگ هويدا» شهرباني سنندج با ماموران غير بوميتقويت شده است و هر شب حدود سه تن از ماموران حفظ نظم و امنيت شهر را به عهده گرفتهاند و چند شب است كه سنندج شبهاي آراميرا ميگذراند.(كيهان5/8/1358)
مسوول روابط عموميسپاه پاسداران: قبل از حوادث كردستان، پاسگاههاي ژاندارمري در داخل عراق بودند.
مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران جمهوري اسلاميدر يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگاران كيهان به اقدامات انجام شده توسط سپاه در شرق ايران اشاره كرد و همچنين مطالب تازهاي نيز در ارتباط با وقايع بندر انزلي عنوان كرد در اين گفتگو مسوول روابط عمومي سپاه از مسوولان راديو تلويزيون به شدت انتقاد كرد فروتن مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران در اين گفت و شنود با خبرنگار كيهان ضمن برشمردن علل تشكيل سپاه و اهدافي كه اين سپاه در جهت تحكيم مباني انقلاب اسلامي ايران در پي آن است گفت: سپاه پاسداران از ابتداي تأسيس كاري جز حفظ و نگهداري از انقلاب نداشت و همواره كوشيده تا دستاوردهاي انقلاب را محافظت كند با بيداري و آگاهي در مناطق مختلف بويژه كردستان با ضد انقلابيون مبارزه كرد و عليرغم شهداي زيادي كه داده موفقيتهايي هم داشته است كه قضاوتش را به عهدهي مردم گذاشته است. 
همكاري ارتش
فروتن سپس به مسالهي انسجام پاسداران و كمكهاي ارتش به سپاه پاسداران انتشار كرد و گفت: برادران ارتشي كمكهاي زيادي به ما كردهاند و اين كمكها همچنان ادامه دارد. ارتش غير از اعزام برادران سرباز و فرستادن آنها به همراه پاسداران، كمكهاي رفاهي، درماني و مواردي كه ما به آن نياز داشتهايم را به ما كرده است. اما عليرغم كمكهاي بيدريغ برادران ارتشي ژاندارمري همكاري لازم را با ما نداشته و همواره خودش را از پاسداران دور نگه داشته و من از اينجا از مطبوعات و ساير رسانههاي گروهي به شدت گلهمندم زيرا كه حقايق و مسايل را به گونهي ديگري عنوان ميكند و تاكنون سعي نكردهاند اقدامات و فعاليتهاي مؤثر و مثمر ما را منعكس كنند. تاكنون اخبار صحيحي از برنامه و كارهاي پاسداران در راديو و تلويزيون و روزنامهها انتشار نيافته و مردم مبارز و شريف ايران به درستي از برنامهها و كارهاي سپاه اطلاع ندارند. تبليغات مغرضانه ضد انقلابيون و مخالفين انقلاب اسلامي عليه پاسداران تشكيلات سپاه نيز عامل ديگري است كه مردم را در نوعي ناآگاهي نگاه داشته و ذهن آنها را نسبت به پاسداران خراب كرده است. قبل از بروز ناآراميها در كردستان و قبل از اينكه اولين گلوله در اين منطقه شليك شود گروه تحقيق سپاه به كردستان رفت و به بررسي اوضاع پرداخت اين گروه پس از بازگشت به كردستان گزارش مفصلي تهيه كرده است كه اكنون با ديگر مدارك و عكسهايي كه گرفته شده در آرشيو سپاه موجود است. اين گروه در گزارشش اعلام كرده بود كه بيش از 14 كيلومتر از خطوط مرزي تغيير يافته و تعداد زيادي از پاسگاههاي ژاندارمري در اين منطقه خارج از مرز بوده و در خاك كشور عراق قرار داشته است. به محض آگاهي يافتن از اين مساله مهم  و ديگر مواردي كه اين گروه در گزارشش به آن اشاره كرده بود در صدد ملاقات با آقاي مهندس بازرگان در آمديم كه متأسفانهايشان ما را نپذيرفتند و مسالهي به اين مهمي به هيچ گرفته شد. 
خط امام 
كساني كه در سپاه فعاليت ميكنند اعم از پاسداران كه در خط اول جبههاند و ديگران كه در بخشهاي اداري آن كار ميكنند همگي در خط امامند و راهي جز راه امام نميروند اينان با ايمان كامل به انقلاب اسلامي و رهبري انقلاب از جان و دل كوشش ميكنند و عليرغم امكاناتي كه دارند همچنان حافظ دستاوردهاي انقلاب هستند. به تاييد فرماندهان ارتش و ديگر مقامات مملكتي انسجام سپاه از انسجام ارتش و ژاندارمري بهتر است و سپاه در وضع ايدهآلتري به سر ميبرد. متاسفانه همانطور كه اشاره كردم چون راديو تلويزيون تاكنون برنامههاي درستي از سپاه براي مردم ارائه نكرده و مردم آن آگاهي لازم را كه بايد از پاسداران و سپاه داشته باشند ندارند. در نتيجهاين سئوال براي همه مطرح است كه سپاه پاسداران چگونه سازماني است؟ و يا وجود پاسداران به چه دردي ميخورد؟ اگر سرپرست راديو تلويزيون واقعاً انقلابي بود و در خط امام حركت ميكرد تلويزيون را اينچنين انحصاري نميكرد و حداقل برنامهايي هم براي انعكاس فعاليتها و مبارزات دليرانه پاسداران هم تهيه ميكرد. تا مردم شريف امام بدانند كه سپاه پاسداران چگونه تشكيلاتي است. و پاسداران چه كارهايي ميكنند. مردم ايران بايد بدانند كه ما پيمان بستهايم و همقسم شدهايم كه خون شهداي انقلاب را حفظ كنيم و تا آخرين قطرهي خونمام به اين انقلاب و اماممان وفادار بمانيم و هرگز به رهبر انقلاب و مردم ايران پشت نميكنيم. از آنجا كه مردم شريف و قهرمان ايران از اقدامات و مبارزات بيامان برادران پاسدار با ضد انقلابيون اطلاعي ندارند و اخبار و مطالبي كه ميشنوند اكثراً مغرضانه و برخلاف حقيقت است من به آگاهي تمام آنها ميرسانم كه پاسداران انقلاب هرگز كاري برخلاف مشي انقلابيشان انجام نميدهند و هرگز به روي مردم بيگناه اسلحه نميكشند و جز با دشمنان ايران و انقلابمان با كس ديگري كار ندارند. فروتن آنگاه به مساله گروههاي مخالف و اقدامات آنها عليه انقلاب اشاره كرد و گفت: گروههايي كه با انقلاب ما مخالفت ميكنند و مرتب با دروغپردازي و انتشار شايعات مختلف قصد تفرقهاندازي دارند. اينهايي كه مدافعين حقوق خلق به حساب ميآيند و مرتباًاز حقوق خلقها دم ميزنند بيايند و توضيح بدهند كه چه كسي ميلياردها تومان پول اين ملت را از داخل گاوصندوق و سازمان جغرافيايي كشور برده و چه كسي 9 گاوصندوق محتوي اسناد و مدارك و پول نقد را شكافته و محتويات آنها را به يغما برده است. اگر اينها آدمهاي واقعاً دلسوز خلقها و منافع آنها هستند بيايند و توضيح بدهند كه پولهاي موجود در سارمان بازرسي شاهنشاهي سابق را به همراه مقادير زيادي از سلاحهايي كه در آنجا بوده چه كساني برداشتهاند و با خود بردهاند؟ من دلايل و مدارك و اسناد كافي در اين زمينه دارم و در ضمن متعهد تمام حرفهايي ميشوم كه ميزنم و تاكنون زدهام حاضرم مرا در يك دادگاه به محاكمه بكشند تا صحت و سقم مطالب عنوان شده را ثابت كنم. همين گروههاي مخالف بروند به زاهدان و زابل و ببينند كه پاسداران اعزاميبه اين شهرها در چه شرايطي زندگي ميكنند و تحت چه شرايطي از انقلاب مواظبت ميكنند.
بررسي مناطق شرقي
مسوول روابط عموميسپاه پاسداران در ادامه اين گفت و شنود در خصوص اقدامات سپاه در استانهاي شرقي ايران گفت: به منظور بررسي مناطق شرق، بخصوص استان سيستان و بلوچستان هفته گذشته در معيت هياتي از اعضاي گروه تحقيق و چند تن از مسوولين سپاه به شرق رفتيم و بيش از يك سوم اين منطقه از زاهدان تا گنبد و تربت حيدريه را مورد بازديد قرار داديم. اين منطقه نيز از مناطقي است كه ممكن است توسط ضد انقلابيون دچار ناآرامي شود، وضع مرزها در اين منطقه چندان رضايتبخش نيست وضع پاسداران مستقر در اين مناطق مطلوب است و پاسداران آماده همه گونه برخورد و درگيريهاي احتمالي با ضد انقلابيون هستند تمام سعي شوراي فرماندهي و مسوولان سپاه بر اين است كه ذهن مردم بويژه مردم مناطق كردنشين را نسبت به وظايف پاسداران روشن نمايند و تبليغات سويي را كه از سوي ضد انقلابيون اشاعه يافته است خنثي كنند. اين عمل كمك مؤثري به ادامه مبارزات پاسداران عليه ضد انقلابيون ميكند و راديو و تلويزيون به خصوص با پخش برنامههاي كردي و اعلام اين حقايق به زبان كردي ميتواند كمك مؤثري در اين راه به عمل آورد اينكه مردم ميپرسند چرا در درگيريهاي كردستان يا مناطق ديگر پاسداران بيشتر شهيد ميشوند. اين به اين علت است كه پاسداران را به گونه ديگري جلوه دادهاند. و تبليغات نادرست دشمنان و ضد انقلابيون، پاسداران را دشمن شماره يك مردم كرد معرفي كردهاند. علاوه بر اين پاسداران هميشه پيشاپيش سربازان و ديگر نيروها به استقبال گلوله ميروند و از درگيري و مقابله با ضد انقلابيون باكي ندارند اينان در بدترين شرايط زير رگبار مسلسل به مأموريتي كه به عهدهشان گذاشته شده ميروند. پس از پايان سخنان مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران در بندر انزلي، مطالبي در خصوص چگونگي درگيريهاي اخير در اين شهر ايراد كرد و گفت: برخلاف آنچه كه از طريق راديو و تلويزيون و روزنامهها اعلام شد درگيري بين پاسداران و عدهاي عناصر فرصتطلب و شناخته شده صورت گرفت كه منجر به شهادت 4 نفر و مجروح شدن 9 نفر از پاسداران گرديد. مردم بندر انزلي با پاسداران روابط خوبي دارند و حتي خودشان خواستار بودهاند كه سپاه در شهرستان ايجاد شود اين شهر بواسطه وجود افراد غير بومي كه در ميانشان افراد مشكوك و فرصتطلب نيز زياد است اغلب دچار مشكلاتي شده است و از سوي آنان براي مردم نارضايتيهايي فراهم آمده است كه در چند مورد پاسداران اين مشكلات و نارضايتيها را برطرف كردهاند. وجود عدهاي از اراذل و اوباش، قمهكش و چاقوكش كه به كارهاي خلاف قانون از قبيل فروش مشروبات الكلي و فروش مواد مخدر اشتغال دارند از جمله كساني هستند كه به آرامش شهر لطمه ميزنند و اغلب وقايعي را در شهر بوجود ميآورند. در جريانات چند روز قبل اين شهر كه در ارتباط با خواستهاي صيادان بوقوع پيوست عدهاي از اين اشخاص به گروههاي ديگري كه حتي مسلح هم بودند، در اين وقايع شركت كردند و در نتيجه تيراندازي و حمله به مردم، چند تن از ماهيگران كشته شدند. در حوادث شهر بندر انزلي منافقين و گروههاي مخالف حتي از تيربار سنگين نيز استفاده كرده بودند و زير پل غازيان تيربار كار گذاشته بودند كه 2 تن از پاسداران ما روي همين پل به شهادت رسيدند. اين مقام در پايان اين گفت و شنود اضافه كرد پس از اتمام درگيريها در بندر انزلي مردم شهر كه دريافته بودند اين وقايع از سوي پاسداران صورت نگرفته وماهيگران كشته شده بوسيلهي پاسداران كشته نشدهاند، دست به يك راهپيمايي زدند و به طرفداري از پاسداران شعار ميدادند. آنان مصراً خواستار تشكيل مجدد سپاه شدهاند و اعلام كردهاند كه پاسداران در اين شهر مجدداً كار امنيت و حفاظت از اين شهر را به عهده بگيرند.(كيهان7/8/1358)
بيانيه سپاه پاسداران در رابطه با حمله دموكراتها در بوكان
سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلاميديشب در تهران اعلام كرد سپاه پاسداران مستقر در بوكان ساعت 5/10 صبح ديروز توسط گروهي از مهاجمان مورد حمله قرار گرفت كه پس از چند ساعت زد و خورد، يك پاسدار شهيد و 2 پاسدار مجروح شدند. سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب در اين باره اعلام كرد: ساعت 5/10 صبح ديروز گروهي از دموكراتها به طرز ناگهاني به طرف سپاه مستقر در بوكان حمله كردند و به سوي آنان تيراندازي نمودند و اعضاي سپاه به اين تيراندازيها پاسخ گفتند كه سرانجام پس از مدتي زد و خورد يكي از برادران پاسدار شهيد و 2 نفر ديگر مجروح شدند. وي اشاره كرد كه در جريان اين درگيري تعدادي از دموكراتها و مهاجمين نيز كشته و مجروح شدند كه آمار دقيقي در دست نيست. وي در مورد علت حادثه گفت: علت اين گونه حوادث تنها حمله مهاجمان است. زيرا اين روزها اعضاي سپاه دستور حمله ندارند و هميشه مهاجمين باعث تحريك ميشوند. ديروز هم عدهاي به سوي پاسداران تيراندازي ميكنند و پاسداران نيز به آتش آنان پاسخ ميدهند. از سوي ديگر ديروز روابط عموميسپاه پاسداران با انتشار اطلاعيهاي از كليه پزشكان استمداد كرد كه با اين سپاه همكاري نمايند. متن اطلاعيه به اين شرح است: اكنون كه انقلاب شكوهمند ملت مبارز ايران پا به مرحله نوين گذاشته است و احتياج به نيروهاي تازه نفس متخصص دارد بر هر فرد مسلمان و مبارز واجب است كه بدون در نظر گرفتن منافع شخصي و تنها بر اساس وظيفه ملي و مذهبي به كمك نيروهاي انقلابي فعال بشتابد تا بدين وسيله گاميمثبت در جهت انقلاب برداشته باشد. هموطنان عزيز! برادران جان بر كف شما كه از طرف امام ماموريت حفظ مرزهاي انقلاب را دارند و جان خود را براي راحتتر زندگي كردن شما در طبق اخلاص نهادهاند احتياج به كمكهاي بيدريغ شما دارند. در اين مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي احتياج به همكاري برادران پزشك كه در راهه انقلاب و مبارزه پيوسته كوشيده و ميكوشند كه شريك باشند جهت اعزام به غرب كشور را دارند. از كليه برادران پزشك كه حاضرند در منطقه غرب كشور در راه انقلاب جانبازي نمايند دعوت ميشود كه براي همكاري به ستاد مركزي سپاه پاسداران مراجعه نمايند.روابط عموميسپاه پاسداران(كيهان8/8/1358)
پاسداران در بوكان به درجه شهادت رسيدهاند.
اطلاعيه سپاه پاسداران در مورد شهادت 7 پاسدار                                                                                            
تهران ـ خبرگزاري پارس: ديشب اين اطلاعيه از سوي ستاد عملياتي سپاه پاسداران منتشر شد: 
بارديگر دست جنايتكار آمريكا از آستين ضد انقلاب چپنما بيرون آمده و هفت نفر از پاسداران و بهترين فرزندان خلق اسلام را به شهادت رسانيد و اين در زماني است كه مذاكرات حسننيت در جريان است. پاسداران بخاطر نشان دادن حسننيت از مدتها پيش عمليات خود را متوقف نمودهاند. درود به روان اين شهيدان جانباز كه خون پاك خويش نو نهال انقلاب اسلامي را آبياري كردند. تشييع جنازه برادر پاسدار شهيد حسين كريمي، شهيد بوكان و 2 برادر شهيد همراه، ايشان ساعت 9 صبح امروز چهارشنبه 9/8/58 از پزشك قانوني برگزار ميشود و از عموم هموطنان عزيز دعوت ميشود كه با شركت در اين مراسم، بارديگر با آرمان اين شهيدان تجديد عهد نمايند. ستاد عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(كيهان9/8/1358)
عده شهداي بانه افزايش يافت. 
سخنگوي سپاه پاسداران: 40 تا 45 نفر 
سخنگوي سپاه پاسداران در تماسي با روزنامه بامداد گفت: «طبق آخرين اطلاعاتي كه به دست ما رسيده است تعداد كشته شدگان حادثه بانه بين 40 تا 45 نفر است كه البته اين تعداد با احتساب مجروحيني است كه در بيمارستان به درجه شهادت نايل آمدهاند». وي همچنين گفت:«در اين درگيريها يكي از خبرنگاران سپاه پاسداران كه براي تهيه گزارش به منطقه اعزام شده بود به دست مهاجمين اسير شده و هنوزاز سرنوشت او اطلاع دقيقي در دست نيست».(اطلاعات13/8/1358)
تسليح عشاير اشتباه بود.
يوسفزاده مسوول روابط عموميسپاه پاسداران اروميه گفت: از همان اوايل تا به حال مسلح كردن فئودالها در ميان بوده و مسايل مختلفي را بر انگيخته است. كارشناسان دولت موقت در مورد اين مساله معتقد بودند. كه اول بايد حاكميت نظامي را پياده كنيم سپس به اهداف سياسي برسيم. ما آن موقع مسايل زيادي را پيشنهاد دادهايم. ولياينها به خاطر برداشت خودشان در منطقه ـ كه غلط بوده ـ اين طور نتيجه گرفتند كه چون فئودالها به عنوان عشاير كردستان به خصوص كردنشينان آذربايجان غربي نفوذ زيادي را در منطقه دارند. آنها را مسلح بكنند تا بتوانند حاكميت نظامي خودشان را اعمال بكنند ولي در عمل همانطوري كه ما در موردش فرياد كرديم به اين نتيجه رسيدند كه كارشان اشتباه و غلط بوده و عملاً آن حركت هيچ گونه نفعي به حال انقلاب در منطقه نداشته است. بلكه حاوي ضررهايي هم بوده است و بد بينيهاي فراواني را در منطقه كرد ايجاد كرده و يك عده را به طرف احزاب ضد انقلاب كشانده است. اگر اينها از همان اول مساله را درك ميكردند و با نيروهاي سالم تماس ميگرفتند و مشورت ميكردند و مسايل را به طريق انقلابي حل ميكردند من از طريق سازشكاري فكر ميكنم اوضاع بهتر از اين بود. وي افزود دولت موقت آن موقع تصميم گرفت يك سري سلاحهاي ژاندارمري را در اختيار سران عشاير قرار دهد وام اسلحهها در نقده و اشنويه داده شد. چند ماه اول ژاندارمري تصميم گرفت پاسگاههايش را در منطقه داير كند. و بنا بر تصميم دولت ميخواست تعدادي جوانمرد را استخدام كند كه همراه ژاندارمها باشند بهاينها اسلحه داده شد اما عملاً نتيجه مثبتي عايد نشد. با اينكه ما به عنوان يك صاحب نظر اعتراض كرديم اما حرف ما عايد نشد و هر سياستي را كه ميخواستند دنبال كردند. و متاسفانه حوادث تاسف باري رخ داد و هيچ كمكي به امنيت منطقه نكرد.اين است وقتي ما ميبينيم واحدهاي ارتشي حركت ميكنند مورد حمله ضد انقلاب قرار ميگيرند. اگر قرار بود امنيت منطقه را حفظ را كنند خوب ميگيرند. با اينكه جوانمرد و ژاندارمري چرا امنيت منطقه را حفظ نكردند؟
ضرورت تقسيم اراضي فئودالها
يوسفزاده در مورد امنيت منطقه گفت: ما اول بايد در درجه اول نيروهاي ضد انقلاب را متلاشي و افراد وابسته آنها را خلع سلاح كنيم. چون اگر ما نتوانيماينها را خلع سلاح كنيم نميتوانيم حاكميت دولت را در منطقه مستقر كنيم. و در نتيجه امنيت به منطقه باز نخواهد گشت. از طرفي بايد هرچه زودتر به كارهاي عمراني در كردستان و آذربايجان و ساير روستاها پرداخت زيرا بعضي از اربابها يك عده از روستاييان را به عنوان –اينكه شاه اين روستاها را به ما داده است و الان مال ماست. از روستاهايشان بيرون ريختند و صدها نفر از روستائيان را آواره و سرگردان كردهاند. و اكنون در اطراف اروميه در زير چادرها و كومههايي كه خودشان درست كردهاند زندگي ميكنند و وضع رقتآوري هم دارند. متاسفانه دولت در اين مورد هيچ كاري نكرده است و ما از دولت گله داريم. بنابراين پيشنهاد من كه يكي از مسايل كردنشين آذربايجان و ساير منطقه است. زمين است كه بايد به زودي زمين اين اربابها تقسيم شوند. آقاي رضا اصفهاني طرح خوبي را براي اصلاحات ارضي بيان كرده كه قول خودايشان «معلوم نيست چه دستهايي در كارند كه اصلاحات ارضي را عقب مياندازد». در حالي كه قانون اصلاحات ارضي در شوراي انقلاب هم تصويب شده. پس بايد قانون اصلاحات ارضي دراين منطقه هر چه زودتر انجام شود بويژه در اروميه تا اينجا كاملاً امنيت منطقه را بدست آورد.(كيهان14/8/1358) 
مسوول سپاه پاسداران پاوه: دموكراتها خواستار مذاكره با سپاه پاسداران شدند.
·	در نوسود دمكراتها،نيروهاي ارتش و ژاندارمري آزادانه در كنار هم رفت و آمد ميكنند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: «دموكراتها در نوسود خواستار مذاكره با سپاه پاسداران مستقردر پاوه شدند». اين مطلب را «روزبهاني»مسوول سپاه پاسداران در پاوه به خبرنگار كيهان گفت و اضافه كرد: شهر نوسود در حال حاضر آرام است و دموكراتها و نيروهاي ارتشي و ژاندارمري آزادانه در كنار هم رفت و آمد ميكنند. وي آنگاه گفت: امروز در پيغامي كه افراد حزب دمكرات براي من فرستادند، خواستار قطع مبارزه و برادركشي شدند و از من تقاضاي گفتگو كردند اين دعوت را من به شرطي پذيرفتم كه دو طرف با صداقت و حسننيت با هم گفتگو كنند. وي افزود: خواسته ديگر دمكراتها عزيمت به پاوه است ولي متاسفانه چون در پاوه درگيري شديدي بين دمكراتها و مردم و پاسداران وجود داشته و گروهي از آنان برادران و يا فاميل خود را در اين درگيري از دست دادهاند من نميتوانم اجازه ورود آنها را به شهر پاوه بدهم. روزبهاني به دنبال اين مطلب گفت: اجازه داده نميشود مگر اينكه خلع سلاح تمام ارگانها و افراد غير مسوول قبلاًانجام گيرد و اطمينان حاصل شود كه درگيري پيش نخواهد آمد. حتي اگر ارتش اجازه ورود به شهر را بدهد، من نميتوانم اين اجازه را بدهم. يك مقام فرمانداري پاوه نيز به خبرنگار كيهان گفت: در شهر نوسود دموكراتها بدون درگيري وارد شهر شدهاند ولي اوضاع پاوه قدري متشنج است و دانشآموزان به دنبال دستگيري چند تن از مردم شهر كه به اتهام شركت در تظاهرات دستگير شده بودند،دست به تحصن و راه پيمايي زدند. وي افزود: آنها خواستار خروج پاسداران غير بومي و رفع دستگيري از افراد و آزادي فعاليت سياسي در منطقه شدند.(كيهان15/8/1358)
ابو شريف: وضع روبه بهبود است.
قم ـ ابوشريف فرمانده عملياتي سپاه پاسداران انقلاب اسلاميايران ديروز در گفتگويي با خبرنگار خبرگزاري پارس در قم دربارهي وضع كردستان گفت: وضع رو به بهبود است و اصولاً سپاه پاسداران مدت يكماه و نيم است كه عمليات خود را در آن منطقه متوقف كرده است. ابوشريف افزود: پس از توقف عمليات سپاه ارتش نيز عمليات نظامي خود را متوقف كرده و مذاكرات سياسي ادامه دارد ولي متاسفانه برخي از عناصر و گروههاي چپ نما براي برهم زدن اوضاع درگيريها اين ايجاد ميكنند كه مذاكرات سياسي به نتيجه نرسد. آنها سعي دارند كه بتوانند در در سايهي آن بي نظميها، به فعاليتهاي خرابكارانه خود ادامه دهند و در مرز گسترده و بازي كه داريم استفاده كرده و با اربابهاي خارجي خود تماس مستقيم داشته باشند. ابوشريف براي دادن گزارشي از آخرين تحول كردستان و ساير نقاط كشور و برخي از مسايل امنيتي جاري مملكت و بازديد از مركز سپاه پاسداران قم به اين شهر آمده است.(كيهان20/8/1358)
حملات همه جانبه
از سوي مركز عمليات سپاه پاسداران غرب كشور به خبرگزاري پارس در كرمانشاه گزارش شد كه افراد حزب دمكرات از پريشب حملات همه جانبه خود را شديداً متوجه مناطق سنندج، جوانرود، نوسود، و سقز كرده اند. در اين حملات كه ديروز هم ادامه داشت،عدهاي كشته و يا زخمي شدند. بنا به اظهار سپاه پاسداران چون از طرف هيات ويژه دولت مأمور حل و فصل. مشكل كردستان، دستور تيراندازي و مقابله با افراد حزب دمكرات داده نشده است، نميتوان دست به اقدامي زد. از سوي ديگر سپاه پاسداران مستقر در باشگاه افسران سابق سنندج به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: در حقيقت نميشود روي اين مساله تاكيد كرد كه هدف افراد مسلح اين بوده كه صددرصد به سپاه پاسداران حمله كنند. اگر چه سه آر، پي، جي7، بسوي مركز اين سپاه پرتاب شد اما چون صداي انفجارهاي ديگر درچند نقطه شهر شنيده ميشود  مبين آن است كه هدف تنها مركز سپاه پاسداران نبوده است.(اطلاعات22/8/1358)
اوضاع سنندج
اوضاع سنندج در دو روز گذشته متشنج بوده است. «فريد» مسوول سپاه پاسداران سنندج ضمن اعلام اين مطلب افزود: گروهي از فئودالهاي منطقه وابسته به سيا و ساواك كه در صورت آرامش در كردستان منافع خود را در خطر ميبينند دست به توطئه در سطح منطقه زدهاند. وي اضافه كرد: در ارتباط با اين موضوع ديشب نيز گروهي از عناصر شناخته شده وابسته به سيا و موساد كه در چهره فئودالهاي منطقه ديده ميشوند، بمقر سپاه حمله كرده ولي نتوانستند به مقاصد خود دست يابند و در اثر حمله متقابل عقب نشيني كردند. وي سپس گفت: مهاجمين كه حدود سي تا چهل نفر بودند ساعت ده ديشب به مقر سپاه حمله كردند حمله كنندگان مجهز به مسلسل هاي سبك و خمپارهانداز بودند. مسوول سپاه پاسداران همچنين گفت: اين گروه از طرفداران شيخ عثمان نقشبندي كه يكي از فئودالهاي بزرگ منطقه است و با حملات خود سعي در بهم زدن آرامش و ايجاد تشنج در منطقه دارند. هستند. بدنبال اين حمله كه تا ساعت 5 صبح امروز (ديروز) ادامه داشت، حملهاي نيز به فرودگاه سنندج صورت گرفت ولي خوشبختانه خسارتي به بار نيآورد. «فريد» در پايان يادآور شد طبق نظر اطلاعاتي ما قرار است اين حملات هر شب ادامه يابد. (كيهان22/8/1358)
پيام سپاه پاسداران غرب كشور به پاسداران پاوه
كرمانشاه - خبرگزاري پارس: از ستاد عمليات سپاه پاسداران منطقه غرب كشور مستقر در كرمانشاه متن پيام سپاه پاسداران پاوه خطاب به سپاه پاسداران جوانرود در ساعت 17.45 دقيقه پريروز اعلام شد در اين پيام ضمن تمجيد از رشادت و پايمردي پاسداران جوانرود عنوان شده كه در صورت لزوم تا پاي جان پشتيبان آنها خواهند بود.	در قسمت ديگري از اين پيام براي پاسداران جوانرود آرزوي موفقيت در راه حفظ عظمت اسلام شده است.(جمهوري اسلامي17/9/1358)
مسوول سپاه پاسداران قصر شيرين: مهاجمان
پاسگاه «بزميرآباد» عوامل سردارجاف هستند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: يكي از مهاجمان پاسگاه مرزي «بزميرآباد» جوانرود توسط فداييان امام خميني دستگير شد. در تحقيقاتي كه از اين شخص بدست آمد، معلوم شد كه مهاجمان از ايادي كدخدا محمود نظري هستند كه اين شخص نيز با سردار جاف همكاري نزديك دارد. رضايي مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شيرين ضمن اعلام اين خبر گفت: درگيري در ارتفاعات بزميرآباد بين مهاجمان و پاسداران تا روز پنجشنبه ادامه داشت و ما 102 نفر از فداييان امام خميني را از مرز آورديم و آنها براي سركوب مهاجمين عازم كوهستانها شدند. مسوول سپاه پاسداران اضافه كرد: در تعقيب و گريز 3 نفر از مهاجمان مجروح و يكي از آنها دستگير شد. پاسگاه مرزي «بزمير آباد» سهشنبه شب گذشته به دنبال هجوم افراد مسلح سقوط كرد و افراد اين پاسگاه به كوههاي اطراف گريختند و در آنجا با مهاجمين درگير شدند. (كيهان 17/9/1358)
آيتالله لاهوتي: چرا از سرپرستي سپاه پاسداران استعفا كردم؟ 
حجتالاسلام لاهوتي سرپرست سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلاميدر يك  مصاحبه اختصاصي با كيهان علل استعفاي خود را بيان داشت. وي كه در گذشته استعفاي خود را ناشي از بيماري قلبي اعلام كرده بود در اين مصاحبه به بررسي ضرورت تشكيل سپاه پاسداران از آغاز انقلاب و عملكرد آن، و وضع كنوني آن و خطرات احتمالي كه اكنون متوجهاين ارگان انقلابي است پرداخت. 
س: علل استعفاي شما از سرپرستي سپاه پاسداران چه بود؟ 
ج: من براي روشن شدن سرپرستي سپاه پاسداران و براي اينكه ابهامي براي ملت ايران باقي نمايند فكر ميكنم كه بايد به اين مساله جواب داده شود و به عنوان تيتر صحبتهايم را يادداشت كردهام: 
1ـ تحمل شكنجهها و زندانها و مكتبي كردن مبارزه.
2ـ روشنگويي در شرايط سخت و دشوار و عنوان كردن ايدئولوژي اسلامي براي نسل جوان به مكتبهاي مادي گرايش پيدا كند. 
3ـ رهبري امام در مقطع تاريخ حساس در طول 20 سال گذشته و ارائه يك خط در پيروزي مبارزه كه عبارت از يك حكومت اسلامي است كه جمهوري اسلامي در آن تبلور مييابد. 
4ـ انتقال و تبعيد امام از عراق به فرانسه و شكل جديد دادن به مبارزه.
5ـ فرار شاه از ايران و مراجعت امام به ايران و سقوط دولت بختيار كمتر از فرار شاه پر اهميت نبود.
6ـ شركت 98درصد در رفراندوم جمهوري اسلاميو 40 درصد در مجلس خبرگان و 8  الا 10 درصد شوراهاي شهر و روستا و استان خيلي كمتر از رفراندوم اول در تاييد مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسي با توجه به اين كه امام امت با دعوت به شركت در قانون اساسي از مردم دعوت فرموده بود و غالب از امام متابعت كرده بودند. 
7ـ ضرورت تشكيل سپاه پاسداران كه قبل از همه كس امام به اين ضرورت وقوف كامل داشت.
8ـ تشكيل سپاه در دولت به سرپرستي معاون نخستوزير در امور انقلاب و نمايندهاي از امام به عنوان هماهنگي دادن به سپاه و كمك به تشكيلات سپاه. 
9ـ تغييرات جهت يافتن سپاه از دولت به شوراي انقلاب و سرآغاز تعابير و تفاسير گوناگون منجمله بازوي انقلاب يك حزب شدن سپه و مامور شدن يكي از اعضاي شوراي انقلاب در هماهنگ كردم گروههاي مختلف كه اعمال نظامي انجام ميدادند كه در درازمدت ممكن بود به فاجعه تبديل شود و متأسفانه انتصاب شوراي فرماندهي افرادي كه در يك حزب عضويت داشتند به مدت 6 ماه يك مقدار بيشتر به اين مساله دامن زد و با اينكه در آييننامه سپاه آمده است كه بعد از 6 ماه بايد شوراي فرماندهي انتخاب گردد.
10ـ انتصاب مجدد همان افراد بعد از 6 ماه و اعمال نظرات ديكتاتوري ما بانه سپاه به دست شوراي فرماندهي و عدم صلاحيت شوراي فرماندهي براي اداره سپاه به خاطر مشكلاتي كه در سپاه بود و عدم هماهنگي و اعمال نفوذ براي تجديد انتصاب شوراي فرماندهي بعلت عدم آگاهي متصديان به خاطر پذيرفتن كار زياد و از عهده بر نيامدن كار زياد همه اينها منجر به  كنارهگرفتن سرپرست پياده گرديد، زيرا سرپرست سپاه قديميترين عضو سپاه و از هر كسي ديگر آگاهتر به مشكلات سپاه بود ولي به عللي شوراي فرماندهي منصوب از كنارهگيري خودداري ميكردند كه از عامل اجراي دستورات بدون چون و چراي شوراي فرماندهي بود كه به مواد شبيهتر بودند تا به يك انسان متفكر ما بايد خط امام را شناسايي بكنيم كه چهاندازه سپاه در حال حاضر با انتصاب مجددي كه شده سپاه را از خط امام خارج ميبينيم يا داخل در خط امام، و فكر كردم كه سئوالي كه بايد مجدداً جوابش را بدهم خط امام را اين تيترها بايد مشخص بكنم يكي اينكه ضد امپرياليسم بودن مبارزه هست و امام هم رهبر مبارزه است دوم، اسلاميبودن مبارزه است. سوم، طرفداري از مستضعفين كه امام در سرلوحهي برنامهي خود قرار داده بود زيرا نهضت امام پيامبر گونه است. چهارم، آشتيناپذير بودن مبارزه انسان نبايد آشتي بكند كه نمونهاش خود امام است. پنجم، با قاطعيت با مسايل روبرو شدن كار باز نمونهاش خود امام است. 
س: شما زماني كه در سرپرستي سپاه پاسداران بوديد چه هدفهايي را تعقيب ميكرديد؟ 
ج: قبل از هر چيز اجازه بدهيد يك شرح مختصري بر اين تيترها بدهم ميگفتم اگر كسي بخواهد براي سپاه و يا تشكيل سپاه چون به هر حال من هم مطرح هستم در اين كه چرا استعفا كردم و يكي از روزنامهها به من خطاب كرده بود و خواسته بود كه سكوت را بشكنم و گفته بود كه ندانستن فاجعه ميشود و دانستن اشكالي ندارد و من هم چون در استعفايم با اشاره كرده بودم كه در يك مصاحبه علت استعفايم را بيان ميكنم، و فكر ميكنم كه براي روشن شدن مردم حتي به راديو تلويزيون هم اطلاع دادم و حالا نميدانم موافقت كردند يا فرصت پيدا نكردند به هر حال من بوسيله جرايد مجدداً به راديو تلويزيون ميگويم كه به من وقت بدهند كه در يك مصاحبه سمعي و بصري هم شركت بكنم و علت استعفاي خود و مقداري توضيحات درباره سپاه كه براي مردم بيشتر آشناتر است. بگويم من در ابتدا گفتم به اين مسايل بايد مقداري جواب گفته شود كه من چرا استعفا كردهام و اول نوشتهام تحمل شكنجهها و زندانها و مكتبيكردن مبارزه متأسفانه اين تيتر يك كم بودار هست چون خودم كسي هستم كه در زندان هم سهمي داشتم و حتي پسرم هم در زندان و شكنجه سهم مهمي داشت ولي به هر حال اين يك مساله است كسي بخواهد مبارزه كند براي رسيدن به يك هدف، اين آدم يك دفعه بعد از به ثمررسيدن مبارزه سر در بيآورد. مثلاً بگويم من سردرمدار هستم اين را جامعه به عنوان يك آدم فرصتطلب ميشناسد اگر در مبارزه به اصطلاح از روزهاي اول كه مبارزه تكوين مييافت شركت نداشته باشد به هر حال يك روز بود كه تنور مبارزه گرم بود محصول مبارزه هم پاهاي مجروح و بدنهاي سوخته و احياناً هم كشته شدن زير كشنجه، يكوقت مبارزه اينطور بود و عدهاي هم كه در آن موقع تن به مبارزه داده بودند براي تغيير اساسي كه در اين مملكت براي حكومت بود تن به اين مبارزه داده بودند و مبارزه را با اين مشكلات قبول كرده بودند و خود را آماده كرده بودند كه اين مبارزه را به ثمر برسانند و عرض كردم كه نور مبارزه گرم بود وگاهي يك انسان سالم را به اتاق شكنجه و يا اتاق حسيني ميبردند و بعد هم جسد مرده اش را از اتاق بيرون ميآوردند. يك عده از مردم مبارز را از آنجا شروع كردند و اين عده هم در مملكت زيادند و روزهاي آخر افرادي كه از زندان بيرون ميآمدند حدود پنج هزار نفر بودند و البته  تا 30 و 40 هزار نفر هم نوشتند و حال فكر كنيم آنها همه بركنار هستند و عدهاي كه آن موقع نبودند حالا هم سركار هستند اين مساله براي مردم سئوالانگيز ميشود كه در آن روز مبارزهاين مايهها راميداشت و لازم بود مردم متعهد اين جور مايه بگارند. عدهاي هم مايه نگذاشتند و احياناً به كار زراعيشان و يا از وقتي حاضر نشدند كم كنند در همان وقت فرض بفرماييد يك عده از فرصت استفاده ميكردند و تحصيل زمين و يا تحصيل ثروت اصلاً توجه نداشتند كه الان شرايط زندگي در مملكت ما چه جوري است و يك مسلمان چطور بايد باشد و اين حكومت براي اسلام چقدر خطرناك است و امام كه از مملكت تبعيد شده از مردم چه ميخواهد و يك جمعيتي الان روي كار بيايد  و يا بعداً بيايد روي كار اين براي مردم يك مساله است و براي مردمي كه مبارزه كردهاند اين تعجبآور است كه اينها تا به حالا كجا بودند. (كيهان 20/9/1358)
در حمله مهاجمان در سنندج،5 پاسدار شهيد و مجروح شدند.
روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مركز، صبح امروز اعلام كرد: در حمله گروهي از مهاجمان و عوامل ضد انقلاب به دو اتومبيل پاسداران در سنندج 2 پاسدار شهيد و 3 نفر ديگر زخميو صدها هزار تومان وجوه ماهانه اعضاي سپاه به سرقت رفت. مسوول روابط عمومي در مورد چگونگي وقوع اين حادثه به كيهان گفت: دو اتومبيل حامل سپاه پاسداران، كه ديروز مورد حمله عوامل ضد انقلاب قرار گرفت صد هزار تومان وجوه ماهانه اعضاي سپاه را كه در فرودگاه سنندج مشغول خدمت هستند، به همراه داشتند و قصد داشتند اين مبلغ را بين اعضاء سپاه تقسيم كنند. مسوول روابط عمومي در ادامه سخنانش افزود: پاسداران كه از سنندج عازم فرودگاه سنندج بودند. در نزديكي مقر دموكراتها مورد حمله مهاجمين و عوامل ضد انقلاب قرار گرفتند كه در نتيجه دو تن از پاسداران شهيد و 3 تن ديگر زخمي شدند و يك اتومبيل حامل سپاه مقداري اسلحه و مهمات و صدهزار تومان وجوه اعضاي سپاه توسط مهاجمين به سرقت رفت. مسوول روابط عموميهمچنين افزود: يك اتومبيل ديگر سپاه پاسداران نيز با تير چراغ برق تصادف كرد كه اين اتومبيل هم اكنون نيز در نزديكي فرودگاه افتاده است. (كيهان25/9/1358)
گروگانگيري 10 پاسدار توسط ضد انقلاب در كردستان
اين اطلاعيه ديروز از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منتشر شد متن اطلاعيه به اين شرح است:بسمه تعالي-اگرچه بنا به امر امام در ايجاد يك جو سالم براي رفع اختلافات و نارساييها از جان و دل همه گونه تلاش كردهايم و همواره كوشش نمودهايم كه طي دوران مذاكره هيچ اتفاقي در غرب كشور نيفتد و دشمن فرصت خرابكاري را نيابد تا صادقانه مسئله كردستان حل گردد ولي متأسفانه دشمن نميگذارد و اينك به خوبي ميدانيم كه چگونه ضد انقلاب در پوشش انقلابي به تخريب نهادها و دست آوردهاي انقلابي پرداخته و چگونه با بيپروايي تمام گستاخي ميكند ما از برادران شريف كرد سوال ميكنيم مگر ميشود بيش از اين صبر كرد آيا شما باز هم اجازه صبر كردن به ما ميدهيد؟ و آيا تحصن برادران دبير در پاوه به مااجازه ميدهد كه بازهم دست روي دست بگذاريم و عمل نكنيم هجوم وحشيانه و غير مسوولانه عوامل ضد انقلاب به 10 نفر از برادران سپاه پاسداران در تاريخ 4/10/58 كه براي مقامات خانوادههايشان به مرخصي ميرفتند و گروگانگرفتن آنها در قريه قشلاق كردستان، جزيي از نقشههاي شوم و شيطاني امپرياليسم و دستياران داخليش جهت نفاق افكني و تفرقه آندازي بين صفوف مسلمين است پيداست كه دشمن از اين رهگذر به خويش دست يافته و بي شرمانهترين برنامهها را اجرا خواهد كرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ضمن محكوم نمودن اين عمل ناجوانمردانه خواستار آزادي فروي برادران گروگان است و طبيعي كه در غير اين صورت ضد انقلاب بايد انتظار عكسالعمل شديد را داشته باشد.روابط عمومي ستاد مركز سپاه پاسداران(جمهوري اسلامي6/10/1358) 
پيام سپاه پاسدارن مستقر در پاوه در رابطه با گروگانگيري 10 پاسدار خطاب به مردم
كرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: اين اطلاعيه از سوي پاسداران مستقر در پاوه به دنبال گروگانگيري 10 پاسدار در روستاي قشلاق توسط مهاجمان انتشار يافت: 
بسم الله الرحمن الرحيم- بار ديگر دست جنايتكاران و مزدوران خود فروخته از آستين بيرون آمد و اين بار گردنه بگيران كه هرروز در لباس و نقشي ظاهر ميشوند تعداد 10 نفر از برادران پاسدار را كه جهت مرخصي و سركشي به خانواده خود عازم كرمانشاه بودند در روز دوم دي ماه در روستاي قشلاق توسط مزدوران خود فروخته به گروگانگرفته ميشوند و به نقطهاي نامعلوم انتقال يافتهاند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي واقع در پاوه ضمن محكوم كردن اين عمل ضد انقلابي از ملت ايران استمداد ميجويد تا مقامات را وادار نمايد اقدامي قاطع در مورد آزادي پاسداران و سركوبي شديد اشرار به عمل آورده و دست سپاه را براي انجام اين كار باز بگذارد در غير اين صورت هرگونه در گيري ناگهاني كه در منطقه به وجود آيد مسئوليتش به عهده مقامات مسئول و احزاب موجود در منطقه ميباشد.روابط عمومي سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي مستقر در پاوه(جمهوري اسلامي6/10/1358) 
اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلاميمركز 
اگر چه بنا به امر امام در ايجاد جو سالم براي رفع اختلافات و نارساييها از جان و دل همه گونه تلاش نمودهايم و همواره كوشش كردهايم كه در دوران مذاكره هيچ اتفاقي نيفتد و دشمن فرصتي براي خرابكاري نيابد تا مساله كردستان را حل كنيم ولي متأسفانه دشمنان انقلاب نميگذارند و اينك به خوبي ميدانيم كه چگونه ضد انقلاب در پوشش انقلابي به تخريب نهادها و دستاوردهاي انقلاب پرداخته و با بيپروايي تمام گستاخي ميكند. ما از برادران شريف كرد سئوال ميكنيم مگر ميشود بيش از اين صبر كرد، آيا باز هم شما اجازه صبر كردن به ما ميدهيد؟ آيا تحصن برادران دبير به ما اجازه ميدهد دست روي دست بگذاريم و هيچ عملي انجام ندهيم؟ هجوم وحشيانه و غير مسوولانه عوامل كثيف ضد انقلاب به 10 نفر از برادران پاسدار و گروگان گرفتن آنها در قريه قشلاق كردستان جزيي از نقشههاي شوم و شيطاني امپرياليسم و دستياران داخلياش، جهت نفاقافكني و تفرقهاندازي و تضعيف عوامل اتحاد كلمه است. پيداست كه دشمن از اين رهگذر به آمال خويش دست يافته و بيشرمانهترين برنامهها را اجرا خواهد نمود. سپاه پاسداران انقلاب اسلاميضمن محكوم نمودن اين عمل ناجوانمردانه، خواستار آزادي فوري كليه گروگانها است. و طبيعي است كه در غير اين صورت بايد انتظار عكسالعمل شديد را داشته است.روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلاميمركز(كيهان 6/10/1358)
مسوول سپاه پاسداران قصر شيرين: سردار جاف مزدوران خود را براي حمله به ايران بسيج كرد. 
در حمله مهاجمان،يك فدايي امام شهيد شد.
قصرشيرين ـ خبرنگار كيهان: در يك درگيري بين مهاجمان مسلح و فداييان امام يك نفر از فداييان شهيد شد.
ساعت 12 دو شب پيش گروهي از فداييان امام خميني كه براي گشت شبانه عازم پشت كورههاي آجرپزي در نزديكي مرز ايران و عراق بودند ناگهان مورد تهاجم گروهي مسلح قرار گرفتند. در اين حمله يك نفر از فداييان امام به نام اصغر اكبري شهيد شد. رضايي مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شيرين در مورد اين درگيري به خبرنگار كيهان گفت: سردار جاف از تمام مزدوران وابسته به خود خواسته است كه حمله به ايران از سر گرفته شود. وي اضافه كرد به محض اطلاع از اين موضوع نيروهاي خود را در مرز تقويت كرديم و گشتيهايي به مراكز حساس اعزام شدهاند. وي افزود: تعداد مهاجمين زياد بود و احتمال دارد چهار تن از آنان كشته شده باشند. (كيهان 7/10/1358)
سپاه پاسداران سنندج:قاطعانه عمل كرده و هرگز اجازه تجاوز،به كسي نميدهيم. 
كرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سنندج طي اطلاعيهاي كه انتشار نمود از مردم خواست براي دستگيري ضد انقلاب كمال همكاري را داشته باشند متن اطلاعيه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم -برادران كرد غيور و مسلمان كردستان مدتي است كه مشاهده ميشود دشمنان خارجي و داخلي ايران چندي است در خلق مستضعف كردستان نفوذ كردهاند و ميخواهند نفاق بيندازند، لذا با وجود اينكه هيات حسن نيت براي كردستان ميكوشد كردستان را از بحران سياسي آزاد كند ولي متاسفانه افراد ضد انقلاب كه ماسك ناسيوناليستي و خلق دوستي بر چهره زدهاند و برادران عزيز كرد را بر عليه سپاه تحريك ميكنند و آنها را وادار ميسازند كه به سپاهيان پاسدار هجوم ببرند و يا به آنها توهين يا كلنت زبان بزنند و يا شايعات ديگر و مورد ضرب و شتم قرار دهند، لذا اقدام انقلابي برادران دانشجوي پيرو خط امام كه لانه جاسوسي امريكا را تصرف كردهاند ثابت شد كه امپرياليسم امريكا و كشورهاي ابرقدرت، باعث تمام بدبختيهاي ماست و هر چه تاكنون، جنگ و جدال اتفاق پيش آمده دست امريكا دخالت داشته است پس ما نبايد هرگز هوشياري را از دست داده و بايد با هم متحد شويم و به ياري خدا تمامي جاسوسان داخلي و خارجي مملكت ايران را بيرون رانيم بنابراين ما از تمام گروههاي كرد و احزاب و سازمانهاي سياسي كردستان ميخواهيم با ما همكاري كرده و ضد انقلاب را دستگير كرده و به مقامات صالح و مسئول تحويل دهند، در صورت عدم همكاري ناچار پاسداران انقلاب اسلامي، به حكم وظيفه شرعي واسلامي كه دارد، وارد مداخله شده و قاطعانه عمل ميكند چرا كه اين سپاه براي پاسداران از مكتب اسلام و خلق مستضعف، و در برابر مستكبرين به وجود آمده است و هرگز اجازه تجاوز به كسي نمي دهد.درود بر خلق مسلمان كرد.نابود باد دشمنان خلقهاي ايران. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج(جمهوري اسلامي8/10/1358)
افشاگري مهم دفتر سياسي سپاه پاسداران درباره كردستان
دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب ملي، اطلاعيه افشاگرانه اي به كيهان پرده از چگونگي جريانات كردستان برداشت و ضمن انتقاد از راديو و تلويزيون درباره عدم افشاي حقايق اعلام كرد، ثناگويان شاه مخلوع به همراه رفقاي مائوييست، تروتسكيست و استالينيست و طرفداران رفيق انور خوجه و ماركسيست، لنينيست اتحاديهاي تشكيل دادهاند و همگي در راهي قدم گذاشتهاند كه امپرياليسم آمريكا را خوشايند باشد. دفتر سياسي سپاه آنگاه چگونگي گروگانگيري ده تن از پاسداران سپاه را كه تاكنون از سرنوشت آنان اثري به دست نيامده و همچنين به رگبار بسته شدن اتومبيل پاسداران در سنندج كه منجر به شهيد شدن دو پاسدار و مجروح شدن سه پاسدار ديگر شده و حمله كردن يك عضو چريكهاي فدايي خلق با بدن لخت به خوابگاه دختران دانشجو در سنندج و درگيري جوانان مسلمان و 12 مورد ديگر را فاش كرده و در قسمتي از اين اطلاعيه اضافه شده است: به راستي در ايران چه اتفاقي افتاده است كه دشمنان ديروز اينگونه امروز با يكديگر دوست شدهاند، و چه شده كه تمام اين اتهامها كه اين گروهها تحت عناوين مختلف به همديگر لقب مرتد اپورتنيست ـ روزيونيست ـ ديكتاتور و سازشكار ميدادند به يكباره فراموش شد، شايد در گذشته براي عدهاي غيرقابل تحمل بود كه بين گروههاي مختلف از راست، افراطي گرفته تا چپ افراطي رابطه دوستي و اتحاد برقرار شود اما امروز در رابطه با هدف مشترك تضعيف و يا به فرض نابودي انقلاب اسلامي همهي اين نيروها دست در دست هم براي انحاء دشمن مشترك بسيج شدهاند. متن اطلاعيه افشاگري دفتر سياسي سپاه به شرح زير است: 
دشمن برادر كرد كيست؟ در ميهن آزاد شده و اسلامي ما فاجعه يكي پس از ديگري رخ ميدهد كه عوامل مختلف با نسبتهاي كوچك و بزرگ در ايجاد آن سهيمند. تاريخ ننگين پهلوي، محروميتها و ستمهايي كه بر برادرهاي،كرد، لر، بلوچ، ترك، عرب، فارس و تركمن در طول ساليان دراز وارد آمده است. افراد و گروههايي كه در رويارويي با انقلاب اسلامي احساس ورشكستگي سياسي و مكتبي ميكند ارگانهاي دولتي كه به علت عدم ديد انقلابي و قاطعيت متناسب با انقلاب رسالت خود را به انتظار نشستن ميدانند. امپرياليسم آمريكا و مزدوران وابستهي او كه با انقلاب اسلامي ما بزرگترين ضربه اقتصادي و سياسي پس از جنگ جهاني خورده است. عوامل وابسته كه كليهي منافع خود را از دست رفته ميبينند. گروههايي كه در دنيا تنها راه رهايي از چنگال غرب را در پناه بردن به شرق مي دانند و يا تنها راه نجات از سلطه شرق را تحت نفوذ غرب درآمدن ميدانند و . . . همگي عواملي هستند كه هر كدام به سهم خويش در ايجاد بحران نقشهاي گوناگوني دارند ولي بدون شك صحنه گردان اين فاجعهها يا عوامل مزبور امپرياليستها بوده و يا برشكستگان سياسي هستند كه با پيروزي انقلاب اسلامي ما تنها راه رهايي از بن بست تزهايشان را در شكست انقلاب اسلامي ميدانند و بس. و بدين لحاظ از هيچگونه اقدام مضبوحانهاي فروگذار نميكنند. شايد در گذشته براي عدهاي غير قابل قبول بود كه بين گروههاي مختلف از راست افراطي و چپ افراطي رابطه دوستي و اتحاد برقرار شود اما امروز در رابطه با هدف مشترك تضعف يا به فرض نابودي انقلاب اسلامي همهي اين نيروها دست در دست يكديگر براي انحاء دشمن مشترك بسيج شدهاند. (والذين كفرو بعضهم اولياء بعض)،«انفال 73». 
ثناگويان شاه مخلوع به همراه شيخ عثمان نقشبندي ساواكي و سرمايهدار و فئودال معروف با چريكهاي فدايي خلق مخالف مذهب و سالار جاف فئودال و خونخوار و شاهپور بختيار مزدور و اردشير زاهدي سگ زنجيري دربار و رفقاي جعفريان معدوم و رژيم منحط عراق و نژادپرستان صهيونيسم و دزدان و غارتگران و سرگردنه بگيران كردستان به همراهي امپرياليسم آمزيكا اتحاديه مشتركي را تشكيل دادهاند كه تئورسين آن شاه خائن است كه ميگفت: با رفتن من ايران ايرانستان ميشود. اليته ميبايست تحليل رفقاي مائوئست، تروتسكيست و استالينيست و طرفداران رفيق انور خوجه، ماركسيست، لنينيست را در پشتيباني از اين اتحاديه را خواند تا بيشتر ماهيت گروهها مشخص شود. به راستي در ايران چه اتفاقي افتاده است كه دشمنان ديروز اينگونه امروز با هم دوست شدهاند چه شد كه تمام آن اتهامها كه آن گروهها تحت عناوين مختلف به يكديگر ميزدند و لقب مرتد اپورتنيست ـ رويزيونيست ـ ديكتاتور و سازشكار ميدادند به يكباره فراموش شده و همگي در راهي قدم ميزنند كه امپرياليسم آمريكا را خوشايند باشد. ماهيت كثيف و مزدورانه اينان آنقدر براي ما روشن بود كه يقين داشتيم پيام امام خميني به مردم كردستان تنها نتيجهاي كه خواهد داد بهتر و بيشتر از هميشه چهرهي منحوس آنان را براي برادران كرد و ديگر همميهنانمان برملا خواهند نمود. پس از پيام امام هزاران گزارش از جنايت، تخريب، آتشسوزي، ترور، سرقت، ايجاد رعب و وحشت و تجاوز از اين گروهها در مناطق كردنشين به ما رسيده است كه خود را مؤظف ميدانيم براي آگاهي بيشتر نمونههايي از آن را برايتان بازگو كنيم تا معلوم شود در پس شعار تو خالي خلق چه جنايات هولناكي نسبت به خلق نهفته است. 
23/8/58ـ در حدود نيمه شب يكي از اعضاي چريكهاي فدايي خلق در سنندج در حالي كه لباسهاي خود را درآورده و كاملاً لخت بوده وارد خوابگاه دختران ميشود و پس از آگاهي جوانان مسلمان بين چريكهاي فدايي خلق و جوانان مسلمان زدوخورد و درگيري رخ ميدهد.
24/8/58ـ برادر پزشكي كه از طرف دفتر عمران امام براي كمك به برادران كرد به سنندج آمده بود مورد تهاجم قرار ميگيرد. مهاجمين تمام اشياي داخل اتومبيل از قبيل دارو و وسايل پزشك را به سرقت ميبرند و دكتر را به شدت مجروح مينمايند.
25/8/58ـ يك افسر ژاندارمر كه قاتل سرهنگ شريفي را بنام ستوان يكم بهروزنيا را دستگير نموده توسط چريكهاي فدايي خلق به گروگان گرفته ميشود. (قاتل مزبور چون سرهنگ شريفي و همراهان حاضر نميشوند با هليكوپتر به عراق بروند سرهنگ شريفي را شهيد ميكند).
27/8/58ـ در حدود نيمه شب براي چندمين بار منزل آقاي قادرمرزي امام جمعه سنندج منفجر ميشود آقاي قادرمرزي به كساني كه اطراف خانهاش جمع شدهاند ميگويد: من مردم را به راه خدا و قرآن دعوت ميكردم حال كه نميخواهند از سنندج مهاجرت ميكنند.
28/8/58ـ ضدانقلاب 13 خانه را در دهكده جوانرود به آتش كشيده و اموال آن را غارت مينمايد و در برنامهاي به بخشدار جوانرود خواستار ميشود تا نيروي انتظامي و پاسداران از منطقه خارج تا منطقه به دست آنها اداره شود.
4/9/58ـ محمد كهنهپيرا 25 ساله داراي همسر و دو فرزند 4 و 6 ساله از اهالي مريوان كه در دادستاني مأمور خدمت بوده چون همكار با ضدانقلاب را قبول نميكند و به آنها جواب رد ميدهد در اين تاريخ دستگير و به سقز اعزام ميشود و چون در آنجا هم حاضر به همكاري نميشود او را اعدام ميكنند. 
4/9/58ـ بيسيم ژاندارمري مريوان توسط دمكراتها قطع ميگردد و گفتهاند در صورت برقراري ارتباط تمام افراد ژاندارمري كشته خواهند شد.
5/9/58ـ براي چندمين بار به سپاه سنندج حمله و مقر سپاه را محاصره نمودهاند.
5/9/58ـ زير پوشش رزمندگان خلق خانههاي مسلمين را با بمب منفجر ميكنند.
5/9/58ـ نمازخانه دبيرستان دخترانه اردلان منهدم شد.
12,11/9/58ـ تعدادي از صندوقهاي رأي گيري در شهرهاي مهاباد، سنندج، سقز، بانه، سردشت، بوكان و ديگر بخشهاي تابعه توسط دمكراتها و حزب كومله و چريكهاي فدايي خلق به آتش كشيده شد و تعدادي را جمعآوري مينمايند و مردم را به زور اسلحه تهديد ميكنند كه در رفراندوم شركت نكنند.
12/9/58ـ حزب كومله 5 نفر از پاسداران بوم را كه افتخاراً در اختيار سپاه مريوان بودند دستگير و پس از چند روز اعدام مينمايند و سپس اجسادشان را به خانوادههايشان تحويل ميدهند اين 5 نفر عبارت بودند از: سيد محمود حسن چناري، حسن طاهري، محمد استاد جعفر و ملا مصطفي.
13/9/58ـ يكي از برادران پاسدار سنندج كه عازم مريوان بوده است، در بين راه توسط ضدانقلاب دستگير و صبح روز بعد جنازه نامبرده با وضع بدي كه گوشهايش بريده شده بود پيدا ميشود.
25/9/58ـ اتومبيل سپاه انقلاب اسلامي كه از سپاه سنندج عازم فرودگاه بوده است در جلو ساختمان حزب دمكرات متوف ميشود و پس از گفتگوي كوتاهي ناگهان از پشت به رگبار گلوله بسته ميشوند كه دو پاسدار شهيد و 3 تن زخمي ميشوند با اينكه شهادت جگرخراش و مظلومانهي اين دو شهيد پاسداران مستقر در سنندج را سخت به هيجان آورده و همگي فرياد ميزنند چون امام دستور داده است آرامش منطقه را جهت مذاكره هيات حسننيت حفظ كنيم دست به هيچ عمل متقابلي نخواهيم زد. اي خدا اين دو شهيد مظلوم انقلاب اسلامي را از ما بپذير .
3/10/58ـ 10 نفر از برادران پاسدار پاوه كه مسلح نيز نبودهاند جهت مرخصي عازم كرمانشاه بودهاند در قريه قشلاخ كردستان به گروگان گرفته ميشوند كه تاكنون اطلاعي از آنان در دست نيست. مردم پاوه به عنوان اعتراض به اين گروگانگيري در فرمانداري پاوه تحصن كردهاند. آنچه كه گفته شد نمونهها كوچكي بود از جنايات وحشتناكي كه پس از پيام امام كه در تاريخ 26/8/58 خطاب به برادران كرد ابلاغ گرديد، واقع شده است. كه متأسفانه تا به حال مقداري از آنان در روزنامهها منتشر گرديده است و تأسفبارتر اينكه راديو و تلويزيون با سكوت خويش اين اخبار را حتي به عنوان يك خبر ساده و بدون تصور هم پخش نميكند. در عوض راديو اسراييل، عراق و بي.بي.سي كاملاً به وظيفه خود آشنا بوده و با قدرت هر چه تمامتر به تحريف حقايق كردستان مشغول هستند. ناگفته نماند كه به مجرد پيام امام برادران كرد ما به مراكز سپاه پاسداران ريخته و پاسداران را بر دوش خود گرفته و در خيابانها به راه افتاده و غريو شادي و فرياد، درود بر خميني،آسمان شهر را به لرزه در آورده بودند. دشمن كه از اين به هم پيوستگي به وحشت افتاده بود شروع به شايعه پراكني. دروغ پردازي نموده و ميگفتند دولت مركزي قصد دارد قدرت خود را تمركز دهد و به شما حمله كند آنها همچنان گفتند كه پاسداران روزي 700 تومان پول ميدهند تا شما را بكشند و ديگر شايعات. پيام امام خميني به برادران كرد يكبار ديگر به همهي مردم جهان و مخصوصاً برادران محروم كرد ثابت كرد كه انقلاب اسلامي ما جز آزادي و استقلال و برادري در پرتو تعاليم اسلامي هدف ديگري نداشته و در انقلاب اسلامي ما، تمام فرصتهاي ممكن به انسانها داده ميشود كه به تمام خواستههاي انساني خودش به طور كامل برسد. ولي دشمن براي سلب آزادي و استقلال و برادري اسلامي ما و ايجاد تفرقه بين برادران از هيچ جنايتي دريغ نمينمايد و كيست كه نداند هدف از آن همه توطئهها در ايران چيست؟ و كيست كه نداند امروز اين دست پروردههاي امپراليسم چگونه با خوشرقصيهاي خويش بر روي خون شهيدان ما آمريكا را پديد نميآورد و كيست كه نداند اين برشكستگان سياسي و ايدئولوژي و عوامل مزدور بيگانه همان راهي را انتخاب ميكنند كه رفقايشان در زمان نهضت دكتر محمد مصدق انتخاب نمودند و موجب گرديد كه آمريكا 25 سال جانيترين رژيمهاي تاريخ را بر ملت ما تحميل كنند. اگر حزب توده در سال 31 و 32 شعار ميداد كه دولت ملي مصدق را با شكست روبرو كنيم تا خودمان به قدرت برسيم و امروز چريكهاي فدايي خلق و ديگر رفقايشان براي رهايي از نابودي خويش ميكوشند تا با امپرياليزم آمريكا ماركسيسم لنينيسم را در مقابله با اسلام از مرگ حتمي نجات دهد. ادامه ترور و وحشت و غارت در كردستان توسط اين جانبان خودفروخته و مسخ شده يكي از دلايل روشن پيشتازي انقلاب اسلامي ماست زيرا كه انقلاب ما دشمن را در شرايطي قرار داده است كه تمام نقاط قوت خود را از دست رفته ميبيند و ناچاراً به ديوانگي و وحشيگري دست يازيده است. (وسماء ذات الرجعي و الارض ذات الاصدع انه لقول فصلي و ما هو باهذل انهم يكيدونه كيدا و اكيدا كيدا فمهل الكافرين امهلهم ليدا) «طارق 17». قسم به آسمان گردان و فروريزندهي باران و قسم به زمين گياه روييده كه قرآن به حقيقت كلام حق و جداكنندهي حق از باطل است و هرگز سخن هذل بيهوده نيست. آن دشمنان اسلام هر چه بتوانند كينه و مكر ميكنند و ما هم در مقابل مكرشان مكر خواهيم كرد پس تو اي رول اندكي كافران را مهلت ده و اين است قسمتي از سخنان امام در پيام به برادران كرد. خواهران و برادران هم ميهن در سراسر كشور من دست خود را پيش شما دراز ميكنم و از شما بخاطر خدا و رسول و كشور عاجزانه ميخواهم كه تمام توان خود را براي نجات كشورتان بكار بريد و اسلحههاي سرد و گرك يعني قلم و بيان و مسلسل را از نشانهگيري به روي يكديگر منحرف و به سوي دشمنهاي انسانيت كه در رأس آن آمريكا ميباشد نشانه رويد. بار الها من مأموريت خود را كه نصيحت به ملت است به قدر توان ضعيف خود انجام دادم و تو اي خدا بزرگ با قدرت لايزال خود قلب ملتها را پيوند برادرانه عطا نما. (انك قريب مجيب) سلام گرم من به ملت عزيز و برادران كرد و رحمت خدا بر همه. دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(اطلاعات10/10/1358)
سخنگوي سپاه پاسداران سنندج:سپاه از سنندج به هيچ وجه خارج نشده و هر گونه تجاوزي را شديدا پاسخ ميدهد.   
سنندج -  خبرگزاري پارس: ساعت 6 بعد از ظهر امروز ( ديروز ) مهلت آتش بس اعلام شده از سوي پاسداران انقلاب اسلامي ايران و پيشمرگان به پايان رسيد در اين زمينه سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب مستقر در سنندج گفت: سپاه پاسداران به هيچ وجه از سنندج خارج نمي شود واين  سپاه بدليل ادامه يافتن مذاكرات، اعلام بي طرفي ميكند، اما هر گونه تعرض و تجاوزي را شديدا پاسخ ميدهد، اين سخنگو افزود: «مقامات ذيصلاح به ما گفتهاند كه افراد اين سپاه بايد در سنندج باقي بمانند زيرا ما يك نهاد قانوني هستيم و  در حال حاضر نيز بعلت وجود پيشمرگان در اين شهر فعاليتهاي شهرباني و ژاندارمريمحدود است.همين گزارش حاكيست به دنبال درگيريهاي شنبه شب گذشته بين پيشمرگان و افراد سپاه پاسداران مستقر در مركز راديو و تلويزيون سنندج كاركنان اين مركز از صبح روز يكشنبه گذشته در سر كار خود حضور نيافتند اعلام داشتند چون امكان بروز در گيري و گروگانگرفتن و يا كشته شدن آنها وجود دارد به سر كار خود نميروند و در اين زمينه يكي از كاركنان قسمت خبرراديو و تلويزيون سنندج گفت روز يكشنبه اين مركز تنها يك بار خبر پخش كرده و تلويزيون اين شهر پريشب هيچ برنامهاي نداشته است».(جمهوري اسلامي11/10/1358)
آتش بس سنندج 48 ساعت تمديد شد.
سخنگوي سپاه پاسداران سنندج گفت: بدون دستور دولت تحت هيچ فشاري ازمرا كز خودخارج نميشويم.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: اوضاع شهر سنندج شب گذشته متشنج بود و تيراندازيهاي پراكندهاي در سطح اين شهر روي داد و عدهاي بسوي مقر سپاه پاسداران و فرودگاه سنندج تيراندازي كردند. يكي از مسوولين سپاه پاسداران سنندج ضمن عنوان اين مطالب به خبرنگار كيهان گفت: شب گذشته چند خمپاره به اطراف فرودگاه سنندج پرتاب شد ولي آسيب كلي به بار نياورد. يكي از سخنگويان حزب دمكرات در سنندج نيز به خبرنگار كيهان گفت در درگيري شب گذشته حزب دمكرات دخالتي نداشته است بلكه گروههايي ازمردم به تيراندازي در سطح شهر پرداختند و قصد حمله به سپاه پاسداران راداشتند وي در مورد مهلت آتشبس نيز گفت: روز گذشته در جلسهاي كه با شركت استاندار جديد كردستان و نماينده دولت و همچنين نمايندگان احزاب و جمعيتهاي سياسي در منطقه داشتيم  قرار بر اين شد كه مهلت آتشبس تا 48 ساعت ديگر تمديد شود. خبرگزاري پارس نيز از سنندج گزارش داد كه مسوول سپاه پاسداران گفته است تيراندازيهاي نيمهشب ديشب به سوي راديوتلويزيون كاخ جوانان و فرودگاه كه محل استقرار پاسداران است بود. يك دمكرات نيز براي خبرنگار خبرگزاري پارس سوگند ياد كرد كه اين تيراندازيها از سوي دموكراتها نيست بر اساس اين گزارش همچنين برق قسمتهايي از شهر ديشب قطع بود و صداي تيراندازي هر لحظه به گوش ميرسيد خبرگزاري پارس در گزارش ديگري از سنندج اطلاع داد مذاكراتي كه از صبح ديروز با حضور سرپرست استانداري كردستان و نمايندگان گروههاي سياسي مستقر در سنندج (پيش مرگان ـ چريكهاي فدايي خلق) در استانداري آغاز شده بود دقايقي قبل از ساعت 24 پايان يافت و ادامه آن به بامداد فردا موكول شد. در اين گزارش آمده است كه مقارن نيمه شب امشب 5 بار صداي شليك اسلحههاي سنگين كه احتمال دارد انفجار نارنجك يا بمب هم باشد به گوش رسيده است كه فضاي خاموش ولي پرالتهاب سنندج را و به  يكباره دگرگون ساخت برخلاف انتظار و پيشبيني مردم ديشب درگيري مسلحانه بين سپاه پاسداران و پيشمرگان كه ميبايست  از ساعت 18 آغاز شود بوجود نيامد. در مذاكرات ديروز و ديشب استانداري كه ادامه آن تا نزديكي ساعت 24 به طول انجاميد نماينده سپاه پاسداران مستقر در سنندج شركت نداشت و تماسهاي نمايندگان گروهها با سرپرست استانداري و نيز سرپرست استانداري و مسوول سپاه پاسداران با مقامات مختلف مملكتي در تهران از پيشازظهر ديروز آغاز شد. گروههاي سياسي در مرحله اول خواستار خروج افراد سپاه پاسداران از مراكز راديو تلويزيون و كاخ جوانان سابق سنندج كه محل دفتر امام و جهادسازندگي است و در مرحله دوم خروج كامل پاسداران از سنندج ميباشد اما مسوول سپاه پاسداران مجدداً به خبر گزاري پارس گفت: مادامي كه مقامات مسوول مملكتي به آنها دستور خروج ندهند اين مراكز را تخليه نخواهند كرد و به مقاومت ميپردازند غروب ديروز در جلسه مشترك سرپرست استانداري با نمايندگان لشكر 28سنندج و گروههاي سياسي مستقر در اين شهر تصميم گرفته شده بود كه پاسداران جاي خود را در راديو تلويزيون و كاخ جوانان به نطاميان لشكر 28 سنندج بسپارند عصر ديروز سنندج خلوت شد چون مهلت آتشبس 48 ساعته به پايان رسيده بود و در نتيجه مردم به خريد مايحتاج مورد نياز خود پرداختند. سرپرست استانداري نيز ساعت 23و45دقيقه ديروز به خبرگزاري پارس گفت براي جلوگيري  از درگيري مسلحانه در سنندج با مقامات مملكتي تماسهاي مداومي داشته است و كوشش لازم براي رفع اين مشكل در جريان ميباشد خبرگزاري پارس در تهران نيز روز گذشته به دنبال پايان مهلت 48 ساعته در سنندج گزارش داد در پايان اين مهلت جبروتي معاون فرمانده عملياتي سپاه پاسداران گفت: در تماسي كه با حجت الاسلام خامنهاي معاون وزارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و داريوش فروهر عضو هيات ويژه كردستان و شاهويسي سرپرست استانداري كردستان گرفته شد. مقرر گرديد كه پاسداران انقلاب در سنندج در مراكز خود كاخ جوانان سابق محل دفتر امام و جهادسازندگي و مركز راديو و تلويزيون باقي بماند و طبق قرار قبلي قرار است ما دست به هيچگونه عملي نزنيم و ولي اگر كوچكترين حركت يا تهاجمي از سوي طرف مقابل صورت گيرد به پاسداران دستور داده شده است كه قاطعانه و شديداً پاسخ دهند و اين حق هر كسي است كه در صورت تهاجم از خود دفاع كند وي گفت: كه تا ساعت 30/19 دقيقه شب گذشته به آنان گزارش رسيده بود كه اوضاع شهر سنندج آرام است و به افراد لشكر 28 كردستان از سوي مقامات دستور داده شده است كه در صورت تهاجم به پاسداران افراد ارتش از پاسداران حمايت كنند. خبرگزاري پارس همچنين گزارش داد در پي انتشار اعلاميهاي گروه رستگاري مبني بر اينكه شرط آتشبس در جلسه مشترك نمايندگان ارتش و نيروهاي سياسي خارج كردن سپاه پاسداران از سنندج ظرف 48 ساعت بوده است. يك مقام مسوول در لشكر 28 كردستان در تماس با خبرنگار خبرگزاري پارس تشكيل چنين جلسهاي را تكذيب كرد و گفت: هم اكنون مذاكراتي بوسيله مقامات استان براي رسيدن به توافقهايي در جريان است. بر اثر گزارش خبرنگار پارس ساعت 6 بعدازظهر يكشنبه مهلت آتشبس اعلام شده از سوي پاسداران انقلاب اسلامي ايران و پيشمرگان به پايان رسيد. در اين زمينه سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب مستقر در سنندج گفت: سپاه پاسداران به هيچوجه از سنندج خارج نميشود و اين سپاه به دليل ادامه يافتن مذاكرات اعلام بيطرفي ميكند اما هرگونه تعرض و تجاوزي را شديداً پاسخ ميدهد اين سخنگو افزود: مقامات ذيصلاح به ما گفتهاند كه افراد اين سپاه بايد در سنندج باقي بماند زيرا ما يك نهاد قانوني هستيم و در حال حاضر نيز به علت وجود پيشمرگان در اين شهر فعاليتهاي ژاندارمري و شهرباني محدود است. همين گزارش حاكيست: بدنبال درگيريهاي بين پيشمرگان و افراد سپاه پاسداران مستقر در مركز راديو و تلويزيون سنندج كاركنان اين مركز از صبح (پريروز) در سر كار خود حضور نيافتند و اعلام داشتند چون امكان بروز درگيري و گروگان گرفته شدن يا كشته شدن آنان وجود دارد به سر كار خود نميروند در اين مورد يكي از كاركنان قسمت خبر راديو و تلويزيون سنندج گفت: اين مركز پريروز تنها يكبار خبر پخش كرد و تلويزيون اين شهر نيز هيچ برنامهاي نداشت. (اطلاعات 11/10/1358)
 مسوولان پاسداران قصر شيرين و كرمانشاه: عوامل رژيم عراق 10 پاسدار پاوه را به گروگان گرفتهاند.
