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مقدمه 1/

از همة نگارندگان حوادث جنگ و همة كساني كه
توان انجام وظيفه در اين مهم را دارند ،درخواست
ميكنم از ثبت و ضبط جزئيات اين دوران غفلت
نكنند و اين گنجينة تمام نشدني را براي آيندگان به
وديعه بگذارند.
امام خميني (ره)

 


ميخواهم بگويم كه اين جنگ ،يك گنج است.
آيا خواهيم توانست از اين گنج استفاده كنيم؟ آن
هشت سال جنگ بايستي تاريخ ما را تغذيه بكند.
مقام معظم رهبري حضرت آيتاهلل خامنهاي

1
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معارف جنگ 2/

معارف جنگ
«معارف جنگ» مجموعهای از يافتهها ،ذخاير و دستت آوردهتای جبهتههتای
نبرد حتق عليته بتاطل استت كه خداوند متعال به پاس فداكاری ها ،ايثارگریهتا و
بركت خون شهدای واالمقام ،نصيب رزمندگان اسالم نمتوده و از سينتههای جوشان
آنها به سينههای پاك و تشنة نسل جوان انقالب اسالمی منتقل میگردد.
سازمان افتختاری «هيئت معـارف جنـگ» از پاييتز ستال ،3171بتا تصتويب
حضرت امام خامنه ای و بنيان گتذاری اميتر سترافتراز ارتش استالم «شهيد ستپهبد
علی صيادشيرازی» و حمايتهای مادی و معنوی مقام معظت رهبتری و فرمانتدهی
كل قوا ،اين رسالت مه را با روحيه متعالی بسيجی برعهده گرفتته و مفتختر استت
كه با الهتام از كالم نورانی خداوند متعال مبنیبر«وَالتذّينَ جتاهتَدوا فِينتا لَنَهتدِينُه
سبلَنا وَ اِنُ اهللَ لَمَعَ المحْسِنيِن» با صداقت و تالش دستهجمعی در اين وادی مقدس
گام نهاده و اين رستالت افتختارآميتز را كتته بتا گتترايش «پژوهشتی ت فرهنگتی ت
عملياتی و آموزشی» شكل گرفته است ادامه دهد و در اين راه اميد به لطف و يتاری
خداوند متعال دارد.
شيوه كار هيئت معارف جنگ در گتردآوری تجتارب جبهتههتای نبترد بتدين
ترتيب بتوده استت كه براساس زمان و مكان هر عمليات ،جمعی از رزمندگان اسالم
كه در آن عمليات نقش مهمی را برعهده داشتتهاند بته منتطقتته عمليتات عزيمتت
نموده و با يادآوری خاطترات ختود در صحنته نبترد و بترداشتتتهتای تحتريتتری،
صوتی و تصويری ،مجموعهای از حقايق و واقعيتهتای تلتخ و شتيرين را گتردآوری
نموده و در نهايت بعد از تطبيق آنها با مدارك و اسناد جبهههتای نبترد در مستير
تدوين قرار دادهاند.
آموزش معارف جنگ نيز از سال  3171به صورت نظری و ميتدانی بترای هتر
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دوره از دانشجويان سال 1دانشگاه افستری امتام علتی(ع) نيتروی زمينتی و از ستال
 3192برای كليه دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ايران به اجرا درآمده
و تا زمان نگارش اين كتاب بيش از  26هزار نفتر از فتار التحصتيالن دانشتگاههتای
مزبور را در دو مرحله نظری و ميدانی مورد آموزش قرار داده است.
هيئت معارف جنگ همچنتين از ستال  3199آمتوزش كاركنتان وفيفته در
مقاطع تحصيلی فوقديپل  ،ليسانس ،فوق ليسانس و دكترا در مراكز آموزش وفيفته
را پیريزی نمود و ايتن عزيتزان در زمتان آمتوزش مقتدماتی و قبتل از عزيمتت بته
يگانهای سازمانی خود به مدت  30ساعت آموزش معارف جنگ را در ساعات فتوق
برنامه طی نموده كه تا زمان چاپ ايتن كتتاب بتيش از  266هتزار نفتر از كاركنتان
وفيفه كه فار التحصيل دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور متیباشتند ،آمتوزش
نظری معارف جنگ را فرا گرفتهاند.
هيئت معارف جنگ «شهيد سپهبد علي صيادشيرازي»

معرفی نويسنده 7/

معرفي نويسنده:
سرهنگ ستاد علیاكبراصالنی در سال  3112در
شهرستان اهواز در يک خانواده نظامی متولد و دوران
ابتدايی را در تهران و اسالمآباد غرب و دوره تحصيالت
متوسطه را در دبيرستان ذوقی در چهارراه عباسی
تهران به اتمام رساند .درسال3121به دانشكده افسری وارد و در سال 3127با
درجه ستواندومی از دانشكده افسری نيروی زمينی فار التحصيل گرديده
است .نامبرده عالوه بر دوره مقدماتی و عالی توپخانه ،دانشكده فرماندهی و
ستاد ،دورههای عرضی مانند ش.م.هت در مركز پياده شيراز ،دوره زبان
انگليسی را در مركز زبانهای خارجی در طول خدمت طی نموده است.
سرهنگ علی اكبر اصالنی پس از فار التحصيلی و طی دوره مقدماتی
توپخانه در مشاغل ديدهبان توپخانه ،معاون فرمانده آتشبار ،فرمانده آتشبار،
افسر رابط توپخانه ،رئيس ركن 1گردان توپخانه ،معاون فرمانده گردان
توپخانه و فرمانده گردان توپخانه درگروه 11توپخانه خدمت نموده است.
ضمناً خدمت وی در تمامی مشاغل فوق در مناطق عملياتی در دوران جنگ
تحميلی بوده است .وی بيش از 366ماه در مناطق عملياتی جنوب و غرب
كشور حضور فعال داشته و آخرين شغل ايشان معاون طرح و عمليات
پرسنلی در اداره يك ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ايران بوده است.
در سال3192به افتخار بازنشستگی نائل گرديد.
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تشكر و قدردانی 33/

تشكر و قدرداني
 -3نخستين كسانی كه بايتد از آنتان تقتدير و تشتكر بتهعمتل آيتد
رزمندگان گردان  199توپخانه  372ميلیمتری گروه  11توپخانه هستند
كه با ايثار ،فداكاری و تالش خود در صحنههای مختلف و پرافتختار ،ايتن
اثر را آفريدند و با همكاریهای فراوان و ارائه خاطرات خود متنرا در تتدوين
خاطرات ياری نمودند.
 -2تقدير و تشكر از زحمات رزمندگان گردانهتای  317پيتاده
لشكر  3پياده مركز و  363پياده تيپ  22هوابرد شيراز در آبان و آذرماه
سال  3129مستقر در سردشت ،ه چنين خلبانان شجاع نيروی هتوايی
و هوانيروز نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران كه جتای پتای
آنان در حوادث مختلف اين اثر مشاهده میشود.
 -1شهيد امير سپهبد صياد شيرازی ،بنيانگتذار هيئتت معتارف
جنگ كه شرايط مناسبی برای انتشار خاطرات فرماندهان و رزمندگان و
همرزمان  9سال دفاع مقدس را فراه آورده است.
 -1امير سرتيپ سيد حسام هاشمی جانشين محترم هيئت معتارف
جنگ بهواسطه همكاریهای تشويقآميز و صميمانه در تهيه اين اثر.
 -2امير سرتيپ  2صادقیگويا به واسطه راهنمايیهتا و همكتاری
در تنظي و چاپ كتاب.
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 -0امير سرتيپ  2حميد شكيبا به واسطه همكتاری صتميمانه در
مراحل تنظي كتاب.
 -7امير سترتيپ  2زيتنالعابتدين آجتوری فرمانتده گتردان 199
توپخانه  372م م به واسطه راهنمايیها و همكاریهای تشتويقآميتز و
صميمانه در مراحل مختلف تدوين خاطرات.
 -9همسر و فرزندان كه در طتول ستالهتای دفتاع مقتدس تمتام
نگرانیها و رنجهای زندگی را بهواسطه مستئوليتهتا و دوری اينجانتب از
خانواده ،متحمل شدند ه چنين در طی مراحل تدوين اين اثر ،زحمات را
با صبر و شكيبايی تحمل نموده و مشوق اينجانب شدند ،صميمانه تشتكر
و قدردانی مینماي .

مقدمه 31/

مقدمه
بعد از انقالب اسالمی گروههای مختالفی بته بهانتههتای گونتاگون
ه چون خودمختاری و ....در اقصی نقاط كشتور بتا ايجتاد اغتشتاش بتا
هدف براندازی نظام نوپای جمهوری اسالمی ،خصوصاً در تمام شهرهای
كردنشين استانهای آذربايجان غربی و كردستان ،خوزستان ،سيستان و
بلوچستان و منطقه تركمن صحرا فعاليت میكردند كه با افتزون شتدن
فعاليتها و شدت گرفتن درگيریها و خرابكاریها عتدهای از هت وطنانمتان
همه روزه به شهادت میرسيدند.
در آن زمان وضعيت بتهگونتهای بتود كته تمتام شتهرهای استتان
كردستان بهجز پادگانها ،در تسلط گروههای دموكرات ،كومله و ديگتر
گروه های معارض بود .در بيشتر شهرهای كردنشتين استتان كردستتان
بازار خريدوفروش اسلحه رونق فتراوان گرفتته بتود و در چنتين اوضتاع
نابسامان و هرج ومرج ،از نيروهای سياسی گرفتته تتا بستياری از متردم
عادی ،همه به فكر مسلح شدن بودند.
گروههای مختلف درگير در كردستان جلوی نيروهای ارتش و ديگر
نيروهای مسلح را میگرفتند و با اين ديدگاه كه نيروهای نظامی اجتازه
تردد در جتادههتای كردستتان را ندارنتد ،ستبب درگيتری متیشتدند.
درصورتیكه اواخر بهمنماه سال 3127عناصتر ضتدانقالب بته پادگتان
مهاباد حمله كردند و قبل از عيد سال  3129به پادگان سنندج نيز حمله نمودند.
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ه چنين عناصر ضدانقالب در نقاط مختلف كردستان به مراكتز دولتتی
حملهور میشدند و سعی بر ناامن كردن شتهرها ،روستتاها وجتادههتای
ارتباطی شهرهای كردستان را داشتند كه بيشترين آسيبها و صتدمات را
مردم عزيز اين استان متحمل شدند .آنها منطقه را بهگونهای ناامن كرده
بودند كه برای تأمين امنيت مردم ،مراكز دولتتی ،پادگتانهتا و راههتای
استان كردستان تعداد زيادی ازگردانهای نيتروی زمينتی دركردستتان
مستقر و درگير شده بود .اشرار و عناصر ضدانقالب كه حضور اين نيروها
را برای اهداف خود مضر میدانستند ،به ستونهتا و يگتان هتای ارتتش
حملهور میشدند و سعی در منهدم نمودن آنها را داشتند كه متأسفانه
اكثر يگتانهتای مستتقر دركردستتان بته همتين نحتو توستط اشترار و
گروههای ضدانقالب آسيب جدی ديده و تعداد بسياری از نظاميتان بته
شهادت رسيده و يا مجروح شدند.
در همين رابطه معاون فرمانده لشكر 23حمزه (لشكر  3پياده مركز در آن زمتان)
سرهنگ شريف اشـراف درآبتانمتاه ستال  3129در راه سردشتت بته بانته
درحين جابجايی يک گردان پياده بر اثر حمله اشرار شهيد و گردان مذكور
صدمه بسياری ديد و تعداد زيادی از نفرات آن به شهادت رسيده يا مجروح شدند.
درچنين شرايطی گردان  199توپخانه  372ميلیمتتری در اجترای
فرمان امام خمينی(ره) در خصوص پاكسازی كردستان از عناصر خرابكار
و ضدانقالب در هشت آبانماه سال  3129به كردستان اعتزام گرديتد.