پاسداران گروگان در پايگاهي در مرز عراق نگهداري ميشوند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: مزدوران عراقي در پايگاههاي مرزي ايران و عراق براي خرابكاري آموزش داده ميشوند. آن مطلب را رضايي مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شيرين در گفتگويي با خبرنگار كيهان اعلام و اضافه كرد: ايرانياني كه به عراق مهاجرت كردهاند و همچنين فئودالها و وابستگان رژيم گذشته كه فراري هستند و توسط عراق به آنان پناهندگي داده ميشود در اردوگاهها آموزش ميبينند و براي خرابكاري به ايران اعزام ميشوند. وي اضافه كرد: تعداد اين مراكز از 6 پايگاه بيشتر است ولي مقر تمركز و محل اصلي آنها در «چار دلار» است.
رضايي به دنبال مطلب خود گفت: دولت عراق زن و بچهاي مهاجرين را در ناحيه مرزي «4دلار»نگهداري كرده و كساني را كه قدرت جنگيدن و خرابكاري دارند به ايران اعزام ميدارد و در واقع ميتوان گفت كه زن و بچههاي آنان گروگان هستند. مسوول سپاه پاسداران قصرشيرين در پايان يادآور شد در حال حاضر راههاي مرزي و نقاط نفوذي توسط فداييان امام، پاسداران و ارتش بسته شده است و امكان نفوذ كمتر شده ولي كماكان درگيريهاي پراكنده شبانه صورت ميگيرد. «پرتويي» مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران كرمانشاه نيز به خبرنگار كيهان گفت: 10 پاسداري كه بين راه كرمانشاه ـ پاوه به گروگان گرفته شدهاند توسط شخصي به نام اكبر روايي با كمك گروهش صورت گرفته است و بطور يقين اكنون پاسداران در پايگاهي در مرز عراق به سر ميبرد. پرتوي اضافه كرد: بعد از انقلاب اين گروهها تشكيل شدهاند و بوسيله حكومت بعث عراق نيرو و مهمات در اختيار آنان قرار ميگيرد ضمناً در نقاط مرزي به آنان آموزش نظامي و خرابكاري ميدهند.
·	گزارشهاي رسيده از زنجان و باينگان حاكيست: كه مردم اين دو شهر حمايت خود را از پاسداران سراسر كشور به خصوص پاسداران گروگان گرفته شده و تحصن مردم پاوه اعلام داشتهاند. (اطلاعات 11/10/1358)
طلاعيه	
سپاه پاسداران مستقر در سنندج اعلام كرد كه تيراندازي از سوي افراد مسلح كرد بيشتر با آرپي جي هفت،  مسلسل و ژ - 3 صورت ميگيرد و تأييد كرد كه افراد سپاه، متقابلا به تيراندازي ادامه داده و ميدهند.  
سپاه پاسداران مستقر در سنندج ديشب اعلام كرد كه اتومبيل جيب جهاد سازندگي توسط مردم از بين رفته است.  تا ساعت مخابره خبر (نوزده و چهل و پنج دقيقه) بجز افراد كومله و سپاه رستگاري و دمكرات و هواداران دفتر شيخ عزالدين در سنندج و احتمالا چريكهاي فدائي خلق، كسي در خيابانها آمد و رفت نميكند و مردم بخانههاي خود پناه بردهاند. (بامداد12/10/1358)    
از طرف مقامات كشور به سپاه پاسداران سنندج دستور داده شد: سپاه در مكانها ي خود استوار و مستقر باشد.
تهران-خبر گزاري پارس: در پايان يك مهلت 48 ساعته در سنندج برادر جبروتي،  معاون فرمانده عملياتي سپاه پاسداران به خبرنگار خبرگذاري پارس گفت در تماسي كه با حجت الاسلام خامنه اي معاونت وزارت دفاع و فرمانده سپاه پاسداران و داريوش فروهر عضو هيات ويژه كردستان و شاه ويسي سرپرستي استانداري كردستان گرفته شد، مقرر گرديد كه پاسداران انقلاب در سنندج در مراكز خود كاخ جوانان سابق محل دفتر امام و جهاد سازندگي و مركز راديو و تلويزيون باقي بمانند و طبق قرار قبلي قرار است ما دست به هيچ گونه عملي نزنيم ولي اگر كوچكترين  حركتي يا تهاجمي از سوي طرف مقابل صورت گيرد به پاسداران دستور داده شد است قاطعانه و شديدا پاسخ گويند و اين حق هر كسي است كه در صورت تهاجم از خود دفاع كند.وي گفت: تا ساعت 30/19 دقيقه ديشب به ما گزارش رسيده كه اوضاع شهر سنندج آرام است و به افراد لشكر 28 كردستان از سوي مقامات دستور داده شده است كه در صورت تهاجم به پاسداران، افراد ارتش از پاسداران حمايت كنند.(جمهوري اسلامي12/10/1358)
پيام سپاه پاسداران بومي سقز به متحصنين پاوه
كرمانشاه- خبر گزاري پارس: اين اطلاعيه از سوي سپاه پاسداران بومي سقز در اختيار ستاد عمليات سپاه پاسداران گذاشته شد:بسم الله الرحمن الرحيم-نصر من الله و فتح قريب. پيام به برادران و خواهران مبارز و شرافتمند شهر پاوه قهرمان بر اثر تحصن و روزه سياسي چند روزه شما براي نجات جان ده نفر از پاسداران عزيز عليه رفتار وحشيانه گردنه بگيران راه قشلاق به كرمانشاهان، اين تحصن به حق شما مشتي است كه به دهان غارتگران زدهايد ما پاسداران بومي سقز ضمن اعلام پشتيباني ازخواستههاي عادلانه شما به گردنه بگيران تذكر ميدهيم در صورت ادامه اين رفتار گردنه بگيران و نوكران استعمار همسايه براي گروگانگيري و غارت كردن اموال مردم بيدفاع ما مجبور بوده و واجب ميدانيم بار ديگر وحدت نيروهاي اسلامي را در مقابل با امپرياليسم و ايادي نا پاكشان بسيج كرده و دشمنان اسلام و ايران را نابود نمائيم.پيروز باد مبارزه حق عليه باطل، درود بر خميني بت شكن، مرگ بر تفرقه اندازان و نوكران استعمار همسايه، نابود باد توطئه گران و خود فروشان.(جمهوري اسلامي12/10/1358)
اظهارات مسوول سپاه پاسداران سنندج
مسوول سپاه پاسداران سنندج اعلام كرد كه اين سپاه، تا زماني كه از سوي مقامات مسوول مملكتي دستور خروج نگيرند، از سنندج خارج نخواهند شد، مراكز مذكور را تخليه نخواهند كرد و به مقاومت خواهند پرداخت. از سوي ديگر گزارش شد كه بعدازظهر ديروز در جلسه مشترك استاندار كردستان با نمايندگان لشكر 28 كردستان و گروههاي مستقر در سنندج، تصميم گرفته شده بود كه پاسداران جاي خود را در راديو تلويزيون و كاخ جوانان سابق، به نظاميان لشگر 28 كردستان بدهند. همچنين گزارش شد كه از ساعت يازده ديشب صداي، خمپاره و رگبار شديد مسلسل، در سطح شهر سنندج بلند شد و برق قسمتهايي از شهر قطع گرديد. آخرين گزارش رسيده حاكي است كه آتش بس در سنندج، بمدت 48 ساعت ديگر تمديد شده است. همچنين مسوول سپاه پاسداران سنندج اعلام كرد كه از ديشب تا بامداد، ساختمان راديوتلويزيون و كاخ جوانان سابق و فرودگاه، زير آتش گلوله قرار گرفت. يك مقام در حزب دمكرات نيز اعلام كرد كه پيشمرگان حزب در اين تيراندازيها شركت نداشتند و قطعا از سوي نيروهاي سياسي فعال در سطح شهر نيز صورت نگرفته است.(اطلاعات12/10/1358)
دموكراتها سازمان بهداري سنندج را تصرف كردند.
صبح امروز مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران، طي يك تماس تلفني با روزنامه اطلاعات، اطلاع داد كه ساعت سه بامداد امروز پنج شنبه 13/10/58 براي چندمين بار، از سوي دمكراتها به شهر سنندج حمله شد. وي گفت: «پس از تيراندازيهاي شديد، دمكراتها ساختمان اداره بهداري و بهزيستي را كه در آن يك مركز بي سيم وجود دارد، تصرف كردند. دمكراتها همچنين در پي حمله به شهر سنندج، دو آمبولانس و دو جيپ ژاندارمري را گرفتند». مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران اضافه كرد: «از ديروز تاكنون، درگيريهاي پراكنده اي صورت گرفته بود كه خيلي خفيف بود و در آخرين حمله دمكراتها هم كه بامداد امروز صورت گرفت، تلفات جاني نداشتيم» وي گفت: «اكنون شهر سنندج آرام است».(اطلاعات13/10/1358)
در رابطه با درگيريهاي سنندج، سرپرست سپاه پاسداران اعلام كرد: 
با كساني كه مخل امنيت مردم باشند سپاه پاسداران مقابله خواهدشد.
«پس از پيام امام خميني به گروههاي مخالف و درگير در كردستان، انتظار ميرفت گروههاي مخالف، با نشان دادن حسن نيت خود، به جنگ و خونريزي و برادركشي در اين استان خاتمه دهند، ولي مخالفان، عملاً از اين حسن نيت، سوءاستفاده كردهاند و مرتباً دامنه حملات خود را عليه نيروها و مراكز نظامي و انتظامي گسترش دادهاند». اين مطلب را «جواد منصوري» سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ديروز به خبرنگار اطلاعات گفت. وي ادامه داد: « هيأت حسن نيت كه با تمام نيرو، براي اجراي فرمان امام به منطقه رفته بود، متأسفانه كراراً با كار شكنيها و پيشنهادهاي غير عملي و غير منطقي گروههاي فرصت طلب و مخالف انقلاب، روبرو شدند». سرپرست سپاه پاسداران انقلاب گفت: «واقعه اي كه در فاصله بين فرودگاه تا شهر سنندج روي داد و در نتيجه 3 تن از پاسداران به طرز ناجوانمردانه اي به شهادت رسيدهاند، نمونه اي روشن از سوء نيت مخالفان، نسبت به خلق كرد و منافع ملت شريف ايران، در رابطه با انقلاب اسلامي ما، به رهبري امام خميني خواهد بود». منصوري گفت: «گسترش حكومت مخالفان عليه پاسداران در روزهاي اخير، چه در داخل و چه در خارج شهر سنندج، بهترين گواه، بر تمايل واقعي آنان  مبني بر آرزوي شكست ماموريت هيأت اعزامي است».                                       
وقايع پريروز
منصوري گفت: «در وقايع ديروز براي نخستين بار پس از آتش بس اخير، بين پاسداران و گروههاي مخالف، درگيريهايي بوجود آمده بود كه خبر آن به تهران رسيد. ناگفته نماند، بعد از فرمان امام، پاسداران ما، در هيچيك از نقاط كردستان دست به عمليات خصمانه و عمليات تعرضي، عليه مواضع كرد ها نزدند، زيرا پاسداران مايل بودند مذاكرات طرفين، در محيطي توأم با آرامش و اجراي دقيق آتش بس انجام شود، ولي با كمال تأسف، گروههاي مخالف، اين قرار آتش بس را نقض كردند و همواره به پاسداران و قرارگاههاي آنان با سلاحهاي سبك و سنگين حمله ور شدهاند». منصوري ادامه داد: «طبيعي است كه پاسداران در مقابل اين همه تجاوزات مسلحانه، از خود و مواضع خويش، به طريق قاطعانه به دفاع برخيزند. مخالفان، ابتدا به ساختمان راديو و تلويزيون و دفتر عمران امام حمله كردند كه با مقاومت پاسداران مواجه شدند و عقب نشيني كردند. روز بعد نيز عده اي از مردم سنندج كه توسط مخالفان تهييج شده بودند، در اطراف استانداري اجتماع كرده و خروج پاسداران را خواستار شدند، از سوي مقامات ذيصلاح، بيدرنگ به استانداري اطلاع داده شد كه سپاه پاسداران، بهيچوجه مواضع خود را ترك نكرده و از شهر خارج نخواهد شد و گروههاي مسلح و مخالف كه در شهر پراكندهاند، بايد هرچه زودتر شهر را ترك كنند و انتظامات شهر به مأموران شهرباني و دژبان سنندج سپرده شود».
درگيريهاي پي در پي
سرپرست سپاه پاسداران، همچنين گفت: «همه روزه براي افراد سپاه، مزاحمتهايي فراهم ميشد و حملاتي به آنان ميشد. يك دستگاه اتومبيل حامل پاسداران كه قصد بنزين گيري داشت، مورد حمله قرار گرفت و دو پاسدار، گروگان گرفته شدند و بقيه نيز، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سرانجام دو گروگان، با تلاش ديگر پاسداران، آزاد شدند. منصوري گفت: «تا زماني كه امنيت كامل در منطقه برقرار نشود، سپاه پاسداران در كردستان باقي خواهد ماند». وي تاكيد كرد كه مردم بايد امنيت را حفظ كنند و تكليف خود را با مخالفان كه مخل امنيت، آزادي و رفاه مردم كردستان هستند، روشن كنند.(اطلاعات14/10/1358)
از سوي مردم مسلمان سنندج،مهاجمين به مقر سپاه پاسداران سنندج شناسائي شدند.
كرمانشاه – خبرنگار جمهوري اسلامي: ساعت 10 پريشب مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلاميسنندج بوسيله چهار نفر مهاجم مورد حمله قرار گرفت كه هوشياري برادران پاسدار به منظور خنثي كردن توطئه آنها، بدون جواب ماند 4 نفر از افراد مهاجم نيز به وسيله مردمان مسلمان سنندج، شناسائي شدند كه در نتيجه معلوم گرديد،اين حمله يك توطئه حساب شده براي رودررو قراردادن سپاه پاسداران سنندج با مردم سنندج بوده و هدفشان ازاين حمله، براه انداختن رعب و وحشت وايجاد فضاي بدبيني نسبت به سپاه پاسداران سنندج بوده. در همين رابطه، از سوي ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلاميمستقر در سنندج، اطلاعيهاي انتشار يافت كه در زير آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم-بار ديگر ضد انقلاب براي توطئه چيني وايجاد رعب و وحشت و رو در رو قرار دادن برادران پاسدار با مردم غيور سنندج، دست به يك ابتكار جديد زدند و آناين كه ديشب ( پريشب ) ساعت 10 الي 11 به وسيله نارنجك تفنگي، يك سري حملاتي به مقر سپاه صورت دادند كه برادران پاسدار با هوشياري تمام، زود متوجه هدف شوم آنان گرديد و از حمله متقابل خود داري نمود و بدين ترتيب، توطئه خائنين به خلق كرد را خنثي كردند كه البته مهاجمين توسط افراد مسلمان سنندج، شناسائي شدند و مشخص شده كه آنان گروههايي هستند كه بيش از همه، دم از خلق دوستي علل الخصوص خلق كرد ميزنند، ولي خود با ايجاد زمينه سازي، موجبات خلق كرد ميگردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلاميسنندج (جمهوري اسلامي 18/10/1358)
اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه 
از سوي روابط عموميسپاه پاسدران شهرستان پاوه، عصر ديروزاين اطلاعيه صادر شد:
بسم الله الرحمن الرحيم-به منافقان بشارت كه مجازات درد ناكي در انتظار آنها است. روابط عموميسپاه پاسداران شهرستان پاوه ضمن محكوم نمودن هر نوع توطئه و سلب آرامش ملت مسلمان بدست منافقان مسلماننما و آزاديخوا عمل قاطعانه دادگاه انقلاب اسلاميتبريز و سپاه پاسداران را مورد تائيد قرار داده و خواستار سر كوبي هر چه زود تر اشرار و پس ماندگان رژيم منفور ميباشد. (جمهوري اسلامي 25/10/1358)
اطلاعيه
 اين اطلاعيه از طرف سپاه پاسداران بومي سقز در اختار ستاد عمليات سپاه پاسداران و خبرگزاري پارس گذاشته شد. 
بسم الله الرحمن الرحيم
نصر من الله و فتح قريب ـ خطاب به برادران و خواهران مبارز و شرافتمند شهر پاوه قهرمان: بر اثر تحصن و روزه سياسي چند روزه شما براي نجات جان 10 نفر پاسدار عزيز عليه رفتار وحشيانه گردنهبگيران راه قشلاق به كرمانشاهان اين تحصن كه حق شما مشتي است كه به دهان غارتگران زدهايد ما پاسداران بومي سقز ضمن اعلام پشتيباني از خواستهاي عادلانه شما به گردنه بگيران تذكر ميدهيم در صورت ادامه اين رفتار گردنهبگيران و نوكران استعمار همسايه براي گروگانگيري و غارت كردن اموال مردم بيدفاع ما مجبور بوده و واجب ميدانيم بار ديگر وحدت نيروهاي اسلامي را در مقابله با امپرياليسم و ايادي ناپاكشان بسيج كرده و دشمنان اسلام و ايران را نابود نماييد. پيروز باد مبارزه حق بر باطل، درود بر خميني بتشكن، مرگ بر تفرقهاندازان و نوكران استعمار همساه، نابود باد توطئهگران و خودفروشان. (اطلاعات12/10/1358)
مسوول سپاه پاسداران قصر شيرين: مهاجمان مسلح با كمك عراقيها به 5 منطقه مرزي حمله كردند
·	6 مهاجم كشته شدند.
·	يك مهاجم دستگير شد.
كرمانشاه و قصر شيرين ـ خبرنگار كيهان: گروهي از مهاجمان به كمك نيروهاي عراقي به پنج نقطه مرزي ايران حمله كردند.«رضايي» مسوول سپاه پاسداران مستقر در قصر شيرين كه اين خبر را به خبرنگار كيهان گفت: ساعت 5/12 چهارشنبه شب حدود 700 نفر از مهاجمين با نقشه دقيق و حساب شده به قصر شيرين و نقاط مرزي حمله كردند. وي اضافه كرد: مهاجمين مسلح به مسلحهاي كلاشينكف و سلاحهاي سنگين، خمپارهانداز و (آر، پي، جي، 7) بودند و به پنج نقطه حمله كردند. وي سپس گفت: افراد مسلح ابتدا به مقر سپاه پاسداران حمله كردند ولي نتوانستند آسيبي به اين مركز وارد آورند. در اين حمله چند نفر از آنان مجروح شدند. مهاجمين از تاريكي شب استفاده و فرار كردند. در اين درگيري يكي از پاسداران از ناحيه بازو مجروح شد. مهاجمين سپس در ساعت 30/12 دقيقه شب با (آر، پي، جي، 7) و مواد منفجره به منبع آب قصر شيرين حمله كردند كه بلافاصله توسط پاسداران اين حمله دفع شد و مهاجمن متواري شدند. اين حمله به مدت چهل دقيقه به طول انجاميد. همزمان با حمله سپاه پاسداران و منبع آب به مقر سپاه پاسداران باباهادي در ناحيه مرزي نيز حمله شد و افراد مسلح با انواع سلاحها به اين پاسگاه حملهور شدند. رضايي سپس افزود: اين درگير حدود سه ساعت طول كشيد و نيروهاي كمكي سپاه پاسداران قصرشيرين به محل اعزام شدند. در اين درگيري پنج نفر از مهاجمين كشته و يك نفر از آنها دستگر و به قصر شيرين اعزام شد. رضايي بدنبال مطالب خود اضافه كرد: تعداد بسيار زياد مسلسل و سلاحها سنگين از قبيل (آر، پي، جي، 7) و خمپارهانداز از مهاجمين گرفته شد. فداييان امام خميني كه كنترل مرزهاي ايران را به عهده گرفتهاند و توانستهاند چهار محل نفوذي مهاجمين كه زير حمله شديد افراد مسلح قرار گرفته بود در اختيار گرفته و افراد مسلح را به عقبنشيني وادار كنند. اين نقاط عبارتند از: «تنگ هوان»، «بيشگان»، «تيله كوه» و «تنگ حمام». وي سپس يادآور شد: متأسفانه پاسگاه «برادر عزيز» كه توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفته بود، منهدم و به آتش كشيده شد و يك نفر از جوانمردان اين پاسگاه ناپديد شد. مسوول سپاه آنگاه گفت: افراد مسلح در ادامه حملات خود به پمپ بنزين قصر شيرين حمله كردند ولي با آتش گشتيهاي سپاه پاسداران روبرو شدند و يك نفر از آنان در اين درگيري كشته شد، مهاجم كشته شده يكي از اهالي سليم آباد قصرشيرين بود. رضايي در پايان از نقش ژاندارمري انتقاد كرد و گفت: نيروهاي ژاندارمري نتوانستند خود را به موقع به محل درگيري برسانند. حاجي علي خاني معاون هنگ ژاندارمري قصر شيرين در گفتگويي به خبرنگار كيهان گفت: بدون شك اين افراد از پشتيباني نيروهاي مهاجم عراقي برخوردارند. سلاحها و مهمات بدست آمده دليل بر اين امر است. وي متذكر شد كه بعد از اطلاع از اين حملات بلافاصله دستور آماده باش داده شد و نظاميان در جنگلهاي اطراف سپاه مستقر شدند و ما توانستيم خود را به موقع به محل درگيريها برسانيم و انتقادي از اين لحاظ بر ما نميتواند وارد باشد. (اطلاعات 15/10/1358)
خواستهاي سپاه پاسداران سنندج
 يكي از مسوولين سپاه پاسداران مستقر در سنندج نيزدر گفتگويي با خيرنگار اعزامي كيهان اظهار داشت: در صورتي كه به سپاه پاسداران حمله نشود آنها نيز دست به تهاجم نخواهند زد. وي در مورد خروج و يا عدم خروج پاسداران گفت: ماندن يا رفتن سپاه پاسداران بستگي به نظر شوراي انقلاب و هيات ويژه كردستان دارد ولي از لحاظ شرعي، ما وظيفه خود ميدانيم كه در اين محل بمانيم چون ما بيشتر در بطن جريانات و اوضاع اين شهر هستيم. وي افزود: ما گزارشهاي خود را در اختيار شوراي انقلاب قرار ميدهيم و اگر دستوري به ما داده شود قابل اجراست.
خواستهاي سپاه پاسداران
1ـ ما از مردم سنندج ميخواهيم كه به خود آيند و دوست و دشمن را از هم تشخيص بدهند و كساني را كه با دريافت حقوق براي خلق مبارزه ميكنند شناسايي كنند. 
2ـ ما از دولت و شوراي انقلاب ميخواهيم كه با مساله سپاه پاسداران در سنندج با قاطعيت روبور شوند و جواب صريح را در اين مور به ما دهند.
3ـ ما از رسانههاي گروهي ميخواهيم كه طرحهاي انجام شده دولت را از قبيل اصلاحات ارضي و ملي شدن كارخانهها و بانكها و مصادره اموال سرمايهداران را بيشتر در اختيار مردم گذارد تا توطئه ضدانقلاب را كه ميگويد دولت طرفدار سرمايهداري است از بين ببرد. (اطلاعات 23/10/1358) 
گفتگوي اختصاصي با سحابي و ساه پاسداران و شهرباني مهاباد در باره اخراج سپاه 
تهران – خبر نگار جمهوري اسلامي: در پي اقدامات هيات ويژه دولت مبني بر كسب موافقت شورا ي انقلاب جمهوري اسلاميايران در مورد بازگشت افراد سپاه پاسدران شهرهاي سنندج ومهاباد و استقرار  در مراكز اصلي خود و جايگزين كردن پرسنل شهرباني جهت حفظ انتظامات شهر، روز سه شنبه طي تماسهاي تلفني با يكي از مسوولين سپاه پاسداران مهاباد و مسوولين شهرباني مهاباد و عزت الله سحابي، عضوهيات ويژه، نظر آنها را در مورد مذكور جويا شديماين گفتگوهاي تلفني مشروحا در زير آمده است. 
گفتگو با يكي از مسوولين سپاه پاسداران در مهاباد
س: تامين امنيت شهر از سوي شهرباني متعاقبا خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامياز شهرهاي سنندج و مهاباد طرحي است كه جديدا پيشنهاد و مطرح شده به نظر شما اجراي طرح فوق، چه عواقبي را به دنبال دارد؟
ج:اين طرح در رابطه با طرح 26 مادهاي كه از سوي هيات نمايندگي خلق كرد ارائه شده زمينه هماهنگ شدن را به وجود مياورد. در طرح 26 مادهاي نيروي شهرباني و نيروي پيشمرگ ذكر كردهاند كه همان حالتي را پيدا ميكند كه الان هست، يعني شهرباني بهاين صورت كه اعزامييا غير بوميباشد وجود ندارد، بلكه همين پيشمرگها هستند كه شهرباني ازنظراينها 
ميتوانند امنيتي را كه خودشان ميخواهند بر قرار كنند،ولي امكاناين كه نيروهاي ديگر و حتي سازمانهاي مذهبي بتوانند دراين شهرها رفت و آمد كند،از بين ميرود.
س: چنانچه شهرباني را در منطقه كردستان كاملا مستقر بدانيم و با توجه به بافتي كه در حال حاضر منطقه كردستان در رابطه با گروههايي سياسي ـ  نظاميپيدا كرده،آيا شهرباني قدرت آن را دارد كه در مقابل اقدامات آنها كاري بكند ؟
ج: افرادشهرباني اگر بجز پيشمرگهاي خودشان باشد،معلوم است كه كارشهرباني گرفتن سلاح از مركز خواهد بود و تحويل دادن به نيروي موجود، جزاين هيچ كاري نميتواند انجام دهد.حالت دوماينكه خواسته هاي گروهها را هر چه كه هست اجرا كنند يعني مستقيما زير نظر شوراي نظاميآنان كار كنند دراين صورت امكان دوام شهرباني هست و در غيراين صورت محال است كه بتواند دوام بياورد يعنياينها هم نيرويي ميشوند در جهت تسهيل فعاليتهاي آنان.
س:آيا اجراي طرح فوق قدمياست جهت حل مشكلات كردستان به سود مردماين منطقه يا فراهم آوردن زمينه هاي مساعدتري براي گروههاي سياسي ـ  نظامي؟
ج: آنچه مسلم استاين كه فعلا مردم مدعي هستند نماينده آنها همينها هستند. از نظر خود مردم،اين طرح قابل قبول است وليايا منافعاينان در گرو اين طرح است يا گروهها، بستگي به عملكردشان دارد. زياد قابل پيشبيني نيست كه عواقب آن به سوي كيست.
س: برخوردهايي كه هيات حسن نيت تاكنون داشتهآيا ميتواند منطبق با اصول بنيادي انقلاب اسلاميو ماهيت اصلي آن باشد؟ آيا برخوردي است ناشي از ضعف و عدم انسجام هيات و اصولاً بافتي كه فعلا مسوولان امور دارند ؟
ج: فكر ميكنم  عليرغماينكه هيات ويژه اظهار ميدارند كه ما ميرويم در قهوهخانهها و خيابآنها با مردم تماس ميگيريم و خواستههاي توده توجه ميكنيم و گروهي را طرد ميكنيم كه تا حالا عملا دراين مدت اصلا مساله فوق اجرا نشده،بلكه فقط با شوراي نمايندگي خلق كرد،اينها تماس دارند واين راه حل هم نتيجه اش معلوم نيست،چون فعلاًاين نيروها كار ميكنند. وسطح آگاهي توده هم پايين است و نميتواند تصميم بگيرد. به هر جهتاين يك مسالهكلي است. ضمنا گروههاي سياسي و نظاميدراين اواخر،مقداري عقب نشيني كردند و هيات توانست خود را بيشتر تثبيت كند و قرارشد كه حد اقل بيشتر مذاكره كنند.
س: وضع كلي مهاباد چگونه است ؟
ج: فعلا در رابطه با خروج پاسداران وتقريبا پذيرش آن،دو روز است كه با ما خوب هستند،در صورتي كه تا قبل ازاين، پاسداران نميتوانستند از مقر خود خارج شوند و شهر هم به طور كامل با موسسات دولتي در دستاينهاميباشد و همين طور شديدا حركات مشكوك را در رابطه با خودشان كنترل ميكنند،طوري كه نميشود اعلاميه مخالف خواست آنان را پخش كرد و اصلا امكان پخش اعلاميه مذهبي نيست.
گفتگو با ستوان خاتم پور مسوول شهرباني مهاباد
س: قرار براين شد كه شهرباني امنيت شهر را بعهده بگيرد و همزمان،سپاه از منطقه خارج شود. به نظر شماايااين طرح مناسبي براي حل مشكلات منطقه هست يا نه؟
ج: خيلي مناسب است. الان برادران پاسدار ما نميتوانند از مقر خود بيرونايند و كاري هم نميتوانند بكنند و بنا بر عللي كه من نميدانم، مردم آنها را نميخواهند.الان چند روزي است ما در شهر با لباس ميگرديم و مردم هم از ما استقبال ميكردند ، منتهي تنها اشكالي كه هستاين است كه پاسداران محلي كه قرار است هفتاد نفر به جاي پاسداران استخدام و با ما كار كنند، هنوز ضوابطي براي آنها تعيين نكردهاند تا ما بتوانيم به گروهها بگوئيم مسلح به شهر نيايند،چنانچه اعتباري دراين مورد داده شود،ما ميتوانيم خيلي ساده مقرر كنيم كه كسي در شهر، مسلح رفت و آمد نكند.
س: پاسداران محل با چه ضوابطي استخدام ميشوند؟
ج: قرارشد كه با توافق هيات ويژه،70 نفر از افراد محلي استخدام و به جاي برادران پاسداران اعزاميبا پليس در امور نظاميهمكاري كنند ولياينكه دقيقا چه ضوابتي ميخواهد باشد، بستگي به فرماندار و مسوولين محل است و در همين رابطه از طرف فرماندار به ما يك ليست 70 نفره داده شد كهاين افراد را استخدام كنيد و از طرف هيات دولت هم به ما گفته بودند،از پاسداران قبلي كه اسلحه خود را تحويل داده بودند،استخدام كنيد. به هر حالاين به عهده مسوولين است كه انتخاب كنند و در اختيار ما بگذارند.
س: با توجه به بافت خاصي كه مسايل كردستان پيدا كرده و حضور گروههاي سياسي و نظاميكه به طور مسلح در آنجا مستقر هستند و هدفهاي گوناگونياين گروهها دارند،آيا شهر باني از عهدهاين گروهها بر ميآيد يا نه؟  	
ج: گروهها را از نظر عقايد سياسي ما نميتوانيم با آنها كاري بكنيم و بايد دولت در سطح بالا آنرا حل كند.ما از نظر انتظامات، وقتي كه  70 نفر پاسدار محلي هم انتخاب شد،چون اهالي ما را ميخواهند و نياز به انتظامات دارنداين گروهها مجبورند از وظايفي كه پليس مقرر ميدارد،متابعت كنند.
س:آيا قرار براين است كه در صورت اجراياين طرح، گروهها به طور مسلح در شهر حضور نيابند؟
ج: بلياين مقدور است چون قبلاً آن موقع كه ارتش بهاينجا وارد شد و شورا درآن زمان به ما دستور داد كه اعلاميه پخش كنيم كه كسي با اسلحه در شهرنگردد، اين كار انجام شد و پس از 48 ساعت،ديگر كسي را با اسلحه نديديم و كسي را هم كه ميديديم تذكر ميداديم تا اسلحه را به منزل ببرد. 
س: با يكي از مسوولين سپاه كهاين مساله را با او در ميان گذاشتيم ميگفت چنانچه امنيت منطقه را به شهرباني بسپارند، فقط در صورتي ميتوانند دوام بياورند كه زير نظر شوراي نظاميگروههاي موجود در كردستان عمل كنند و در غيراين صورت، محال است دوام بياورند.آيااين درست است؟
ج: دراين مورد نميتوانم اظهار نظري كنم. فقط آنچه مسلم استاين است كه وقتي مسايل در سطح بالا حل شودكارما خيلي راحت است ولي خداي ناكرده اگر در سطح بالا مسايل حل نشود، ما هيچ كاري نميتوانيم بكنيم كما اينكه خيلي قويتر از ما كه از نظر اسلحه غني بودند، مثل ارتش، نميتوانستند كاري بكنند، آنوقت ما با چند تا پليس چه كار ميتوانيم بكنيم. فقط اگر خداوند لطف كند، مسايل حل شود. ما هم ميتوانيم خواسته دولت را اجرا كنيم.
س: با توجه به طرح ارائه شده چنانچهاين طرح عملي شود، مشكلات به سود مردم تمام ميشود يااينكه اجراي آن زمينه ساز فعاليتهاي هر چه بيشتر گروههاي مسلح است ؟
ج:  خود مردم تشنه انتظامات هستند و ما هم آن وقت ميتوانيم با گروهها تماس بگيريم و وظيفهمان را اعلام كنيم كه نبايد از مقررات تخطي كنيد. (جمهوري اسلامي4/11/1358)
اطلاعيه سپاه پاسداران در رابطه با حوادث كامياران و پاوه
بسم الله الرحمن الرحيم-ضد انقلاب و نوكران سر سپرده عوامل خارجي و فرصت طلب كه از حسن نيت دولت در كردستان سوءاستفاده كرده و دراين هنگام كه نمايندگان دولت در حال به تمام رساندن مذاكرات به صورت مسالمتآميز ميباشند با دستياري امپرياليسم خون خوار شرق و غرب و عوامل خود فرخته شاه خائن، همچون بختيار جنايتكار و سردار جاف و پاليزبان، در مدت آتش بس شروع به سازمان دهي گروهي كرده و با حيلههاي روباهصفتانه خود يك زمان خواهران و برادران مسلمان كرد ما را ناجوانمردانه اعدام كرده و با ترور ارعاب و قتل و غارت آنها را از خانه و زندگي خود آواره نمودند و عده كثيري از آنها مجبور به مهاجرت به شهرستانهاي مختلف كشور شدهاند همچنين شب گذشته (سهشنبه شب) با به ثمر رسانيدن نقشههاي استاندارد شده شوم بعد از درگيري ساختگي بين حزب كومله عامل امپرياليسم شرق و حزب رستگاري عامل دست بختيار خائن عروسك خيمهشب بازي شاه مخلوع و با نقشه خلع سلاح شدن حزب رستگاري توسط حزب كومله بدين وسيله با يكديگر يكي شده شب گذشته به وسيله ماشينهاي گشتي خود را از اطراف كامياران به برادران پاسدران كنترل كنندههاي راههاي ورودي شهر حمله كرده و با كشتن 6 نفر و تعداي زخمياز برادران پاسدار لاجرم سپاه مجبور به مداخله نظاميكردند ما اعلام ميداريم كه تا آخرين قطره خون خود در مقابل توطئههاي اين عناصر پليد خواهيمايستاد و تا نابودي و قلع و قمع وجود آنها در منطقه از پاي نخواهيم نشست ما از هيات حسن نيت ميخواهيم تااين عمل نا جوانمردانه آنها تقبيح كند و به اين چنين جنايتكاران دست نشانده فرصتسازماندهي و قدرت طلبي و اعلام زور و شكنجه به خواهران و برادران مسلمان كرد ما ميدهند مهاجرين آواره مسلمان كرد ما و مسلمانكشي در كليه مناطق كردستان و گرفتن دو روز حقوق كارمندان سنندج و وارد كردن سيل خروشان اسلحه و مهمات از مرز و رژيم جنايتكار و سر سپرده بعث عراق و اسكان دادن به نيروهاي مسلح جلال طالباني و گروگانگيري عده كثيري از افراد بيگناه نمونه روشني از اهداف شوم اين عوامل غرب و خائن سر سپرده امپرياليسم بينالمللي ميباشد ما با احترام كامل با اقدامات اسلاحي هيات حسننيت از آنها خواستاريم كه حقوق پايمال شده خواهران و برادران مسلمان كرد كه در رژيم شاه اجازه مسلمان بودن داشته و حالا در رژيم جمهوري اسلامي در كردستان اجازه مسلمان بودنت را ندارند و در اين شهر و آن شهر يا دست كشيدن از خانه و كاشانه خود هجرت گرديدهاند در نظر بگيريد مردم مسلمان و مبارز و انقلابي شهيد داده و رنج كشيده تا كي ميخواهد ناظر جنايات به مورد اجرا درآوردن توطئههاي دشمنان خونخوار و نابود كننده اسلامي ميباشد تا كي ميخواهيد بنشينيد و نقشههاي شوم كفار را با حسن نيت بنگريد اما از شوراي انقلاب و كليه نيروهاي مسلمان انقلابي ميخواهيم كه تا سركوبي كامل اين سرسپردگان از پاي ننشينند نابود با توطئههاي امپرياليسمي و سوسيال امپرياليسم هر چه بر قرارتر باد وحدت نيروهاي مسلمان مهاجر كرد و ديگر نيروهاي مسلمان ايران و جهان. روابط عموميسپاه پاسداران انقلاب اسلاميكرمانشاه 10/11/58 (جمهوري اسلامي10/11/1358)
جمعآوري 155 قبضه اسلحه خارجي در پاوه 
كرمانشاه: از سوي سپاه پاسدران انقلاب اسلاميپاوه در ارتباط با اقداماتاين سپاه براي تامين امنيت و خلع سلاح در منطقه، ظهر ديروز اعلاميهاي بهاين شرح در اختيار خبرگزاري پارس در كرمانشاه گذاشته شد: 
سپاه پاسداران انقلاب اسلاميپاوه كه با تلاشي خستگي ناپذير و قاطعانه، شهر مرزي پاوه را از رخنه افراد مسلح ضد انقلابي محفوظ داشته است،ضمن تامين امنيت كامل در سطح شهر موفق شداين سلاحها را جمعآوري و كمك بسزاي به تامين امنيت در منطقه بكند.
مسلسل كلاشينكف 2 قبضه،سيمينوف 27 قبضه، تفنگ برنو 32 قبضه، ژ – 3 ، 36 قبضه، پران 8 قبضه و خفيف 8 قبضه،كمري از انواع مختلف 36 قبضه، يازده تير انگليسي، 8 قبضه اسلحه روسي، 3 قبضه بيسيم پي. ار. سي. 77،سه دستگاه، فشنگ جنگي كلاشينكف 1013 عدد، مهمات برنو 500 عدد، مهمات ژ 3، 4000 عدد،.روابط عموميسپاه پاسداران پاوه (جمهوري اسلامي 11/11/1358)
اطلاعيه
از طرف سپاه پاسدران انقلاب اسلامي پاوه اطلاعيهاي در رابطه با درگيريهاي پاوه انتشار يافت كه متن آن به شرح زير است:
بسمهتعالي
هموطنان عزيز به قرار اطلاع واصله ضد انقلاب پس از اينكه به سان واقعه پيش، يك ماه پاوه را در محاصره خود داشت ناجوانمردانه به اين شهر يورش آورده مردم مسلمان پاوه و پاسدران انقلاب را زير آتش گرفته است به طوري كه تاكنون عدهاي از مردم مسلمان پاوه شهيد و عدهاي نيز زخمي شدهاند و همچنين 20 نفر از پاسداران انقلاب مجروح و دو نفر نيز به شهادت رسيدهاند براي جلوگيري از اعزام نيروهاي كمكي براي مردم پاوه ضد انقلاب پل بين راه كرمانشاه و پاوه را منهدم كرد.
پاوه ـ  فعلاً در وضعيتي بحراني به سر ميبرد و نياز مبرمي به اعزام نيروهاي كمكي دارد.
 همچنين به طوري كه اطلاع دارند شهر بيجار نيز مورد تهاجم شديد عناصر ضد انقلاب قرار گرفته است در تماس با نيروهاي مستقر دراين منطقه آن اظهار داشتهاند كه شديداً براي دفع تهاجم ضد انقلاب نياز به نيروهاي كمكي دارند.سپاه پاسداران كرمانشاه(جمهوري اسلامي 14/11/1358)
اطلاعيه سپاه پاسداران پاوه
به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس از كرمانشاه از سوي روابط عموميسپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه اين اطلاعيه ظهر امروز انتشار يافت: 		
بسمالله الرحمن الرحيم-بار ديگر براي سومين بار شهر جنگزده پاوه مورد هجوم و حمله شديد قرار گرفته است مدت 48 ساعت است مردم رزمنده پاوه و پاسداران مشتاق به شهادت زير آتش خمپاره و اسلحه سنگين نوكران بعث واحزاب كومله و دمكرات و رستگاري و پاليزبان و سردار جاف و فدائيان خلق ميباشند چند خانه در مركز شهر پاوه بر اثر اصابت خمپاره دشمن ويران شده است كليه ادارات و دواير دولتي در مركز شهر به حالت تعطيل در آمده است آذوقه كمياب و كليه دكانها بسته است تا كنون 6 نفر از بهترين جوانان رزمنده پاسدار شربت شهادت نوشيدهاند و درس فداكاري و جانبازي به طرفداران اسلام آموختهاند بيش از 12 نفر مجروح شدهاند كه حال بعضي از آنها وخيم است و با هليكوپتر به كرمانشاه انتقال داده شدهاند به خط آتش دشمن نفوذ كرده و چندين نفر مسلح را از اشرار با خمپاره و مسلسل و نارنجكانداز اسير كردهاند كه آمار آن بعداً اعلام خواهد شد.
مناطق دوريسان و فراز خانقاه در نزديكي پاوه از لوث اشرار پاك و پايگاههاي خمپاره و سلاح سنگين آنها در دو روستا فوق منهدم گرديده است جنگ با ابعاد گسترده ادامه دارد از ميزان تلفات و جراحات وارد مهاجمان، آمار دقيقي در دست نيست ليكن اخبار رسيده حكايت از تلفات سنگين آنان دارد.(جمهوري اسلامي14/11/1358)
توسط سخنگوي روابط عموميستاد عمليات غرب:
جزئيات حمله به كامياران و پاوه فاش شد. 
مسوول ستاد عمليات غرب:هم اكنون پاوه تحت تصرف پيشمرگان كرد مسلمان است و پاسداران نيز نظارت كامل بر شهر دارند.
شايعه خروج مردم كامياران از شهر به شدت تكذيب ميشود. 
حزب دمكرات اظهار داشت كه پيشمرگان حزب دمكرات و كومله مواضع خود را پس گرفتهاند.
كرمانشاه ـ  خبرنگار جمهوري اسلامي: در پي حوادث اخير منطقه پاوه و كامياران و تلگرام عبدالرحمن قاسملو به حضور امام كه در آن حمله و هجوم از طرف پاسداران با تانك و فانتوم اشاره شده است براي روشن شدن واقعيات، با مسوول روابط عمومي ستاد عملياتي غرب مصاحبهاي داشتيم.
ولي اخبار رسيده حاكيست كه تاكنون 18 مسلمان پاوهاي در پي حملهاي كه توسط كومله و دمكرات رستگاري و غيره به پاوه شده شهيد و زخميشدهاند و از طرفي نيز مسوول ستاد عملياتي غرب اظهارات حزب دمكرات مبني بر بازپس گرفتن مواضع دمكرات و كومله را تكذيب نموده است.
(متن مصاحبه با مسوول روابط عموميستاد عمليات غرب)
س: دو تلگرام از سوي شيخ عزالدين حسيني و عبدالرحمن قاسملو براي امام فرستاده شده و در آن گفته شده كه درگيري از سوي سپاه پاسدران شروع و سپاه به شكل بي رحمآنهاي به آن دامن زده لطفاً شما با رعايت بيطرفي عين وقايع را تا آنجا كه ميدانيد توضيح دهيد؟
ج: ساعت 4 صبح چهار شنبه گذشته به واحد عملياتي ما واقع در 30 كيلومتري كامياران كه ما مستقر كردهايم گزارش رسيده كه عدهاي قصد انهدام پل كامياران ـ  كرمانشاه را دارند.
ما هم طبق وظيفه بر امكانات مراقبت جاده افزوديم و كنترل خود را بيشتر كرديم زيرا از يكي دو هفته قبل كهاين واحد در آنجا مستقر شده بود موفق به كشف 200 قبضه اسلحه غير مجاز شده بودند و حتي فشنگ با مارك اسرائيلي در ميان آنها هست كه ما حاضريم ارايه دهيم به هر حال پس ازاينكه اطلاع واحد مذكور به طرف پل حركت ميكنيم و در آنجا يك جيب شهباز را ميبينند و چون مشكوك ميشوند به آنايست ميدهند افراد مستقر در جيب هم پاسداران را زير رگبار ميگيرند و منجر به شهادت دو پاسدار ميشود و سه نفر هم مجروح ميشوند پاسدران هم كه در اكيبهاي چند دستهاي بودهاند متقابلا به سوي ماشين آنها تيراندازي ميكنند كه ماشين از بين ميرود و دو سه نفر از آنها كشته و تعدادي هم مجروح ميشوند و اسلحههاي هم از قبيل برنو، ام يك و كلاشينكف از آنها به دست آمد بعد از تحقيقاتي كه روز بعد به عمل آمد مداركي به دستمان رسيد و طبق تجربهاي كه بعد از پل پاوه ـ  كرمانشاه داشتيماين طور نتيجه گرفتيم كه اينها هم قصد انفجار پل را داشتهاند به هر حال بعد از اين درگيريهايي كه در بيرون از شهر انجام گرفته بود ميبينيم كه سازمان كومله متشكل از چريكهاي فدائي خلق ساواكيها و قاتلي كه از ترس مجازات به آنها پيوسته است و سپاه رستگاري كه رهبرشان شيخ عثمان نقشبندي ساكن در عراق و وابسته به حزب بعث و بختيار و اشرف پهلوي يك درگيري مصنوعي به وجود ميآورند و اظهار سپاه رستگاري به وسيله سازمان كومله خلع سلاح ميشوند! بدوناينكه تيري شليك شود سپاه رستگاري تسليم و سلاحهاي خود را تحويل كومله ميدهند و سپس يك درگيري و تيراندازي مصنوعي در داخل شهر به وجود ميآورند كه گروهي از مردم طي مراجعات خود از سپاه خواستار ايجاد امنيت ميشوند و سپاه هم به حكم وظيفه و بنا به درخواست مردم وارد شهر شدهاند با اين حساب اگر ما قصد درگيري و تخريب داشتيم در آن 12 ساعت درگيري و منجر به شهادت 11 نفر از ما گرديد و بيش از 15 مجروح به جاي گذاشتيم چرا از توپ و سلاح سنگيني كه با خود داشتيم استفاده نكرديم آيا اين روشن نميكند كه ما قصد تخريب نداشتهايم در صورتي كه ما ميتوانستيم با استفاده از سلاحهاي خود مواضع آنها را در هم بكوبيم و از بينشان ببريم ولي چون هيات از ما خواسته آرامش را حفظ كنيم و چون مورد تائيد امام هستند ما هم پذيرفتيم لذا اين درگيري را آنها به وجود آوردند و ما ناچار به دخالت شديم و ما حداكثر كوشش خود را براي جلوگيري از خونريزي افراد بيگانه كرديم.
س: داريوش فروهر در مورد منطقه سخناني گفته كه قسمتي از آنرا روزنامهها تيتر كردهاند كه كار بدستان حكومتي خودسرانه در كردستان عمل ميكنند دراين مورد شما چه توضيحي داريد؟
	ج: اگر روي گروههاي مسلح منطقه مطالعه شود معلوم ميگردد كه آنها هستند كه كارشكني ميكنند نه خودسري كارگزاران چون سپاه مطيع شوراي انقلاب است و خود و اعضاي هيات بارها گفتهاند كه گروهها در مسايل كردستان كارشكني ميكنند.
س: هدف سازمان كومله ازايجاداين درگيري چه بود؟
ج: با توجه به اطلاعيهاي كه از قبل صادر ميگردد روشن ميشود كهاين سازمان در صورتي ميتواند به حيات خود در منطقه ادامه دهد كه جنگ و زد و خورد در منطقه حاكم باشد البته جنگ عليه دولت و هدفشان تجزيه مملكت است.
س: كامياران تحت تسلط چه كساني است؟
ج: بعد از درگيريهايي كه به وجود آمد بله علت خوش رفتاري پاسداران و كمك آنها به مردم مورد حمايت اهالي شهر قرار گرفتند و توسط اهالي به طرفداري از سپاه پاسداران تظاهراتي هم صورت گرفت و شعار درود بر خميني و سلام بر پاسدار ميدادند و الان هم پيشمرگان مسلمان كرد در كامياران هستند.	س: سخنگوي حرب دمكرات در سنندج گفت از زدو خود تا 30/12 دقيقه امروز ادامه داشت.اين مساله درست است؟
ج: بلي زد و خورد بوده و خبر رسيده كه يك ساختمان دولتي ديشب (پريشب) از سوي آنان مورد حمله قرار گرفته و لازم است كه ما تمام سعي خود را جهت جلوگيري از جنگ بكنيم خصوصاً كه آيتالله اشراقي به هيات اضافه شده واين براي ما مهم است و مراكز گروهها هم فعلا تحت تصرف پيشمرگهاي كرد مسلمان است البته ديشب (پريشب) يك درگيري شد كه دو نفر از پيشمرگهاي كرد مسلمان شهيد شدند و امروز (ديروز) در كرمانشاه جسد آنها را تشيع كردند.
س: شما چه تصميميداريد ؟
ج: چنانچه بخواهند مقاومت مسلحانه بكنند ما ناچاريم براي برقراري امنيت دخالت بكنيم و خلع سلاح افراد در كامياران بستگي به تصميم هيات حسننيت دارد؟		
س: شيخ عزالدين حسيني گفته است يك روز پس از خروج پاسداران از سنندج اينها (پاسداران) بهانه كردهاند و به كامياران حمله كردهاند.آيااين درگيري با خروج سپاه از سنندج ارتباطي دارد؟
ج: خير ارتباطي ندارد.از همان اول ما مخالف خروج سپاه از سنندج بوديم ولي حمله ناجوانمردانه از سوي آنان بود و سپس در شهر شايعه كردند كه سپاه اخراجي ار سنندج آمدهاند و از آن طرف به كامياران حمله كردهاند كه ما اين مساله را در يك مصاحبه راديو تلويزيوني در سطح استان تكذيب كرديم.
س: در پاوه وضع چگونه است و مساله محاصره پاوه چيست؟
ج: پاوه از درگيري تابستان گذشته تا حال جادهها امنيت نداشتهاند و حالا هم ندارند و هر روز هم حلقه محاصره احزاب نسبت به مردم پاوه تنگتر ميشود و مشكلاتي به وجود آوردهاند تا اينكه روز جمعه نامهاي از مردم پاوه در رابطه با تظاهرات مردم كرمانشاه به عنوان اعتراض به قتل پاسداران صورت گرفت مردم پاوه پيامي در نامه خود داده بودند مبني بر اينكه شما ملت مسلمان كرمانشاه چرا نداي ما را به جهان نميرسانيد آنهايي كه در مركز هستند و تصميم گيرنده هستند اقلاً صداي ما را به جهان و مسلمانان برسانند كه ضد انقلاب در اينجا بيداد ميكند و يك ليتر خون در يكي از بيمارستآنهاي پاوه پيدا نميشود همين طور خبري الان رسيده مبني بر اينكه فقط دراين دو روز 6 تن از جوانان مسلمان بومي پاوه شهيد و 12 تن هم زخميشدهاند و خانههايشان را با خمپاره ويران كردهاند و حلقه محاصره طوري است آنها هر لحظه از طريق بيسيم از ما كمك ميخواهند و چون پل پاوه ـ كرمانشاه منهدم نشده ما مجبوريم از طريق هليكوپتر به آنان كمك برسانيم و شوراي انقلاب بايد تصميم قاطع در مقابل اين وضع بگيرد البته ما اين وضع را به شوراي انقلاب اطلاع دادهايم لازم به يادآوريست كه مسلمانان پاوه جهت جلوگيري از رخنه ضد انقلاب چهار ماه است كه در كوهستان زندگي ميكنند و چنانچه ما به كمك آنها نشتابيم قابل پيشبيني نيست.
س: شايع شده كه مردم كامياران از شهر خارج شده اند؟
ج: خير چنين چيزي صحت ندارد و شديداً تكذيب ميشود و همانطور كه گفتيم پس از ورود پاسداران به كامياران مردم اين شهر به پشتيباني از پاسداران راهپيمايي كردند. 
س:  چنانچه پياميداريد بدهيد؟
ج: پيام ما اين است كه ارگانهاي اجراي مملكت مسايل منطقه را بيايند از نزديك تجربه و تحليل كنند و به آنچه در منطقه ميگذرد فكر كنند و فقط بهاين اكتفا نكنند كه در مركز باشند و براي من كه در كرمانشاه هستم تصميم بگيرند بلكه بيايند از نزديك مسايل را ببينند و از فكر من بوميكه استفاده كنند يعني قدرتهاي اجرائي تصميم نگيرند يك نفر بفرستند به فلان جا و دستوراتي به او بدهند بيايند از فكر اهالي خود منطقه استفاده كنند.(جمهوري اسلامي15/11/1358)
اعلاميه
از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلاميپاوه دو اعلاميه به اين شرح انتشار يافت:
بسمهتعالي-درود خدا بر شهيدان راستين اسلام و مبارزان خستگي ناپذيري كه براي بر پاي احكام خداي و قرآن كريم و رهايي مستضعفين جان بركف راه شهادت براي خود انتخاب كرده و با تكيه بر الله در راه الله مبارزه ميكنند.
مردم مسلمان روستاهاي منطقه اورامانات سپاه پاسداران انقلاب اسلاميكه طبق اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده يكي از نهادهاي عزيز انقلاب بوده و مسووليت حفاظت از رهآوردهاي انقلاب را به عهده دارد.
اميد است مردم غيور روستاهات با حسن نيت كامل براي بيرون راندن اشرار و ضد انقلابيون در منطقه با سپاه پاسدران همكاري لازم را معمول فرموده تا هر چه سريعتر منطقه را از وجود دشمنان خدا پاكسازي نمايند.
ضد انقلاب بايد بداند كه در هر كجا كه باشد بايد حساب خيانتهايي را كه در منطقه مرتكب شدهاند، پس بدهد.
به ياري خداوند بزرگ هر چه زودتر مردم شريف روستاها را از شر وجود اين زالوصفتان نجات خواهيم داد انتظار دارد هر چه زودتر اشرار و ضد انقلابيون را از خود و روستاي خود بيرون رانده و همبستگي خود را نسبت به جمهوري اسلاميكه همانا حكومت عدل خداي است و مردم مسلمان او مبارز و با ايمان منطقه اعلام نمايند تا نگرانيها بين مردم شريف و مسلمان رفع و برطرف گردد و آرامش كامل حكمفرما شود كه در غيراين صورت اشرار و بيگانهپرستان در هر كجا كه باشند به زودي سركوب و به سزاي اعمال غير انساني و غير اسلاميخود خواهند رسيد.
متن دومين اطلاعيه سپاه پاسداران پاوه ازاين قرار است:
بسم الله الرحمن الرحيم
مردم شريف و مسلمان پاوه و توابع، سپاه پاسدران انقلاب اسلامي پاوه از كليه كساني كه در جريان پيروزي انقلاب خصوصاً در چند روز اخير براي پاكسازي منطقه از وجود اشرار با سپاه پاسداران همكاري داشته و دارند  سپاسگزاري نموده براي عموم مسلمان جهان خصوصا مردم شريف و مسلمانان منطقه پاوه و جوانرود و اورامانات آرزوي موفقيت را دارد.                                                         سپاه پاسداران انقلاب اسلاميپاوه 
شهادت يك برادر درجه دار
كرمانشاه ـ از سوي روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه اعلام شد استوار اسكندر لرستاني كه دو روز پيش در درگيري با مهاجمين در منطقه تپاني مجروح شده بود و ديروز براي درمان به بيمارستانآيتالله طالقانيكرمانشاه انتقال داده شده بود ديشب در اين بيمارستان جان سپرد. 
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: 15/11/58،به دنبال استقرار امنيت در منطقه اورامانات راه پاوه گشوده و بر اساس اطلاعيهاي كه عصر ديروز از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه منتشر شد و اعلام شد اين راه باز است لذا كارمنداني كه به علت بسته بودن راه بر سر كار خود نرفتهاند ميتوانند كه امروز بر سركار خود حاضر شوند.(جمهوري اسلامي 16/11/1358)
از سوي سپاه پاسداران پاوه:اسارت پاسداران پاوه و تخريب روستا ها به شدت تكذيب شد. 
فرصتطلباناين آرزو را به گور خواهند برد كه به يك وجب از خاكمان دست درازي كنند.
اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه 
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: روابط عموميسپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه ديشب طي اطلاعيهاي اسيري يكصد تن از پاسداران توسط پيشمرگان كرد در پاوه همچنين تخريب روستاهاي اطراف توسط پاسداران را به شدت تكذيب كرده اطلاعيه روابط عموميپاسداران انقلاب اسلاميپاوه به اين شرح است ….
كف روي آب از ميان ميرود ولي آنچه كه به نفع مردم است روي زمين ميماند.
بدين وسيله به اطلاع مردم مسلمانايراني ميرساند كه گزارشهاي كذب و تفرقهانداز چند روز اخير روزنامهها در باره اسيري يك صد تن از پاسداران توسط پيشمرگان كرد در پاوه و تخريب روستاهاي اطراف توسط پاسداران كه به كلي تكذيب كرده و اعلام ميدارد كه در حال حاضر شهر پاوه و روستاهاي اطراف در پوشش پاسداران بوده و در آرامش كلي به سر ميبرد لذا از مسوولين روزنامهها خواستاريم كه از نوشتن اخبار غير صحيح جلوگيري به عمل آورند و ضد انقلابيون هم بدانند كه زمين پاوه همچون ساير نقاط كشورمان پارهاي از تن ما است و عوامل فرصتطلب اين آرزو را به گور خواهند برد كه حتي به يك وجب از خاكمان دستدرازي كند(جمهوري اسلامي19/11/1358)
برخوردهاي خونين در كردستان و كرمانشاهان
انتشار اطلاعيه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه در مورد وقايع و درگيريهاي اين منطقه، اطلاعيهاي به اين شرح انتشار داد:  
بسم الله الرحمن الرحيم-بار ديگر براي سومين بار، شهر جنگ زده پاوه مورد هجوم و حمله شديد قرار گرفته است. مدت 48 ساعت است كه مردم رزمنده پاوه و پاسداران مشتاق بشهادت، زير آتش خمپاره و اسلحه سنگين نوكران بعث، احزاب كومله، دمكرات، رستگاري، پاليزبان، سردار جاف و فدائيان خلق ميباشد.چند خانه در مركز شهر پاوه بر اثر اصابت خمپاره دشمن ويران شده است و كليه ادارات و دواير دولتي در مركز شهر به حالت تعطيل درآمده و آذوقه، كمياب و كليه دكاكين بسته است. تاكنون 6 نفر از بهترين جوانان رزمنده پاسدار، شربت شهادت نوشيده اند و درس فداكاري و جانبازي به طرفداران اسلام آموخته اند، بيش از 12 نفر مجروح شده كه حال بعضي از آنها وخيم است و با هلي كوپتر به كرمانشاه انتقال داده شده اند، به خط آتش نفوذ كرده و چندين نفر مسلح را از اشرار با خمپاره مسلسل و نارنجك انداز اسير كردند كه آمار آن بعداً اعلام خواهد شد. مناطق «دوريسان» و « خانقاه»در نزديكي پاوه از لوث اشرار پاك و پايگاههاي پرتاب خمپاره و سلاح سنگين آنها در دو روستاي فوق منهدم گرديده است. جنگ با ابعاد گسترده ادامه دارد و از ميزان تلفات و جراحات وارده به اشرار، آمار دقيقي در دست نيست، لكن اخبار رسيده حكايت از تلفات سنگين آنان دارد.(اطلاعات19/11/1358)
اطلاعيه سپاه پاسداران
 در ارتباط با جريانات اخير بخش كامياران، اين اطلاعيه از سوي روابط عمومي ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور منتشر شد:بسمه تعالي-در تاريخ 23 بهمن 58، ساعت 23 شب تا چهار بامداد، حملات متناوبي به شهر كامياران از طرف مهاجمين صورت گرفت كه آسايش و امنيت مردم مسلمان شهر كامياران را مانند شبهاي گذشته مختل گردانيد. مجدداً ظهر روز 24 بهمن ماه 58، به مدت سه ساعت، درگيري ديگري را در قسمت شمالي كامياران ايجاد كردند كه در نتيجه، چندين ساعت عبور و مرور وسايل نقليه غير ممكن شد. اقدام مهاجمين از اعمال ضد انساني در رابطه با حضور هيات تحقيق كه جهت بررسي واقعه اخير به منطقه اعزام شده اند، انجام گرفت تا مسببين واقعه شناسائي نشوند. بر ملت شريف و آگاه، اين مساله واضح است كه دشمن، هميشه از حقيقت خوف داشته و از افشاي ماهيت حقيقيش، در هراس است، غافل از اينكه چهره پليد اين خود فروختگان، ديگر در پس هيچ ماسكي و در قالب هيچ ننگي پنهان نيست.روابط عمومي ستاد سپاه پاسداران انقلاب غرب كشور(اطلاعات20/11/1358)
اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلاميكرمانشاه در باره درگيري ديروز در كامياران
كرمانشاه ـ  خبرگزاري پارس: عصر ديروز از سوي روابط عموميسپاه پاسداران انقلاب اسلاميكرمانشاه در ارتباط با درگيري ديروز در منطقه كامياران اطلاعيهاي انتشار يافت وطي آن  اعلام شد كه در جريان اين درگيري سه نفر شهيد شدند و دو نفر مجروح گرديدند.
در گزارش تلفني كه از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلاميكرمانشاه به خبرگزاري پارس رسيد تعداد پاسداران شهيد 4 نفر اعلام گرديده بود. 
متن اطلاعيه منتشره از سوي روابط عموميسپاه پاسداران ازاين قرار است: 
بسمه تعالي
ديگر بار،دشمن انقلاب اسلاميايران فاجعه افريد حدود ساعت 11 ديروز در نزديكي كامياران ضد انقلابيون به سپاه پاسداران انقلاب اسلاميحملهور شدند دراين حملهناجوانمردانه، سه تن از پاسداران جان بر كف اسلاميبه نامهاي «عباس بهمني» و «غلام رضا يوسفي» «يعقوب عبدالله زاده» به درجه شهادت نائل آمدند و دو تن ديگر از برادران پاسدار با اسامي«حسين و محمد شفيعي» مجروح شدند كه جنازه سه شهيد و دو تن پاسدار مجروح با آمبولاناس به كرمانشاه انتقال داده شدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلاميكرمانشاه ضمن تبريك و تسليت به بازماندگان شهدا و مردمايران از ملت رزمنده ايران ميخواهد بيش ازاين اجازه ندهند كه عناصر ضد انقلاب تااين حددست به جنايت بزنند)جمهوري اسلامي(جمهوري اسلامي5/12/1358)
توسط سپاه پاسداران پاوه:كليه مدارس كامياران از امروز داير خواهد بود.
كرمانشاه ـ  به گزارش خبر گزاري پارس روابط عموميسپاه پاسدران انقلاب اسلاميكرمانشاه به نقل از شوراي شهر كامياران اعلام داشت كه از فردا 7 اسفند ماه 58 كليه مدارساين بخش داير خواهد بود در اطلاعيهاي كه از سوي شوراي شهر كامياران انتشار يافت از كليه دبيران و دانش آموزان خواسته شد در كلاسهاي در س حاضر شوند. (جمهوري اسلامي 6/12/1358)
دوزدوزاني فرمانده كل سپاه پاسداران شد. 
به قرار اعلام واصله «عباس دوزدوزاني» يكي از اعضاي سپاه پاسدران انقلاب اسلاميبوده كه از ابتداي تشكيل سپاه فعاليت داشته است. فرمانده جديد سپاه از اعضاي فعال حزب ملل اسلاميبوده كه در همين رابطه در سال 1344 توسط نيروهاي امنيتي رژيم پهلوي دستگير و به زندان روانه ميشود 
دوزدوزاني پس از آزادي از زندان مجدداً در سال 1351 دستگير و به 7 سال حبس محكوم ميشود كه در اواخر عمر رژيم گذشته آزاد ميشود فرمانده جديد سپاه داراي مطالعات گسترده در زمينهايدئولوژيك سياسي و نظاميمخصوصاً تشكيلاتي ميباشد.(جمهوري اسلامي 7/12/1358)
تهاجم مزدوران در هم شكسته شد.
كرمانشاه ـ  تهاجم مزدوران بعثي عراق كه از ساعت 22 روز 4/12/58 به پاسداران مستقر در پشت دكل در روستاي نورياب شروع شده بود درهم شكسته شد و اشرار و مزدوران عراقي به عقب رانده شدند دراين رابطه سپاه پاوه گزارش كرد، در ارتباط با درگيريهاي اخير منطقه پاوه اين گزارش بعد از ظهر ديروز از سوي  سپاه پاسداران پاوه با بيسييم به  سپاه پاسداران كرمانشاه مخابره شد: ساعت 22 روز 4/11/58 افراد ضد انقلاب مستقر در روستاي نور ياب در دو كيلومتري پاوه با سلاحهاي سبك و سنگين به عدهاي از پاسداران مستقر در پشت دكل و «قلعه دزه» آتش گشودند كه با تيراندازي متقابل مواجه شدند درگيري تا ساعت 5 ديروز ادامه داشته و به ناچار پاسداران در تعقيب مهاجمين شروع به پيشروي كردند و تا نزديكي روستاي نجار پيش رفتند و اشرار و مزدوران دولت بعث عراق را به عقب راندند دراين در گيري دو نفر از پاسداران بوميبه نامهاي «محمد باخاني» و «غفور ساميه» به شهادت رسيدند 4 نفر ديگر به اسامي«اسماعيل عبدالهي» و« بايزيد بزرگمهر»و «اسد الله دبيري» و «دادو مومني» زخميشدند از تلفات مهاجمين و مزدوران بعث عراق گزارش دقيقي در دست نيست.روابط عموميسپاه پاسدران انقلاب اسلاميپاوه(جمهوري اسلامي 7/12/1358) 
گفتگو با معاون سياسي سپاه پاسداران غرب كشور:عملكرد مسوولان دولتي در اورامانات متناسب با مصالح مملكت نبوده است.
كر مانشاه: با يك نگرش به تحولاتي كه پس از انتخابات رياست جمهوري، در مساله كردستان پيش آمد،اميد به حل مسالمت آميز بحران كردستان آفزايش يافته است، اما متاسفانه سياست نا همگوني در اورامانات اعمال شده است كه موجب افزايش نگراني برخي از اهالي، از جمله مردم «باينگان» و«نوسود» گرديده است در رابطه با اين مساله، خبرنگار مادر كرمانشاه با «سيد محمد سعيد جعفري» معاون سياسي سپاه پاسداران غرب به گفتگو پرداخته كه ما حصل آن در ذيل از نظر خوانندگان عزيزميگذرد. ناهمگوني بافت اجتماعي
 سيد محمد سعيد جعفري در مورد مو قعيت قومي و جغرافياي كردستان گفت: « بافت اجتماعي مناطق كرد نشين  غرب كشور به هيچو جه بافت همگوني نيست كه دولت بخواهد سياست واحدي را در هر تمام منطقه دنبال كند ونتيجه مطلوب را بدست آورد، اگر چه نبايد فراموش كرد كه مسايل كردستان بطور عموم مسا ئلي نيستند كه بي ارتبات با سايرنقاط كشورآنها را حل وفصل نمود. تجزيه تاريخ نشان داده است كه مردم كرد نشين ايران، هر گز تو هم جدايي از ايران به خود راه نداده اند و مخصوصا در رابطه با تجاوزات مرزي كشورهاي  همسايه تا سر حد فدا كردن جان خود كوشا بوده اند. بهرحال، آنچه در مهاباد ميگذرد با وضعي كه در سنندج جريان دارد، متفاوت است ومسايل اورامانات با اين دو منطقه نيز اختلاف زيادي دارد. در اورامانات كه كردستان جنوبي است، مساله ضد انقلاب به شهادت همه آگاهان، يك مساله جدي وعميق نيست اگر چه دولت مزدور عراق در آن بيش از ساير مناطق كرد ستان دست به تحريكات ميزند، ولي غالب افراد نا آگاهي كه بر اثر فقر يا سوء سياست هاي اعمال شده در منطقه فريب دشمن را خوردند، به هيچ وجه تعصب اسلاميو ملي خود را از دست نداده ومن اطمينان كامل دارم كه اگر عوامل اجرايي دولت در منطقه، مخصوصا سپاه پاسداران، مشكلات اورامانات را با واقعيت آداب وسنن قومي و عشيره اي اين منطقه بررسي كنند، بزودي در استراتژي و تاكتيكهاي خود تغييراتي ميدهند كه نتيجه اش اين خواهد بود كه همين افراد، بيشترين جانبازي و فداكاري را براي مملكت انجام ميدهند و مهلكترين ضربات را بر دشمنان خارجي وارد كنند. 
تحليل مسايل ايران
 معاون سياسي سپاه پاسداران غرب كشور در مورد كردهاي پناهنده به عراق اظهار داشت: «اطلاعاتي كه به ما ميرسد حاكي از آن است كه در كمپهاي پناهندگان كرد در عراق، همه شب مسايل ايران ميان افراد كرد وخانواده هايشان تجزيه و تحليل ميشود و مترصند كه زمينه اي براي با زگشت به ايران بيابند. بسياري از پناهندگان كه بر خلاف موازين بين المللي وحتي شرعي  وسوء استفاده حزب بعث عراق مورد تعرض واقع گرديده اند، كساني هستند كه به اتهام جرمهاي مختلف در منطقه، تحت تعقيب قرار ميگيرند كه بارها از طرف رهبر انقلاب اسلامي، مراتب بخشودگي و عفو آنها اعلام شد وبر اثر احساس مسئو ليتهاي بيش از حد مسئو لان دولتي كه متاسفانه  به حد كافي توام با آگاهي عشاير نبود، تحت پيگرد قرار گرفتند وحتي بدون آينكه مجوزي قانوني و شرعي در دست باشد، اموال بعضي از آنها غصب و مصادره گرديد.بهر حال در يكسال اخير آنچه از طرف دولت در منطقه صورت گرفته است، غالبا باز تاب مسووليتهاي انساني افرادي بود كه از طرف دولت مسووليتهاي داشتهاند ولي كمتر متناسب با مصلحت مردم وملت بوده است، ولي ما با مذاكراتي كه پس از انتخابات آقاي بني صدر به رياست جمهوري با ايشان و ساير مقامات مسوول مملكت داشته ايم، به حل صحيح مشكلات اورامانات بيشتر اميدوار هستيم». 
ايجاد روحيه سازشكاري
 در مورد بسته بودن راه نوسود و «باينگان» كه بنا به اظهار شمامورد اعتراض و نگراني مردم آن مناطق شده و بايد بگوييم اعتراضات مهم ما به كساني كه است قبلا راه پاوه را مسدود كرده بودند و اين بود كه آنان مانع رسيدن آذوقه به پاوه شده بودند و اين اعتراض بجا وارد بودو به نظر من  اين شايستي انقلاب و حكومت اسلامي نبود كه همان عمل را امروز نسبت به مردم اين دو منطقه انجام دهد. اين اعمال به فرض اينكه بطور كوتاه مدت، نتايج متعدد ي داشته باشد ولي از نظر ايدئدلوژي به تفكر اسلامي لطمه زده است ودر مردم «باينگان» و«نوسود» وكساني كه از نزديك با اين موضع درگير هستند، اين توهم را پيش ميآوردكه حكومت اسلامي مو فقيت ظاهري و «امنيت سر نيزه اي» را طالب است. در نتيجه حالا كه جمهوري اسلامي به ياري خدا از قدرت كافي بر خوردار است، روش مردم با اين حكومت، ميبايست روش ناتوان در برابر زورگو باشد ودر نتيجه با آهنگ آهسته ويا حتي تندي،روح سلحشوري عشايري اين منطقه كه قوي ترين اهرام مبازه با تجاوز ات خارجي در منطقه است، تبديل به روح ضعيف و سازشكار و چاپلوس شود» 
مواضع حزب دمكرات
 سيد سعيد جعفري در مورد سفر هيات پنچ نفري حزب دمكرات به تهران گفت: «تجربه چند ماه جنگ براي تمام كساني كه در منطقه بوده اند، ثابت كرد كه اين در گيري براي هيچ يك از طرفين در گيري، پيروزي آور نيست ونتيجه آن جز هدر دادن نيروهاي مفيد ايراني و مخصوصا ضمن اينكه محيط را براي نفوذ دشمنان خارجي ومخصوص امپرياليسم امريكا و اقمارش مناسب ميكند وثمرهاش چيزي جز فقر ويراني وعقب گرد نيست مواضع اعلام شده اخير حزب دمكرات كردستان بدون هيچ گونه تعصب به نسبت ساير احزاب و گروههاي موخود در منطقه تا حد زيادي منطقي ومردمي است واگر در عمل هم بيانيههاي و اعلام مواضع حزب دمكرات پياده شود، اميد به كاهش بحران وحل وصحيح مشكلات كردستان بسيار زياد است». 