مقدمه 32/

در شرايطی بسيار دشتوار و ستخت كته اتمتام جريانتات و حتوادث
كردستان در هاله ای از ابهام قرار داشت .استقرار نفرات گردان 199
توپخانه در پادگتان سردشتت در تتاريخ  29/9/31بتود .روزی كته
سفارت آ مريكا در تهران به اشغال دانشجويان پيرو خط امام درآمد.
روز  29/9/31زمتتانیكتته نفتترات گتتردان  199توپخانتته درسردشتتت
مشغول تحكي مواضع خود بودند ،دولت موقت آقتای مهنـد

بازرگـان

استعفا داد .روز  29/9/32امام خمينی (ره) استعفای مهندس بازرگتان را
پذيرفت .آن روزها ،من و همرزمان در منطقه سردشت روزهای دشتوار و
پرالتهابی رامیگذراندي  .شرايط سياسی كشور ه بهگونهای بود كه قطعاً
در روحيه و وضعيت نيروهای نظامی مستقر در كردستان تأثيرگتذار بتود.
زيرا دولت استعفا كرده بود ،كشور رئيس جمهور نداشت .درگيتریهتا در
شهرهای ق – تبريز و استانهای جنوبی كشور ه شروع شده بود ،تمامی
اين حوادث شرايط ما را در سنگرهای دفاع از كشور دشوارتر میكرد.
محتوای نوشته های من ،از آن دوران ستخت استت كته نفترات
گردان  199توپخانه و ديگر يگانها در منطقه سردشتت مصتائب و
مشكالتی را متحمتل شتدند كته بته رشتته تحريتر درآمتده استت.
مطمئناً با عنوان نمودن آنها شرايط آن روزگتار بترای همگتان بيشتتر
مفهوم میگردد.
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آمادگي كاركنان گردان 833توپخانه  823ميليمتري جهت اعزام بـه
كردستان

صدور اعالميه امام خمينی(ره) فرمانده كل قوا بته ارتتش جهتت
خاتمه دادن به غائله كردستتان و حركتت نيروهتای ارتتش بتهطترف
كردستان جهت نجات آن استان ،از همان ابتدای صدور فرمان ،در بين
فرماندهان و كاركنان ارتش شرايطی را بهوجود آورد كه عالقمند بودند
هرچه سريع تر به كردستان اعزام و امنيت آن استان را برقترار ستازند.
نيروهای گروه 11توپخانه نيتز از ايتن امتر مستتثنی نبودنتد و مرتبتاً
عالقمندی خود را جهت اعزام به كردستان ابراز میداشتند.
در اوايل آبانماه سال  3129تيمسار سرتيپ امينداري به همتراه
عدهای از مسئوالن ستاد نيتروی زمينتی جهتت بازديتد بته گتروه 11
توپخانه آمده بودند .بعد از مراس صبحگاه يكتی از درجتهداران گتروه
 11توپخانه به نام استوار درويشزاده با صدای بلند فرياد زد :تيمستار
چرا از وجود ما دركردستان استفاده نمیكنيد؟
تعدادی ديگر نيز با وی ه صدا شده و خواستار شدند به كردستان
اعزام شوند .تيمسار امينداري در پاسخ بته آنهتا اعتالم كترد ،مطمتئن
باشيد در صورت نياز از وجود شما حتماً استفاده خواهي كرد.

آمادگی كاركنان گردان  199توپخانه 37/ ...

بعد از دو روز ،طی امريهای ،از نيروی زمينی به گروه  11توپخانه
ابال گرديدكه يک آتشبار كامل از آن يگان آماده باشد تا به كردستان
اعزام شود.
در آن زمان فرمانده گروه  11توپخانه  ،جناب سرهنگ مهدي

صدري بود .مطمئنا ً با توجه به شرايط موجتود دركردستتان قصتد
داشت از بهترين يگان و نفترات استتفاده نمايتد تتا از عهتده مأموريتت
ابالغی بهخوبی برآيند.
به همين دليتل باشتناختی كته ازگتردان  199توپخانته داشتت،
تصمي گرفت يک آتشباركامل از ايتن گتردان انتختاب و بته منطقته
كردستان اعزام نمايد ( .ايشان قبل از پيروزی انقالب ،فرمانتده گتردان 199
توپخانه بود )
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تجهيز و سازماندهي آتشبار اعزامي
باألخره به فرمانده گردان  199توپخانته سروان مرادقلـي شـيرازي

ابال گرديد ،سريعاً يک آتشبار با نفرات كامل ،آماده ،تتا بته كردستتان
اعزام شود .در همين راستا فرمانده گتردان ،نفترات گتردان را احضتار و
مأموريت را ابال نمود و از آنان درخواستت نمتود ،تتا ابتتدا كستانیكته
داوطلب هستند خود را معرفی نمايند تا در تقدم يک آنان به كردستان
اعزام شوند .تعداد زيادی ازنفرات از اين پيشتنهاد فرمانتده گتردان
استقبال كردند .به ه ر ترتيب نفرات آتشبار به فرماندهی ستوانيكم
محمد رضا تقي زاده انتخاب شدند و سرپرست كل مجموعته سـروان

غالمرضا علمي كه معاون فرمانده گتردان بتود ،تعيتين گرديتد ،تتا
مقدمات كارها و اعزام را فراه نمايد .در آن زمان از هر جهتت كمبتود
داشتي  .آماركاركنان آتشبار حتدود  16درصتد بتود و فرمانتده گتردان
مجبور بود برای تشكيل يک آتشبار ،كل گردان را درگير نمايد و عمتالً
نفرات گردان بهغير از عده معدودی كه در پادگتان ماندنتد ،بته كردستتان
اعزام شدند.

نفرات منتخب آتشبار 33/ ...

نفرات منتخب آتشبار اعزامي از كليه آتشبارهاي گردان به كردستان
رديف

افسران آتشبار اعزامي

شغل سازماني در گردان

8

سروان غالمرضا علمي

معاون فرمانده گردان

سرپرست آتشبار اعزامي

5

ستوانيكم داريوش مجتهدي

فرمانده آتشبار سوم

ديدهبان ومعاون فرمانده آتشبار اعزامي

فرمانده آتشبار يكم گردان

ديده بان آتشبار اعزامي
ديده بان آتشبار اعزامي

عليلو

شغل سازماني در آتشبار اعزامي

8

ستوانيكم عبا

6

ستواندوم علياكبر اصالني

معاون فرمانده آتشبار يكم

3

ستوانيكم حسن طالبي

ركن يكم گردان

افسررابط و ديدهبان آتشبار اعزامي

1

ستواندوم داود صادقيكوشا

افسر موتوري گردان

افسر رابط و مسئول موتوري آتشبار

2

ستوان دوم وظيفه زنديه

مأمور به گردان از عقيدتي

3

ستواندوم وظيفه قوچاني

1

سروان محمدرضا تقيزاده

اعزامي (ديدبان درصورت لزوم)
كمك ديدهبان آتشبار اعزامي

گروه
ديدهبان آتشبار اركان

كمك ديدهبان

گردان

فرمانده آتشبار دوم

فرمانده آتشبار اعزامي كه 83روز

گردان

بعد به مجموعه يگان در سردشت
ملحق شد
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رديف درجهداران آتشبار اعزامي
8

استواريكم غالمحسين

شغل سازماني در گردان

شغل سازماني در آتشبار اعزامي

سرگروهبان آتشبار دوم

سرگروهبان آتشبار اعزامي

كرماني
5

استواريكم الما

بازياران

سرگروهبان آتشبار يكم

معاون سرگروهبان آتشبار
اعزامي

8

استوارحبيب لطفي

رئيس توپ آتشبار سوم

رئيس توپ آتشبار اعزامي

6

استوارمحمد جندقي

رئيس توپ آتشبار دوم

رئيس توپ آتشبار اعزامي

3

استوارعلي اوتادي

رئيس توپ آتشبار دوم

رئيس توپ آتشبار اعزامي

1

استوارمالپروانه

رئيس توپ آتشبار سوم

رئيس توپ آتشبار اعزامي

2

استوار علي اصغر انصاري

رئيس توپ آتشبار يكم

رئيس توپ آتشبار اعزامي

3

گروهبانيكم عقيل قاسمي

معاون رئيس توپ آتشبار يكم

معاون رئيس توپ آتشبار اعزامي

1

استوارقاسم زنجاني

رئيس توپ آتشبار سوم

رئيس توپ آتشبار اعزامي

81

گروهبانيكم هدايت خزايي

رئيس توپ آتشبار دوم

رئيس توپ آتشبار اعزامي

88

گروهبانيكم بهروز رستمي

رئيس توپ آتشبار يكم

رئيس توپ آتشبار اعزامي

85

گروهبانيكم فريبرز

رئيس توپ آتشبار يكم

رئيس توپ آتشبار اعزامي

شيخاني

نفرات منتخب آتشبار 23/ ...
88

گروهبانيكم محسن آقاشريفيان

معاون رئيس توپ آتشبار دوم

معاون رئيس توپ آتشبار اعزامي

86

گروهبانيكم مسگري حق

معاون رئيس توپ آتشبار سوم

معاون رئيس توپ آتشبار اعزامي

83

گروهبانيكم اصغر اكبري فعال

رئيس توپ آتشبار يكم

رئيس توپ آتشبار اعزامي

81

گروهبانيكم اكبر باقري

راننده آتشبار يكم

راننده آتشبار اعزامي

82

گروهبانيكم حسن حاجوي

راننده آتشبار يكم

راننده آتشبار اعزامي

83

گروهباندوم مجيد غني پور

راننده آتشبار يكم

درجهدار شناسايي

81

گروهبانيگم سعيد بدرقه

راننده توپ آتشبار دوم

درجهدار شناسايي

51

گروهبانيكم محسن يحيايي

راننده توپ آتشبار دوم

درجهدار شناسايي

58

استوار جعفرزاده

هدايت آتش آتشبار اركان

هدايت آتش آتشبار اعزامي

55

استوار نيري

مخابرات آتشبار اركان

بيسيمچي آتشبار اعزامي

58

استواراسدا ...بيات احمدي

مسئول تداركات ركن 6گردان

مسئول تداركات آتشبار اعزامي

56

گروهبانيكم جمشيد ترابي

راننده آتشبار دوم

راننده آتشبار اعزامي

53

استواردرويش زاده

راننده(مأمور به گردان)

راننده آتشبار اعزامي

51

گروهبانيكم حسن رضايي

راننده توپ آتشبار يكم

درجهدار شناسايي

52

استوارمحمد زماني

تلگرافچي آتشبار اركان

مسئول مخابرات آتشبار اعزامي
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53

گروهبانيكم پرويز عسكري

راننده توپ آتشبار دوم

درجهدار شناسايي

51

گروهبان امير يزدين

آشپز آتشبار اركان

آشپز آتشبار اعزامي

81

گروهبان قلندر محسني

معاون رئيس توپ (مأمور به

معاون رئيس توپ (شهيد)

گردان)
88

گروهبان صدرايي

مخابرات (مأمور به گردان)

مخابرات آتشبار اعزامي

85

گروهبانيكم علي فتوحي

راننده جرثقيل شنيدار

راننده آتشبار اعزامي

88

استوار نوري

86

كارمندعبا

آتشبار دوم
نقشه بردار (مأمور به گردان)

نقشهبردار آتشبار اعزامي

سرآشپز (مأموربه گردان)

سرآشپزآتشباراعزامي

83

گروهبان خلوصي

راننده توپ آتشبار دوم

معاون رئيس توپ آتشباراعزامي

81

گروهبان اسدا ...برمر

راننده و تعميركار آتشبار يكم

راننده و تعميركار خودرو آتشبار

82

گروهبان محمد شهبازي

راننده آتشبار دوم

راننده آتشباراعزامي

83

گروهبانيكم اصغررحمانزاده

راننده خودروي شنيدار

اسلحهدارآتشبار اعزامي

هنروري

اعزامي

آتشبار يكم
81

گروهبانسوم خلج

نشانهرو توپ ،آتشبار يكم

نشانهرو توپ سوم آتشبار اعزامي

61

گروهبانيكم ايرج رستگار

راننده آتشبار يكم

راننده خودرو چرخدار آتشبار اعزامي

نفرات منتخب آتشبار 21/ ...