تظاهرات در عراق
 معاون سياسي سپاه پاسداران غرب كشور در مورد مسايلي كه كه بر اثر كاهش روابط ديپلماتيك ايران و عراق پيش آمده گفت:«اطلاعاعاتي كه بما رسيده حاكي از آن است كه مسلمانان عراق به حمايت از انقلاب اسلامي ايران در دو روز اخير در شهرهاي عراق دست به تظاهرات وراه پيمائي زده و حكومت بعث عراق را در مورد  به بند كشيدن مبارزين عراقي محكوم كردهاند وگويادر پيشاپيش اين راه پيما يي ها عكسهاي امام خميني حمل ميشد و حكومت بعث عراق عده كثيراي از مسلمانان را دستگير وبازداشت كرده است. همچنين پيشمرگان حزب دمكرات عراق در چندين جبهه صدمات زيادي به قواي عراق وارد  كرده و مهمات زيادي بدست آورده اند.(اطلاعات16/12/1358)
مسوول ارتباط سپاه پاسداران:نقاط حساس سنندج سنگربندي شده است.
تهران ـ خبرگزاري پارس: مسوول ارتباطات سپاه پاسداران در گفتوگويي با خبرگزاري پارس ضمن تشريح پارهاي از وقايع اخير سنندج گفت: افراد حزب كومله با حمايت چريكهاي فدايي خلق طي چند روز اخير به منازل مردم مراجعه و آنان را به جنگ خانگي نويد ميدهند وي اضافه كرد: افراد مذكور با ديگر گروههاي مسلح اكثر كوچهها و نقاط حساس شهر را سنگربندي كردهاند. مسوول ارتباطات سپاه همچنين افزود: اخبار رسيده از سنندج حاكيست كه حزب كومله 12 نفر از مسلمانان كرد را در اين شهرستان دستگير و جهت محاكمه به منطقه گيلانه اعزام داشتهاند. تفنگدار كومله همچنين عدهاي از مردان و زنان را در محلي به نام جورآباد به گروگان گرفتهاند. اين گزارش حاكيست زني كه حاضر نبوده به ماموران كومله تسليم شود خود را آتش زده است.(كيهان25/12/1358)
جزئيات توطئه طرح ريزي شده خلقها در كنگاور 
كرمانشاه – خبرنگار جمهوري اسلامي: روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه، با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرد:«در روز چهار شنبه گذشته در يك حمله كه توسط مهاجمان مسلح به جوانرود صورت گرفت، دو تن از برادران پيشمرگ مسلمان به درجه شهادت رسيده و چهار تن ديگر مجروح شدند.
همزمان با اين درگيري، گروهي به بهانه مبارزه با سرمايه داري در خيابانهاي كنگاور دست به راهپيمائي زدند و ناگهان به مغازه مردم حمله و تعدادي را به آتش كشيدند.
متن اطلا عيه به شرح زير است:
آگاهي از جريانات آنچه در مملكت ميگذرد و كيفيت گروههاي ضد انقلاب، بهترين سلاح در مبارزه با اين توطئهها و خفه كردن آنها در نطفه است، لذا سپاه پاسداران جمهوري اسلامي كرمانشاه، رسالت خويش را نه تنها در مبارزه مسلحانه با نيروي ضد انقلاب كه در آگاه كردن امت اسلامي از برنامه ضد مردمي آنها كه هر روزدر گوشه اي از اين مرز و بوم در حال تكوين است،مي داند.
روز چهار شنبه 27/1/1359 عوامل مهاجم با همياري گروههاي ديگر مسلح منطقه، با سلاحهاي سبك و سنگين به جوانرود حمله ميكنند كه در اين حمله، دو نفر از پيشمرگان مسلمان كرد شهيد و 4 نفر زخمي ميشوند. همزمان با اين برنامه طرحريزي شده از قبل،برخي از ساكنان شهر به بهانه مبارزه با سرمايه داري، در خيابانهاي كنگاور دست به راهپيمائي زدند و ناگهان به مغازه مردم حمله و تعدادي را به آتش ميكشند و 12 مغازه را به غارت ميبرند كه با رسيدن نيروهاي انتظامي، غائله پايان ميابد و اموال غارت شده مردم توسط برادران شهرباني و سپاه پاسداران از متجاوزين پس گرفته ميشود و در همين رابطه، تعدادي دستگير وپس از تكميل پرونده به دادگاه انقلاب تحويل داده ميشوند. آنچه مهم است، سخن ملت است. مردم مسلمان و غيور كنگاور، عاملين اين اقدام را هواداران چريكهاي فدائي خلق و همچنين هواداران سازمان مجاهدين خلق معرفي ميكنند. قضاوت نهائي با خود مملكت است.
      روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(كيهان29/1/1359)
بيانيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه
كرمانشاه – بدنبال جريانات اخير در جوانرود و كنگاور، عصر روز چهارشنبه گذشته، بيانيهاي از سوي روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه در اختيار خبر گزاري پارس گذاشته شد.
در قسمتي از اين بيانيه آمده است: «روز گذشته ( سه شنبه پيش ) عوامل مهاجم با همكاري گروههاي مسلح منطقه، باسلاحهاي سنگين و سبك به جوانرود حمله كردند كه در اين حمله، دو نفر از پيشمرگان مسلمان كرد شهيد و 4 تن ديگر مجروح شدند همزمان با يك برنامه طرح ريزي شده از قبل،عناصر مهاجم به بهانه مبارزه با سرمايه داري، در خيابانهاي كنگاور دست به راهپيمائي زدندو تعدادي مغازه را به آتش كشيدند و اموال 12 مغازه را به غارت بردند كه با رسيدن نيروهاي انتظامي، غائله پايان يافت و اموال غارت شده مردم توسط برادران شهرباني و سپاه پاسداران از متجاوزان پس گرفته شد. در اين رابطه تعدادي خائن دستگير و بعد از تكميل پرونده، تسليم دادگاه انقلاب شدند.(كيهان29/1/1359) 
درگيري بين مهاجمين و پاسداران در منطقه گنجي سنندج، 15 نفر كشته و مجروح داشت.
در درگيري بين مهاجمين و پاسدارن در منطقه گنجي سنندج، 15 تن از مهاجمين و پاسداران كشته و مجروح شدند سخنگوي سپاه پاسداران ستاد مركزي، ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: «طبق اخبار واصله از غرب كشور، از ساعت 4 بعداز ظهر ديروز درگيري، بين مهاجمين كه مسلح به خمپاره و آر- پي – چي هفت بودند و سپاه پاسداران در سنندج ادامه داشت كه در اين درگيري، 6 نفر از مهاجمين كشته يا زخمي شدند. 
سخنگوي سپاه پاسداران اضافه كرد: «ساعت يك بعداز ظهر ديروز در منطقه اي بنام «گنجي» در 15 كيلو متري شهرستان قروه، بين پاسداران و مهاجمين، يك درگيري بوجود آمد كه طي آن، دو نفر از سپاه پاسداران شهيد و 7 نفر ديگر مجروح شدند و تلفاتي هم به مهاجمين وارد آمد كه از تعداد آن، اطلاع دقيقي در دست نيست».
سخنگوي سپاه پاسداران ادامه داد: «در نيمه شب گذشته در منطقه «از گله» واقع در نوار مرزي، يك درگيري دو ساعته بين مهاجمين عراق و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي روي داد كه در اين درگيري كه بدون تلفات بود، مهاجمين به عقب رانده شدند و اكنون نوار مرزي كشورمان كاملاً آرام گزارش شده است و سپاه پاسداران انقلاب اسلاميبا اعزام نيروهاي كمكي به اكثر مناطق حساس نوار مرزي، راههاي نفوذ دشمنان را مسدود كرده است و نيروهاي انتظامي، كاملاً بر اوضاع مسلط هستند».(كيهان3/2/1359)
درگيري دربانه ادامه دارد.
كرمانشاه – خبرگزاري پارس: مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران روابط انقلاب اسلامي غرب كشور ديروز در گفتگوئي با خبرنگار خبرگزاري پارس وضع شهر سنندج را نسبتاً آرام توصيف كرد. وي گفت: پاسداران انقلاب اسلامي در فرودگاه، استانداري، باشگاه افسران،ستاد جهاد سازندگي و راديو و تلويزيون مستقر هستند. وي اعلام داشت كه در بانه درگيري ادامه دارد، لكن به علت نبودن ارتباط هنوز روشن نشده است كه وسعت اين درگيري تا چهاندازه است. وي در پايان اين گفتگو متن اطلاعيه شماره هفت پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج را به اين شرح در اختيار خبرگزاري پارس گذاشت:
بسم الله الرحمن الرحيم
مردم قهرمان ايران مسلمانان دلير سنندج، مدت 3 روز است درگيري و جنگ شروع شده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به پشتيباني ارتش بعد از تذكرات و يادآوريها، تصميم به بهره بري از حق مسلم خود گرفت يعني باز كردن مسير به سوي مرزها و نجات دليران باشگاه افسران از محاصره و بالاخره آزاد ساختن تاسيسات دولتي همچون استانداري، راديو و تلويزيون و فرودگاه، جانبازان سپاه پاسداران در دو ستون از دو سو بحركت درآمدند. ستون اول از پادگان به سوي استانداري و باشگاه افسران و ستون دوم بسوي راديو و تلويزيون كه در نتيجه اين مراكز به تصرف درآمد و از محاصره خارج شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلاميبا الهام از پيام رئيس جمهوري و چشمهاي نگران ملت بزرگ ايران مصمم است كه حاكميت دولت و ايران مستقل را در اين منطقه تضمين كند تا مسلمانان را از يوغ شكنجه و تحميل احزاب آزاد كنيم تا مردم مسلمان راه خود را باز يابند.                                                                    
 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج
اوضاع كنوني كردستان
سخنگوي ستاد مركزي سپاه پاسداران در مورد اوضاع منطقه كردستان گفت: بطور كلي درگيريها در منطقه به پايان رسيده اما در شهر سنندج هنوز درگيريهاي پراكنده وجود دارد. در شهر بانه حمله ضد انقلاب به پادگانها و ارتش ادامه داشته كه متقابلاً بخوبي دفاع ميشود. وي موقعيت ساكنان سنندج را نسبتاً خوب ندانست و اظهار داشت: برخي از خانهها بر اثر حملات ضد انقلاب تخريب شده است كه البته ارتش و سپاه پاسداران در رساندن دارو به بيمارستانهاي سيار شير و خورشيد و نيز رساندن آب و آذوقه به اين هموطنان بيگناه نهايت تلاش و كوشش خود را دارد. وي افزود: دولت جمهوري اسلامي ايران نزديك به يك سال است كه با گروههاي حاكم تحميلي درآن مناطق به مذاكره پرداخته است كه طي اين مدت، نه تنها نتيجه اي گرفته نشد بلكه ضد انقلاب به خلع سلاح نيروهاي دولتي و سنگربندي در مقابل سپاه و ارتش پرداخته است بطوري كه در «نوسود» قبل از شروع درگيري، حزب دمكرات يك واحد ارتشي را كه به منظور پاسداري به مرزهاي ايران اعزام شده بود، از طرف حزب دمكرات خلع سلاح كرد و بدنبال آن، يك ستون ارتش كه براي تقويت پادگانهاي مرزي در خارج از شهر سنندج در حال عبور بود، مورد حمله دمكراتها، كومله و چريكهاي فدائي خلق قرار گرفت. بنابراين ملاحظه ميشود كه حزب دمكرات و گروههاي چپ نما درگيري را شروع كرده و به تعهد خود مبني بر اخراج سپاه از سنندج و نيز استقرار ارتش در تلويزيون، باشگاه افسران و فرودگاه وفادار نبوده و گروههاي مسلح، از شهر خارج نشدند و با سلاحهاي سنگين وسبك به واحدهاي ارتشي مستقر در تلويزيون، فرودگاه و باشگاه افسران حمله كردند و آب و آذوقه را بر روي سربازان ارتش جمهوري اسلامي ايران بستند». اين سخنگو افزود: «در چنين صورتي، مذاكره با گروهها هنگامي صورت خواهد گرفت كه گروههاي غير مسوول، سلاحهاي خود را تحويل دهند». (اطلاعات8/2/1359)
در واحد عملياتي سپاه پاسداران،كميته جبران 
خسارات حوادث سنندج تشكيل شد. 
	واحد عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گفتگوي اختصاصي با كيهان اوضاع شهر سنندج و مناطق كردستان و شرايط مذاكره براي پايان درگيري در كردستان را اعلام كرد واحد عمليات در جواب اين سوال كه اوضاع شهر سنندج چگونه است اظهار داشت:
	درگيريها عمدتاً با ورود ارتش و سپاه به شهر به پايان رسيد ولي درگيريهاي پراكند وجود دارد.
	واحد عمليات سپاه پاسداران در پاسخ اين سوال كه اوضاع منطقه چگونه است؟ گفت: اكثر نقاط كردستان نسبتاً آرام است ولي نيروهاي فراري از سنندج در بعضي از شهرها مانند بانه و مريوان مجدداً بسيج شدهاند و در حال سازماندهي ميباشند در منطقه بانه افراد مهاجم بارها به پادگانهاي ارتش و سپاه حمله كردهاند كه متقابلاً جواب آنها داده شده است و ارتش و سپاه به خوبي از پادگانهايشان دفاع نمودهاند.
	سوال شد وضع كردستان خصوصاً سنندج نگران كننده است در اثر خراب شدن خانههايشان به زيرزمينها پناه بردهاند چه كمكي به مردم ميشود؟ 
	واحد عملياتي جواب داد: قبل از درگيريهاي ارتش و سپاه براي كوتاه كردن دست مهاجمين و عوامل مزدور از مردم بارها از مردم استمداد شد كه از شهر خارج شوند و با توجه به اين درگيريهاي شديد وضعيت شهر خوب نيست و بعضي از خانهها بر اثر حمله دمكراتها ويران شده ارتش و سپاه ميگويند از طريق رسانيدن دارو به بيمارستانهاي سيار شيروخروشيد به منطقه نيز تامين آذوقه به شهر و مردم كمك شود.
	سوال شد: چه اقدامي براي پايان دادن به درگيريها صورت گرفته است؟
واحد عمليات جواب داد دولت هفت يا هشت ماه با اين گروههاي مسلح غيررسمي وارد مذاكره شد كه نه تنها به نتيجه نرسيد بلكه اين گروهها به سنگربنددي و سازماندهي در مقابل ارتش و سپاه پاسداران مشغول شدند به طوري كه در نوسود قبل از شروع عمليات و درگيريهاي حزب دمكرات يك واحد ارتشي را خلعسلاح كرد. اين واحد به منظور پاسداري از مرز ايران به منطقه اعزام شده بود و به دنبال اين ماجرا ستون ارتشي كه در حال عبور خارج شهر سنندج براي تقويت پادگانهاي مرزي مورد حمله حزب دمكرات و كومله و گروههاي فدايي خلق قرار گرفت. بنابراين ملاحظه ميشود حزب دمكرات و گروههاي چپنما درگيري را شروع كرده و تعهد خود مبني بر اين كه سپاه از شر سنندج خارج شود و ارتش در تلويزيون و باشگاه افسران و فرودگاه مستقر شود عمل نكردند و به واحدهاي ارتشي در فرودگاه و باشگاه افسران با سلاحهاي سنگين و سبك حمله شد و آنها را به محاصره درآوردند و آب و آذوقه را بر روي سربازان ارتش جمهوري اسلامي بستند پس مذاكره فقط در شرايطي صورت ميگيرد كه گروههاي مسلح غيرمسوول اسلحه خود را تحويل دهند و تدارك نيرو و سنگربندي را كنار بگذارند.
واحد عملياتي در جواب اين سوال كه در جريان درگيريهاي اخير خسارات زيادي به خانههاي مردم وارد شده آيا اين خسارتها جبران ميشود گفت: 
سوال شد: آيا منطقهاي كه آمريكاييها فرود آمدهاند تا به حال پاكسازي شده است؟ 
ـ هنوز پاكسازي نشده است، چون منطقه كويري و نيز خيلي وسيع ميباشد و ما هنوز نتوانستهايم آنجا را پاكسازي نماييم. اما بايد بگوييم منطقه كاملاً در محاصره ميباشد. رفت و آمدها كاملاً كنترل ميشود و در اين رابطه از مردم و ديگر نهادهاي انقلابي هم استفاده ميشود.
مصاحبه اختصاصي با مسوولين سپاه پاسداران اروميه
تاريخچه و انگيزههاي خودمختاري 
كيهان به دنبال مصاحبهاي با شيخ عزالدين حسيني و حزب دمكرات  تصميم گرفت مصاحبههاي نيز با مقامات مسوول و اجراي آذربايجان غربي بگيرد كه حاصل اين امر چندين مصاحبه ميباشد. اولين سري از اين مصاحبات با سپاه پاسداران اروميه است كه در زير ميآيد. همچنين مصاحبههايي با استاندار آذربايجان غربي آقاي حقگو و حجتالاسلام قريشي نماينده امام و عضو شوراي شهر و حجتالاسلام حسيني امام جمعه و نماينده امام انجام دادهايم كه در شمارههاي آينده چاپ خواهد شد. درج اين مصاحبهها از طرف كيهان تنها به دليل آگاهي يافتن هم وطنان عزيز از نظرات مقامات و ارگانهاي منطقه ميباشد.                                                  عيسي نظري 
س: از آنجا كه منشا حوادث اخير كردستان و مناطق كردنشين آذربايجان غربي خودمختاري ميباشد خواهش ميكنم نظر خود را نسبت به اين مساله بفرماييد.
ج: در بررسي مساله خودمختاري بايد سه نكته را مورد بررسي قرار داد:
اول، انگيزه طرح مساله. دوم، ماهيت و محتواي مساله. سوم، بررسي كساني كه خودمختاري را مطرح ميكنند. خودمختاري جداً از اين مسايل نيست بنابراين اول بايد توجه كرد كه خودمختاري به چه انگيزهاي مطرح ميشود ما آگاهي داريم كه اين مساله در سال 1323 شمسي توسط حزب دمكرات كردستان در مهاباد مطرح شد. انگيزه طرح دعوت مقامات روسيه از آقاي سيف قاضي و عدهاي از صاحبنظران مهاباد و اطراف كه در شهر باكو خودمختاري كردها و سپس استقلال آنها را بر ايشان مطرح كردند و بعد از برگشت از باكو قاضي محمد تشكيلات (كومله ژانويه كرد) را دوباره بازسازي و تبديل به (حزب دمكرات كردستان ايران) كرد سپس در 1324 به علت نفوظ متقين و ضعف قدرت مركزي مساله خودمختاري را علناً مطرح كردند و در همان سال اعلام جمهوري كردستان به رياست جمهوري قاضي محمد نمودند كه بعد از 11 ماه سقوط كرده و قاضي محمد محكوم به اعدام شد.
پس اصل و انگيزه آن و پيشنهاد آن توسط روسيه است كه با طرح جزيي از طرح كلي بود كه پيشروي نيز در آذربايجان شرقي مساله خودمختاري تركها را مطرح و مساله و حزب دمكرات آذربايجان نمود اين طرح بود، طرح هر دو مساله آقاي ميرجعفر باقراف بوده است كه رهبري دو حزب وابسته به شوروي بود.
نظريه خودمختاري چگونه مطرح شد
س: سوالي كه در اينجا پيش ميآيد، اصولاً چرا روسيه شوروي خواهان خودمختاري و يا استقلال اين نواحي ميباشد.
ج: دليل اين امر جز اين نيست كه ماركسيسم به علت ويژگيهاي منطقه كردستان و آذربايجان از رشد قابل ملاحظه برخوردار نبوده و نيست به همين دليل از مساله ناسيوناليستي ترك و كرد استفاده كرده و به هدف اصلي خود ميرسد. همچنان كه بعداً جمهوري آذربايجان مستقل اعلام شد و يكي از جماهير جنوب شوري به شمار رفت.
بنابراين انگيزه خودمختاري قبل از اينكه دروني باشد يك انگيزه خارجي است و اين مساله به طور عملي و ضمناً مورد حمايت سياسي و تبليغاتي گروههاي كمونيست قرار گرفته است.
و اما ماهيت خودمختاري، از نظر ما هر انساني در رابطه خويش با خدا يك انسان خودممختار است و آيتالله طالقاني نيز اين مساله را در سنندج اعلام كرد از نظر حاكميت همه حق تعين سرنوشت خود را دارا ميباشند ولي اين امر معني عدم دخالت سياسي و نظامي و اقتصادي دولت مركزي در مناطق مختلف نيست. همچنان كه در آلمان و فدرال ديگر كشورها وجود دارد پس اگر انگيزه خارجي در بين نباشد بايد يك برنامه سالم خودمختاري ارائه گردد كه تاكنون عملي نشده است بنابراين ميبينيم گروههاي چپ در منطقه (كومله و چريكهاي فدايي خلق و حزب دمكرات) هر سه سلاحهاي خودرا از خارج تامين ميكنند و مساله مطرح ميكنند كه به همان شكل (باكو) مطرح شده و هر سه نيز با دولت مركزي مبارزه مسلحانه ميكنند و هر وقت مساله مذاكرات را مطرح كردهاند تنها دليلش براي تقويت و تجديد سازماندهي نيروهاي خود كه جبههالتحرير عربستان (خوزستان) را حمايت و آشكارا مساله تجزيه ايران را در برنامههاي خود ارائه داده است، خودشان نيز در اعلاميههايشان عراق را وابسته به امپرياليسم ميدانند و لذا ميبينيم تنها حامي اين گروهها در داخل كمونيستها و در خارج عراق وابسته به امپرياليسم است. پس اين سوال مطرح ميشود كه آيا اين خودمختاري ميتواند براي كشورها سازنده باشد.
س: دخالتهاي آمريكا و احياناً شوروي چه اندازه در درگيري كردستان موثر است؟
ج: بله با سندي كه چند روز قبل توسط رييسجمهور منتشر شد ميتوانيم بفهميم كه اولاً آمريكا انگيزهاي براي دخالت در كردستان دارد و بنا به اطلاعاتي كه بدست آوردهايم آمريكا هم دخالت مستقيم دارد و هم توسط عراق و اما دخالت روسيه بسيار حساب شده است و بعضي از نيروهاي مسلح داراي اسلحههاي روسي و اروپايي شرقياند.
س: معمولاً وقتي ابرقدرتها نميخواهند در منطقهاي دخالت مستقيم بكنند اسلحههاي خود را به شورشيانآن منطقه نميدهند مثلاً آمريكا اسلحه روسي و روسي شوروي اسلحه آمريكاي ميدهد با اين مقدمه آيا اسلحه روسي دليل بر دخالت شوروي ميباشد؟
ج: اسلحه روسي داشتن به تنها دليل بر دخالت شوروي نيست ولي يكي از دلايل دخالت است. 
راه حلهاي موجود
س: راه حل مشكل كردستان به نظر شما چيست؟ 
ج: راه حل تنها يك مساله سياسي نيست وقتي كه عدهاي اسلحه به دست گرفته و توسط بيگانگان حمايت ميشوند. هميشه سعي در جنگ افروزي دارند ولي ميدانيم يكي از زمينههاي توطئه فقر اقتصادي در منطقه ميباشد  در مناطق كردنشين تنها يك كارخانه قند در پيرانشهر وجود دارد و اكثريت قريب به اتفاق برادران كرد از فقر رنج ميبرند، بنابراين بايد همزمان با سركوب آشوبگران و جنگافروزان بيگانه، برنامههاي دراز مدت و كوتاهمدت اقتصادي در منطقه به مرحله اجرا درآيد تا نيروهاي بيكار را جذب و از شدت فقر كاسته شود. در مرحله سوم مساله سياسي مطرح ميشود و آنوجود اختناق شديد در منطقه است كه نيروهاي مسلح ايجاد كردهاند و اگر خفقان كردستان شكسته شود ديگر مشكلي نداريم و مذاكرات صلح اگر به منظور باج دادن به نيروهاي مسلح در منطقه باشد تلاش بيثمري خواهد بود ولي اگر مساله چگونگي اجراي اقدامات و راه حل مشكلات باشد راه حل خوبي خواهد بود و همه ما خواهانآنهستيم.
س: عملكرد نيروهاي دولتي در منطقه به نظر شما چگونه بوده است مثلاً اقدامات آقاي چمران در رابطه با فئودالها، كه نيروهاي مخالف بر روي آن تاكيد ميكنند و يا به گفته عدهاي اقدامات افراطي آقاي حسيني و همچنين در رابطه با آقاي حقگو كه مردم ايشان را به عدم قاطعيت محكوم ميكنند؟ 
ج: اصولاً براي ما شخص مطرح نيست برنامهاي بوده كه سران عشاير و خود عشاير براي اينكه به مخالفين نپيوندند از آنها حمايت شود كه ديديم اين برنامه شكست خورد و عدهاي از سران عشاير كه اسلحه گرفته بودند با خود دولت درگير شدند. البته اين شكست قبلاً از طرف ما (سپاه) و حجتالاسلام حسيني پيشبيني شده بود همين سران عشاير الان با حزب دمكرات ارتباط برقرار ميكنند.
س: پس شما معتقديد كه فئودالهاي منطقه با حزب دمكرات همكاري ميكنند؟ 
ج: ميتوانيد تحقيق كنيد.
س: نه منظورم اعتقاد سپاه است كه آيا همكاري دارند يا نه؟ 
ج: بله همكاري دارند  
س: عملكرد آقايان حسيني و حقگو را سپاه پاسداران منطقي ميدانند؟ 
ج: مردم بايد نظر بدهند و سپاه جزيي از مردم است.
س: در مورد هيات ويژه چطور؟ 
ج: هيات ويژه زماني مطرح شد كه نيروهاي جنگافروز در موضع ضعف نظامي قرار داشتند و هيات آنها توانست نيروهاي جنگافروز را از موضع ضعف به موضع قدرت رساند؟ 
س: از واقعه قالاتان چه اطلاعي داريد؟ 
ج: ارتش در منطقه مشغوول مانور بوده است و قالاتان نيز همچنان در شماره 52 كار آمده است سنگر و پاسگاه اعزاي كومله و دمكرات از گفتههاي شيخ عزالدين حسيني ميتوان فهميد و همين طور مردم از قبل قالاتان را ترك كردهاند آنجا پاسگاه پيشمرگان كومله و دمكرات بوده و سه نفر از همين گروهها در آنجا كشته شدند بنابراين دشمن با ارتش درگير ميشود. برخلاف إنچه كه منظور كشتهشدن نيروهاي مسلح است خوب در دره قاسملو ارتش را به رگبار بسته و عدهاي را قتلعام كردند، خوب چرا اين كشتار محكوم نميشود و تازه ارتش به مرز ميرفته و انتظار اينكه در داخل كردستان به رگبار بسته شوند نداشته در واقع قالاتان حتي يك سرباز شركت نداشت و عمليات خاص ارتش بوده است.
س: عليرغم اصلاحات در آذربايجان غربي تغيرات بنيادي و انقلابي صورت نگرفته نظرتان در اين مورد چيست؟
ج: بله كاملاً درست است اولاً دولت برنامه شخصي نداشته است و طبيعتاً مسوولين برنامه شخصي نداشتهاند و ثانياً درگيري منطقه موثر بوده است به طوري كه پارسال 4 نفر از افراد جهادسازندگي در سردشت و مهاباد اعدام شدند و نيروهاي مسلح مانع تغيرات بنيادي بودهاند.
انگيزه خودمختاري قبل از اين كه دروني باشد يك انگيزه خارجي است و اين مساله به طور عملي و ضمنا مورد حمايت سياسي و تبليغاتي و گروههاي كمونيست قرار گرفته است.
هيات ويژه زماني مطرح شد كه نيروهاي جنگ افروز در موضع ضعيف نظامي قرار داشتند و هيات تنها توانست تنها نيروهاي جنگافروز را از موضع ضعف به موضع قدرت برساند. (كيهان8/2/1359)
استقرار ارتش و پاسداران در چند نقطه شهر 
مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور نيز ديروز در گفتگويي با خبرنگار خبرگزاري پارس وضع شهر سنندج را نسبتاً آرام توصيف كرد و گفت: 
پاسداران انقلاب اسلامي هم اكنون ساعت 30/11 دقيقه شنبه در فرودگاه، استانداري و باشگاه افسران و ستاد جهادسازندگي و راديو و تلويزيون مستقرند. وي اعلام داشت: در بانه درگيري ادامه دارد لكن به علت نبودن  ارتباط هنوز روشن نشده است كه وسعت اين درگيري تا چه اندازه است.
متن اطلاعيه شماره هفت پاسداران انقلابي اسلامي مستقر در سنندج به اين شرح انتشار يافت:
بسم الله الرحمن الرحيم 
مردم قهرمان ايران!
مسلمانان دلير سنندج!
 مدت سه روز است درگيري و جنگ شروع شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به پشتيباني ارتش بعد از تذكرات و يادآوريها تصميم به بهرهوري حق مسلم خود گرفت. يعني بازكردن مسير به سوي مرزها و نجات دليران باشگاه افسران از محاصره و بالاخره آزاد ساختن تاسيسات دولتي همچون استانداري و راديو و تلويزيون و فرودگاه، جانبازان پاسداران در دو ستون از دو سو به حركت درآمدند.
	ستون اول از پادگان به سوي استانداري و ستون دوم به سوي راديو و تلويزيون كه در نتيجه اين مراكز به تصرف درآمدند و از محاصره خارج شد.
	سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با الهام از پيام رييسجمهوري و چشمهاي نگران ملت بزرگ ايران مصمم است كه حاكميت دولت و ايران مستقر را در اين منطقه تضمين كنند تا مسلمانان را از  شكنجه و تحمل احزاب آزاد كند تا مردم مسلمان راه خود را بازيابند.                                                                                                               سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج.(كيهان10/2/1359)
سپاه پاسداران كرمانشاه:مخالف آتشبس هستيم. 
پرتوي مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران كرمانشاه در پي اعلام آتشبس موقت توسط ارتش به خبرنگار كيهان در كرمانشاه گفت: ما مخالف هر گونه آتشبس تا خلع سلاح كامل گروههاي سياسي هستند.
وي در مورد موافقت گروههاي آتشبس گفت اين گروههات از خيلي وقت پيش خواستار آتشبس شده بودند ولي با اينكه سپاه پاسداران در اين رابطه هنوز اطلاعيهاي رسمي صادر نكرده است ولي ما مخالفت خود را با هر گونه آتشبس تا خلع سلاح كامل گروهها قبلا نيز اعلام كردهايم.(كيهان15/2/1359)
گفتگو
بروجردي فرمانده سپاه پاسداران كه در حال حاضر در سنندج به سر ميبرد در گفتگويي با شرح قسمتي از عمليات سپاه در اين شهر گفت براي مقابله با گروههاي مسلح يك ستاد مشترك بين پاسداران و ارتش تشكيل شد كه هدف آن هماهنگي بين سربازان و پاسداران در عمليات پاكسازي است وي سپس افزود: ارتش در مواضع كلي مستقر است و سپاه براي پاكسازي و پيشروي و تحويل افراد مسلح به دادگاه انقلاب اقدام ميكند. 
فرمانده سپاه پاسداران همچنين در مورد اين مطلب كه حزب دمكرات و كومله و چريكهاي فدايي شاخص كردستان كه در يك اطلاعيه در سطح وسيع در مناطق پخش شد خواستار آتشبس در كردستان شدند و شرط قبول آن رعايت مقررات آتشبس از سوي ارتش و پاسداران اعلام كردهاند ما به طور كلي با اين نظر مخالفيم زيرا در تمام دوران مذاكرات قبلي آنها توانستند به بعضي از خواستههاي خود برسند و تا حدود زيادي به تجهيز و تقويت مسلحانه خود بپردازند وي با اشاره به اينكه خلع سلاح گروههاي مسلح فوريترين اقدام براي آتشبس است گفت:
ماموران ژاندارمري و شهرباني بايد حافظ امنيت شهرهاي كردستان شوند و تا وقتي كه آنها در سطح شهر سقز نشوند هيچگونه آتشبس و مذاكره صحيح نيست. بروجردي در پاسخ به اين سوال كه سنگربندي گروههاي مسلح در داخل خانهها و جنگ چريكي و پاسداران و ارتش ممكن است تا چه مدت طول بكشد گفت:
مشكل عمده در وضعيت كنوني اين است و چنانچه ما مواضع و سنگرهاي آنها را بكوبيم عده زيادي از مردم كه روي خانههاي آنها سنگربندي انجام شده از بين ميروند.(كيهان15/2/1359)
اطلاعيه سپاه پاسداران
روابط عمومي سپاه پاسداران مركز طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه در درگيريهاي اخير كردستان، 78 نفر از سپاه پاسداران مراكز مختلف ايران كه بر اثر اصابت گلوله مجروح و دچار شكستگي استخوان شدهاند، هم اكنون در بيمارستانهاي ميثاقيه، خانواده، فارابي و 502 ارتش بستري ميباشند. اسامي تير خوردگان حادثه اخير كردستان عبارتند از: حسن تاندان،محمد صمدي،حسن قرباني،سيف الله احمدي وش،علي آقا علي خاني، علي صفوي، مظفر جمالي، علي اكبر رجب پور، محمد رضائي مقدم، يونس پاشا تاج، محمد فر خو پاك،رضا استاد آقابابا،حسين ميزائي،علي ساده دل، علي رضائي، حسن عبيدي، شهريار اسماعيلي،محمد علي رييسي، حشمت الله صادقي، ولي الله قمي، نصرت الله نهري، محمد امين ويسي، اكبر احمدي،احمد خداكرم زاده، احمد رحماني، رمضانعلي حاج حيدري، محمود محبوبي، حسين حسن زاده، وحيد مجدي،سيد علي رضا صادقي، حسن بهرامي، رياض الدين محمدي، اسفنديار رحيمي، مرتضي زاهدي، امير حيدري، عزيز جعفري، ابوالفضل نوراللهي، محمد صفيري، ابوالفضل اسكندري،امير صفري، مرتضي رضائي،محسن حدادي، غفار نوروزي، محرابعلي شيخي، جمال چوبدار،حسن عسگري، اصغر حسين پور،محمد لارويي، حيدر رجبعلي، علي اكبر قاسمي، ابراهيم كريم،محمدرضا گنجي، احسان قپانداري، علي يزداني، عباس طاهري، نشاط، عوض سنجريان، حسين لطفي، محمد تقي زاده. اسامي مجروحان شكستگي استخوان و بيماريهاي داخلي عبارتند از: محمد علي رضائي، قدرت خونري، رحمت الله شبداغي، سيد صمدي آقامير، فرج الله مراديان، سيد حميد بافتي، عبدالله ورمزدي،عباس زنگنه، ناصر عبدي، اسماعيل امير خاني، عبدالعلي حاري زاده،سيد ابوالقاسم وزيري، محمد علي دماونديان،فرامرز حيدربيگي، هوشنگ جليلي، احمد گلباغيان، محمد حسن ميرجليلي. روابط عمومي سپاه پاسدارن مركز در خاتمه اطلاعيه متذكر شده است كه همگي افراد مجروح ذكر شده در بيمارستانهاي ميثاقيه، خانواده، فارابي، ولي عصر و 502 ارتش بستري و حال عموميشان خوب است.(اطلاعات16/2/1359)
بيانيه پاسداران سنندج 
از سوي پاسداران انقلاب اسلامي كه در سنندج مستقر شدهاند تا ساعت 9 صبح چهارشنبه سه بيانيه منتشر شد در بيانه شماره يك استقرار پاسداران انقلاب اسلامي براي مبارزه دوش به دوش برادران ارتش اعلام شد در دومين بيانيه ضمن اشاره به جريانات اخير سنندج و اينكه گروهها و دستههايي كه خود را مدافع خلق مينامند براي مردم مسلمان كردستان محيط خفقانآوري به وجود آوردهاند و نيز اقدام آنها در زمينه محاصره فرودگاه و راديو و تلويزيون و باشگاه افسران و تيراندازي به سوي نگهبان اين مراكز خطاب به مردم سنندج گفته شده است امروز ما سپاه پاسدران دست در دست برادران ارتشي ميآييم و دست در دست شما برادران و خواهران مسلمان بگذاريم و شما را از زير اختناق طرفداران و به ظاهر و به اصطلاح دمكراسي و آزادي برهانيم، ما به اين فريب خوردگان اسلحه به دست هشدار ميدهيم كه مردم چگونه آنها را از خود خواهند راند و فرداست كه دچار خشم توفنده مردم ميشوند. در بيانه شماره سه پس از ذكر مقدمهاي در حدود مقدمه در حدود شرايط حاكم در منطقه  آمده است كه امروز فرياد الله اكبر در سراسر پادگان سنندج پيچيده شد و پاسداران جانباز همراه با دلاوران ارتشي براي پاكسازي شهر ميآيند بديهي است كساني كه در راه اين پويندگان راه حق و عدالت مانع ايجاد كنند سركوب خواهند شد. لشكر 28 سنندج نيز در دو اطلاعيه آمادگي كليه پرسنل لشكر را براي فداكاري و جانبازي و حتي اهداي خون به مجروحين غيرنظامي در بيمارستان شهر اعلام كرد لشكر 28 در اطلاعيه ديگري جريان كامل  آغا ز درگيري و ممانعت از حركت ستون ارتشي به مرز را براي ملت ايران شرح داد(كيهان17/2/1359)
اطلاعيه پاسداران مستقر در سنندج
شايعات خبر شيوع وبا و پر شدن شهر از اجساد از طرف ضدانقلاب پخش ميشود.
اين اطلاعيه ديروز از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران مستقر در سنندج بيان شد كه از طريق ستاد مركزي سپا پاسداران انقلاب اسلامي در اختيار خبر گزاري پارس قرار گرفت متن اطلاعيه بدين شرح است:
مردم مسلمان سنندج كه زير فشار اختناق مزدوران بيگانه جرأت دم زدن نداشتند از پاكسازي اخيري كه در منطقه شروع شده استقبال كرده و به مخالفت به چكمهپوشان سرخ طرفدار كرملين و پكن پرداختهاند و اين به اصطلاح خلقيها، مسلماناني را كه به مخالفت با آنان بر ميخيزند دستگير كرده و در تپههاي اطراف سنندج به اصطلاح خودشان اعدام انقلابي مينمايند ضدانقلاب كه در درگيريهاي اخير ضربه مهلكي خورده است براي تجديد سازمان و رسيدن نيروهاي كمكي شايع كرده شهر از جسد پر شده و مردم براي اينكه به اصطلاح به گروگان سپاه در نيايند جرأت جمع كردن اجساد و دفن آنها را ندارند و خطر شيوع وبا وجود دارد و از اين رو تقاضاي آتشبس نمودهاند بدين وسيله اين خبر به شدت از طرف سپاه پاسداران تكذيب ميشود زيرا اگر اينها تقاضاي آتشبس نمودهاند به مواضع سپاه و پادگانها كه مردم غيور و مسلمان از دست آنها پناهنده شدهاند با سلاحهاي سنگين خود شليك نميكردند و براي نجات برادران ارتشي مستقر در باشگاه افسران كه تعدادي زخمي و كشته در محاصره بودند و از نظر مواد غذايي در خطر مرگ قرار گرفته انجام شد و الان فقط به آتش سنگرهاي ضدانقلابيون كه به طرف پادگان و فرودگاه و ساختمان راديو و تلويزيون با خمپاره و مسلسل كاليبر 50 شليك ميشود پاسخ ميدهيم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج(كيهان20/2/1359) 
اظهارات فرمانده عمليات سپاه پاسداران در سنندج
بروجردي فرمانده عمليات سپاه پاسداران غرب مستقر در سنندج نيز روز گذشته در گفتگويي با خبرنگران پيرامون وقايع اخير كردستان شركت كرد.
وي در اين گفتگو با اشاره به سازماندهي نيروهاي مسلح غيرمسوول در منطقه و ايستادگي آنها در برابر ستوني از ارتش كه راهي مرز ايران و عراق براي مقابله با افراد بعث عراق اظهار داشت كه پاسداران انقلاب پس از محاصره پادگان لشكر 28 سنندج به اين شهر رفتند و با تقويت باشگاه افسران توانستند اين محل را از محاصره نجات و از سقوط حتمي آن جلوگيري به عمل آورند كه در جريان اين عمليات دشمن صدمه زيادي ديد و از آنبه بعد به صورت پراكند در شهر مردم بيگناه و خانههاي درجهداران ارتش و افراد متدين سنندج را سنگر خود قرار داند و همين مساله موجب عمليات پاكسازي و خلع سلاح شد.
وي در ادمه گفتگوهاي خود با خبرنگاران به اشاره به تشكيل ستاد مشترك ارتش و پاسداران گفت كه عمليات ارتش در مواقع كلي انجام ميگيرد و نيروهاي سپاه پاسداران عمليات پاكسازي و دستگيري ضدانقلاب را ادامه ميدهد.
بروجردي در مورد آتشبس چند روز پيش گفت: حزب دمكرات و شاخه كومله و فداييان آتشبس را رعايت نكردند و به طور كلي از اين كه مساله از طريق مذاكره فيصله يابد به نظر من درست نيست و بايد اساس كار بر تجديدنظر كلي دولت قرار گيرد چه در جريان مذاكرات قبلي مشاهده شد كه چگونه از فرصت استفاده كردند و مقاديري صلاح وارد شد و مردم را تحت فشار و اختناق قرار دادند تا اينكه خواستههاي تحميلي را اجرا كنند.
وي سپس با اشاره به تحصن عدهاي از مردم و عنوان تقاضاي اخراج سپاه پاسداران سنندج گفت ما در شرايط فعلي گريزي نداريم جز اينكه با برخورد صحيح نيروهاي خود را در منطقه مستقر كردهايم و با خلع سلاح همه گروههاي غيرمسوول حاكميت جمهوري اسلامي را در منطقه مستقر كنيم و به عقيده من دولت بايد شهرباني و ژاندارمري را تقويت كند و به ضدانقلاب فرصت ندهد كه مجدداً اسلحه را به دست بگيرد. و مذاكره اينجا به هيچ وجه مطرح نيست و منطقي نميباشد.
فرمانده عمليات سپاه پاسداران غرب مستقر در سنندج سپس با اشاره به اينكه هدف استقرار نظام عدل است و در جهت آن كوشش خواهد شد و در مورد مواضع نيروهاي مسلح گفت: نيروي آنها به صورت پراكنده در شهر درآمده و عمليات آنها نيز غيرمنظم شده است و به طور كلي قدرت سلاحهاي سنگين گروهها كاسته شده و مقداري ازآن به دست نيروهاي ارتش و پاسداران افتاده است. 
وي افزود: راهها براي كمكرساني به آنها بسته شده و مشكل عمده پراكندگي آنها در سطح شهر است و اين مساله ماست كه چگونه با اين مشكل برخورد كنيم زيرا فشار اقتصادي مردم را نگران كرده و اينك مردم در تنگنا هستند وي سپس با اشاره به اينكه مردم كردستان اين گروهها را شناختهاند و ميدانند كه متكي به كدام ابرقدرت هستند اظهار داشت كه پيشمرگان مسلمان كرد در پيشرفت عمليات پاسداران را صميمانه ياري ميكنند.
بروجردي در ادامه گفتگوي خود تعداد تلفات سپاه پاسداران را 40 نفر و آمار مجروحان سپاه را 130 نفر ذكر كرد و گفت: اگر همه تلفات را در منطقه و مناطق ديگر غرب به حساب بياوريم آمار سنگين است ولي مسالهاي نيست برادراني كه داوطلبانه اينجا آمدهاند همه در جهت استقرار حكومت الله ميكوشند و اگر چندين برابر اين هم شهيد بدهيم و حكومت اسلامي مستقر شود تاثيري در روحيه هيچ يك از ما نخواهد داشت و وجود ما در اينجا با هدف شهادت در راه خدا است وي در پايان از مردم كردستان خواست كه نيروهاي ضدانقلاب را از خود براند تا منطقه از آزادي برخوردار شود.
بازديد نماينده امام از بيمارستانهاي كرمانشاه
حجتالاسلام كروبي سرپرست كميته امداد امام خميني كه براي رسيدگي به امور مجروحان وقايع اخير كردستان همچنين بررسي امكانات رساندن كمكهاي كميته امداد به بيمارستانهاي كرمانشاه وارد اين شهر شده بود از بيمارستان 520 ارتش بازديد كرد حجتالاسلام كروبي ضمن عيادت از مجروحان هدايايي را از طرف امام خميني رهبر انقلاب بين مجروحان توزيع كرد و به نيازهاي بيمارستان پرداخت.
مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران مستقر در كرمانشاه علت حوادث سنندج را كه منجر به شهادت تعداد زيادي از پادسداران و سربازان و زخمي شدن عدهاي ديگر گرديد، عدم پاكسازي نيروي دولت و ارتش در مناطق كرمانشاه و كردستان دانست و گفت:
در حوادث دو روز پيش كه در اثر حمله گروههاي مسلح با پشتيباني عراقيها صورت گرفت 5 پاسدار شهيد و 25 تن زخمي شدند. وي افزود: در حادثه ديروز نيز سه پاسدار شهيد و 12 نفر ديگر زخمي شدند. يكي از شهدا فرمانده سپاه پاسداران پاوه به نام قرباني متعلق بود. همچنين دو تن از پاسداران بومي پاوه به نامهاي منصور مولودي و حاتم نقشبندي در اين درگيري شهيد شدند.
مسوول روابط عمومي سپاه پاسدارن بعد از اشاره به اين حوادث از عدم پاكسازي قاطع ارتش در اين منطقه ياد كرد و گفت: نمايندگان محترم پاوه در چند نوبت به سپاه پاسداران و فرمانداري مراجعه كرده و خواستار قاطعيت بيشتر دولت و ارتش در منطقه شدند، آنها روز گذشته براي آخرين بار 24 ساعت به دولت و مسوولان محلي فرصت دادند كه عمليات پاكسازي خود را هر چه زودتر شروع كنند و اجازه ندهند بيشتر از اين افراد وابسته به عراق در اين مناطق ايجاد خرابكاري كنند.(كيهان20/2/1359)
حجتالاسلام پرتوي:بهترين مواضع شهر در دست پاسداران و ارتش است.
حجتالاسلام پرتوي مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران كرمانشاه بامداد امروز در يك تماس تلفني با كيهان اعلام داشت كه از ديروز بعدازظهر گروههاي مسلح كردستان بر اثر مقاومت ارتش و پاسداران عقبنشيني و شهر را ترك كردند و ما حدود 50 نفر را نيز در حال فرار دستگير كرديم.
وي همچنين گفت اكنون بهترين مواضع شهر در دست پاسداران و ارتش است ولي امكان اينكه مجدداً به ما حمله شود زياد است چون شهر كاملاً پاكسازي نشده است.
حجتالاسلام پرتوي در گفتگوي تلفني خود اظهار داشت: ديروز بعدازظهر نيز به دنبال حمله گروهي مسلح به پاسداران در منطقه شيروينه جوانرود يك پاسدار و دو كوك شهيد شدند و يك پاسدار ديگر زخمي شد.
وي در پايان گفت:اين درگيري تا آخر شب ادامه داشت و با مقامات پاسداران مهاجمان با تفات سنگين به طرف عراق عقبنشيني كردند.(كيهان20/2/1359)
گزارش اوضاع سنندج تسليم رييس جمهوري شد.
«ابو شريف» فرمانده عملياتي سپاه پاسداران و نماينده ويژه رييس جمهوري در سنندج ديشب اولين گزارش حوزة ماموريت خود را تسليم رييس جمهوي كرد. «ابوشريف» در گفتگوئي با خبرنگاران، قبل از ملاقات با رييس جمهوري گفت: «مهمترين عملي كه در سنندج انجام داديم، جلوگيري از خشونت بود، زيرا ممكن بود كه بعلت خشم از ضد انقلاب، اعمال خشونت شود و همچنين با اسيران و كسانيكه اسلحه خود را زمين ميگذارند به خوبي رفتار ميشود. همچنين مقدماتي فراهم شد تا آذوقه و دارو به كساني كه مدتها در محاصره بودند، برسد و از جيره سربازان و پاسداران، بين محاصره شدگان تقسيم شد». ابوشريف در مورد شهر سنندج گفت: «شهر سنندج در اختيار سپاه و ارتش است و خودروهاي نظامي به راحتي در شهر رفت و آمد ميكنند. ضد انقلاب اكثراً فرار كرده و مقدار زيادي از مهمات خود را منفجر كرده و يا مخفي ساختهاند».وي اضافه كرد: «رفتاري كه من از مردم شهر ديدم اين بود كه مردم، دور ماشين ما جمع ميشدند و تبريك ميگفتند. البته بودند افرادي كه به ما چپ چپ نگاه ميكردند.مردم در شهر، در حال رفت و آمد هستند، ولي مغازههاي شهر هنوز بسته است». ابوشريف درمورد دستگير شدگان گفت: «تعداد دقيق آنها معلوم نيست ولي بيشتر از صد نفر هستند». ابوشريف نماينده رييس جمهوري در سنندج و قائم مقام و فرمانده عمليات سپاه پاسداران در تماسي با خبرگزاري پارس گفت: «از ديروز، تمام شهر سنندج به كنترل پاسداران، و ارتش درآمد و پاسداران، مشغول پاكسازي شهر هستند». وي افزود: «ديروز هيچگونه درگيري در شهر ديده نشد و ضد انقلاب به سرعت از تاريكي شب استفاده كرده و به دهات اطراف فرار نمودند و اسلحه و مهمات خود را آتش زدند». ابوشريف در پايان گفت: «مردم از ستونهاي ارتش و سپاه پاسداران به گرمي استقبال كردند». ستاد مركزي سپاه پاسداران در تماسي با خبرگزاري پارس اعلام كرد كه طي 48 ساعت درگيري در جوانرود، كه تا ساعت 6 صبح ديروز بين عوامل بعثي عراق و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ادامه داشت، سپاه با همياري ارتش توانست با حملههاي برق آسائي، تلفات سنگيني به مهاجمين واردآورد كه در نتيجه، نيروهاي بعثي بسوي مرز عقب نشيني كرده و سپس به عراق گريختند. سخنگوي ستاد مركزي سپاه پاسداران در تماس ديگري اعلام كرد: «پريشب، يك اكيپ 9 نفره از سپاه پاسداران كرمانشاه، براي دستگيري گروهي كه دست به سرقتهاي مسلحانه ميزدند، با داشتن حكم دادستاني، عازم يكي از روستاهاي تابع «ماهيدشت» كرمانشاه شدند. در اين ماجرا يكي از پاسداران به شهادت رسيد و عبدالله شيرازي كه يكي از هستههاي اصلي سرقتهاي مسلحانه منطقه بود، زخمي شد كه با تشكيل پرونده به دادسراي كرمانشاه تحويل گرديد». اين سخنگو همچنين افزود:«پريشب، در اطراف «هتل آفتاب» كرمانشاه كه محل اسكان مهاجرين مسلمان سنندجي ميباشد، بمبي بوسيه ضد انقلاب منفجر شد كه خوشبختانه، هيچگونه تلفات جاني و مالي در بر نداشته است.(اطلاعات23/2/1359)
در كردستان با كساني كه سلاحشان را زمين بگذارند،انساني رفتار ميشود.
شب گذشته، جلسه شوراي امنيت ملي به رياست دكتر ابوالحسن بني صدر رييس جمهوري و فرمانده كل قوا در نخست وزيري تشكيل شد و به مسائل مختلف امنيتي كشور رسيدگي كرد. «عباس دوزدوزاني» فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، پس از پايان جلسه در گفتگوئي در باره اوضاع كردستان به خبرنگار روزنامه اطلاعات گفت: «اوضاع اين استان، رو به سامان است و اميدواريم قصد ما كه انزجار معنوي از سلاح گرم بدوش گرفتن است، با كمترين خسارات جاني و مالي بتواند اوضاع كردستان را در بقيه نقاط نيز به سامان برساند». فرمانده كل سپاه پاسداران درباره مسائلي كه در جلسه شوراي امنيت ملي مطرح شده بود، اظهار داشت: «اين مسائل عمدتاً مسائل كردستان بود و درمورد آن تصميماتي هم گرفته شد». وي وجود اجساد زيادي از شهداي كردستان را كه هنوز روي زمين ماندهاند تائيد كرد و گفت: «متاسفانه بانه در وضعي است كه چنين محدوديتي براي جمع آوري اجساد بوده و جنازههايي از شهداي ما چندي است كه در آنجا مانده و ضد انقلاب با حركات ضد انساني خود مانع انتقال آنها شده است، ولي ديروز گزارش شد كه اجساد جمع آوري شده است». وي درباره شهرهاي از كردستان كه در اختيار سپاه و ارتش انقلاب قرار گرفته است، گفت:« بايد بگويم الان بانه از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد كوشش شود كه از دست ضد انقلاب خارج گردد و بقيه شهرهاي كردستان در وضعي نيستند كه مساله ساز باشند». همچنين «ابوشريف»، فرمانده عملياتي سپاه پاسداران و نماينده رييس جمهوري در سنندج، شب گذشته پس از بازگشت به تهران گزارش خود را تسليم رييس جمهوري كرد. ابوشريف در گفتگوئي با خبرنگار ما درباره اوضاع سنندج گفت: «ما سعي كرديم در سنندج خشونتي اعمال نشود، چون ضد انقلاب با رفتار خود سعي داشت خشونت را به ما تحميل كند.ولي ما جلوگيري كرديم و با كسانيكه سلاحشان را بر زمين ميگذارند، انساني رفتار كرديم. نيز مقدماتي فراهم شده است براي رساندن آذوقه و دارو به كساني كه مدتي در محاصره بودند. فعلاً تنها كاري كه ما توانستيم بكنيم، اين بود كه از جيره سربازان و افراد سپاه پاسداران بين مردم تقسيم كرديم». وي درمورد موقعيت شهر سنندج گفت: «تمام شهر دراختيار سپاه است و تمام مواضع از دشمن پس گرفته شده و ضد انقلاب، هنگام فرار تا جائيكه مي تواند اسلحه و مهمات را منفجر ميكند و يا آنها را مخفي مي سازد و به كوهستانها پناه مي برند».(اطلاعات24/2/1359) 
اطلاعيه
ستاد مركزي سپاه پاسداران اعلام كرد : بر اساس گزارش فرمانده سپاه پاسداران غرب كشور، گروههاي ضد 
انقلاب در شهر سقز، پس از تخليه، اطراف شهر را مين گذاري كردهاند. اين گزارش حاكي است كه گروهي از افراد نيز در زيرزمينها مخفي شدهاند تا پس از تجديد قوا دست به حمله مجدد بزنند.
-از پاوه گزارش رسيده كه هر چند ساعت يكبار مهاجمين مسلح اين شهر و اطراف آن را مورد هجوم قرار ميدهند. به عنوان اعتراض به اين حملات چهارده روز است كه مغازهها و ادارات پاوه تعطيل ميباشد.(اطلاعات28/2/1359)
با حضور رييسجمهوري:شوراي امنيت ملي،مسايل كردستان را بررسي كرد. 
فرمانده كل سپاه پاسداران:شهرهاي كردستان به استثناي بانه در وضعي نيستند كه مسالهساز باشند.
شوراي امنيت ملي ديشب به رياست دكتر ابوالحسن بنيصدر رييسجمهور و فرماندهان كل قوا در نخستوزيري تشكيل جلسه داد و به مسايل مختلف امنيتي كشور رسيدگي كرد.
عباس دوز دوزاني فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب پس از پايان اين جلسه در گفتگويي با خبرنگاران درباره اوضاع كردستان گفت: اوضاع اين استان رو به سامان است و اميدواريم در شرايطي كه ما واقعاً از برداشتن سلاح منزجرين با كمترين خسارات مالي اوضاع كردستان در بقيه نقاط نيز به سامان برسد. وي درباره مسايلي كه در جلسه شوراي امنيت ملي مطرح شده بود گفت: اين مسايل عمدتاً درباره كردستان بود و تصميماتي هم در مورد آن گرفته شد.
وي ضمن تاييد اينكه هنوز تعداد زيادي اجساد شهدا در كردستان بر زمين مانده گفت:
متاسفانه در بانه چنين محدوديتي براي جمعآوري اجساد بوده و اجسادي از شهداي ما چندي است كه در آنجا مانده است و ضدانقلاب با حركات ضدانساني خود مانع انتقال آنان شده است. وي سپس افزود: ولي امروز (ديروز) گزارش شده كه اجساد را جمعآوري كردهاندو. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب درباره شهرهاي كردستان كه در اختيار سپاه و ارتش قرار گرفته است گفت: بايد بگويم الان بانه از اهميت ويژهاي برخوردار است و بايد كوشش شود كه از دست ضدانقلاب خارج شود و بقيه شعارهاي كردستان در وضعي نيستند كه مسالهساز باشند.(كيهان28/2/1359)
ابو شريف:عاملين حوادث خونين كردستان در دادگاه انقلاب محاكمه ميشوند. 
پاكسازي مناطق جنگ زده خانه بب خانه ادامه دارد.
عوامل شاه مخلوع در عراق ستادي تشكيل دادهاند تا به ايران ضربه بزنند و عوامل آنها از طريق مرز عراق به كردستان آمدهاند.
عاملان حوادث و درگيريهاي خونين كردستان در دادگاههاي انقلاب محاكمه ميشوند.
ابوشريف فرمانده عملياتي سپاه پاسداران و نماينده رييسجمهور طي مصاحبه اختصاصي با كيهان ضمن اعلام اين مطلب گفت: 
تمامي شهر سنندج و مناطق اطراف آن به كنترل كامل ارتش و سپاه پاسدران در آمده است و آخرين خبر از مناطق غرب كشور حاكيست كه پاكسازي مناطق جنگزده به طور خانه به خانه و با سرعت ادامه دارد.
ابوشريف كه تا ساعت 30/11 ديشب براي ادامه آخرين گزارشها به رييسجمهوري و نخستوزيري آمده بود در بخش ديگري از اين گفتگو به خبرنگار كيهان گفت: ستاد عملياتي براي برنامهريزيهاي ضربتي به منظور ترميم خرابيها و همچنين ايجاد طرحهاي عمراني تشكيل شده است و به زودي چندين هيات از سوي دكتر ابوالحسن بنيصدر براي بررسي طرحهاي عمراني  به مناطق غرب كشور عزيمت خواهند كرد.
ابوشريف سپس در پاسخ اين سوال كه اقدامات شما در انجام ماموريت تازه محوله شما از سوي رييسجمهوري كشورمان در چه مرحلهاي قرار دارد گفت: من اكنون كه با شما صحبت ميكنم سه ساعت است كه از سنندج به تهران آمدهام. اوضاع شهر كاملاً آرام است و مردم در خيابانها مشغول آمدورفت هستند. اوضاع شهر كاملاآ ارام است و مردم در خيابانها و ارتش و سپاه پاسداران بر اوضاع مسلط و بر تمام شهر مستقر هستند و روز گذشته هيچگونه درگيري وجود نداشته است و بسياري از مردم به بيمارستان مراجعه كردهاند. همچنين مردم از ورود پاسداران و ارتش به گرمي استقبال كردند و عدهاي از مردم را بوسيدند و در مقابل عدهاي وجود داشتند كه به نگاههاي تند خود اكتفا كرده بودند و مهاجمين و افرادي كه پرسنل ارتش و پاسداران و پادگانها را مورد تهديد قرار ميدادند پا به فرار گذاشتند.
وي در توضيح بيشتر گفت: از جمله اقداماتي چند روز گذشته اين است كه: حدالمقدور قسمتي از جيره غذايي پاسداران را در اختيار مردم قرار داديم و اقداماتي انجام شده است تا چندين تريلي مواد غذايي و دارويي كه در كرمانشاه آماده شده است و به علت مسدود بودن راه كرمانشاه ـ كردستان از سوي مهاجمان غيرقابل حمل بوده در اولين فرصت اين مواد را با هواپيما حمل خواهيم كرد.
ابوشريف گفت: از فردا (امروز) از طريق جاده همدان ـ بيجار با هواپيما حمل خواهد شد.
ابوشريف در مورد جزييات سنگربندي مهاجمان در كردستان گفت: افراد مهاجمان از قبل شهرها را سنگربندي و تونلكشي كرده بودند و راهروهايي را ايجاد كرده بودند و روي آنها را با گونيهاي شن بسته بودند تا بتوانند عبور و مرور كنند سنگرهايشان را به هم مرتبط سازند.
همچنين از كانالهاي فاضلاب استفاده كرده بودند و در محلهاي سنگرهايشان مجرايي باز كرده بودند كه از داخل اين كانالها به يكديگر مربوط ميشدند و تمام راههاي شهر را بسته بودند و به طور زيگزاگ شنريزي كرده بودند و در وسط خيابانها تيرآهن جوش داده بودند.
ابوشريف همچنين اعلام كرد كه پس از رساندن مواد غذايي به سرعت برنامههاي عمراني آغاز شده است.
ابوشريف گفت حدود 50 نفر توسط گروههاي مسلح كردستان به گروگان گرفته شدهاند كه احتمالاً به روستاها برده شدهاند و اقدامات ما براي محل اختفاي آنها آغاز شده است. ابوشريف بعد اضافه كرد كه در مورد اجراي انتخابات مرحله دوم گزارشي به وزارت كشور داده شده است كه در اينباره وزارت كشور بايد تصميم لازم را اتخاذ كند.
ابوشريف درباره اين مطلب كه مهندس سحابي يكي از اعضاي هيات ويژه در گفتگويي اعلام كرده بود كه براي حل بحران كردستان از ملت مسلمان ايران نظرخواهي خواهد شد تاييد كرد كه به قدري سنگربندي مهاجمين شديد بود كه سنندج مانند استالينگراد شده بود و مهاجمين به زور به خانههاي مردم رفته بودند و اغلب آنها غيركرد بودند و كسي تصور نميكرد كه ميشود دوباره شهري را كه همه خانههايش را سنگربندي كردهاند دوباره پس گرفت. بنابراين گفته شده بود كه به مردم واگذار ميكنيم تا اگر مردم خواستند خودشان بروند و چنانچه نخواستند تسليم شوند در برابر مهاجمان، ولي عمليات نظامي كه در حال حاضر انجام شد توانست بدون خونريزي شهر را به كنترل درآورد.
ابوشريف درباره ماموريت محوله از سوي رييسجمهوري گفت: اين ماموريت از مدتها قبل به من واگذار شده بود اما چهار روز پيش اعلام شد و ما نيروهاي به اندازه كافي به منطقه اعزام داشتيم.
ابوشريف سپس گفت بر اساس گزارشي كه تسليم رييسجمهوري شده است براي بررسي چگونگي اجراي طرحهاي عمراني به زودي از سوي رييسجمهوري چند هيات به كردستان عزيمت خواهند كرد.
ابوشريف گفت براي بازسازي ويرانيها و اجراي طرحهاي عمراني يك ستاد عملياتي تشكيل شده است كه برنامه عمراني و رفاهي منطقه را هماهنگ خواهد كرد.
ابوشريف گفت: هياتهاي رفاهي و عمراني هم اكنون كار خود را در همدان و كرمانشاه براي رسيدگي به وضع مردمي كه از شهرهاي غرب كشور به همدان و كرمانشاه پناه بردهاند آغاز كردهاند.
هياتهاي عمراني جهادسازندگي و تبليغات ظرف دو روز آينده به مناطق غرب كشور عزيمت خواهند كرد.
ابوشريف سپس افزود: اعتبارات خاصي براي برنامههاي عمراني استانها درنظر گرفته شده است كه اين ارتباط زيرنظر استاندار و مسوولان در مناطق غرب كشور به مصرف برنامههاي عمراني خواهد رسيد.
ابوشريف تاكيد كرد كه مساله عمده در كردستان مخالفان رژيم جمهوري اسلامي است. اينها ميكوشند با آزادي عمل و ارتباطي را كه با خارج دارند، از طريق مرز عراق قصد دارند در آنجا پايگاهي درست كنند براي مخالفت با دولت. البته مخالفت مسلحانه و تنها عقبماندگي و محروميت فرهنگي و عمراني نيست.
ابوشريف گفت: عوامل ساواك منحله شاه مخلوع و طرفداران پاليزبان و سردار جاف عليه رژيم حمهوري اسلامي دست به توطئه ميزنند كه بيش از صد نفر از آنها دستگير شدهاند و به زودي براي محاكمه تحويل دادگاههاي انقلاب داده خواهند شد.
ابوشريف اطلاعات بيشتري در زمينه شناسايي بيشتر عاملان درگيريهاي كردستان در اختيار كيهان قرار نداد و تنها تاكيدي كه كرد، به زودي جزييات را اعلام خواهيم كرد.
ابوشريف بار ديگر گفت: حمله نظامي آمريكا بي ارتباط با وقايع كردستان نبوده و يا اينها در يك زمان مشخص عملياتي را در ايران شروع كردهاند تا با سرگرم ساختن دولت ضربه بزنند.
ابوشريف در پايان تاكيد كرد عوامل شاه مخلوع در عراق ستادي تشكيل دادهاند تا به ايران ضربه بزنند و عوامل آنها از طريق مرز عراق به كردستان آمدهاند و با گروههاي مسلح در كردستان جلساتي داشتهاند و به آنها كمكهاي مادي و نظامي كردهاند.مداركي در دست است كه نشان دهنده آن است كه اين افراد در عمليات نظامي شركت داشتند كه بعد از تحقيقات لازم در اختيار مردم قرار خواهيم داد.
ابوشريف همچنين گفت: در جنب هياتهاي كه به كردستان اعزام خواهند شد دو هيات نيز از سوي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مخابرات براي بازسازي و ترميم خرابيهاي مخابرات و راديو و تلويزيون به سنندج عزيمت خواهند كرد.
سنندج در اختيار پاسداران و ارتش است
مردم سنندج از ستونهاي ارتش و سپاه پاسداران به گرمي استقبال كردند.
ديروز هيچگونه درگيري در شهر ديده نشد و ضدانقلاب به سرعت در تاريكي شب به دهات اطراف فرار كرد و اسلحه و مهمات خود را آتش زد.
با وجود تسلط نيروهاي ارتشي و پاسداران بر مواضع حساس سنندج هنوز اين شهر شاهد درگيريهاي پراكند در گوشه و كنار است.
روز گذشته ابوشريف نماينده رييسجمهور در سنندج و قائم مقام و فرمانده عمليات سپاه پاسداران اعلام كرد كه از صبح ديروز تمام شهر سنندج به كنترل پاسداران و ارتش در آمد   و پاسداران مشغول پاكسازي شهر هستند.
وي همچنين گفت: ديروز هيچگونه در گيري در شهر ديده نشد و ضدانقلاب به سرعت در تاريكي شب به دهات اطراف فرار كرد واسلحه و مهمات خود را آتش زد.
ابوشريف افزود: مردم و ستونهاي ارتش و سپاه پاسداران به گرمي استقبال كردند.
ابوشريف كه روز گذشته براي ارائه گزارش سفر خود به دكتر بنيصدر به تهران بازگشته بود قبل از ملاقات با رييسجمهور در جمع خبرنگاران گفت: آنچه ما توانستيم در آنجا انجام دهيم اين بود كه از انجام خشونت جلوگيري شود و همچنين با اسيران و كساني كه اسلحه خود را زمين ميگذارند به خوبي رفتار و مقدماتي هم فراهم شود براي اينكه آذوقه و دارو به آنها كه مدتي در محاصره بودند هر چه زودتر برسد و فعلاً كاري كه شده اين بوده كه از جيره پاسداران و سربازان مشغول تقسيم غذا و ميوه و همچنين دارو بين مردم هستيم. 
وي در مورد موقعيت شهر سنندج گفت شهر سنندج در اختيار سپاه و ارتش است يعني كليه خودروهاي ارتش و سپاه در شهر رفت و آمد ميكنند و تمام مواضع ضدانقلاب گرفته شده است و آنها اكثراً پا به فرار گذاشتهاند و تا آنجا كه توانستهاند مهمات خود را منفجر كردند و تا جايي هم كه نميتوانستند مخفي كردند و به كوهستانها پناه بردند كه ما عدهاي را در حين فرار دستگير كرديم و انشاءالله تحويل دادگاه خواهيم داد.
وي در مورد مردم شهر و سپاه گفت: رفتاري كه من ديدم اين بود كه مردم دور ماشين ما جمع ميشدند و تبريك ميگفتند و من بچههايي كه دورم جمع ميشدند ميبوسيدم.البته در خيابان عدهاي هم بودند كه به ما چپ چپ نگاه ميكردند.
وي اشاره كرد:مردم در شهر رفت و آمد ميكنند و شاد هستند ولي مغازهها هنوز بسته است. وي در مورد تعداد دستگيرشدگان گفت: تعداد دقيق آنها را نميدانم ولي بيش از صدنفر دستگير شدهاند. (كيهان29/2/1359)
اطلاعيه شماره 6 لشكر 28 و سپاه پاسداران سنندج
روابط عمومي مشترك لشكر 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 لشكر 28 سنندج و سپاه پاسداران مستقر در سنندج(اطلاعات31/2/1359)
21 نفر كشته شدند.
حجتالاسلام پرتوي مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران كرمانشاه، طي گفتگويي اعلام نمود كه عمليات پاكسازي در منطقهي كردستان و «اورامانات» ادامه دارد.
وي افزود: «آنچه تاكنون انجام گرفته موفقيتآميز بوده و در جريان اين پاكسازي، در منطقهي«اورامانات» تعداد 21 نفر از رهبران و عناصر مؤثر گروههاي مسلح غير مسوول سياسي به دست پاسداران و پيشمرگان كرد مسلمان كشتهشدند».
«حجتالاسلام پرتوي اضافه كرد كه در ميان كشته شدگان، فرماندهان گروههاي جلال طالباني و گروههاي عملياتي مهاجمين مسلح به چشم ميخورد.»
وي همچنين در مورد شهرهاي سقز و بانه گفت: « نيروهايي از پاسداران و ارتش براي تقويت پادگانهاي اين دو شهر اعزام شدهاند و گزارشي از درگيري نيروهاي اعزامي، تا كنون به دست ما نرسيده است.»
حجتالاسلام پرتوي اوضاع سنندج را آرام توصيف كرد و افزود: «در سطح شهر سنندج زير نظر جهادسازندگي، اكيپهاي مختلفي براي توزيع مايحتاج عمومي تشكيل شده است كه فعاليت دارند.»
همچنين از سوي كميتة امداد امام و جهادسازندگي و سپاه پاسداران و جمعيت شير و خورشيد و نيز مردم استانهاي كشور، مقادير زيادي كمكهاي جنسي به سنندج فرستاده شده و اكيپهاي پزشكي و درماني در بيمارستانها مستقر شدهاند. در عمليات پاكسازي نيز مقادير زيادي داروهاي كمياب كه از گروههاي سياسي غير مسوول بجا مانده بود، به دست پاسداران افتاد.
حجتالاسلام پرتوي همچنين اعلام داشت: «پيشمرگان كرد مسلمان شاخهي «باينگان»، روستاهاي «بيوندعليا»،  «ملهگشتي»، «ويران»، «كلاش هوش»، «كلاش هيشوله»، «كلاش سولم»، «كلاش پامولان» و«متهك» را تا 10 كيلومتري مرز «دورواد» پاكسازي كردند و عمليات، به مدت 4 ساعت به طول انجاميد و به عناصر ضد انقلاب، آسيب و تلفات زيادي وارد آمد.»
ادامهي درگيري
«خبرنگار اطلاعات از پاوه گزارش داد كه درگيري ميان افراد ارتش و سپاه پاسداران و مهاجمان در منطقهي «نجار» و «نوريآب» تا ساعت 6 بعداز ظهر ديروز همچنان ادامه داشت. ظهر ديروز توسط مهاجمان مسلح، 8 گلولهي خمپاره به اطراف  شهر پاوه و پادگان اين شهر شليك شد.
خبرنگار ما همچنين گزارش داد كه درگيري در منطقهي «بابازمان» و دشت روستاي «نورياب» با شدت ادامه دارد و  هدف ارتش و سپاه پاسداران، پاكسازي منطقهي پاوه به طرف مرز نوسود است.
85 نفر كشته شدند
يك منبع آگاه در سنندج تلفني به خبرگزاري پارس اطلاع داد كه در حملهي افراد ارتش و سپاه پاسداران انقلاب به گروهي از مهاجمان مسلح در گردنهي «آريز» در راه سنندج ـ مريوان، 85 نفر از افراد گروههاي مسلح كشته شدند.بر پاية همين گزارش، قبلاً ارتش و سپاه پاسداران مطلع شده بودند كه گروهي مهاجم مسلح، در گردنهي «آريز» تجمع كردهاند.
همچنين گزارش رسيد كه يك اكيپ تأمين بهداشت محيط زيست كه از تهران عازم سنندج بود، در جادة كامياران ـ سنندج به وسيلهي گروههاي مسلح متوقف شد و وسايل آنان به سرقت رفت.(اطلاعات3/3/1359)
وضع سنندج
مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور، در مورد اوضاع سنندج گفت:
«وضع به طور كامل عادي است و از نظر مواد غذايي و دارو و درمان كمبودي احساس نميشود و كار مرمت تاسيسات صدا و سيماي جمهوري اسلامي، مركز سنندج پايان يافته و تصوير سيماي جمهوري در منطقه رله ميشود».
در مورد شهر مريوان، حجتالاسلام پرتوي، به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: «اين منطقه از موقعيت خاصي برخوردار است و عملاً مقاومتي در برابر ارتش و پاسداران مشاهده نشده است».
خبرنگار خبرگزاري پارس در مورد راه كامياران – سنندج پس از عبور ستون ارتش پرسيد، حجتالاسلام پرتوي گفت: «چون ارتش پس از گذشتن ازمنطقه، نيرو در محل مستقر نكرده است، لذا اين مسير از امنيت كامل برخوردار نيست و عمليات پاكسازي آن مجدداً به زودي آغاز ميشود».(اطلاعات4/3/1359)
سنندج، بانه و مريوان آرام است.
«حجتالاسلام پرتوي مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور، بعد از ظهر پريروز در يك گفتگو با خبرگزاري پارس در كرمانشاه، وضع منطقهي بانه را آرام توصيف كرد و گفت: 
«نيروهاي ارتشي و پاسداران انقلاب اسلامي، در نقاط حساس شهر مستقر شدهاند و نخستين كاميونهاي حامل خواربار وارد اين شهر شدند».
وي افزود: «گروه گروه از روستائيان مسلح براي تحويل سلاحهاي خود به ارتش مراجعه ميكنند». 