فرمانده گردان برای اجرای هرچه بهتر مأموريت ،از تمتام امكانتات
گردان استفاده نموده بود ،به نحتوی كته نفترات آتشتبارهای گتردان را
ادغام و يک آتشبار نمونه با ستازمانی كامتل را جهتت انجتام مأموريتت
سازماندهی نمود ،تا مشكل خاصی از نظر نيروی انسانی نداشته باشي .
صورت اسامی نفرات آتشبار اعزامی و مشاغل آنان در آتشبارهای گردان
گويای اين مطلب است كه كل گردان ،دراين مأموريت درگير بود.
آمار سازمانی آتشبارهای گردان در آن زمان از نظر نيروی انستانی
در حدی نبود كه هر آتشبار بتواند بهتنهايی مأموريتهتای واگتذاری را
انجام دهد .تعدادی از نفرات پايور گردان از خدمت رهتا شتده بودنتد و
چند نفر نيز بهعلت اتهامات در حكومت نظامی در زندان بودنتد .ضتمن
اينكه آمار موجودی نيروهای وفيفه بسيار پايين بود و از نظر آمتوزش
ه در سطح مناسبی قرار نداشتند .به همين دليل فرمانده گردان سعی
نمود ،از نفرات پايور گردان بهخاطر آموزش بااليی كته داشتتند ،بيشتتر
استفاده نمايد .در مجمتوع بته داليتل مختلتف و شترايط ختاص دوران
انقالب ،آمادگی رزمی آتشبارها در سطح قابل قبولی قرار نداشتت .آمتار
آتشبار اعزامی  320نفر بتود كته حتدود 26نفتر را كاركنتان پتايور و از
بهترينهای گردان  199توپخانه انتخاب شتده بودنتد ،حتتی در ستطح
نيروهای وفيفه.
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بعد از آن كه كاركنان آتشبار انتختاب شتدند ،فرمانتده گتردان
تالش نمود ،تا تجهيزات انفرادی نفرات را نيز تهيه و هيچ گونته كت
وكاستی در اين راستا وجود نداشته باشد.
گردان  199توپخانته در آن زمتان بته دليتل انقتالب استالمی و
آسيب ديدن پادگان گروه  11توپخانه و از بين رفتن كليه وستايل و
تجهيزات انفرادی در انبارها و اسلحه خانه ها و ديگر امتاكن ،امكانتات
كافی در اختيار نداشت .به همين منظور فرمانتده گتروه  11توپخانته
مرحوم سرهنگ مهدي صدري به فرمانده پشتيبانی گروه  ،سـر گ رد

راسخ احمدي دستور داد  ،هرچه سريع تر نيازمنتدی هتای آتشتبار
اعزامی به كردستان را تأمين و كمبودها را از طريق مبادی ذيربط تهيه و
در اختيار گردان  199توپخانه قرار دهد ،كه اين امر به خوبی انجتام
پذيرفت .در فرصتی كه وجود داش ت فرمانده آتشبار رؤستای تتوپ و
نفرات آتشبار را در كليه رسدها ستازمان دهتی نمتود و تتالش كترد
آموزش های الزم را به آنان داده تا از نظر آموزش ،آتشتبار در ستطح
مناسبی قرار گيرد .رؤسای تمام رسدهای آتشبار ،باجتديت و تتالش
مضاعف سعی می كردند ،به نحو مطلوبی نفترات زيرمجموعته ختود را
آموزش داده و نيازمندی های آنان را تأمين نمايند .با توجه به زمتان
كمی كه در اختيار داشتي  ،با تالش چشمگير نفرات گردان ،آتشتبار
خيلی سريع جهت انجام مأ موريت آماده گرديد.

آمادگی آتشبار و حركت آن به سمت كردستان 22/

آمادگي آتشبار و حركت آن به سمت كردستان

بعد از آمادگی كامل آتشبار ،دستور حركت در تاريخ  29/9/9به
سرپرست آتشبار صادر گرديد .نفرات آتشبار با سازمان كامل درتاريخ
مذكور به طرف فرودگاه مهرآباد با تجهيزات انفرادی كامتل و وستايل
مورد نياز سازمانی به غير از تجهيزات سنگين حركتت كردنتد .بترای
جابجايی نفرات آتشبار ،با نيتروی هتوايی ارتتش جمهتوری استالمی
هماهنگی شده بود كه با دو فروند هواپيمای ترابری ،نفرات آتشبار را
از تهران تا شهر سنندج ترابری نمايند .در فرودگاه مهرآبتاد ،ستروان
غالمرضا علمي بعد از كنترل آمار نفرات ،يک سخنرانی كوتاهی ايراد
كردند و تأكيد كردند از همين اآلن مأموريت ما شروع شده استت و
موارد ايمنی را بته كليته كاركنتان گوشتزد نمودنتد و از همته آنتان
خواستند كه نسبت به وفايفشان جدی باشتند و گفتنتد :مأموريتت
جنگی است و قصور از هيچ كس پذيرفتته نيستت .ايشتان در پايتان،
توفيق و سالمتی همگان را تا اتمام مأ موريت خواستار گرديدند.
بعد از ايشان ،در فرودگاه مهرآباد ،مرحوم سرهنگ مهدي صدري

فرمانده گروه  11توپخانه برای بدرقه نفرات حضور يافتند و بتا آنتان
آخرين صحبتها و توصيه ها را نمودند و گفتند :در همه حتال ،متن و
ستاد گروه ،شما را حمايت خواهي كرد.
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مطمئن باشيد پی گير مستائل جتاری شتما و عمليتات آتشتبار
خواهي بود .سپس با تمام نفترات دستت داده و همگتی را بته ختدا
سپردند .بعد از سخنان ايشتان بتا دو فرونتد هواپيمتای ستی 316-
نيروی هوايی به سوی سنندج پرواز كردي .
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ورود آتشباربه سنندج

بعد از رسيدن به فرودگاه ستنندج در محوطته فرودگتاه جمتع شتدي .
سرپرست آتشبار ،سروان علمي درآنجا ،دستورات الزم را بته نفترات صتادر و
مجدداً نكات ايمنی را گوشزد كردند .با اتوبوسهايی كه از طريتق لشتكر 29
پياده برای جابجايی ما ،درنظر گرفته شده بود ،بهطرف پادگان لشكر  29پياده
حركت كردي  .وضع شهر طبيعی بهنظر نمیرسيد ،شهر ،هماننتد يتک شتهر
جنگزده بود و آشفتگی و هراس در چهره مردم بهوضوح مشخص بود .ما بتا
تمام نكات ايمنی و با اسكورت بهسوی پادگان لشكر  29پياده حركت كردي .
سروان غالمرضا علمي (سرتيپ 5بازنشسته) در خصوص اعزام يـك
آتشبار از گردان  833توپخانه به كردستان اين چنين ميگويد:

بعد از ابال مأموريت به گردان ،جهت اعزام يک آتشبار با ستازمان
كامل به كردستان ،جنبوجوش زيادی درسطح گتردان بتهوجتود آمتد.
تمام تالشها در راستای اعزام هرچه بهتر آتشبار متمركز گرديد .نفرات
توسط فرمانده گتردان سرگرد مرادقلي شيرازي انتختاب شتدند .سـروان

محمدرضا تقيزاده كته فرمانتده ستازمانی آتشتبار دوم گتردان  199بتود،
بهعنوان فرمانده آتشبار اعزامی تعيين گرديد .اما وی در همان روزها مراس
ازدواج و عروسی خود را ،پيشروی داشت كه مشكل خود را با فرمانتده
گردان مطرح نمود و قرار شد افسر ديگری از گردان جايگزين وی گردد.
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در آن شرايط حستاس بتهدليتل مستئوليت ستنگين و شترايط بحرانتی
منطقه ،كسی داوطلب پذيرش مسئوليت فرماندهی آتشبار نشد .ضتمن
اينكه در آن شرايط و مشكالت ناشتی از دوران انقتالب ،كمتتر كستی
جرأت فرماندهی كتردن را داشتت ،متن كته شتغل ستازمانیام ،معتاون
فرمانده آتشبار بود ،داوطلب شدم بهعنوان سرپرست ،آتشبار را همراهی
نماي و آن مسئوليت دشوار را پذيرفت .
از آن لحظه به بعد ،اداره و هدايت آتشبار عمالً به عهده من بتود.
اما مقررگرديد ،سروان محمدرضا تقيزاده پس از اتمام مراس عروسی به
ما ملحق شود تا مسئوليت فرماندهی آتشبار را بهعهده گيرد .ايشان بعد
از 32روز در سردشت به ما ملحق شد.
ستوانيكم داريوش مجتهدي كه شغل ستازمانی او فرمانتده آتشتبار
سوم گردان بود ،بهعنوان معاون فرمانده آتشبار اعزامی تعيين و معرفتی
گرديد .سرگروهبان آتشبار ،مرحوم استواريكم غالمحسين كرماني كته از
نفرات بسيار خوب و متعهد گردان بود ،بتهستمت سترگروهبان آتشتبار
انتصاب يافت .ديدهبانان آتشبارنيز ،از افسران ختوب و شايستته گتردان
انتخاب شدند ،تا در انجتام مأموريتتهتای آتشتبار در شترايط بحرانتی،
مشكلی در انتقال آتش آتشبار ،روی هدفهای احتمالی نداشته باشتي .
ناگفته نماند رؤسای توپ و معاونين آنان و ديگر درجهداران آتشبار نيتز از
زبدهترين درجهداران گردان انتخاب شدند.
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بعد از اتمام مقدمات اعتزام ،فرمانتده گتروه  11توپخانته ،مرحتوم
سرهنگ مهدي صدري (سرتيپ 2بازنشسته) من را احضتار و سفارشتات
الزم را كرد و مبلغ  26هزار تومان به من داد تا در مواقع ضروری برای
يگان هزينه نماي .
باالخره پس از آمادگی كامل ،من بههمراه نفرات آتشبار كته جمعتاً 320
نفر بودند ،با تجهيزات انفرادی به فرودگتاه مهرآبتاد تهتران  -پايگتاه نيتروی
هوايی رفتي  .فر مانده گروه 11توپخانه در فرودگاه ،ضمن سخنرانی
كوتاهی ،برايمان آر زوی موفقيتت كترد و متا را بدرقته نمودنتد .در
آخرين صحبتش ب ه من توصيه كرد ،مراقب نفرات بتاش و بتا آنتان
رفتاری خوب داشته باش و در هر لحظه شرايط روحی آنهتا را در نظتر
بگير ،زيرا مأموريت سختی پيش رو داری.
با دو فروند هواپيمای سی 316-نيروی هوايی بهستوی ستنندج
پرواز كردي  .بعد از رسيدن به فرودگاه سنندج خيلی سريع ازهواپيمتا
پياده شدي ودر همانجا نفرات را جمع كرده و آخرين تذكرات الزم را
به آنهادادم .در همين اثنا چندين گلوله خمپاره كته توستط عناصتر
ضدانقالب شليک شده بود به فرودگاه و اطراف آن اصتابت نمتود كته
خوشبختانه تلفات و ضايعاتی بههمراه نداشت .اوضاع خيلی بتد بتود و
فشار روحی و روانی زيادی را در همان بدو ورود متحمل شدي  ،زيترا
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مشاهده وضعيت ناگوار منطقه در روحيه نفرات ،خصوصاً نفرات وفيفه
تأثير میگذاشت .از طرفی ه به عاقبت مأموريتمان فكر میكردي كه
برايمان مبه بهنظر میرسيد.
با مسئوالن لشكر  29پياده سنندج كه به فرودگاه آمده بودند،
مذاكره كردم و مقدمات جابجايی به پادگان را فراه نمتودم .بتدون
معطلی با اتوبوس هايی كه پتيش بينتی شتده بتود ،بتا رعايتت كليته
اقدامات ايمنی به سوی پادگان حركت كردي .
وقتی وارد پادگان شدي  ،بتا فرمانتده لشتكر  29پيتاده ،جنتاب
سرهنگ ايرج سپهر تماس گرفت  .ايشتان ،محتل استكان يگتان را در
توپخانه لشكر تعيين نمودند .بعتد از همتاهنگی بتا جنتاب سـرهنگ

نوروزي ،فرمانده توپخانه لشتكر ،مقررشتد ،در گتردان  123توپخانته
پدافند هوايی به فرماندهی جناب سرهنگ تركان مستقر شوي .
جناب سرهنگ تركان از افسران بسيار برجسته و شايسته ارتتش
بود كه در خصوص استقرار يگان ما همكاری و مساعدت خيلی خوبی
كرد و سعی نمود ،موجبات آسايش نفترات آتشتبار را در آن شترايط
فراه نمايد .در مجموع در خصوص اوضاع منطقه و ديگر موارد واقعاً
ما را ياری نمود.
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چند روزی در پادگان سنندج مستقر بودي و در اين مدت سعی
كردم سطح آموزش نفرات آتشبار را ارتقاء ده  .برای اين منظور ،بتا
فرمانده گردان  133توپخانه  362ميلی متری كته قترار بتود نفترات
آتشبار دوم آن گردان را در سردشت تعويض نمائي  ،هماهنگی نمودم تا
نفرات آتشبار از تجهيزات و امكانات آنها برای آموزش استفاده نماينتد.
بيشترين تالش متن ايتن بتود كته نفترات آتشتبار بتا تتوپهتای 362
ميلیمتری ،آشنايی كامل يابنتد .آن آمتوزشهتا متیتوانستت متا را در
اجرای بهتر مأموريت ياری نمايد .در ايتن راستتا فرمانتده گتردان 133
توپخانه و ديگر نفرات آن يگان ،ما را در امر آموزش نفراتمان واقعاً ياری
نمودند كه قابل توجه و تقدير بود.
من  -ستوان دوم علي اكبر اصالني -در آنزمتان تتالش متیكتردم
اطالعات خودم را در رابطه با ديدهبانی بيشتر كن  .بههمين منظور كليه
دروس دوره مقدماتی توپخانه را درخصوص ديدهبانی توپخانه مطالعته و
مرور میكردم تا با آمادگی كامل بتوان بهعنوان ديدهبان آتشتبار مفيتد
واقع شوم .در مدتیكته در پادگتان مستتقر بتودي  ،حتوادث و اتفاقتات
بسياری راشاهد و نافر بودي  ،ضمن اينكه اخبار خوبی را ه از مناطق
استقرار يگانهای لشكر  29و ديگر يگان های مأمور بته لشتكر دريافتت
نمیكردي و هر روز حادثهای ناگوار رخ میداد كه برای ما تازگی داشت.
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در يكی از همين روزها ،در محوطه پادگان مشغول آموزش بتودي كته
ناگهان متوجه شدي  ،يک فروند بالگرد  231هتوانيروز ،بته سترعت بتا چترا
روشن بهسمت محوطه صبحگاه پادگان در حال نشستن است .بعد از دقايقی
بالگرد به زمين نشست ،تعدادی از نفرات لشكر  29پياده كه در محوطه ميدان
صبحگاه بودند ،با سرعت بهسوی بالگرد میدويدند ،اين حركتهتا نظرمتان را
جلب كرد،گويا اتفاق ناگواری رخ داده بود .من نيز سريع بهسمت محل بالگرد
دويدم ،وقتی نزديک شدم ،ديدم يتک افستر بتا درجته سترهنگی (سترهنگ
شريفی) كه از فرماندهان ژاندارمری بود ،از ناحيه قفسه ستينه متورد اصتابت
گلوله قرارگرفته و غرق خون است .تعدادی ه با چهرههای عصبی و پريشان
در حال كمک كردن و تخليه نفترات بتالگرد هستتند .بتا دريافتت اطالعتات
بيشتر متوجه شدي در داخل بالگرد كه گويا در حوالی مريوان و پاسگاههتای
مرزی در حال پرواز بوده ،افسری با درجه ستوانی از ژاندارمری بهنام روزبهاني

با فرمانده ژاندارمری درگير شده و وی را با اسلحه كلت مضتروب متی نمايتد.
آن افسرمجرم ،توسط ديگر نفراتی كه داخل بالگرد بودند ،طی يک درگيتری
دستگير شده بود كه من او را در كنار بتالگرد ديتدم .امتا در متورد چگتونگی
حادثه هيچگونه اطالعی نداشت  ،آن چه را كه ديده بودم نقل میكن .
ك ك شنيدن اخبار ناگوار برايمان عادی شده بود .هر روز اخباری
در خصوص كمين خوردن نفرات در جادههای منتهی به سنندج وديگر
نقاط كردستان و يا رفتن نفرات و خودروهای نظامی روی مين ،دريافت
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میكردي  .جادههای سنندج – سقز ،سنندج – مريوان ،سقز بته بانته و
بانه به سردشت و ...اصالً از امنيت خوبی برخوردار نبود.
بههمين منظور در طول روز نفرات مسلحی را در جادهها بهعنوان
تأمين جاده متیگماشتتند و هنگتام غتروب آفتتاب نفترات تتأمين را
برمیداشتتند .خالصته جتادههتا فاقتد امنيتت كتافی بتود و تتردد در
محورهای مختلف كردستان واقعاً خطرناك بود.
بنابراين نيروهای نظامی و فرماندهان و مسئوالن سعی میكردند
با بالگرد در محورهای كردستان تردد نمايند .اگتر بترای بتالگردی در
مسير پرواز اتفاقی میافتاد و مجبور به نشستن میشد ،احتمال منهدم
شدن آن توسط عناصر ضدانقالب زياد بود.
درتتاريخ  29/9/33نزديتتک غتتروب آفتتاب ،يتتک فرونتتد بالگردكتته
درحال پرواز از مريوان بهطرف سنندج بود ،دربين راه دچار نقتص فنتی
شده و در بين راه به زمين نشسته بود از لشكر  29پياده درخواستت نمتوده
بودندكه برای آن تأمين بفرستند ،غروب بود و وضتعيت بتالگرد و خدمته آن
بسيار خطرناك ارزيابی میشد.
ستوان دوم ناصر زنگنه (سرتيپ2بازنشستته) وتعتدادی سترباز ،بترای
اعزام به محل بالگرد آماده شدند تا با يک فروند بالگرد  231به محل بروند.
چون ستوان ناصر زنگنه ،ه دوره من دردانشگاه افسری امام علتی(ع) بتود.
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رابطه دوستی خوبی با يكديگر داشتي  ،من نيز داوطلب شدم تا بههمراه
وی به محل مورد نظر اعزام شوم ،اما مورد موافقت فرماندهان واقع نشد.
چون يگان ما مأمور به لشكر29پياده بود و آنها میخواستند از نفترات
سازمانی خود استفاده نمايند .بته هرحتال متوجی از نگرانتی وجتودم را
فراگرفت ،اما خوشبختانه مشكل فنی آن بالگرد برطرف و همگی بتدون
اتفاق خاصی سال به پادگان بازگشتند .همه اين حوادث و اتفاقتات در
زمان بسيار كوتاهی رخ داد كه ما را برای مأموريتمان از نظر روحتی و روانتی
مهياتر میكرد .هر چند از نظر روحی واقعاً در وضعيت ختوبی بتودي و روحيته
نفرات آتشبار خيلی خوب ارزيابی میشد.
در همين راستا هروقت جناب سرهنگ تركان ،فرمانده گردان 123
پدافند هوايی كه درگردان وی اسكان داشتي به جمع افستران گتردان
میآمد ،میگفت :چقدر شماها میخنديد و ماشتاءاهلل عجتب روحيتهای
داريد!! مگر نمیخواهيد به منطقه جنگی برويد؟ اصتال نگرانتی نداريتد؟
البته ايشان از روحيه باالی ما خوشحال بود ولی متعجب ه بود! البتته
انسانی كه نداند چگونه به نگرانیها بخندد ،جوان میميرد.
بتتاالخره زمتتان اعتتزام آتشتتبار بتته سردشتتت فرارستتيد و فرمانتتده
لشكر29پياده به سرپرست آتشبار دستور داد كه نفرات آتشبار از طريق
راههای زمينی به سردشت اعزام شوند ،با ستون خودرويی و بتا تتأمين،
سرپرست آتشبار جناب سروان غالمرضا علمي با اين گونته اعتزام اصتالً
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موافق نبود و به فرمانده لشكرگفته بود :آيا می خواهيد آتشبار منهدم
شود؟ خالصه با اصرار سرپرست آتشبار ،قرار شد كليه نفرات آتشبار از
طريق هوايی با بالگرد به سردشت اعزام شوي .
بهترين بخش شجاعت ،مالحظهكاری و احتياط است كه جناب سروان علمي

آنرا بهخوبی انجتام داد زيترا ايتن ختود متا هستتي كته تقتديرمان را
میسازي و آنرا سرنوشت مینامي  ،ما مخلوق شترايط نيستتي  ،بلكته
شرايط مخلوق ما هستند.كار امروز ما تقدير فردايمان را رقت متیزنتد.
واقعاً در آنزمان اعزام آتشبار از طريق راههای زمينی اصالً بهصالح نبود
كه خوشتبختانه بتا اصترار سرپرستت آتشتبار كته مستئوليت ستنگينی
داشتند ،اين چنين نشد و همگی سال به منطقه سردشت رسيدي .
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جناب سروان علمي درخصوص اعزام آتشبار از پادگان سنندج به منطقـه
سردشت ميگويد:

چند روزی بود كه در پادگان سنندج مستقر بتودي و درمجمتوع از
آمادگی خوبی برخودار بودي  .فرمانده لشكر  29پيتاده جنتاب سـرهنگ

ايرج سپهر منرا احضار و دستور حركت نفرات آتشبار را از طريق زمينتی
و جادههای منتهی به سردشت صادر فرمودند .نظر ايشتان ايتن بتود كته
نفرات آتشبار با ستون خودرويی ابتدا از سنندج به سقز ،سپس بانه و بعد
به سردشت اعزام شود .من به ايشان عرض كردم ،ما يتک يگتان توپخانته
هستي و امكانات نفرات من فقط تجهيزات انفرادی و تفنگ ژ 1 -است.
در صورت درگيری در جادهها نمیتواني ازخود دفاع كني  ،زيرا فاقد سالحهای
سنگين و آموزشهای الزم برای درگيریهای چريكی و رزم پياده هستي  ،لتذا
اعزام آتشبار ،با ستون خودرويی اصالً به صالح نبوده و منطقی بهنظر نمیرسد
و امكان نابودی آتشبار در مسير ،هر لحظه متصور خواهد بود .مطمئناً شما ه
كه نمیخواهيد چنين فاجعهای رخ دهد .صحبتهای ما طوالنی شد و ايشان به
هيچوجه نمیپذيرفت و اصرار داشتند ،ما با ستون خودرويی به منطقه سردشت
اعزام شوي و لشكر  29پياده در مسير ،تأمين ما را برقرار خواهدكرد .با تمتام
بحثها و توضيحات جناب سرهنگ ايرج سپهر فرمانده لشكر ،من قانع نشدم
و نپذيرفت  .اصرار من اين بود كه از طريق هوايی اعزام شوي .
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جناب سرهنگ خرسندي معاون فرمانده توپخانه لشكر و هت چنتين جنتاب
سرهنگ تركان با نظر من موافق بودند و آنها ه داليلی را مطترح نمودنتد
كه باالخره فرمانده لشكر 29پياده با شنيدن داليل آنهتا متقاعتد شتدند و
تصمي گرفتند كه نفرات آتشبار با بالگرد به سردشت اعزام شوند.
من از آن عزيزان كه من را حمايت كردند تشكر و قدردانی كردم و
آنها گفتند :شترايط دركردستتان هرلحظته متغيتر استت ،در وضتعيت
موجود و محدوديتهای آتشبار شما ،واقعاً حركت از طريق زمين در اين
شرايط منطقتی بتهنظتر نمتیرستد .ايشتان در نهايتت آرزوی توفيتق و
سالمتی برای تمام نفرات آتشباركردند و از يكديگر جدا شتدي  .ناگفتته
نماند در آنزمان فرمانده لشكر قصد داشت ما را با يک يگان رزمتی بته
منطقه سردشت اعزام نمايد كه آن راهكار ه با اطالعاتی كه از شترايط
منطقه داشت مرا نگران میكرد.
صبح روز 29/9/36كه عيد قربان بود چنتد فرونتد بتالگرد 231
هوانيروز از پايگاه كرمانشاه به پادگان سنندج آمدند ،تا نفرات آتشبار
را جابه جاكنند .ابتدا من بارؤسای توپ و تعتدادی از نفترات آتشتبار
به عنوان نفرات پيشرو آتشبار ،برای انجام كارهای مقدماتی تعتويض،
حركت كردي  .در راه به علت ابری بودن آستمان و در قستمت هتايی
بارش برف در مسير ،مجبور شدي در پادگان بانه فرود بيايي .
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در پادگان بانه خيلی سريع از بالگردها پياده شدي كه اوضاع بسيار بدی
را مشاهده كردي  .نفرات و ستون خودرويی گردان پيادهای كته در همتان روز
در منطقه سردشت تعويض شده و بهطرف بانه درحركت بودند ،توسط عناصتر
ضدانقالب در مسير جاده سردشت به بانته متورد هجتوم قرارگرفتته و شتديداً
آسيب ديده بودند .فرمانده آن گردان سرهنگ 5رسول سداد بود.