حجتالاسلام پرتوي افزود: «پريشب، اعضاي حزب دمكرات در حال عقب نشيني، سه نفر از اهالي دهكده «پهلوان» واقع در پنج كيلومتري تكاب را به گروگان گرفتند و يكي از روستاهاي تكاب را با خمپاره زير آتش گرفتند». 
حجتالاسلام پرتوي در مورد تعداد تلفات بانه، به خبرنگار خبرگزاري پارس در كرمانشاه گفت: «در حال حاضر، 31 جسد از شهداي ارتش و پاسداران انقلاب اسلامي در شهر بانه است كه اكثر شهداء از پاسداران انقلاب اسلام ايران هستند و ترتيبي داده شده كه بزودي براي دفن به زادگاهشان در شهرهاي مختلف فرستاده شوند». (اطلاعات4/3/1359)
به اتهام همكاري با گروههاي مسلح،
9 فرماندار،بخشدار و شهردار شهرهاي كردنشين در تهران بازداشت شدند.
9 نفر از فرمانداران،شهرداران، بخشداران شهرهاي كردنشين كه براي ديدار و مذاكره با مقامات وزارت كشور و رييسجمهور به تهران آمده بودند بوسيلهي پاسداران كميته مركزي دستگير شدند و به زندان اوين انتقال يافتند.
اين عده كه روز يكشنبه هفته گذشته به تهران آمده بودند تا با مقامات مسئول در مورد محاصره اقتصادي شهرهاي مهاباد، سردشت، پيرانشهر، اشنويه و بوكان گفتوگو كنند تنها موفق شدند با فروهر ديدار داشته باشند.اسامي دستگير شدگان عبارتست از: 
حسن كريمي واحد، باباطاهري فرماندار مهاباد، محمود قهرماني شهردار مهاباد، سليم صيادي شهردار و رييس مخابرات پيرانشهر، عمرالدين آصفي بخشدار بوكان،علي حبيبيزاده بوكاني شهردار بوكان، فرماندار سردشت، محمد عطار آموزگار و معاون آموزش و پرورش و مسئول شوراي شهر پيرانشهر و صفيالدين صفوي گفته ميِشود. اين عده توسط پيشمرگان مسلمان كرد شناسايي شدهاند و سپس مراتب به اطلاع نيروهاي انتظامي رسيد و بلافاصله آنان دستگير شدندو اتهام آنان همكاري با گروههاي مسلح كردستان اعلام شده است.
يكي از مسوولان دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان ايران نيز در تماسي با كيهان ضمن تأكيد اين خبر گفت: اين هيات هماكنون در بازداشت غيرقانوني به سر ميبرد.
وي همچنين گفت كه اين عده قبل از حصول نتيجه در مورد رفع محاصره اقتصادي كردستان در روز جمعه توسط پاسداران كميته توقيف و روانه زندان شدهاند.
مهندس حيدربيگي مسوول جهادسازندگي كردستان نيز صبح امروز در يك تماس تلفني با كيهان اظهار داشت: جهادسازندگي كردستان خواستار آزادي فرمانداران كردستان است.
وي گفت: جهادسازندگي مناطق بانه، سردشت و سقز ضمن اعتراض به دستگيري فرمانداران كردستان خواستار آزادي هر چه زودتر آنان به خصوص فرماندار سردشت ميباشد.
-يكي از مسوولان زندان اوين در گفتوگويي با خبرنگار كيهان ضمن تائيد دستگيري 9 تن از فرماندهان و بخشداران شهرهاي كردنشين گفت: اين عده اكنون در زندان اوين بسر ميبرند.
وي در مورد اين سئوال كه آنها در كجا دستگير شدند گفت: اين افراد در مقابل اقامتگاه امام در «جانبازان» شناسايي و دستگير شدند.
وي در مورد اينكه دستور دستگيري آنها را چه مقامي صادر كرده است گفت: فعلاً من از مقام صادركننده دستور دستگيري اين عدهاطلاع دقيقي ندارم ولي آنها را سپاه پاسداران به زندان اوين تحويل داده است.(كيهان5/3/1359)
12پاسدار درحوادث اخير بانه كشته شدند.
ابو شريف فرماندة سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گفتگوئي تعداد تلفات سپاه پاسداران در جريان آزاد شدن شهر بانه را 12 نفر اعلام كردو افزود: «در حال حاضر، بجز درگيريهاي پراكندهاي كه در نواحي قصر شيرين و سردشت وخود دارد، در ساير نقاط كردستان، اوضاع كاملاً آرام است و ارتش و پاسداران، تسلط كاملي برشهر بانه دارند». فرماندة سپاه پاسداران در زمينة نقش ارتش گفت: «در عمليات يكماه گذشته، برادران ارتشي دوشادوش پاسداران، با هماهنگي كامل در تمام جبههها سنگرهاي ضد انقلاب را سركوب كردند». وي در مورد مشاهدة بالنها و اشياء نوراني گفت: وخود بالن و اشياءنوراني كه معمولاً از نواحي مرزي به هوا فرستاده ميشود و در شهرهاي مرزي سقوط ميكنند،در اين شرايط، بيشتر جنبه جنگ  رواني دارد تا از اين طريق، مردم را در حال تشويش و نگراني قرار بدهند و در نتيجه، مردم در پرتو جمهوري اسلامي احساس عدم امنيت كنند».(اطلاعات10/3/1359)
ابوشريف تلفات پاسداران را در بانه 12 نفر اعلام كرد.
ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گفتگويي با خبرنگار خبرگزاري پارس تعداد تلفات سپاعه پاسداران در جريان آزاد شدن شهر بانه را 12 نفر اعلام كرد وي اظهار داشت: در حال حاضر به جز درگيريهاي پراكندهاي كه در نواحي قصر شيرين و سردشت وجود دارد در ساير نقاط كردستان اوضاع كاملاً آرام است و ارتش و پاسداران تسلط كاملي بر شهر بانه دارند . فرمانده سپاه پاسداران در زمينهي نقش ارتش گفت: در عمليات يكماه گذشته برادران ارتشي دوشادوش پاسداران با هماهنگي كامل در تمام جبههها سنگرهاي ضد انقلاب را سركوب كردند وي در مورد مشاهدهي بالنها و اشياي نوراني گفت: وجود بالن و اشياء نراني كه معمولاً از نواحي مرزي به هوا فرستاده ميشود و در شهرهاي مرزي سقوط ميكنند در اين شرايط بيشتر جنبهي جنگ رواني دارد تا از اين طريق مردم را در حال تشويش و نگراني قرار بدهند و در نتيجه مردم در پرتو جمهوري اسلامي احساس عدم امنيت كنند.(كيهان11/3/1359)
افسران فراري رژيم سابق در كردستان،با «ضد انقلاب» همكاري ميكنند.
شيراز: در پي انتخاب «مهندس طاهري» فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فارس به نمايندگي مجلس شوراي ملي، از سوي ستاد سپاه پاسداران، دكتر مسعود خاتمي كه به تازگي از زندان حزب دمكرات كردستان آزاد شده، به فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فارس برگزيده و منصوب شد. فرمانده جديد سپاه پاسداران در فارس، طي گفتگويي اختصاصي در مورد بازداشتگاه حزب دمكرات كردستان و مسايل مختلف سپاه پاسداران، مطالبي بيان كرد.
دكتر خاتمي در مورد گروگان گرفته شدن خود به دست اعضاي حزب دمكرات كردستان، مدت بازداشت و طرزرفتار با زندانيان در كردستان و مسايل گوناگون آن منطقه گفت: «من جزو اولين گروه پزشكي بودم كه از شيراز عازم كردستان شد و از منطقه كرمانشاه همراه يك گروه امداد به مهاباد رفتم و هنگامي كه از مهاباد عازم سردشت بودم، در 20 كيلومتري مهاباد، يك گروه مسلح كه خود را «جوانمردان ارتش» معرفي كردند، ما را محاصره نمودند و پس از توهين به امام گفتند كه ما از حزب دمكرات هستيم و چون خيال ميكرديم كه به گروه پزشكي كاري ندارند، از آمبولانس پياده شديم و «دكتر قاضي» براي مذاكره با افرادي كه در سنگر با توپهاي 106 مستقر بودند، جلو رفت. ناگهان وي را به رگبار بستند و او شهيد شد و بقيه نيز به طرف ما تيراندازي كردند و آمبولانس را با آر-پي-جي7 زدند و يك پزشكيار نيز هنگام پريدن به سنگر شهيد شد و دو نفر ديگر هم مجروح شدند».
رفتار غير انساني زندانبان ها
فرمانده سپاه پاسداران فارس افزود: 
« ما را پس از دستگيري، شبانه از راههاي فرعي به پيرانشهر بردند و گفتند كه مجروحان را به بيمارستان ميبريم. پس از 12 ساعت كه در راه بوديم، در يك منطقه جنگي اجساد شهدا را رها كردند و يك تير خلاص به مجروح زدند و جسد او را به بيابان انداختند.
دستگيري ما به دست حزب دمكرات و كومله بود و مدت 6 روز ما را در زندانهاي مختلف نگهداري ميكردند و در زنداني در «نوكان» كه بيمارستان جلال طالباني بود، ما را نگهداري كردند. مسووليت زندان با يكي از اعضاي چريكهاي فدايي بود و حزب دمكرات هم يك نماينده داشت. رفتار چريك فدايي خيلي خشن و با زندانيان نيز رفتار زنندهاي داشت و آنها را كتك ميزد، بيخوابي ميداد و فحاشي ميكرد و زندانهاي ما نيز داراي نور كافي نبودند، غذاي كافي هم در اختيار زندانيان گذاشته نميشد. در زنداني كه ما در آن به سر ميبرديم، يكصد زنداني ديگر هم بودند كه 10 نفر از آنها كردهايي بودند كه با دولت جمهوري اسلامي همكاري كرده بودند. اكثر زندانيان نيز مسافراني بودند كه در بين راه دستگير شده بودند و فقط 4 نفر، از جبهههاي جنگ دستگير شده بودند كه يكي از آنها سروان«قهار ترس» از هوابرد شيراز بود. اوائل ما خود در زندان اقدام به تهيه نان ميكرديم و در شبانه روز، بيشتر از يك نان به ما نميرسيد و بعدها كمي وضع خوراكي ما در زندان جديد بهتر شد و در روز يك وعده غذا در زندان، خودمان تهيه ميكرديم. پس از مدتي، مسوول زندان ما تغيير كرد و يك ساواكي به نام «عبدالرحمان» كه اسم اصلياش «مراد كسرايي» و اهل كرمانشاه بود، مسوول زندان شد.
او رفتار بسيار وحشيانهاي با بچهها داشت و يكي از پاسداران را ساعت 6 صبح به داخل رودخانهاي در كنار زندان برد و بعد، مدت يك ساعت براي گرفتن اقرار با چوب ميزد و اين پاسدار 17 ساله اصلاً حاضر به حرف زدن نشد. همچنين او براي تحريك زندانيها افراد را جلوي چشم ما به درخت ميبست و با شلاق ميزد كه باعث شد چندنفر از بچهها دچار ناراحتيهاي رواني شوند. آنها از همهي ما بيگاري ميكشيدند. 
در دادگاه
دكتر خاتمي اضافه كرد:«دادگاه آنها در خاك عراق تشكيل ميشد ومحلي كه ما را به آنجا برده بودند، درست در مرز قرار داشت. دادگاه دمكراتها كميتة«ناوندي» ناميده ميشد و دو تن از زندانيان را براي مجاكمه به دادگاه بردند كه ابتدا به اعدام محكوم شدند ولي پس از چند ساعت يكي را به 5 سال زندان و ديگري را به حبس ابد محكوم كردند. دادستان دادگاه، همين آقاي غني بلوريان بود و افرادي مثل كاوياني و كاكا رشيدي عضو دادگاه بودند و 6 نفر را هم روز بعد براي محاكمه بردند و پس از مدتي فهميديم كه آنها را اعدام كردهاند. پس از «كسراييان»، رييس زندان ما «سرهنگ كامران» شد، وي فرمانده ركن 3 عشرت آباد در زمان بختيار بوده است و زماني هم معاون «بيگلري» بوده و او هم با زندانيان، رفتار خشني داشت. غذاي ما فوقالعاده بد بود و با خوراك دمكراتها فرق ميكرد. حتي محل نگهداري ما براي نگهداري حيوانات تهيه شده بود. سرهنگ كامران، نظاميهاي بازداشتي را تحريك و ترغيب ميكرد كه به«ارتش مستقل كردستان» بپيوندند و آنها به دكترها ماهانه18 هزار تومان حقوق ميدادند كه يكي از اين پزشكان دكتر نيلوفري بود، و در آنجا كومله و دمكرات و فدايي و بعث و همچنين جلال طالباني را كه چند بارخودمان او را ديديم با هم همكاري داشتندو قدرت در دست دمكراتها بود. آنها ارتشي به نام «ارتش آزاده» در كردستان تشكيل داده بودند كه اكثر افراد آن را افسران فراري رژيم گذشته تشكيل ميدادند و جنگ افزارهايي كه  به دست آورده بودند، در اختيار داشتند. در اين ارتش، سرهنگ كامران از عشرت آباد، سرگرد علييار از گروه تكاور مركز پياده شيراز، سرگرد عباسي و گروهي از درجهداران وخود داشتند. سرهنگ قادري هم در ميان آنها بود. اسلحة آنها روسي كاليبر 50 بود كه در كوهها مستقر بود و هليكوپتر را ميزد.
برقراري نظم در سپاه
دكتر خاتمي در مورد آزاد شدنش از زندان گفت: «در مدتي كه من در زندان بودم، اعضاي خانوادهام و بخصوص برادرم كه استاد دانشكاه است، براي آزادي من زياد فعاليت كردند. استاندار كرمانشاه چند نفر را بخاطر تعويض ما آزاد كرد كه باز مؤثر واقع نشد و پس از 4 ماه و 10 روز اسارت ما را آزاد كردند و شب آزادي، 8 ساعت پياده روي كرديم». 
دكتر مسعود خاتمي فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فارس، پس از بازگو كردن مسايل كردستان و طريق گروگانگيري، در مورد مسايل سپاه ومنطقه گفت: «من انترن بيمارستان هستم و سال آخر پزشكي را ميگذرانم كه پس از آزادي، به علت نيازي كه حس ميشد حكم فرماندهي سپاه پاسداران را از مركز براي من صادر كردند و تا به حال سعي داشتهام در جهت برقراري نظم جديد در سپاه فعاليت كنم. سپاه در منطقه به عنوان يك نيروي انقلابي است و با ضد انقلاب مبارزه ميكند و ناظر بر ارگانهاي مملكتي هم ميباشد و اگر در ادارات و سازمانها مسايلي ديده شود به مركز گزارش ميكنم. ما در منطقه تبليغات اسلامي را توسط افراد و با بهرهگيري از امكانات سپاه گسترش دادهايم و شاخه آموزشي ما كه مركز بسيج ملي است، براي تشكيل ارتش 20 ميليوني افراد را آماده ميكند. در زمينة عمراني هم افراد حدود 120 هكتار زمينهاي باير را آباد كرده و گندم و جو و سبزي كاشتهاند. هچنين ما با برادران شهرباني و ژاندارمري در صورت نياز همكاري ميكنيم. تا به حال، سپاه چند شبكة سرقت و پخش مواد مخدر و هرويين را كشف كرده است.
ناهماهنگي ادارات با انقلاب
فرماندة سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فارس، سپس بعنوان ناظر بر كارهاي اجرايي استان گفت: «ادارات و سازمانهاي استان آنطور كه بايد با انقلاب هماهنگي نداشته و در حد انتظار مردم و مسوولين مملكتي نبودهاند. وظيفة همهي مردم است كه مواظب اين امور باشند و از اين سازمانها و ادارات بخواهند كه كارهايشان را با انقلاب هماهنگ كنند».
وي در مورد تعداد افراد سپاه و ميزان حقوق آنها گفت: «حدود يكهزار نفر در سپاه شيراز عضو هستند و از لحاظ استخدامي به دو دسته تقسيم ميشوند:
گروهي از آنها كه كاري نداشتهاند از آغاز به استخدام سپاه درآمدند كه حقوقشان حداكثر ماهي دوهزار تومان است و افراد متأهل حداكثر تا سه هزار و سيصد تومان ميگيرند و افراد متخصص با امكاناتي كه براي كار دارند با حد اقل دستمزد استخدام ميشوند. گروهي هم از ادارات آمدهاند كه حقوقشان را از اداره مربوطه ميگيرند و در سپاه كار ميكنند».
دكتر خاتمي در مورد حل مساله كردستان اظهار داشت: « اظهار نظر در اين مورد قدري مشكل است، چون در حال حاضر وضع با زماني كه ما به كردستان رفتيم، فرق ميكند. در حال حاضر بيشتر شهر در دست دمكراتهاست و خفقان شديدي در منطقه حكمفرماست و در مهاباد اجازه ورود به هيچ نشريهاي نميدهند.
كيهان و اطلاعات به سختي در آنجا به دست ميرسيد و فقط روزنامهي «كار» و «كردستان» در آنجا پخش ميشد. تبليغات اسلامي به هيچوجه در آنجا نميشد و افرادي كه تبليغ اسلامي ميكردند، فوراً دستگير ميشدند و آنجا تبليغات مستقيماً عليه رهبر انقلاب و رژيم جمهوري اسلامي بود و به آنها اينطور تفهيم كرده بودند كه رژيم جمهوري اسلامي، دشمن ماست. بخصوص افراد روستاها را با نشريات خودشان گمراه كرده بودند. 
به هر حال با اين شرايط، بهترين راه حل براي مسالهي كردستان، برنامهاي است كه رييسجمهور پيش گرفته است و تسليم نظرات غير منطقي آنها نميشود».(اطلاعات15/3/1359)
چگونگي بازداشت دادستان انقلاب اسلامي مياندوآب
مياندوآب- خبرنگار اطلاعات: چگونگي دستگيري وبازداشت دادستان انقلاب اسلامي مياندوآب از سوي سپاه پاسداران اين شهر اعلام شد.
سپاه پاسداران مياندوآب در اطلاعيهاي كه بهمين مناسبت منتشر ساخت، يادآور شد كه متأسفانه آقاي رحيمي دادستان انقلاب اين شهر از بدو ورود به مياندوآب، بدون توجه به وضع حساس و خطرناك منطقه، شروع به اقداماتي نمود كه مغايرت با اسلام راستين داشت.
در اطلاعية اضافه شده است كه همه اقدامات دادستان به نفع مستكبرين تمام ميشد، بطوريكه از قرار اطلاع، عدهاي از مردم مسلمان و مبارز براي پايان دادن به اعمال غيراسلامي وي تصميم به گروگان گيري او را داشتند. لذا سپاه پاسداران تصميم گرفت براي جلوگيري از هر گونه عملي، ايشان را دستگير و در نقطه امني تا رسيدگي به وضع وي از طرف مركز، نگهداري نمايد، اميدوار است مردم جلوي هر گونه توطئه را گرفته سپاه را مطلع سازند.(اطلاعات18/3/1359)
فرمانده سپاه پاسداران به عنوان اعتراض به «انحصارطلبيها و گروهگراييها» استعفا كرد.
نظر رييسجمهور درباره استعفاي ابوشريف
علي موسوي گرمارودي مشاور فرهنگي اجتماعي رييسجمهوري صبح امروز در يك گفتگوي تلفني با خبرنگار سياسي كيهان اعلام كرد كه دكتر سيد ابوالحسن بنيصدر تا آخر وقت امروز نظر خود را در مورد استعفاي ابو شريف اعلام ميكند
موسوي گرمارودي افزود: پس از اعلام نظر رييسجمهور، از طريق رسانههاي گروهي اين خبر به اطلاع مردم خواهد رسيد.
صبح امروز «عباس آقازماني» معروف به «ابوشريف» فرمانده سپه پاسداران انقلاب اسلامي با انتشار استعفانامهاي از كار كناره گرفت. ابوشريف كه از بدو تشكيل سپاه به عنوان فرمانده عملياتي خدمت ميكرد حدود يكماه قبل به عنوان فرمانده اين نهاد از سوي رييسجمهور و فرمانده كل نيروهاي مسلح منصوب شد. ابوشريف در متن استعفانامهي خود علت كنارهگيري خود را «انحصارطلبيها» گروهگراييها و گرايشات موجود  خوانده است.متن استعفانامه ابوشريف كه صبح امروز انتشار يافت به شرح زير است:
بسمالله الرحمن الرحيم
كل حزب بما لديهم فرحون علي ان حزبالله همالمفلحون
آمدهايم تا با ياري الله به رهبري امام و حمايت از امت، سپاهي بر پا سازيم حامي مستضعفين جهان و تداوم بخش انقلاب اسلامي و افسوس كه انحصارطلبيها و گروهگراييها و گرايشات موجود مانع اين حركت گرديد. لذا ادامه كار امكان نداشت و بدين جهت راهي جز كنارهگيري نبود. اميد است سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همواره ياور راستين انقلاب باشند و چون گذشته در سنگرها و كوهها و دشتها حامي اسلام و نابودكنندهي ظلم و ظالم باشد.
ابوشريف 27/3/59 ـ 4 شعبان 1400
اظهار نظر يك مقام آگاه
تا زماني كه اين خبر زير چاپ ميرفت عليرغم تلاش خبرنگاران كيهان، امكان گفتگوي مستقيم با فرمانده سابق سپاه پاسداران ابوشريف را نيافتيم. به همين جهت با يكي از مقامات آگاه در سپاه پاسداران تماس گرفته و خواستار شديم كه وي جزئيات بيشتري از علل استعفا را در اختيار ما بگذارد. اين مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار كيهان اظار داشت كه اختلاف نظر ابوشريف با بعضي از فرماندهان سپاه به زمينه چگونگي ادارهي اين نهاد انقلابي باز ميگشت. اين مقام همچنين گفت: شريف در مورد سپاه عقيده داشت كه سلسله مراتب نبايد همانند ارتش باشد و روابط سپاه ميبايست بر مبناي تعليمات ايديولوژي اسلام باشد. اين مقام اضافه كرد: شريف همچنين عقيده داشت كه در ادارات سپاه ميبايست از افراد تيرخورده و معلول در جنگها استفاده كرد و افراد سالم بايد در خدمت عمليات سپاه باشد.
خبرنگار سياسي كيهان اضافه ميكند: متن فرمان رييسجمهور به عنوان ابوشريف كه چندي پيش «سوم خرداد» صادر شده است، نشانگر حمايت فرمانده كل قوا از وي است. در زير متن فرمان رييسجمهور به ابوشريف كه به موجب آن به فرمانده سپاه برگزيده شد آمده است:
بسمه تعالي
آقاي عباس آقا زماني (ابوشريف)
در آن روز كه مرا به اجتماع فرماندهان سپاه دعوت كردند و صحبت تعيين فرمانده را پيش آوردند من پس از شرحي در مورد خلاصههاي فرمانده در مكتب از آنها خواستم هر يك با خداي خود خلوت كنند و كسي را كه شايسته ميدانند نامزد فرماندهي نمايند و در پاكت سربسته به من برسانند و به آنها گفتم به شرط آنكه نتيجه رأي را همه بپذيرند اين پاكتها را براي من آوردند. اكثريت نسبي فرماندهان شما را صالحتر يافتهاند و با توجه به نتايج نظرخواهي در تهران و شهرستانها كه بنابر آن اكثريت عظيم سپاهيان انقلاب شما را شايستهتر ميدانند. شما را فرمانده سپاه انقلاب منصوب ميكنند لازم است شما با اين نظر اكثريت قريب به اتفاق افراد سپاه توجه كنيد و به برخوردهاي گروهي كه همه را به ستوه آورده است پايان بخشيد. سپاه بايد از آلوده شدن برخوردهاي قدرت در شهرها بركنار بماند و به طور قطع به خدمت پيشبرد انقلاب اسلامي در داخل و خارج كشور درآيد. به اين ترتيب من به تعهد خود در قبال فرماندهان سپاه عمل ميكنم و اميدوارم آنها نيز به تعهد اسلامي خود در پيروي از فرمانده خود به دقت تمام عمل كنند. از خداوند براي شما توفيق طلب ميكنم.
 رييسجمهور فرمانده كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ـ دكتر سيد ابوالحسن بنيصدر
نظرخواهي نشده
صبح امروز در پي انتشار خبر استعفاي فرمانده سپاه يكي از پاسداران سپاه انقلاب اسلامي در تماسي با كيهان اعلام داشت كه بر خلاف حكم رييسجمهوري مبني بر اينكه انتخاب فرمانده سپاه بر اساس اكثريت آراي فرماندهان بوده است اين مساله صحت ندارد و دليل اينكه ابوشريف نتوانست با ديگر فرماندهان به توافق برسد نيز همين نكته است كه حال بدون اظهارنظر، نظر اين پاسدار را آورده است. با اين خبر كه هر خبري بتواند به روشنتر شدن مساله كمك كند. متأسفانه عليرغم تلاش خبرنگاران كيهان براي گفتگو با فرمانده سابق سپاه پاسداران، امكان گفتگو با ابوشريف فراهم نشد. در اولين فرصت براي روشنشدن مساله سعي ميكنيم با وي تماس گرفته و نظرات وي را چاپ و منتشر كنيم.(كيهان27/3/1359)
ابوشريف استعفا كرد.
عباس زماني (ابوشريف) فرمانده سپاه پاسداران، بطور ناگهاني، سحرگاه امروز از مقام خود استعفا داد.متن استعفا نامه ابوشريف، فرمانده سپاه پاسداران بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
كل حزب بمالديهم فرحون علي ان حزب الله هم المفلحون.
آمديم تا با ياري الله برهبري امام و حمايت امت، سپاهي برپا سازيم حامي مستضعفين جهان و تداوم بخش انقلاب اسلامي، ولي افسوس كه انحصار طلبيها و گروه گرائيها و گرايشات موجود، مانع اين حركت گرديد. لذا ادامه كار امكان نداشت و بدين جهت راهي جز كناره گيري نبود. اميد است سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، همواره ياور راستين انقلاب باشد و چون گذشته در سنگرها و كوهها و دشتها حامي اسلام و نابود كننده ظلم و ظالم باشد.
چهارم شعبان 27/3/59 ابوشريف(اطلاعات 28/3/1359)
يك مقام آگاه در سپاه پاسدران ضمن تأييد خبراستعفاي ابوشريف، فرمانده سپاه پاسداران، در يك گفتگوي كوتاه با خبرنگار ما اظهار داشت: «علت استعفاي ابوشريف تا كنون براي ما مشخص نشده است. فقط من اين را ميدانم كه ساعت 2 بامداد امروز، ناگهان منشي ايشان متن استعفانامه ابوشريف را به من داد كه آن را مخابره كنم خبرنگار ما مينويسد: متن استعفانامه ابوشريف، به دفتر امام و رييسجمهوري تسليم شده است». صبح امروز درزمينه بررسي علل استعفاي فرمانده سپاه پاسداران جلسهاي در سپاه برگزار شده است.(اطلاعات28/3/1359)
كومله سه پاسدار گروگان را شهيد كرد.
يكي از مسوولين سابق سپاه پاسداران سنندج در تهران ترور شد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: جسد سه تن از پاسداراني كه حدود 2 روز پيش توسط سازمان كومله به گروگان گرفته شده بودند در حوالي شهر سنندج پيدا شد. پرتوي مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران كرمانشاه ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار كيهان گفت: حدود سه روز پيش ايادي كومله 9 نفر از پاسداران كميته امداد امام همدان را در حوالي شهر سنندج به گروگان گرفتند. وي سپس افزود: بعد از حدود سه روز پيش كه به وسيله گلوله شهيد شده بود در حوالي شهر سنندج پيدا شد نام اين شخص هادي حضريان بود كه توسط كومله تيرباران شد. وي به دنبال اين مطلب گفت: امروز نيز جسد دو تن ديگر از پاسداران در حوالي شهر پيدا شد كه گمان ميرود دو نفر ديگر از كساني باشند كه دو روز پيش به گروگان گرفته باشند. جسد نامبردگان به سنندج انتقال داده شد تا پس از شناسايي به كرمانشاه انتقال داده شود. پرتوي همچنين اضافه كرد: يكي از مسئولين سپاه پاسداران در سنندج نيز كه مدتي بود به تهران مراجعت كرده بود توسط افراد ناشناسي به بيرون منزل هدايت و سپس او را ترور كردند. مسئول روابط عمومي در ادامه گفتگوي خود در مورد پاكسازي راهها و روستاهاي كامياران گفت: حدود 90 كيلومتر از جاده كامياران به سنندج پاكسازي شده و ما توانستهايم افراد مسلح را از اين مسير دور كنيم ولي هنوز در تعدادي از روستاهاي اين نواحي ضد انقلابيون پايگاه دارند و از اين محل پاسداران به گروگان گرفته ميشوند. وي در پايان در مورد شكاف و انشعاب در حزب دمكرات گفت: هنگامي كه اين حزب در برابر تودههاي مردم قرار گرفت و فهميد كه بايد با تودهها بجنگد از اين رو تضادي كه در بين آنها وجود داشت تشديد شد و باعث گرديد كه بين آنها جدايي و تفرقه بيفتد.
معاون مشاور رييسجمهور در امور كردستان شهيد شد
موسوي گرمارودي مشاور فرهنگي و مطبوعاتي رييسجمهور در تماسي با خبرنگاري پارس: اطلاعيهاي در رابطه با شهادت معاون مشاور رييسجمهوري در امور كردستان بدين شرح انتشار داد:
بسمالله الرحمن الرحيم
انالله و انا اليه راجعون
يكي از مبارزترين و غيورترين جوانان كردستان كه از اهالي سنندج به نام فريدون تعريف معروف به فريد در راه حق و اسلام در سن 23 سالگي به افتخار شهادت نايل گشت. او از بنيانگذاران انجمن دانشگاه رازي كردستان بود كه در جريان انقلاب تحصيل را ترك كرد و به حركت انقلاب اسلامي و مردم پيوست و پس از پيروزي انقلاب در سنندج به سپاه پاسداران در سنندج ملحق شد. آنگاه مدتي از سنندج به كرمانشاه هجرت نمود و در اين رابطه به دستآوردهاي معميق مبارزاتي عليه نيروهاي ضد انقلاب نايل آمد. از سه ماه پيش از طرف جناب آقاي دكتر ابوالحسن بنيصدر رياست جمهوري به سمت معاون مشاور رييسجمهوري در امور كردستان منصوب گرديد و صادقانه خدمت كرد و سرانجام روز گذشته به ضرب گلولههاي ضد انقلاب و دشمنان اسلام در شهرك غرب تهران به درجه ترفيع شهادت رسيده. 
دفتر رياست جمهوري با تقديم اين شهيد به پيشگاه بقيهالله و امام امت شهادت او را به همه جوانان مسلمان بويژه جوانان مسلمان كردستان و پدر و مادر او تبريك و تسليت ميگوييم. مراسم تشييع آن شهيد سعيده فردا در سنندج با شركت عامه مردم برگزار ميشود و از طرف دفتر رياست جمهوري آقاي سلامتيان در اين مراسم شركت خواهد كرد.
دفتر رياست جمهوري(كيهان30/3/1359)
پايگاه نظامي بختيار عليه ايران،در عراق ايجاد شد.
كرمانشاه ـدرگيري مهاجمان با پاسداران در منطقه جوانرود و در محلي بنام «غلغله» كه از پريشب آغاز شده بود، ديروز هم ادامه يافت.
«حجتالاسلام پرتوي» مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران در غرب كشور، ساعت 45و6 دقيقه عصر ديروز با اعلام اين خبر به خبرنگار اطلاعات گفت: «درگيري بين سپاه پاسداران و مهاجمان  تا اين لحظه كه با بيسيم به ما خبر دادهاند، ادامه دارد».
تا كنون يكي از پاسداران شهيد و دو نفر ديگر مجروح شدهاند و از تلفات مهاجمان، گزارشي نرسيده است.
سنندج آرام است
وي پيرامون اوضاع منطقه كردستان گفت: «در حال حاضر، شهر سنندج از نظر امنيتي كاملاً در آرامش بسر ميبرد و سپاه پاسداران و ارتش، بر اوضاع شهر مسلط هستند، ولي از نظر رفاهي، كمبودهايي وخود دارد كه  بزودي برطرف خوهد شد».
حجتالاسلام پرتوي افزود: «بجز شهرهاي مهاباد، سردشت و نوسود، بقيه شهرهاي كردستان در تصرف نيروهاي جمهوري اسلامي است».
«هم اكنون روستاهاي اطراف اين شهرها نيز در حال پاكسازي است و به ترتيب، بطرف اين شهرها پيشروي خواهيم نمود، چرا كه قصد داريم مرزهاي غربي كشور از اروميه تا مهران و دهلران را ببنديم و نگذاريم حكومت بعث عراق، وسايل جنگي را براي ضد انقلابيون به داخل خاك ايران بفرستد. چون روز گذشته پنج عدد مين ضد تانك توسط پاسداران در منطقه خنثي شد. كه اين مينها توسط مزدوران بعث براي اياديشان در داخل ايران فرستاده ميشود تا ايجاد ناامني كنند.
پايگاه عامل بختيار
حجتالاسلام پرتوي همچنين گفت: «طبق گزارشهايي كه براي ما رسيده، عامل بختيار در نوار مرزي ايران و عراق، پايگاههايي ايجاد كرده و در اين پايگاهها، افرادي براي خرابكاري در ايران تعليمات ميبينند. وقتي كه مرزها را بستيم، ميتوانيم ضد انقلابيون را از بين ببريم».
گروگانگيري
وي در پايان، در مورد گروگان گيري بين راههاي كرمانشاهان ـ قصرشيرين گفت: «در اطراف راه كرمانشاه به قصرشيرين، افرادي روستايي هستند كه با ضد انقلابيون همكاري دارند. ما ضمن تقويت سپاه پاسداران قصرشيرين، سرپل ذهاب، كرند و اسلام آباد، با همكاري ژاندارمري، اين روستاها را پاكسازي و راه را باز خواهيم كرد و امنيت را برقرار خواهيم كرد». لازم به يادآوري است كه روزنامهي اطلاعات روز يكشنبه گذشته، خبر اجازة ايجاد پايگاه نظامي براي بختيار از سوي دولت عراق را، به طور اختصاصي درج كرده بود.(اطلاعات2/4/1359)
اطلاعيه سپاه پاسداران
اين اطلاعيه از سوي سپاه پاسدارانانقلاب اسلامي پاوه منتشرشد:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه به اطلاع كليه دواير كشوري و لشكري و كميتههاي چهارگانه تهران و شهرستانها ميرساند، چون مدت پانزده ماه است كميته انقلاب اسلامي پاوه و بخشهاي تابعه نوسود، نودشه، روانسر، جوانرود و بانگان با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اين مناطق منحل اعلام شده است،لذا هر گونه كارت مهمور شده به مهر كميتهها از اعتبار ساقط و فرد استفاده كننده مجرم شناخته ميشود و تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرد.  افراد مورد اعتماد و انقلابي با كارت شناسايي سپاه پاسداران و ارائه آن مصون ميباشند. (اطلاعات5/4/1359)
اعلاميه سپاه پاسداران
روابط عمومي سپاه پاسداران كرمانشاه، ضمن تاييد شهادت 19 نفر اعلام كرد كه اين درگيري بين سپاه پاسداران اسلام آباد غرب، كرند، سرپل ذهاب و قصرشيرين مهاجمان در منطقه دالاهو روي داده است.
از 19 نفري كه به شهادت رسيدهاند، هفت تن از ستاد بسيج ملي، دو تن از برادران جهاد سازندگي و بقيه از پاسداران انقلاب بودند و ضمناً يك نفر مفقودالاثر و 8 تن ديگر مجروح شدند. به گزارش خبرنگار اطلاعات از كرمانشاه، در ساعت 6 بعداظهر ديروز اين درگيري، همچنان ادامه داشت.(طلاعات11/4/1359)
درگيري در سردشت
سنندج ـ روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سنندج اطلاع داد كه ستون اعزامي به «سردشت»، به نزديكيهاي اين منطقه رسيده و همچنان مشغول پاكسازي، نقاط اطراف هستند. در اين پاكسازي مهاجمين تلفات سنگين را متحمل شدهاند و مقاومت خود را از دست داده و در حال فرارند.(اطلاعات11/4/1359)
نماينده امام در سپاه علل شهادت 19 پاسدار را اعلام كرد.