وقتی وضعيت گردان را تعريف میكرد ،واقعاً ناراحت كننده بود ،او
از نحوه شروع درگيریها و كمين خوردن يگانش متیگفتت كته اخبتار
بسيار ناگوار و تكاندهندهای بودند .سرپرست ستون سرهنگ اشراف كته
جانشين لشكر3پياده مركز بود ،به شهادت رسيده بود .وی ابتدا از ناحيه
پا مورد اصابت گلوله قرار میگيردكه خودش با كمربند پايش را بهجهت
جلوگيری از خونريزی متیبنتدد و ستعی متیكنتد نفترات را هتدايت و
راهنمايی كند ،اما متأسفانه در ادامته درگيتری چنتدين گلولته بته وی
اصابت میكند كه به شهادت متیرستد .تعتدادی از نفترات گتردان بته
شهادت رسيده و تعداد زيادی نيز مجروح شده بودند كه بر اثتر اصتابت
گلوله به آنها شرايط جسمی و روحی بتدی داشتتنند و منتظتر بودنتد
توسط بالگرد به كرمانشاه تخليه شوند.
خالصه اينكه نفرات آن گردان در شرايط روحی و روانی مناستبی
نبودند ،ديدن نفرات آن گردان و ناراحتیهای آنتان متا را نيتز متتأثر و
ناراحت میكرد و از نظر روحی بهه میريختي  .يكی از درجهداران آن
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گردان بهنام استوار جمشيدي كه بعدها به يگان ما منتقل شده بود و با متن
 ستوان اصالني -در سال 3103در بيمارستان خانواده بهعلتت مجروحيتتبستری بود ،میگفت :گردان ما متدت زيتادی در سردشتت مستتقر بتود و
نفرات از نظر روحی و جسمی واقعاً خسته بودند .در تتاريخ  29/9/3گتردان
ما با گردان 317پياده از لشكر  3پياده مركز كه از طريق جادههای زمينتی
به سردشت اعزام شده بودند ،تعويض شد .گردان متا صتبح روز 29/9/36از
پادگان سردشت برای رفتن بته ستنندج حركتت كترد .ستتون ختودرويی
گردان بهخوبی در حال حركت بود و همه ه خوشحال بودند.
از پادگان سردشت كه حركت كردي اكثر نفرات گردان بهخاطر خوشحال
بودن ،تيراندازی هوايی می كردند .حدفاصل سردشت و بانته بتودي بعتد از
پل "ربط" در حوالی كوخان ،حتدود ستاعت 3166بتود كته بتا نيروهتای
ضدانقالب درگير شدي  .ابتدا درگيری از سر ستون شروع شد ،كه تعتدادی
از مهاجمين را به اسارت درآوردي  ،سپس درگيتریهتا بته انتهتای ستتون
انتقال يافت ،بههمين ترتيب تمام ستون مورد تهاج نيروهتای ضتدانقالب
قرارگرفت و درگيریها به اوج خود رسيد.
رگبار تيربار و ديگر سالحها از همته جهتات بتهطترف متا شتليک
میشد .هر لحظه تلفاتمان بيشتر میشد ،خودروهايی كته ستال مانتده
بودند ،سعی میكردند خود را به پادگان بانته برستانند .ولتی در ورودی
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شهر ه مورد هجوم واقع شدي  .روز بسيار بدی بود و هيچ گاه آن روز
را فراموش نخواه كرد.
او میگفت من زير يتک ختودروی اورال ختودم را چستبانده بتودم تتا بته
پادگان بانه رسيدم ولی كل ستون ما منهدم و تلفات زيتادی را متحمتل شتدي .
ضمناً تعدادی زن را من در بين مهاجمين مشاهده كردم كه آنان نيز بهطرف ما
تيراندازی میكردند .يكی از آنان توسط نفرات گردان به هالكت رسيد.
جناب سروان علمي در ادامه خاطراتش میگويتد سـرهنگ احمـد

مدركيان كه بعداً فرمانده لشتكر پيتاده  29شتد ،در آن زمتان فرمانتده
پادگان تيپ 2سقز بود .اوضاع بهقدری آشفته بود كه كسی حرف كسی
را نمیخواند و دستورات بهختوبی اجترا نمتیشتد .بعضتاً فرمانتدهان را
میديدم كه متوسل به زور و تهديد میشدند ،تا بتوانند مأموريتشتان را
اجرا نمايند .ايشان نيز با مسائل و مشكالت گوناگونی دستوپنجته نترم
میكرد ،واقعاً فرماندهی كردن در آنزمان بسيار سخت بود و فرماندهان
میبايست با آن شترايط نابستامان بتهگونته ای كنتار آمتده و نفترات را
بهنحوی اداره و مديريت متیكردنتد تتا آرامتش را برقترار نماينتد .ايتن
موضوع و مشكل از تدابير فرمانده بود كه به هر ترتيبی كه شده خود را
اثبات نموده تا بتواند اعمال فرماندهی كند.
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البته اين امر به سادگی ميسر نيست و فقط از عهده فرماندهان
باتجربه و مردان بزرگ و افسرانی كته روزهتای ستخت و بحرانتی را
تجربه كرده اند برمی آيد.
ما كه گروه پيشرو آتشبار بودي دو شب در پادگتان بانته بتا تمتام
اوضاع آشفتهای كه داشت ماندي تا هوا برای پرواز بالگردها مساعد شد.
بعد از  2روز بالگردهای  231هوانيروز به پادگان بانه آمدند و متا را بته
پادگان سردشت انتقال دادند.
در مدتی كه در پادگان بانه مانده بودي مرتباً از طريق مسئوالن
لشكر  29پياده با ارسال پيامهای مختلف از من توضيح میخواستتند
كه چرا به سردشت نرفتهايد؟ هرچه پاسخ میدادم ،مورد قبتول واقتع
نمیشد و مرتباً علت عتدم حضتور متا را بته پادگتان سردشتت جويتا
میشدند كته واقعتاً كالفته شتده بتودم .بتاالخره مستئوالن لشتكر بتا
توضيحات مبسوط من و فرمانده پادگان بانه ،با اطالع يافتن از اوضتاع
و احوال منطقه و شرايط نامساعد هوا قانع شده و من را رها كردند.
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ورود آتشباربه پادگان سردشت
سروان غالمرضا علمي درادامه خاطراتش ميگويد:

حدود فهر روز  29/9/32وقتی به پادگان سردشتت رستيدي  ،نتزد
فرمانده پادگان جناب سرهنگ عسگريان كه فرمانده گردان 317پيتاده نيتز
بود رفت و خودم را به ايشان معرفی كردم ،ايشان ه سريع دستور تحويل و
تحول را با آتشبار قبلی صادركردند .با ستوانيكم خزايي فرمانده آتشبار 362
ميلیمتری مستقر در سردشت كه انتظار ورود من را داشت مالقات كتردم.
خيلی سريع تحويل و تحول توپها و تجهيزات را انجام داديت  .آتشتبار
مستقر در سردشت ،آتشبار دوم گردان 133توپخانه از لشكر  29پياده
سنندج بود .من ازفرمانده آتشبار ،ستوانيك خزايی درخواست كردم،
از هر قبضه توپ دو نفر سرباز از بهترين نفرات به صورت مأمور نزد ما
بمانند تا آمدن كامل نفرات آتشبار از سنندج مشكلی در مأموريتمان
به وجود نيايد ،ايشان ه پذيرفت و تعدادی از نفرات خود را به صورت
مأمور در آن جا باقی گذاشت.
من ه خيلی سريع بعد از رسيدن مابقی نفرات آتشبار ازسنندج ،نفرات
آن آتشبار را رهاكردم .خوشبختانه من و تعدادی از درجهداران قتديمی
گردان  199توپخانه به منطقه سردشت آشنايی داشتتي زيترا در ستال
 ،3121قبل از انقالب گردان  199توپخانه بهخاطر درگيتری بتا كشتور
عراق ،در منطقه سردشت حضتور داشتت و تعتدادی از درجتهداران گتردان
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مأموريتهايی را نيز در خاك عراق داشتند .همتين آشتنايی قبلتی بتا منطقته
میتوانست برای من و نفرات آتشبار مفيد باشد.
مأموريت ما در پادگتان سردشتت كته پادگتان گروهتان ژانتدارمری
سردشت بود ،پدافند دورادور منطقه پادگان و شهرستتان سردشتت بتا 0
قبضه توپ 362ميلی متری به اضافه تيربارهتای ستبک و ستنگين بتود
بههمراه امكانات گردان 317پياده كه در پادگان مستقربودند.
گروهانهای گردان  317پياده بدين ترتيب در منطقه مستقر بودند:
ا -گروهان 3در ربط حدوداً شرق پادگان سردشتت بته فرمانتدهی
سروان بيژن امتيازيان

 -2گروهان 2در شمال منطقه سردشت حوالی روستای مالشيخ به
فرماندهی سروان جواد اكبري

 -1گروهان 1در غرب سردشت روی ارتفاعی كه ايستگاه مخابرات روی
آن احداث شده بود .معروف به تپه آنتن به فرماندهی سروان جوانشير

 -1مابقی نيروهای گردان مذكور در پادگتان سردشتت بتهصتورت
پدافند دورادور و دايره با سالحهای انفرادی و اجتماعی جهت حفافتت
از پادگان استقرار يافته بودند.
من بعد از تحويل وسائل و تجهيزات يگان قبلی و انتقال مسئوليت آتش
منطقه به يگان  ،محل استقرار نفرات را مشخص و سريع آنان را عملياتی كردم.
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محل استراحت نفرات در منازل سازمانی گروهان ژاندارمری در پادگتان
تعيين شد و در آن اسكان يافتند .سپس سعی كردم آشپزخانه را حاضر
بهكار و آماده نماي  ،كارمند عبا هنروري آشپز آتشبار را به آشتپزخانه
برده وآنجا را مرتب كردي  .آشپز يگتان بته وفتايف ختود كتامالً وارد،
مرتب و باانضباط بود .سنگر توپهتا ،تيربارهتا و بقيته مواضتع را بازديتد
نموده و مسئول نگهداری و حفافت از آنها را از نفرات پيشرو تعيين و دستور
ترمي آنها را داده و سنگرها را اشغال نمودي .
صبح روز  29/9/31بقيه نفرات آتشبار با دو فروند بتالگرد شتنوك
وارد پادگان شدند .از ديدن همرزمان خيلی خوشحال شدم ،زيرا متن و
ديگر نفرات با حضور آنها كامل شدي و میتوانستي بدون هتيچ گونته
اشكالی مأموريتمان را انجام دهي .
درضمن ،سالمتی آنان نيز خوشحالی مرا مضاعف می كرد .بعتد
از رسيدن كليه نفترات جنتب وجتوش خاصتی در آتشتبار و پادگتان
به وجود آمد ،همه نفرات مشتغول فعاليتت بودنتد هتركس بته دنبتال
مسئوليت كار خود و سروسامان دادن به حيطه مسئوليتش بود .من
عصر آن روز از همه رسدهای آتشبار بازديد كردم و مطمئن شدم كه
كارها انجام شده است .خيال راحت شد كته آتشتبار بترای هرگونته
عمليات آماده است.

خاطرات سرتيپ  2بازنشسته غالمرضا علمی12/ ...

صبح روز  29/9/31فرمانده پادگان افستران آتشتبار را بته حضتور
پذيرفت و بعد از خوشآمدگويی و توجيته افستران نستبت بته منطقته،
جهت اعزام ديدهبانهای آتشتبار بته گروهتانهتای پيتاده بتدين شترح
هماهنگی گرديد:
-3ديدهبان گروهان  3مستقر در ربط ستوانيكم عبا

عليلو

-2ديدهبان گروهان 2مستقر در روستای مالشيخ ستواندوم علي اكبر اصالني
-1ديدهبان گروهان  1مستقر در تپه آنتن ستوانيكم داريوش مجتهدي

بعد از مشخص شدن ديدهبانان ،آنها توسط افسر ركن سوم گردان
پيتاده سروان عزت اهلل دااليي (سترتيپ 2بازنشستته) نستبت بته منطقته
توجيه شده سپس با بالگرد به محلهای تعيتين شتده اعتزام گرديدنتد.
بدين ترتيب از آن روز آتشبار كامالً عملياتی شد.
سروان غالمرضا علمي در ادامته گفتنتد :متن ستعی متیكتردم تتا
آن جايی كه امكان دارد كليه افستران و درجتهداران را در زمتانهتای
مختلف به ديدگاه بفرست و ديده بانتان قبلتی را بتههمتراه نفراتشتان
تعويض نماي  ،تا ديدهبانان بتواننتد بتا روحيته بهتتری انجتام وفيفته
نمايند و از نظر روحی فرسوده نشوند.
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موقعيت جغرافيايي شهرستان سردشت:

شهرستتتان سردشتتت يكتتی از شتتهرهای متترزی و كردنشتتين استتتان
آذربايجان غربی است كه در جنوبغربی استان و امتداد جنوبی اروميته قترار
دارد و با شمال عتراق و اقلتي كردستتان عتراق همستايه استت .مركتز ايتن
شهرستان ،شهر سردشت بوده و مردم اين شهرستان كترد زبتان متیباشتند.
سردشت از شمالغرب با پيرانشهر ،ازشمالشترق بتا مهابتاد ،از شترق بتا
بوكان و از جنوبشرق با بانه در استان كردستتان ايتران همستايه استت.
سردشت از غرب با شهرهای رانيه و قلعه ديزه و استان اربيل و از جنوب با
شهر سليمانيه و شهر شارباژير و ماووت در استان سليمانيه عتراق همستايه
است ه چنين سردشت دارای 366كيلومتر مرز با كردستان عراق میباشد.
سردشت از كانونهای مه تمدنهای باستانی و تتاريخی هت چتون
ماد ،اوراتو ،مانا و آشوریها بهشمار متیرود .از ايتالت و عشتاير سردشتت
میتوان ايل گورگ ،منگور ،ملكاری ،ايل برياجی ،ميراودلی ،بيتگزاده و
سمايله چووری (كوری) را نام برد.
شهرستان سردشت دارای جاده مستتقي بتا شتهرهای اروميته،
مهاباد ،بانه ،پيرانشهر و بوكان می باشد ه چنين سردشتت در حتال
حاضر دارای جاده آسفالته مناسب بتا كشتور عتراق و اقلتي فتدرال
كردستان عراق می باشد.

موقعيت جغرافيايی شهرستان سردشت 17/

فاصله سردشت از طريق راه آسفالته بتا مترز عتراق  31كيلتومتر و
فاصله هوايی با نقطه صفر مرزی كيله  9كيلومتر و با رانيه  02كيلتومتر
و با هولير (اربيل)  266كيلومتر و با شهر پيرانشهر  97كيلومتر ،با شهر
بانه  22كيلومتر و با شتهر مهابتاد  333كيلتومتر و ارتفتاع سردشتت از
سطح دريا  3196متر میباشد.
نيروی هوايی عراق در جريان جنگ تحميلی از  7تيرماه  3100بتا
استفاده از بمبهای شيميايی در  1نقطه پرازدحام شهر سردشت تعداد
زيادی از ه وطنانمان را مورد حمالت ناجوانمردانه قرار داد كه در ايتن
حمالت  336نفر از ساكنان غيرنظامی شهركشته و  9666تن ديگر نيز
در معرض گازهای سمی قرار گرفتند و مسموم شدند.
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ورود باقيمانده نيروهاي آتشباربه پادگان سردشت
بعد از اينكته نفترات ستری اول آتشتبار بته سرپرستتی سـروان

غالمرضا علمي به منطقه سردشت رفتند ،من ستوان علياكبر اصالني بتا
تعدادی ديگر از نفرات آتشبار كه در پادگتان ستنندج بتهدليتل عتدم
امكانات پروازی و شرايط نامساعد منطقه مانده بودي  ،توسط دو فروند
بالگرد شنوك در تتاريخ  29/9/31بته سرپرستتی سـتوانيكم داريـوش

مجتهدي به سردشت اعزام شدي  .خلبانتان بالگردهتا در مستير ستعی
میكردند از ارتفاع باال پرواز كنند ،تا مورد اصابت ستالحهتای عناصتر
ضتتدانقالب قتترار نگيرنتتد ،وقتتتی بتته پادگتتان سردشتتت رستتيدي  ،بتتا
توصيههای خلبانان و اكيپ پروازی ،سريع بالگردها را تخليته كتردي .
بعد از پياده شدن ،منطقه براي كامالً ناآشنا و بهنظر ناآرام بود .اولتين
باری بود كه وارد يک منطقه جنگی میشدم .اطراف پادگتان هماننتد
پرتگاههای ترسناك و خطرناك و دنيايی مرموز و تهديتدآميز بتهنظتر
میرسيد و احساس كردم ،اين دنيای مرموز ،ما را خواهد بلعيد و هرگز
باز نخواهي گشت.
هيچ كس با اطمينان نمی توانست بگويد آينده چه خواهد شتد.
سرپرست آتشبار با خوشحالی به پيشتوازمان آمتد و خيلتی ستريع
دستورات الزم را صادر نمودند .ما ه به سرعت مشغول شتده و در
محل های از پيش تعيين شده  ،برابر دستور ،استقرار يافتي .

ورود باقيمانده نيروهای آتشبار به پادگان سردشت 13/

ما به آن منطقه رفته بودي تا مردم ستمديده را ياری كني و از
شرايط موجود ه اصالً راضی نبودي ولتی برقتراری امنيتت بترای
مردم را وفيفه خود می دانستي .
درآن زمان ما بهترين و مناستبتترين ستفير و سياستتمدار بترای
دولت بهشمار میرفتي  ،زيرا عملكرد ما میتوانست شترايط مطلتوبی را
برای دولت و نظام جمهوری اسالمی فراه آورد.
شب اول ورودمان ،در پادگان با چندين موشتک آرپتیجتی 7نيروهتای
ضدانقالب پذيرايی شدي  .موشکهتای شتليک شتده بته اطتراف آسايشتگاه
درجهداران و سربازان آتشبار اصابت نمود ،يكی از موشکها دقيقتاً بته ديتوار
آسايشگاه درجهداران اصابت نمود كه خوشبختانه كسی آسيب نديد .البته متا
میبايست به آن شرايط عادت میكردي تا بتواني مأموريتمان را انجام دهي .
صبح روز  29/9/31نزد فرمانده پادگان جناب سرهنگ عسگريان

رفتي  .بعد از آشنايی با مستئوالن و توجيته از طريتق افستر عمليتات
گردان317پياده ،به وضعيت منطقه ،فرمانده پادگان دستور دادند كته
ديدهبانها آماده باشند تا به گروهان های پياده اعزام شوند .در همتين
اثنا ،در منطقه ربط كته گروهتان سـروان بيـژن امتيازيـان مستتقربود،
وضعيت ناآرام شد و درگيری هتايی بتين نفترات آن گروهتان و اشترار
مسلح رخ داد .ناگهان همه توجهات به آن منطقه معطوف شد.
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بعد از مدتی درگيتری و پيتامهتايی كته مرتبتاً از طريتق افستران اتتاق
عمليات و گروهان درگير ردوبدل شد ،آرامش نسبی در آن منطقه برقترار
گرديد .بعد از مرتفع شدن مشكل ،ديدهبانهتا بته فرمانتده پادگتان معرفتی
شدند ،افسر عمليات ما را در اتاق عمليات توجيه نموده و سپس قترار شتد،
سريعاً به ديدگاه های مورد نظر اعتزام شتوي  .متن سـتوان اصـالني و
ستوانيكم عبا عليلو و ستوانيكم مجتهدي به عنوان ديده بانتان آتشتبار
آماده شدي  ،تا توسط بالگردها ،به ديدگاههای مورد نظر بروي .
من بهعنوان ديدهبان گروهان  2گردان  317پياده تعيين شتده بتودم،
فرمانده گروهان سروان جواد اكبـري بتود و فرمانتدهان دستته آن ،ستروان
غالمعلي اميري ،سروان حسين زرگر ،ستوان حسن شيران بهعنتوان فرمانتده
دسته خمپاره و ستوان شهريور تهراني بهعنوان فرمانده دسته ادوات بودند
كه در حوالی روستای مالشيخ استقرار داشتند .من بههمراه گروهبانيكم سعيد

بدرقه بهعنوان درجهدار شناسايی و سرباز مجيد ذكريا بهعنوان بیسي چتی
به طرف ديدگاه مالشيخ حركت كردي  .وقتی من بته كنتار بتالگرد جهتت
اعزام به ديدگاه رفت  ،استوار اسداهلل بيات احمدي كه رابطه بسيار دوستانهای
با من داشت ،نزد من آمتد و  16تيتر فشتنگ بته متن داد و گفتت :ايتن
فشنگها را بگير ،شايد به دردت بخورد!! ستپس بتا يكتديگر ختداحافظی
كردي و از ه جدا شدي .

ورود باقيمانده نيروهای آتشبار به پادگان سردشت 23/

در يگانهای توپخانه صحرايی بهعلت برد زياد خط ستير گلولته و
فاصله آن تا دشمن ،خدمه تتوپهتا هرگتز قتادر نيستتند كته هتدف را
مشاهده كنند .لذا برای مؤثر بودن تيرهای توپخانه نياز به دقت اصتابت
آن به هدف بوده و بايستی بتهوستيله شتخص يتا دستتگاهی ،تيرهتا را
هدايت و تنظي نمود .به اين اشخاص و دستگاهها ،كه نقش چش هتای
توپخانه را بهعهده دارند ،ديدهبانهای توپخانه میگويند.
بهعلت اينكه فرد ديدهبان جلو ،يكی از عضتوهای تتي توپخانته
میباشد ،مسئوليت تعيين موقعيت دشمن و تنظي تير روی موقعيتت
تعيين شده را دارد .بنابراين در جوابگويی به آتش پشتيبانی يگانهای
مانوری ،رل اصلی را بازی میكند .ديده بان جلو مشاور فنتی فرمانتده
يگان مانوری ،در بهكار بردن كليه وسايل پشتتيبانی آتتش متیباشتد.
برای انجام عمليات بهتر و مشخص بودن شرح وفايف ،در يگتان هتای
توپخانه رسدهای ديدهبانی با تجهيزات الزم پيشبينی و سازمان دهتی
شدهاند ،كه به گروهانهتای پيتاده در ختط ،جهتت ديتدهبتانی اعتزام
میشوند .اين رسدها شامل نفراتی به شرح زير میباشند:
الف -ديده بان جلو ب -گروهبان شناسايی ج -راننده و بیسي چی
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افسرديده بان ،رهبری رسد ديدهبانی را به عهتده داشتته وشخصتاً
مسئول امر ديده بانی میباشد و بايستی به وفايف كليه اعضتای تتي ،
آشنايی كامل داشته باشد .درجهدار شناسايی ،وفايف ديدهبان جلو را
در غياب وی بهعهده داشته و برای تتداوم عمليتات ،از وی بتهعنتوان
جانشين ديده بان استفاده میشود .لذا او نيز بايستی آموزش ديدهبانی
را به طوركامل ديده باشد .راننده و متصدی راديو تلفن مسئول حاضتر
به كاری خودرو و وسايل ارتباط میباشد .عالوه بر اين او نيز بايستی با
روشهای ديده بانی آشنايی داشته باشد.

اشغال ديدگاه توسط ديدهبان21/ ...

اشغال ديدگاه توسط ديده بان آتشبار ستواندوم اصالني در شمال پادگـان
سردشت

درتاريخ  29/9/31من بههمراه اكيپ ديدهبتانی بته دستته يكت
گروهان  2پياده ،به فرمانتدهی سـروان غالمعلـي اميـري -سترتيپ 2
بازنشسته -مستقر در حوالی روستتای مالشتيخ اعتزام شتدي  .جالتب
اينكه به محض رسيدن روی ارتفتاع چنتدين نفتر از درجتهداران آن
گروهان ،با پرتاب چند نارنجک به اطراف تپه ،به ما خوشآمد گفتنتد.
اين عمل يک نوع خوشآمدگويی ،به تازهواردهتا بتود ،تتا كت كت بته
منطقه خو گرفته و زندگی در شرايط سخت را بياموزنتد .تتازهواردهتا
میبايست بتا واقعيتت هتايی روبترو متیشتدند و ستختیهتا را لمتس
میكردند ،تا تبديل به مردان شجاعی شوند .من خودم را بته فرمانتده
دسته معرفی نمودم ،ايشان بعتد از ختوش آمتدگويی بته متن و ديگتر
نفرات  ،ابتدا من را نسبت به منطقه توجيته نمتود ،كته متدت زيتادی
بهطول انجاميد .من نسبت به گسترش گروهان 2روی زمين ،وضتعيت
و محتتدوديتهتتا و مقتتدورات ،پستتتهتتای ديتتدهبتتانی ،تأسيستتات،
جنگ افزارهای اجتماعی ،روشهای ارتباطی ،محل آخرين آتتشهتای
حفافتی ،موقعيت سد آتتش ،آمتاجهتای موجتود در منطقته و زمتان
فعاليت آنها ،جادههتا و نقتاط حستاس موجتود در اختيتار نيروهتای
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خودی ،وضعيت عناصر ضدانقالب در منطقه يگان ،يگانهای ه جتوار
و وضعيت كلی آنها ،محل استقرار خمپارهاندازها و بهطور كلی درباره
تمامی اطالعاتی كه براي ضروری بود ،آگاهی يافت و يتک شناستايی
كامل از منطقه با فرمانده دسته جناب سروان غالمعلي اميـري ،انجتام
دادي تا بتوان مأموريت را انجام ده  .متأسفانه ديدهبان قدي حضور
نداشت و نتوانست وی را مالقات كن  ،آنچه كه میخواست بدان  ،بتا
تالش خودم و به كمک فرمانده دسته پيتاده سروان غالمعلي اميـري و
بعداً نفرات گروهان بتود .يكتی از عوامتل مهت ستريع توجيته شتدن
ديدهبان ،سطح آموزش و تجربه وی میباشد .من سعی كردم ،اطالعات
خودم را در فرصت هايی كه داشت ارتقاء دهت  ،ضتمن ايتنكته ديگتر
عناصر ديدهبانی را نيز آموزش داده بودم و آنها نيز به وفتايف ختود
آگاهی كامل داشتند .سپس بته طترف ستنگری كته بترای استتراحت
ديدهبان در نظر گرفته شده بود رفتي  .آنجا گودالی بود كه اطترافش
را سنگچين كرده بودند و به هيچ عنوان قابل استتفاده نبتود و فاقتد
ابتدايی ترين امكانات بود .واقعاً نمیدانست در فصل سرما چگونه بايتد
در آنجا دوام می آوردي  .مواضتع و ستنگرهای آن گروهتان ،هماننتد
قبرستان متروكی بود ،كه بهعنوان محل زندگیمان میبايست روزها و
شبها را سپری می كردي  .من بعد از انجام وفايف مقدماتی ختودم،
نزد فرمانده دسته رفت و مشكل خود و نفرات را مطرح نمتودم ،ولتی

اشغال ديدگاه توسط ديدهبان22/ ...