حجتالاسلام محلاتي نماينده امام خميني در سپاه پاسداران انقلاب كه براي بررسي مسايل غرب كشور به كرمانشاه رفته بود ديشب گزارش خود را تسليم شوراي انقلاب كرد. وي پيش از مذاكرات با اعضاي شوراي انقلاب در گفتگويي با خبرنگاران در مورد نتايج بررسيهاي خود گفت: من و آقاي سيد حسين خميني براي رسيدگي به امنيت منطقه به كرمانشاه رفتيم و با آقاي ميرسليم نيز كه از بازديد شهربانيهاي كردستان بازميگشتند موفق شديم مذاكراتي در جلسه شوراي امنيت كه در استانداري كرمانشاه تشكيل شده بود انجام بدهيم. از جمله تصميم گرفته شد هيچ واحدي از نيروهاي مسلح مثل ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران به طور جداگانه عمل نكنند و هماهنگي بين آنها برقرار شود. وي دربارهي علل به شهادت رسيدن افراد سپاه پاسداران در منطقه اسلامآباد گفت: براي بررسي اينكه چطور اين حادثه اتفاق افتاد كه 19 نفر از برادران پاسدار ما شهيد شدند، جلسهاي تشكيل شد نتيجه اين شد كه حركت نيروهاي مسلح كاملاً هماهنگ نبوده و سپاه پاسداران كه حركت كرده نيروهاي ديگر با او هماهنگي نداشتند و صرف يك اطلاع از طرف سپاه بود در حاليكه بايد جزئيات طرح با همهي نيروها بررسي ميشد و اين توطئهاي كه از سوي افراد ضد انقلاب براي به دام انداختن اين افراد بوده است. حجتالاسلام محلاتي افزود: ديروز هم در كرمانشاه براي هماهنگي بيشتر امور انتظامي جلسهاي در استانداري تشكيل شد. در بخشي از سخنان ژاندارمري را كه كمكار خواند و افزود در منطقه سرپل ذهاب و مناطق مرزي گروههايي كه بوسيله عراق مسلح هستند و از سوي پاليزبان، سالارجاف و ايادي شاه سابق حمايت ميشوند، نقشهاي براي نفوذ در كشور دارند كه با نيروي ارتش و سپاه پاسداران و ساير نيروهاي انتظامي و قدرتي كه در خود مردم وجود دارد اين توطئهها هم خنثي خواهد شد زيرا در اكثر شهرهاي غرب چپيها و عناصر ضد انقلاب در عرض اين يكسال عملياتي كردهاند كه تودهاي مسلمانان از اينها متنفر هستند و اين تنفر به بسيج ملت كمك ميكند وي در پايان دوباره استعفاي خود از سازمان حج و اوقاف گفت: من هميشه به عدهاي از دوستان اعتراض داشتم كه چرا چند كار ميگيريد و به هيچكدام نميرسيد و اين اعتراض به خود من هم وارد بود با مسووليتي اخيري كه امام بر عهدهي من گذاشته بود يعني مسالهي سپاه و گرفاري مجلس نميتوانستم به مسالهي حج و اوقاف رسيدگي كنم.(كيهان16/4/1359)
اطلاعيه مشترك
همچنين ازسوي حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي و لشكر 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 سپاه پاسداران
«در ارتباط با عمليات پاكسازي منطقه مذكور، ديروز از سوي سپاه پاسداران انقلاب كرمانشاه و پاوه اطلاعيهاي صادر شد. در اين اطلاعيه آمده است: به ياري خداوند متعال منطقه حساس نوسود را از چنگ اشرار خودفروخته وطنفروش نجات خواهيم داد. تاكنون نيروهاي انقلاب، ارتش جمهوري اسلامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و پيشمرگان مسلمان كرد كه از پريروز پيشروي و پاكسازي خود را به سوي شهر نوسود ادامه ميدهند، شهري كه مردم مسلمان و غيورش كه در چنگال امپرياليزم شرق و غرب و مزدوران داخليش مانند حزب دمكرات و كومله و چريكهاي به اصطلاح فدايي خلق و ديگر خودفروشان بوده است، برادران دلير و با ايمان ارتش، سپاه پاسداران و پيشمرگان مسلمان كرد با تمام قدرت كفار را از منطق بيرون ميكنند. در اين درگيريها و پاكسازيهاي منطقه، يك نفر بهنام نظيف عباسمنش كارمند شهرداري و پاسدارافتخاري به درجه شهادت نائل آمد و چهار نفر ديگر زخمي شدند.
در اين درگيريها دو نفر از اعضاي حزب دمكرات همراه با دو عدد خمپارهانداز آرـ پي ـ جي ـ هفت، تعداد زيادي گلوله، مهمات، پتو و آذوقه دستگيرشدند. طي اين درگيري 16نفر از مهاجمين به هلاكت رسيدند كه اجساد باقيمانده و بقيه را با خود بردهاند. در اين عمليات، هفت تن از آنان در منطقه روستاهاي نجار و ملندره از چنگ اشرار بيرون آمده و نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران، در روستاهاي مذكور مستقر شدند».(اطلاعات20/4/1359)
اطلاعيه سپاه پاسداران مياندوآب
اين اطلاعيه نيز از طرف سپاه پاسداران مياندوآب در رابطه با جلوگيري از نقشههاي احتمالي آمريكادر مياندوآب انتشار يافت:
بسمالله الرحمن الرحيم-سپاه پاسداران با توجه به نقشههاي داخلي آمريكا  مزدوران داخلي مطالبي را جهت هوشياري روستاييان يادآوري مينمايد تا از خرمنها حفاظت دقيق شود:
1ـ اختلافات جزيي در موقعيت كنوني را كنار گذاشته و خداي ناكرده دست به كارهاي كمك به دشمنان و همهي مستضعفان يعني آمريكاست نزنند و بدانيم كه آتش زدن خرمن جرم نابخشودني در پيشگاه خداوند است.
2ـ به بچههاي خود يادآوري نماييد كه به هيچوجه در صحرا نزديك كشتزارهاي گندم و جو آتش روشن نكنند.
3ـ در هرگونه اتفاق و آتشسوزي فوراً سپاه را در جريان بگذاريد.(كيهان21/4/1359)
ادامه عمليات پاكسازي در غرب كشور
سخنگوي ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گفتگوئي با خبرگزاري پارس اعلام كرد: در دومين روز عمليات و  پيشروي نيروهاي انتظامي بطرف نوسود, روستاهاي كومهدره, راندريور, و دوآب پس از يك درگيري شديد چند ساعته كه از ساعت 11 بعد از ظهر شنبه تا پنج بعد از ظهر 22/4/54ادامه داشت توانستند مناطق ياد شده و را از وجود دشمنان و  وابستگان آنها پاك كنند.(اطلاعات26/4/1359)
متن اطلاعيه مهاجرين نوسود و نودشه و روستاهاي اطراف
(از سوي روابط عمومي كرمانشاه- خبرگزاري پارس)
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب مستقر در كرمانشاه متن اطلاعيه مهاجرين نوسودـ نودشه و روستاهاي اطراف پاوه و نوسود به اين شرح در اختيار خبرگزاري پارس گذاشت:
بسم الله الرحمن الرحيم-اي ملت مسلمان و مبارز ايران و اي مردم رنجديده منطقه نوسود.
امپرياليستها به خصوص آمريكاي جهانخوار براي رسيدن به مقاصد پليد خود دست به هر عمل جنايتكارانهاي زدند و بيشرمانه و قبيحانه ادعا ميكنند كه از حقوق بشر دفاع ميكنند. آنها ثروتهاي خدادادي خلقهاي مستضعف آسياافريقا، آمريكاي لاتين را به غارت بردند. ملت مسلمان فلسطين و جنوب لبنان را از سرزمين خود بيرون راندند، ملت مبارز ويتنام را به خاك و خون كشيدند و بيش از نيم قرن ملت ايران را زير شكنجه و اختناق رضا خان و محمد رضاي جلاد قرار دادند و براي آنكه بتوانند آزادانه ثروتهاي ما را غارت كنند، هرگونه صداي آزاديخواهي را در گلوخفه كردند و مدعي بودند كه از حقوق بشر دفاع ميكند. در قسمتي از اين اطلاعيه به اعمال گروههاي مسلح غيرقانوني در كردستان و خصوصاً منطقه نوسود اشاره شده و آمده است: اين نوكران حلقه به گوش بيگانه پاسگاههاي ژاندارمري دوآب شيخان نوسود و شوشمي را كه از پول بيت المال ساخته شده بودبا خاك يكسان كردند، سلاح و مهمات پاسگاههاي ژاندارمري را به غارت بردند و همراه اسلحه و مهماتي كه از بيگانگان گرفته بودند بر سر مردم مسلمان پاوه ريختندو عدهاي از اهالي بيگناه اين شهر را به شهادت رساندند. اين مزدوران حلقه به گوش امپرياليسم دكل مخابراتي« كوه تخت» را به آتش كشيدند، در و پنجره و سيم خاردار و كلية وسايل اماكن عمومي را به غارت بردند و به بيگانگان فروختند و مانع اجراي طرحهاي بهداشتي و فرهنگي از جمله احداث جادة نودشه، مدرسة راهنمايي دزاور و «درمانگاههاي گرمله» و چندين طرح ديگر شدند. شبانه داروهاي درمانگاه نوسود را كه ميتواند نيازمنديهاي منطقه را براي چند سال تأمين كند به غارت بردند و باعث مرگ بيماراني شدند كه با آن داروهاميشد زندگيشان را نجات داد. اين حاميان دروغين خلق كرد و وابستگان شرق وغرب بايد بدانند و هشدارميدهيم كه دست از اعمال وحشيانه خود بردارند همچنين از مردم ستم كشيدة نوسود، نودشه، دزاور، هاني گرمله، كمينه، بيدرواز وساير روستائيان منطقه ميخواهيم كه بيش از اين اجزه ندهند گروههاي وابسته به شرق و غرب منطقه ره به ويراني بكشانند.قاطعانه به پا خاسته و  پوزة خود فروختگان و سرسپردگان امپرياليسم را به خاك سياه بمالند.(اطلاعات28/4/1359)
اطلاعيه
كرمانشاه- به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در رابطه با درگيريهاي مربوط عمليات پاكسازي «دشه» و باينگان و مرز قصرشيرين, از سوي روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور اطلاعيهاي انتشار يافت:
بر اثر همكاري مسلمانان كرد و مهاجرين «دشه» توسط و پاسداران «دشه» كه عمليات آزاد سازي ابن منطقه انجام گرفت و براثر آن 2 پاسدار افتخاري و  محلي مجروح شدند و دشه از وجود عناصر ضد انقلاب پاك شد و نيروهاي انقلاب اسلامي در آن مستقر شدهاند, اشاره و اضافه شده است:« ديشب (پريشب) نيز درگيريهاي پراكندهاي بين نيروهاي انقلاب اسلامي از يك سو و مهاجمين مسلح از طرف ديگر در اطراف «دشه» روي داده است.»
همچنين در قسمت پاياني اطلاعيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور مستقر در كرمانشاه درباره درگيريهاي شب جمعه بخش «باينگان» چنين آمده است:«از ساعت 18 روز پنجشنبه 26 تير ماه به مدت 8 ساعت مهاجمين مسلح با سلاح سنگين مانند خمپاره 81 ميليمتري ـ آرـ پي ـ جي هفت و  انواع سلاح ديگر, بخش باينگان را مورد حمله قرار دادند كه نيروهاي ارتش جمهوري ا سلامي ايران, پاسداران انقلاب اسلامي پيشمرگان مسلمان كرد, اين حملات را پاسخ دادند و مهاجمين را به عقب راندند. در اين درگيري 6 نفر از تكاوران ارتش جمهوري اسلامي ايران و 5 نفر از اهالي «باينگان» مجروح شدند.(اطلاعات29/4/1359)
گفتگو
«ناصر كاظمي فرماندار و همچنين فرمانده سپاه پاسداران شهرستان پاوه در گفتگوئي با خبرگزاري پارس, راهحلهاي و  پيشنهادات اصلاحي خود را براي حل مشكلات منطقه پاوه در اختيار خبر گزاري پارس قرار داد.
كاظمي در اين مصاحبه گفت كه بنظر وي پس از استقرار نيروهاي انتظامي و تثبيت حاكميت دولت نيروهاي اسلامي بومي و غير بومي را كه درمنطقه اورمانات فعاليت ميكنند.بايد تقويت كرد و  همينطور تقويت نهادهاي انقلابي از جمله سپاه پاسداران, سازمان پيشمرگان مسلمان كرد, و جهاد سازندگي و كميته امداد امام و ديگر نهادهائي را كه ميتوانند در منطقه فعاليت مؤثر و  سازنده داشته باشند. وي همچنين ضمن انتقاد از كاغذ بازي  ادارات درمورد تخصيص بودجههاي عمراني لازم براي منطقه, پيشنهاد كرد بجاي آنكه هزينههاي عمراني در اختيار  ادارات گذاشته شود, لازم است در اختيار نهادهاي انقلاب گذارد شود.
 فرماندار پاوه همچنين با تأكيد بر ضرورت تشكيل كارخانهها و مدارس فني در منطقه و  با اشاره به اينكه اكثريت مردم كرد منطقه فاقد  تخصصهاي فني هستند,يادآورشد: «با ايجاد كارخانهها و  همچنين تشكيل مدارس حرفهاي و فني است كه ميتوان اين نقيصه را بر طرف كرد و ضمن خودكفائي منطقه, نيروهاي جوان و فعال را جذب كرد وبا ايجاد اشتغال از هدر رفتن نيروهاي ملي جلوگيري كرد».(اطلاعات29/4/1359)
گزارش لحظه به لحظه از درگيري و شهادت 14 پاسدار در اروميه
امروز از سوي سپاه پاسداران عزاي عمومي اعلام شد.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: بعدازظهر ديروز مراسم تشييع جنازه 14 تن از پاسداران كه در درگيريهاي بعدازظهر روز جمعه در گردشگاه بند اروميه به شهات رسيده بودند با شركت هزاران نفر از مردم اين شهر انجام شد. مردم اروميه در حاليكه نمايندههاي نيروي مسلح ژاندارمري، لشكر 64 اروميه، شهرباني و سپاه پاسداران و افراد كميته مركزي در پيشاپيش حركت ميكردند، جنازهها را از بيمارستان هلالاحمر تا گورستان باغ رضوان تشييع كردند. در پايان اين مراسم قطعنامهاي از سوي روابط عمومي سپاه پاسداران انتشار شد كه در آن ضمن اعلام چگونگي شهادت 14 نفر پاسدار به روزهخواران در روستاي بند اخطار شده است كه بيش از اين به افكار عمومي بيتوجهي نكنند.
در قطعنامه آمده است:
1ـ برخورد غير مكتبي مسوولين با دشمنان قسمخوردهي انقلاب اسلامي علت اصلي توطئههاي مكرر ضد انقلاب در منطقه است.
2ـ ما خواستار مسلح كردن و آموزش سپاه پاسداران با تجهيزات سنگين هستيم تا توانايي نظامي خود را در برخورد با دشمنان مردم و اسلام بالا ببريم.
3ـ ما جراي دقيق فرمان انقلابي امام امت را در رابطه با عوامل كودتاي اخير از مقامات مسوول خواستاريم.
4ـ خواستار محاكمهي جاسوسان آمريكايي هستيم،تا توطئههاي ضد مردمي آمريكا در ايران آشكار شود.
5ـ ما تمام برخوردهاي داخلي بين ارگانهاي انقلابي را كه موجب تضعيف مسلمين است محكوم كرده و خواهان اتحاد آنان هستيم.
6ـ ما خواستار قاطعيت در برابر ضد انقلاب و تمامي نيروهاي توطئهگر هستيم و هر نوع سازش و محافظهكاري را در اين موارد به شدت محكوم ميكنيم.(كيهان 29/4/1359)
گروگان توسط گروها آزاد شدند.
كرمانشاه ـ ديروز ستاد عملياتي سپاه پاسداران غرب كشور مستقر در كرمانشاه اعلام كرد كه كليه افرادي كه توسط دموكراتها گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند. دموكراتها ظرف چند روز گذشته اعضاي يك گروه پزشكي و همچنين 12 نظامي را در كردستان به گروگان گرفته و سپس آنان را آزاد نمودند. نظاميان پنج شنبه گذشته در 15 كيلومتري بوكان به گروگان گرفته شدند و پس از دستگيري با دخالت ريش سفيدان محل آزاد گرديدند. اتومبيلهاي حامل آزاد شدگان در مهاباد مورد حمله دموكراتها قرار گرفت و يك نارنجك بطرف آنان پرتاب شد و بر اثر انفجار نارنجك يك زن و يك كودك در مهاباد كشته شدند.(اطلاعات25/5/1359) 
110 مهاجم در سر دشت كشته و مجروح شدند.
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: در يك حادثه هوايي كه متعاقب آن به صورت درگيري شديد بين مهاجمين مسلح و نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي در اطراف سر دشت انجاميد 17 نفر از مهاجمين كشته و 42 نفر ديگر كشته شدند. 
روابط عمومي سازمان مشترك غرب كشور جريان اين رويدادها را ساعت 22 و 45 دقيقه پريشب  بدون شرح در اختيار خبرگزاري پارس گذاشت: در ساعت 11:30 دقيقه پنجشنبه گذشته يك فروند هليكوپتر 214 از بانه به مقصد سر دشت جهت انتقال مسوولين جهادسازندگي ماموريت يافته بود در حوالي بين دهكده كلته واقع در 9 كيلومتري سردشت مورد حمله گلوله و نقص فني در پانصد متري مهاجمين مجبور به فرود اجباري شد در اين حادثه مسوولين با هدايت ستون يكم چترباز علي اصغر نوروزي از هليكوپتر پايين آمدند و فوراً موضع دفاعي گرفتند و در پاسخ به حملات مهاجمين 4 نفر از آنها را به هلاكت رساندند. در اين هنگام چهار نفر از مهاجمين با وانتبارهاي تويوتا هليكوپتر و سرنشينان آنها را محاصره كردند. سرنشينان هليكوپتر با حمايت هليكوپتر كبرا كه آنها را اسكورت ميكرد به دفاع پرداختند. بعد مدتي هليكوپتر كبرا براي مهمات گيري به پادگان سقز رفت و جريان ما واقع را به بانه گزارش دادند و بعد از سي دقيقه يك فروند هليكوپتر شنوك به خلباني سروان امين طاهري به اسكورت يك فروند هليكوپتر كبرا به محل حادثه اعزام شد و با دادن علامت از طرف محاصره شوندگان با رشادت كامل زير آتش مهاجمين فرو آمدند و افراد محاصره شده از مهلكه نجات دادند. در اين عمليات ستوان نوري يكي از سرنشينان هليكوپتر شنوك كه تصور كرده بود كه يكي از سرنشينان سوار نشده از هليكوپتر شنوك پياده شد و به جاي ماند و زير آتش شديد مهاجمين به طور پياده راهي سردشت شد. پس از طي 4 كيلومتر متوجه هليكوپتر كبرا شد كه در حال پرواز بود با روشن كردن آتش هليكوپتر كبرا را متوجه خود كرد و با نزديك شدن هليكوپتر مزبور به زمين خود را به پايههاي آن آويزان كرد و در همين حال سالم به پادگان سردشت رسيد. از اطراف پادگان سردشت پس از اطلاع حمله مهاجمين محل استقرار آنها زير آتش توپخانه شديد قرار گرفت و طبق گزارشهاي رسيده حدود 67 از مهاجمين كشته و 43 نفر از آنها مجروح شدند. ضمناً هليكوپتر 214 نيز توسط مهاجمين منهدم شد و حال يكي از سرنشينان آنها كه مجروح شده بوده رضايت بخش است. 
به دنبال گزارش اين خبر از سوي ستاد عمليات مشترك اطلاعيهاي به اين شرح صادر شد: 
بسم الله الرحمن الرحيم
«انفروا خفافا و فقالا و جاهدوا باموالكم و انفسكم في سبيل الله. بسيج شويد سبك بال و سنگين بال و جهاد كنيد با اموال و نفسهاي خود.» 
ملت غيور اسلام در اين لحضات تاريخي انقلاب ما همه قدرتمندان شرق و غرب كه مستقلاً و به كمك مزدوران داخلي و خارجي خود نيز حملات خود را متوجه انقلاب اسلامي كرده هر كس وظيفهاي را به سنگيني تمام خون شهداي اسلام حس مينمايد. و در اين گوشه كشور لب مرز داخل سنگرها و موضعها به خاطر اجراي قوانين الهي و امر امام امت مبني بر سال امنيت برادران ارتشي و سپاهي ما همچون سربازان صدر اسلام بسيج شدهاند و مجاهدت ميكنند و هرگز لحظهاي غفلت نخواهد كرد. باشد كه هر كس هر كجا اين وظيفه را احساس كند. در قسمتي ديگر از اين اطلاعيه آمده است: ما به وجود سربازاني همچون ستوان نوريها و سروان امين طاهريها افتخار كه آفريدند و بدين وسيله حماسهآفريني ايشان را تقدير ميكنيم.
روابط عمومي ستاد مشترك عمليات غرب كشور
روابط عمومي سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور نيز گزارش داد: نيمه شب 21 مرداد ماه حدود 50 نفر از اعضاي حزب دموكرات به درمانگاه «ورله» حمله كردند. و با بستن دست و پاي نگهبان تمام وسايل پزشكي و كليه داروهاي درمانگاه را به سرقت بردند. در رابطه با اين موضوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منطقه غرب اين عمل را محكوم كرده و در اطلاعيهاي گفتند: اين عمل تحت هر عنوان كه صورت گرفته باشد قابل توجيه نيست و ماهيت ضد انقلابيون را روشن خواهد كرد.
سازمان پيشمرگان مسلمان كرد سنندج  نيز گزارش داد: درگيري شديدي بين نيروهاي اين سازمان و ضد انقلابيون در محله عباسآباد اين استان روي داده است. در اين درگيري به پيشمرگان مسلمان كرد تلفاتي وارد نيامده است و از تعداد تلفات ضد انقلابيون اطلاعي در دست نيست.
خبرنگار كيهان در سنندج گزارش داد در روز چهارشنبه يك درگيري ميان نيروهاي ارتش و ضد انقلابيون روي داد و تلفات زيادي به مهاجمين وارد شد. در پي اين درگيري يك كاميون اداره راه كه در اختيار مهاجمين بود از دست آنها خارج شد. يكي از افراد پيشمرگه  به نام محمد حسين كه به گروگان گرفته بودند نيز آزاد شد.(كيهان25/5/1359)
سرگرد عباسي به دست واحد ضربت سپاه پاسداران اروميه كشته شد.
سرگرد عباسي مسوول عمليات نظامي حزب دموكرات عامل خلع سلاح پادگان مهاباد و طراح عملياتي منجر به شهادت 15 پاسدار در روستاي بند شد.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: سپاه پاسداران اروميه روز گذشته اعلام كرد كه سرگرد عباسي توسط واحد ضربت اين سپاه كشته شده است. در اطلاعيهاي به همين مناسبت منتشر شده آمده است: طي عملياتي كه بعدازظهر روز شنبه 1/6/59 توسط گروه شهيد چفند از واحد ضربت سپاه از شهرستان مهاباد انجام گرفت سرگرد عباسي مسوول عملياتي حزب دموكرات كردستان و عامل خلع صلاح پادگان مهاباد در اسفند 57 و طراح عملياتي كه 40 روز پيش منجر به شهادت 15 تن از برادران پاسدار در روستاي بند گرديد به همراه سروان فراري حلبي و محمود صالحي كشته و تعدادي از پيشمرگان حزب دموكرات زخمي شدند. در اين عمليات يكي از رزمندگان پاسدار شهيد و ديگري سالم به پايگاه بازگشت. ما اين حركت ناچيز را در هفته برگزاري چهلمين روز شهادت پانزده تن از پاسداران اروميه به امام و امت و ملت قهرمان ايران و خانواده شهدا تقديم ميكنيم.( كيهان 2/6/1359)
چندين روستاي ايوان غرب به محاصره پاسداران در آمد.
مهاجمين مسلح از چند نقطه به پاوه حمله كردند.
يك پاسدار بومي شهيد شد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: روابط عمومي سپاه پاسداران كرمانشاه اطلاع داد كه در درگيريهاي ديروز پاوه يك پاسدار بومي شهيد شد اين درگيري بين افراد سپاه پاسداران و مهاجمين مسلح در مقطعي به نام «ملاندره» از توابع پاوه روي داد گزارش رسيده همچنين حاكي است مهاجمين از چند نقطه با سلاحهاي سبك و سنگين به شهر پاوه حمله كرد و پاسداران و افراد ارتش بلافاصله به مقابله برخاستند و مهاجمين را مجبور به عقبنشيني كرد اين درگيري از غروب ديروز تا چندين ساعت ادامه داشت كه با به جاي گذاشتن چندين كشته و 5 قبضه كلاشينكف و تعدادي فشنگ مجبور به عقبنشيني شدند گزارش دريافت شده از سپاه پاسداران غرب كشور نيز حاكي است سپاه پاسداران شاخه گيلان غرب با مجوز دادگاه انقلاب قصر شيرين جهت خلع سلاح چندين روستاي ايوان غرب به اين منطقه اعزام شد و روستاهاي منطقه را در محاصره خود قرار داد در پي اين گزارش آمده است كه در جريان پاكسازي روستاها يكي از افرادي كه در اختشاشات سال گذشته نقش موثري داشت در حالي كه قصد فرار داشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. وي بلافاصله به بيمارستان انتقال يافت بر اساس گزارش روابط عمومي سپاه پاسداران امروز مراسمي به عنوان شهادت خدامراد قبادي يكي از پاسداراني در جريان درگيريهاي كامكاران به شهادت رسيد در روستاي چمچمال برگزار خواهد شد و كليه روستائيان در اين مراسم شركت خواهند كرد.(كيهان7/6/1359)
توسط پاسداران ستاد منطقه مواضع ضد انقلابيون در دو روستاي بانه منهدم شد.
سنندج ـ خبرنگار كيهان: روابط عمومي سپاه پاسداران سنندج گزارش داد توسط ارتش جمهوري اسلامي، سپاه پاسداران و پيشمرگان  مسلمان كرد عدهي زيادي از افراد ضد انقلاب كه در روستاهاي هواره و خوي حوالي بانه اجتماع كرده بودند و قصد حمله به اين شهر را داشتند مواضع آنها شناسايي و با آتش توپخانه و خمپارهانداز منهدم شد از تلفات ضدانقلابيون اطلاع دقيقي نرسيده است در اين عمليات به  نيروهاي انقلاب آسيبي وارد نشده است روابط عمومي سپاه پاسداران سنندج همچنين اطلاع داد در تاريخ 9/6/59 طي عمليات پاكسازي حوالي «كاني سانان» و «قراء» از توابع مريوان توسط ستون اعزامي ارتش اين مناطق به كلي از وجود اشرار و عناصر ضدانقلاب پاكسازي شد اين عمليات با درگيريهاي پراكندهاي همراه بود.(كيهان7/6/1359) 
«خان ليلي» آزاد شد.
سنندج- خبرنگار خبرگزاري پارس به نقل از روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گزارش داد: روز بيستم شهريور ماه، روستاي« سلطان آباد» از توابع شهرستان بيجار، مورد هجوم شش مهاجم مسلح از گروههاي غير قانوني قرار ميگيرد و مهاجمين مسلح، مبادرت به اخاذي از اهالي محل ميكنند كه در نتيجه، يكي از ساكنين محل، نسبت به اين عمل آنها اعتراض ميكند. مهاجمين، شروع به تيراندازي ميكنند كه پس از رسيدن كشاورزان، مهاجمين موفق به فرار ميشوند. روابط عمومي سپاه پاسداران سنندج همچنين اعلام كرد، نيروهاي رشيد جمهوري اسلامي، پريروز منطقه «خان ليلي» واقع در مرز ايران و عراق (قصر شيرين) را كه به تصرف عراق درآمده بود، آزاد كردند و نيروهاي مهاجم، مجبور به عقب نشيني شدند. روابط عمومي سپاه پاسداران افزود: ستوني كه حامل مواد سوختني و خواروبار براي مردم سردشت بود، به نيروهاي مستقر در اين منطقه پيوستند. خبرنگار خبرگزاري پارس اطلاع يافت در روستاي«كاني سانان» از توابع مريوان، در بيستم شهريور ماه جاري هنگامي كه نيروهاي انقلاب مشغول پاكسازي بودند، مورد حمله مهاجمين مسلح قرار گرفتند و يك نفر عضو «كومله» به نام «اميني» كشته و شخصي به نام «شمس پهلووند» به اتفاق دخترش زخمي شد. ضمناً در اين حمله، اتومبيل تويوتاي جهادسازندگي كه قبلاًتوسط ضد انقلابيون ضبط شده بود، توسط نيروهاي انقلاب بازپس گرفته شد. در ادامه پاكسازي روستاهاي بخش «باينگان»، درگيري شديدي بين نيروهاي انقلاب و ضد انقلابيون در منطقه «زردوئي» روي داد كه تلفات سنگيني به مهاجمين وارد آمد در اين درگيري، يك پاسدار محلي باينگان بنام «محمود فرشيد» شهيد و دو نفر ديگر مجروح شدند. بر اساس همين گزارش، بدنبال تصميم گروههاي بيشمار مسلح كه خود را به نيروهاي قانوني معرفي كرده و امان نامه دريافت ميكنند، ده نفر ديگر از افراد فريب خورده همراه با اسلحه خود به پاسگاه «بانه» در منطقه نفت شهر مراجعه و خود را تسليم فدائيان امام مستقر در اين پاسگاه كردند. روابط عمومي ستاد عمليات مشترك غرب كشور، وضع منطقه قصرشيرين را تا ظهر ديروز،آرام توصيف كرد.(اطلاعات22/6/1359)
اطلاعيه سپاه پاسداران پاوه: اي خود فروختگان، به آغوش اسلام بازگرديد.
حجتالاسلام «پرتويي» مسوول روابط عمومي ستاد مشترك عمليات غرب كشور در گفتگوي تلفني با «اطلاعات» متن اطلاعية سپاه پاسداران پاوه را به شرح زير در اختيار روزنامه اطلاعات قرار داد. بسم الله اقاسم الجبارين. در حال حاضر، نيروهاي مسلح و غيور انقلاب اسلامي ايران در ظل عنايت ايزد يكتا، براي كوتاه كردن دست ضد انقلاب و كفار از بلاد اسلامي، با قاطعيت تمام و اتكا به نيروي الهي، وارد عمل شدهاند. اهالي مسلمان منطقه نوسود بدانند، اين مزدوران شرق و غرب، با دولت بعث عراق براي اجراي خواستههاي پليد و نامشروع خود از هرگونه مكر و حيله گري دريغ نمي ورزند، لذا فريب اين خودفروختگان و خيانت پيشگان را نخوريد و آنان را با قهر انقلابي خويش از منطقه رانده و سرزمين خود را از شر آنان پاك گردانيد. ضد انقلابيون و كفار و فريب خوردگان بدانند كه در مقابل اسلام، ياراي و مقاومت نداشته و در مقابل اسلامي كه ستونش بر پاية شهادت و ايثار خون نهاده است، عاقبتشان به زوال و نابودي ميانجامد. ضد انقلاب بداند كه با اسلام و جندالله به مخالفت برخاسته است و اميد وآمال لشكريان خدا، شهادت است. لذا از دادگاه عدل الهي و شمشير عدالت اسلام، راه گريزي ندارد و خداي بزرگ در هر لحظه توبه پذير است. بدين وسيله هشدار ميدهيم كه مخالفان، اگر از نقشههاي شوم خود دست بردارند، در آغوش اسلام و پيروان او جاي خواهند داشت و در غير اين صورت، با شدت عمل و قاطعيت اسلامي رزمندگان و سپاهيان اسلام مواجه خواهند شد. پس به زير چتر اسلام برويد كه خير و سلاح شما در آن است. روابط عمومي ستاد عمليات مشترك غرب كشور به نقل از سپاه پاسداران پاوه(اطلاعات27/6/1359)
گزارشي از درگيري برادران ارتشي و پاسدار يا ضد انقلابيون در منطقه تكاب:پاسداران تكاب دلاورانه جنگيدند و 17 مهاجم را به هلاكت رساندند.
تكاب: بدنبال خبر ديدار بخشدار تكاب از مناطق جنگ زده و منجمله ده « يار عزيز»، دموكراتها با محاصره پاسداران مستقر در «بني كندي»، سعي در ايجاد محيط رعب و وحشت داشتند كه با دخالت برادران پاسدارو ارتشي، خوشبختانه نقشه شومشان با شكست روبرو شد و با بجا گذاشتن چند كشته و مقادير قابل توجهي اسلحه و مهمات، پا بفرار گذاشتند. روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تكاب، ضمن اعلام اين خبر اضافه كرد: « ضد انقلابيون با زور سر نيزه مردم را نيز دنبال خود كشانده بودند تا بدينوسيله مانع انجام وظيفه برادران سپاه گردند. اين مساله توسط يكي از برادران كرد كه به جاده گريخته بود. به بخشدار و برادران سپاه اطلاع داده شد كه با بي سيم، به مقر سپاه واقع در تكاب مخابره گرديد. بلافاصله پس از اطلاع، يك واحد ضربتي از برادارن اعزامي و برادران مستقر در تكاب، به منطقه گيري اعزام شدند و پس از محاصره دمكراتها از چند سو، آنها را بشدت در تنگنا قرار دادند. در اين درگيري كه هيچگونه صدمه اي به برادران ارتشي و پاسدار وارد نيامد، 17 تن از ضد انقلابيون كشته شدند و يك قبضه سلاح كلاشينكف و يك قبضه يوزي و يك قبضه آر.پي.جي. هفت با سه فشنگ مخصوص به آن، يك قبضه ژ-3 و يك قبضه برنو بدست برادران سپاه افتاد و ضد انقلابيون با بجا گذاشتن 10 كشته متواري شدند. خبر پيروزي برادران ارتشي و پاسدار، آن چنان سبب سرور و شادماني مردم شد كه مدتها در مقابل در ورودي سپاه، بر سر پاسداران نقل و شيريني ميريختند. عملكرد ضد انقلابيون در روستاها آنچنان ناجوانمردانه بوده است كه روستائيان با تمام وخود با برادران ارتشي و پاسدار همكاري كردند». روابط عمومي سپاه پاسداران تكاب در پايان، ضمن تحسين رشادت برادران ارتشي، اسامي كشته شدگان را بدين شرح اعلام كرد: «سليمان ملو» اهل لاهيجان (به احتمال قوي عضو چريكهاي فدايي)، بايزيد محمودي اهل نقده، حبيب ربع اهل عراق، محمد امين يكي از فئودالهاي جنايتكار معروف پيرانشهر، بايزيد بايزيدي اهل تكاب فرمانده عمليات ضد انقلابيون، ابوبكر محمودي اهل پيرانشهر، محمد امين جوانبخت اهل پيرانشهر، علي محمودي اهل پيرانشهر، رسول محمودي اهل پيرانشهر.(اطلاعات27/6/1359)
استاندار آذربايجان غربي: پاكسازي شهرمهاباد به خوبي ادامه دارد.
اروميه- خبرگزاري پارس: مهندس طاهري استاندار آذربايجان غربي در گفتگويي با خبرنگار خبرگزاري پارس اعلام داشت كه عمليات پاكسازي در شهر مهاباد همچنان ادامه دارد. وي گفت: «در درگيريهاي چند روز گذشته مهاباد، يك پاسدار شهيد و 4 پاسدار و دو سرباز زخمي شدند و ديشب نيز در جريان پاكسازي مهاباد، مقاومتهايي از سوي گروههاي مسلح غير قانوني نشان داده شد ولي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، همچنان به عمليات پاكسازي خود ادامه دادند». استاندار آذربايجان غربي در اين گفتگو افزود: «در شهرستان ماكو نيز حدود ساعت هشت پريشب در مسير بين ماكو – بازرگان، گروههاي مسلح غير قانوني، جلوي يك تانكر نفتكش و يك مينيبوس مسافر بري را گرفته و پس از پياده كردن سرنشينان، وسيله نقليه را به آتش كشيدند. وي گفت: «نفتكش خالي بوده و بارسيدن كمك، نسبت به اطفاء آتش اقدام شده است و در اين ماجرا، به كسي آسيب جاني نرسيده است. در ضمن پريشب گروههاي مسلح غير قانوني باسلاحهاي سنگين و سبك، كميته انقلاب مستقر در كارخانه قند اورميه در 20 كيلو متري شمال اين شهر را مورد حمله قرار دادند». استاندار آذربايجان غربي و فرمانده هنگ ژاندارمري اروميه ضمن تأييد اين خبر اظهار داشتند كه حمله مهاجمين از ساعت 2 بامداد شروع شده و تا صبح  ديروز ادامه داشت. در اين تيراندازي، يك گلوله آر، پي جي هفت به ساختمان كميته انقلاب كارخانه قند اصابت كرد و خسارات بوجود آورد. اين حمله تلفاتي جاني نداشت.(اطلاعات28/6/1359)
شايعه تصفيه سپاه پاسداران
مهندس طاهري استاندار آذربايجان غربي در مورد شايعه تصفيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اروميه گفت: «سپاه پاسداران نهادي است كه نميشود گفت خداي ناكرده ساواكيها و وابستگان سابق در آن نفوذ كردهاند و بايد تصفيه شوند. تنها كاري كه انجام خواهد گرفت، اين است كه بررسي كنيم ببينيم آيا اين نهاد طبق وظايفي كه دارد درست عمل ميكند يا نه؟ البته ممكن است در اين نهاد، سنگرهائي جابجا شودو من اطمينان دارم كه برادران سپاه پاسداران، به وظايف خود به خوبي عمل كردهاند. «از استاندار در مورد حجتالاسلام حسني، امام جمعه اروميه كه نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز هست، سئوال شد و او در پاسخ گفت: «در برخي از مسايل عكس العمل آني نشان ميدهند و من اطمينان دارم امام جمعه اروميه انساني ساده بوده واين عكس العملها نيز ناشي از سادگي ميباشند».(اطلاعات28/6/1359)





















 

 







                                                    




 
   