واقعاً از دست او كاری ساخته نبود ،زيرا فرمانده گروهان ه هيچگونته
امكاناتی نداشت .فقط فرمانده دسته می توانست توسط نفراتش بته متا
در امر ساختن سنگر كمک كند.
چارهای نداشتي  ،امكانات همانی بود كه ديده بودم .واقعتاً زنتدگی
در آن شرايط سخت بود ولی نمی بايست اجازه میدادم يأس و نااميدی
بر من فاهر شود .زيرا همهی فكر متن را بته ختود معطتوف متیكترد.
هرچند فرمانده دسته از حضور ما خيلی خوشتحال بتود ،زيترا متا قتادر
بودي  ،پشتيبانی آتش توپخانه را در مواقع لتزوم و بحرانتی بترای وی و
نفراتش و در مجموع گروهان  2فراه نمائي كه از اين جهتت آرامتش
روحی نصيبشان میشد و قوت قلب میگرفتند ولی كاری از دست آنهتا
برای من و نفرات ساخته نبود و خود آنها نيز از نظر ابتدايیترين وسايل و
تجهيزات زيست خصوصاً زمستانی محروم بودنتد .حتدود  166متتر پشتت
سرمان ،در جنوب غربی پايگاه ،يتک دستته پيتاده بته فرمانتدهی سـتوان
حسين زرگر و خمپاره  326ميلیمتری به فرماندهی ستوان حسن شـيران

مستقر بود كه در خصوص ديدهبانی نمودن برای آنها ه هماهنگی نمودم
و به آنها نيز اميد دادم از نظر ديدهبانی مؤثر خيالشان راحت و آسوده باشد.
در ضمن به فرمانده دسته خمپاره ستوان حسـن شـيران گفتت :
چنانچه نيازی به هدايت آتش داشته باشيد ،میتوان به شما كمک كن .
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بههر جهتت تمتامی كارهتا را تتا عصتر همتان روز انجتام دادم و كليته
هماهنگیهتا بترای لحظتات بحرانتی صتورت پتذيرفت ،ضتمن ايتنكته
سنگرهای ديدهبانی را در نقاط مختلف ،بهنحوی كه امكان مأموريتت در
تمامی جهات را داشته باش نيز تكميل نمودم .يک قبضته خمپتاره 06
ميلیمتری روی ارتفاع مستقر بود كه مسئول آن درجهداری بود بتهنتام
مجيدی ،بسيار ورزيده و آموزشديده كه كتامالً بتا تيرانتدازی خمپتاره
آشنايی داشت .با وی مالقات كرده و درخصتوص گلولتههتای منتور در
شب ،گلوله های روشنكننده ،هماهنگیهای الزم را انجتام دادم .همتان
روز نزديک تتاريكی شتب ،چنتدين گلولته روشتنكننتده را بتهصتورت
آزمايشی شليک كردي و اطمينان يافت كه در مواقع ضروری مشتكلی
نخواهي داشت و آن درجهدار زبده توانايی داشت كه روشنايی منطقه را
در شب ،براي فراه نمايد .واقعاً وجود نفرات آمتوزشديتده در شترايط
بحرانی نقاط قوت يگان محسوب میشوند كه قوت قلب نفرات و فرمانده
يگان نيز میباشند.
فقط محل استراحتمان بالتكليف مانده بود .يک تخته سنگ بسيار بزرگتی
روی ارتفاع بود ،بهطول و عرض و ارتفاع حدوداً سه متر ،كه سعی كردم به كمتک
نفرات زير آن سنگ را با بيل انفرادی كنده و حفرهای بهوجود آوريت  .زيترا محتل
مناسبی بود و امنيت ما را در صورت اصابت گلوله خمپاره تا حتدودی تتأمين
میكرد .در زير آن سنگ ،در سرمای زياد ،ما میتوانستي جان خود را حفت
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نمائي  .من آگاهی كامل داشت كه بهترين آماج با باالترين تقدم بترای
دشمن ،ديدگاه و نفرات ديدهبان هستند .خصوصاً در اينگونه مناطق،
اگر ديدهبان را از اجترای متأموريتش بازدارنتد ،ضتربه زدن بته يگتان
مانوری و نفرات آن ،آسانتر خواهد بود .محل ديدهبانی يک ديدهبتان
ورزيده و آموزشديده را به راحتی نمتیتتوان كشتف كترد ،زيترا يتک
ديدهبان خوب ،آگاهی دارد كه در ديدگاهش بايستی استتار و اختفا و
تأمين را كامالً رعايت نمايد .به خطر افتادن ديدهبان ،تنها به شتخص
ديده بان مربوط نمیشود ،بلكه در كنار بی احتياطیهايش ،نفرات يگان
مانوری و موجوديت آن يگان بهخطر خواهد افتاد و در بعضتی اوقتات
خسارات غيرقابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت.
من میبايست محل استراحتمان را در جايی پيشبينی میكتردم،
كه به سنگرهای اصلی ديدهبانی نزديک باش و در ديد و تير دشمن ه
قرار نداشته و تأمين كافی نيز داشتته باشت  .بتاالخره بتا تتالش بستيار
توانستي تا غروب آن روز حدود  3/2تا  2متر در طول و عمق  3/2متر،
زير سنگ را كنده و سرپناهی برای خودمان ايجاد نمايي  .داخل ستنگر
حفر شده را با زيلو پوشاندي  ،سقف آن را كته كمتی بتاز مانتده بتود و
احتمال ريزش برف و باران از آن محل ،كه كامالً متصور بود را با زيلوی
انفرادی پوشاندي .
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در جلوی سنگر يک قبضه تيربار ژ 1-و يک قبضه تيربار كاليبر  26يا
 32/7ميلیمتری ،با هماهنگی فرمانده دستته و سترگروهبان كته مستئول
پدافند دورادور گروهان بود ،مستقر نمودي  .تا يک قطتاعی از منطقته را بتا
آتش آن تيربارها بپوشاني  .با مطرح نمتودن ايتن مستائل ،متیختواه بته
افسران جوان توپخانه بگوي  ،چه اقداماتی را يک ديدهبان توپخانته بايتد در
گروهان پياده انجام دهد و چگونه با شرايط ستخت رويتارويی نمايتد .واقعتاً
زندگی در آن شرايط بسيار سخت و مرگآور بود .اولين كستانی كته در آن
شرايط سعی كردند به ما نزديک شده و ما را ياری نمايند ،درجتهداری بتود
بهنام ملكي كه اهل كرمانشاه بود ،خيلی انسان خونگرم و شجاعی بود.
سرگروهبان گروهان ه درجهداری بود بهنتام اسـتوار رهبـر ،كته
ايشان ه به من و ديگر نفرات لطف داشت و با تمامی وجود ،ما را ياری
مینمود ولی ما به منطقهای رفته و پا گذاشته بودي كه همانند كتتابی
نانوشته ،میبايست سرنوشت خود را رق میزدي  ،اين را ه می دانستتي ،
كسی كه نتواند رنجها و ستختیهتای كوچتک را تحمتل كنتد ،هتيچگتاه
نمیتواند كارهای بزرگی انجام دهد.
رفتهرفته كه هوا رو به تاريكی میرفت شرايط سختترمیشد زيرا
سرمای هوا بيشتر و بيشتر میشد .ما ه جای مناسبی برای استراحت
نداشتي  ،زيرا سنگری كه حفر كرده بودي  ،فقتط متیتوانستتي سته
نفری داخل آن بنشيني و بايد نشسته میخوابيدي  .هر چند ،يک نفر
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از ما ،میبايست در كنار تيربار نگهبانی میداد ،افسر و درجهدار و سرباز ه
فرقی نمیكرد ،میبايست همه نگهبانی میدادي تا از جان خود و ديگر نفترات
گروهان محافظت میكردي  .نيمههای شب اول ورودمان به ديدگاه بود،
كه چندين گلوله به روی ارتفاع ،محلی كه استقرار داشتي اصابت نمود،
من فكركردم گلوله خمپارهانداز است ،ولی استوار ملكي كته قتبالً ذكتر
خوبیهايش را كردم بههمراه استوار فراهاني نتزد متن آمدنتد و گفتنتد:
جناب سروان ،گلولهها مربوط به تفنگ  360ميلیمتری است كته از طترف
سهراهی ربط -پيرانشهر ،بهطرف مواضتع متا تيرانتدازی متیشتود و ايتن
تيراندازیها سابقه دارد .ضدانقالب هر از گاهی ،اينگونه تيراندازیهتا را
بهطرف ما اجترا متیكنتد ،شتما هت عتادت خواهيتد كترد .البتته متن
نمیبايست عادت میكردم ،میبايست بهعنوان ديدهبان اقدام میكردم و
نمی بايست میترسيدم ،من در آن لحظته فقتط از يتک چيتز متیبايتد
میترسيدم و آنه ((ترس)) بود .من افسر جتوانی بتودم و اعتمتاد بته
نفس خاصی داشت  ،در همان ابتدا سعی كردم ،محل دقيق تيراندازی و
ديگر محلهايی كه امكان چنتين تيرانتدازیهتايی متصتور بتود را روی
نقشه و زمين شناسايی نماي  ،كه موفتق هت شتدم .ضتمناً باديتدهبتان
مستقر در ربط ،ستوانيكم عليلـو كته گروهبـان پرويـز عسـكري وی را
همراهی مینمود تماس گرفته و موضوع را به آنان اطالع دادم تا در صورت
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فعاليت مجدد ،در هر زمان ،محل دقيق تيراندازی را گزارش ،تا اقتدام
بايسته را انجام دهي  .ما از آن تاريخ به بعتد شتبهتا كتامالً هوشتيار
بودي وكوچک ترين فعاليتت دشتمن را زيتر نظتر داشتته تتا فتوراً بتا
عكسالعمل خود ،دشمن را مأيوس و يا از بين ببري  .متا متیبايستت
هوشياری خودمتان را در هتر لحظته بته آنهتا نشتان متیداديت  ،تتا
فعاليتشان را قطع نمايند .روز بعد با شناسايی كامل منطقه ،متن سته
سنگر ديدهبانی در روی ارتفاع پيشبينی نمودم.
ديدگاه  -3درقسمت شمال ارتفاع و استقرار دسته يك گروهتان
كه ديد بسيار خوبی روی منطقه داشت و از نظر تتأمين هت ايتدهآل
بود ،زيرا در كنار دره عميقی قرار داشت كته دسترستی بته آن بستيار
مشكل بود و دسترسی دشمن به آن در حد غيرممكن ارزيابی میشد.
سنگر آن را به گونهای تكميل نمودم كته ،واقعتاً عتالی بتود .از همتان
سنگر ،ديده بانیهای بسيار مؤثری را در زمانهای مختلف انجتام دادم
كه براي رضايت بخش بود.
ديدگاه  -2را در شرق استقرار گروهان و دسته يك احتداث نمتودم كته تتا
حدودی ديد داشت اما كافی نبود .حدود يک كيلومتر جلوتر از آن ارتفاعی وجتود
داشت كه ديد ديدهبان را محدود مینمود .آن قسمت بته نظترم خطرنتاكتترين
قسمتی بود كه امكان ضربه زدن برای دشمن ميستر بتود ،ضتمن ايتنكته آن
قسمت ،پوشيده از درختان گوناگون بود و ديد كافی روی آن منطقه نداشتتي .
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آن منطقه گنجايش استقرار يک گروهان را داشت ،اما بهدليل كمبود نيترو
آن قسمت رها شده بود .من بعضاً شبها با هماهنگی سرگروهبان گروهتان
چندين نارنجک دستی را در نقاط مختلف تله میكردم تا در صتورت عبتور
دشمن در شب ،مطلع شوي و در روز آنها را خنثی میكردي  .بتهصتورت
ابتكاری از قوطیهای خالی كنسرو نيتز در نقتاط ديگتر استتفاده متیشتد.
بهدليل مسكونی بودن منطقه ،مينگذاری ه در آن مسير ،ميسر نبود ولی
هميشه احساس خطر میكردم و روی آن منطقه دقت خاصی داشت .
ديدگاه  -1ديدگاه سومی را كه پيشبينی نمتودم ،نزديتک ستنگر
استراحتمان بتود و از آنجتا متیتوانستتي بتهراحتتی در مواقتع لتزوم
ازديدگاههای ديگر استفاده نمتايي  ،يعنتی دو ديتدگاه ديگتر كتامالً در
دسترس بود .از ديدگاه سوم بته جنتوب استتقرار گروهتان ،تتا پادگتان
سردشت ديد داشت و روی جادهای كه از غرب ارتفاع به طرف سردشت
امتداد داشت نيز ديد كافی داشت  .ضمن اينكه به سنگر فرمانده دسته
نزديک بود و در مواقع حساس میتوانست با وی تماس داشته باش .
يكی ازمحدوديتهای من در ديدگاه ،بهعلت مسكونی بودن منطقته،
ثبت تير روی نقاط حساس بود .ولتی گتذرگاههتا و مواضتعی در منطقته
موجود بود كه دشمن میتوانست از آنها عبوركرده و به متا آستيب وارد
نمايد .در شمالغرب ارتفاعی كه درآنجا مستقر بودي  ،يک جاده ختاكی
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وجود داشت كه از حوالی روستای مالشيخ شروع و از كنار دسته  3كه ما
مستقر بودي عبوركرده و از شرق دسته  2به سمت جنتوبغترب امتتداد
يافته و نهايتاً به سردشت منتهی میشد .اين جاده فكرم را مشغول كرده بود و
بهعلت محدوديتهای موجود نمیتوانست روی آن جاده طرحريتزی نمتاي .
هرچند ،يک دسته خمپاره و يک دسته پياده از گروهان  2در آن حتوالی
مستقر بودند ،ولی كافی نبود و معبر خطرناكی ارزيابی میشد.
روی جاده سردشت به ربط و سهراهتی پيرانشتهر و قستمتی از جتاده
پيرانشهر ديد كافی نداشت كته بترای كنتترل آنهتا بتا ديتدهبانتان ديگتر،
خصوصاً ديدهبان ربط ستوان عليلو هماهنگ شده بودم.
ستوان داريوش مجتهدي ديدهبتان مستتقر روی تپته آنتتن بته غترب
سردشت ،ديد مناسبی داشت ،كه برای پوشش آن منطقه با او و فرمانده دسته
پياده ستوان بهمن بهشتيان و ستوان علي عزيزي ،جتايگزين وی هماهنتگ
شده بودم .ستوان بهمن بهشتيان مجروح گرديد و بهجتای ايشتان ستتوان
علی عزيزی مشغول انجام وفيفه گرديد .البته پوشش كامل منطقه مستتلزم
هماهنگی و تبادل اطالعات باديدهبانهای يگانهای ه جوار میباشد .اين
عامل باعث میشد ،از هرگونه خطا در امر ديدهبانی جلوگيری بهعمتل آيتد.
همكاری نزديک ديدهبانها ،میتواند كمک شايانی به جمعآوری ،تأييتد و
تكميل اطالعات و كشف مقصد اصلی آماجهتای متحترك نمايتد كته متا
سعی میكردي ارتباطمان را خصوصاً در طول شب حف نمايي .
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شبكه مركزی ما ((شبكه ارس)) نام داشت و نام معرف من ((امير))
بود ،از طريق مركز هر ني ساعت يکبار آمار گرفتته متیشتد و مستئول
شبكه مرتب ما را صدا میزد و آخرين وضتعيت را جويتا متیشتد ،واقعتاً
هوشياری و دقت بسيار زيادی داشتند ،با صدای انفجار گلولهها ،نگران ما
شده و جويای وضعيت میشدند ،كه پاسخ الزم داده متیشتد .در اطتراف
مواضع ما عدهای ازمردم محلی با زن و بچههايشان سكونت داشتتند ،كته
من در همان لحظات اوليه ورودم به منطقه نگران آنها شدم .
من در كردستان مردمتی را متیديتدم كته ،واقعتاً محتروم بودنتد،
استكبار و گروههای وابسته به آنها به بهانه احقتاق حتق ،فقترا را وادار
میكرد كه از حقتوق اقويتا و فرصتتطلبتان دفتاع كننتد و بتهستختی
میتوانستي بته آنهتا تفهتي كنتي كته ،حقتوقی دارنتد و كمتک بته
ضدانقالب اصالً ثمری برايشان ندارد ،هرچند آنها هت از عتدم امنيتت
بهستوه آمده بودند و از وضع موجود بسيار ناراضی بودند.
ما به آنها میگفتي  ،ما برای كمک به شما به اين منطقه آمدهاي
تا از شما دفاع كني و برايتان امنيتت بتهوجتود آوريت  ،هرچنتد ستعی
میكردي تماس زيادی با آنها بهواسطه شغلمان و مأموريتمان نداشته
باشي و فقط به مأموريتمان میانديشيدي  .متا بايتد شتبانهروز و بتدون
هيچگونه قصوری با پاستداری از حتري متردم منطقته بته آنهتا ختدمت
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میكردي  ،در حقيقت آنها خود ما بودند و ما بتا ايتن عمتل درحتال
پرستش خداوند بودي .
روزها يكی پس از ديگری با سختی بسيار برايمان سپری متیشتد،
بههيچ عنوان با خانوادهمان تماس نداشتي و كالً از آنها بیخبر بودي ،
آنها ه از اوضاع و احوال ما بیخبر بودند .رفته رفته هوا روبه ستردی
میرفت ،كه بارشهای برف زمستانی شروع شد .يک شب برفی را به ياد
میآورم ،كه بهقتدری بترف باريد،كته چتادری كته روی درب ورودی و
قسمتی از باالی سنگرمان انداخته بودي  ،برروی سترمان ختراب شتد و
فروريخت .سرما بهقدری زياد بود كه ،طاقت آوردن در آن شرايط ،بسيار
سخت و طاقتفرسا بود.
مواضع ما روی ارتفاعی نسبتاً بلند بود و ارتفاع ه برفگير .جتادههتای
منتهی به مواضع ما كامالً مسدود شد ،بههتيچ عنتوان نمتیتوانستتي تتردد
كني  .اگر كسی مجروح و يا بيمار میشد ،مطمئناً نمیتوانستي كاری برايش
انجام دهي و از بين میرفت .من در آن شب برفی ،بههمراه گروهبان سعيد بدرقه

درجهدار شناسايی و سرباز مجيـد ذكريـا ستعی كتردي سروستامانی بته
سنگرمان بدهي  ،آب ناشی از آبشدن برف ،داخل سنگرمان را پركترده
بود و ما مرتب آب را تخليه میكردي  ،واقعاً سرما امانمان را بريده بود.
گويا تمامی تالشمان بيهوده بود و آن شب را با شرايط بسيار بتدی كته
نمیتوان توصيف كن  ،سپری كتردي  .هتيچ گونته وستائل گترمكننتده
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نداشتي  ،سرما ه هر لحظه شدت میيافت ،برف و باران با ه مخلوط
شده و به سروصورتمان تازيانه ميزد و كاری ه از دستمان ساخته نبود
 در روزهای سخت و درماندگی نيروهای انسان پنهان می شوند و براینشان دادن خود نياز به ايمان ما دارند ،من در عين جتوانی قلتب را بتا
ايمان پرورش میدادم ،وقتی مشكالت ،غت هتا ،رنتجهتا متن را احاطته
میكردند ،آگاهانه ايمان را در مقابل نااميدی برمیگزيدم.
ضمناً من میبايست نفرات را هدايت و اداره می كردم و به آنها میگفت ،
دليل آمدن ما به دنيا اين است كه رشد كني  ،مطمئناً اينجتا و ايتن شترايط
ناگوار محلی است كه ما را رشد میدهد ،نگران نباشيد و صبوری كنيد ،آنچته
را كه روی میدهد ،بايد بپذيري و از آنها درس بگيري  .با روشنايی هوا همته
جا را سپيدپوش ديدي  ،روزی ديگر آغاز شده بود ،با شرايط ختاص ختودش،
همه افراد گروهان مشغول پاك سازی اطراف سنگرشان بودند .از طريق
شبكه مركزی مرتباً جويای حالمان بودند ،سرپرستت آتشتبار سـروان

غالمرضا علمي ،شديداً نگرانمان بود ،وقتی از اوضاع و احوالمان پرسيد،
واقعاً نمی دانست چه پاسخی بده  ،فقط گفت  ،به لطف خدا فعالً زنده
هستي و خوبي !! نگران نباشيد ،من از ايشان تشكر كردم و او به متن
گفت :به فكرتان هستت  ،نيازمنتدیهايتتان را ستريع تهيته و ارستال
میكن  .ايشان بعداً يک عدد چرا والور با چنتد ليتتر نفتت برايمتان
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فرستادكه مدت زيادی دوام نداشت ،زيرا ارستال ايتن گونته امكانتات
به دليل شرايط بد جاده های مواصالتی استمرار نداشت.
آن روزها ،روزهای تيرهای از زندگي بود كه مرتب خودم را دلتداری
میدادم و به روزهای روشن زنتدگی فكتر متیكتردم .غتذای گروهتان را
همهروزه توسط يکدستگاه خودرو كه بهوسيله بالگرد اسكورت متیشتد،
به پايگاهی كه مستقر بودي میآوردند ،آن روز ديگر از بالگردها ،بهدليتل
بدی آبوهوا خبری نبود .فرماندهان در پادگان تصمي گرفتنتد بتا نفربتر
زرهی ،غذای ما را به روی ارتفاع بفرستند كه نفربر ه نتوانست بتهدليتل
مسدود بودن جاده مأموريتش را انجام دهد ،بعد از مدتی سعی كردنتد،
غذای افراد را با تراكتور به پايگاه بفرستند كه تراكتور تا نيمه راه آمتد و
در برف وگل ،گيركرد .چند نفر از نفرات پايگاه به طرف تراكتور رفتته و
غذا را آوردند ،ولی امكان ارسال شام بهدليل سترما و يتخبنتدان و عتدم
امكان تردد در جاده ميسر نشد .ارسال غذای پايگاه ربط هت كته همته
روزه با بالگرد فرستاده میشد ،ديگر ميسر نبود و مجبور شدند از جيتره
اضطراری استفاده نمايند .جنگيدن و تحمل مشقات در آن شرايط واقعاً
دشوار است ،حتی ترسي كردن و يا بته روی كاغتذ آوردن آن لحظتات
كار هركسی نيست ،شايد برای كمتر كسی ه قابل تصور باشد .شبهتا
بهعلت سردی هوا ،نگهبانی را به ربع ساعت تقليتل داده بتودي  ،يعنتی
يکربع سرپست بودي و تعويض میشدي تا در سنگری كته پتر از آب
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بود و سرما از همه جای آن به بدنمان نفوذ می كترد ،دقتايقی را بته
خود پتو پيچيده تا گرم شوي  .من طول شبانه روز را به گونه ای بين
خودم و نفرات تقسي نموده بودم كه ،هتر كتدام بتتواني استتراحت
كافی داشته باشي و از همه مه تر ديدگاه دائماً فعال باشد.
من سعی میكردم مواقع حساس شبانهروز را علیالخصوص شبهتا
را ،درخصوص پاييدن منطقه بته ختودم اختصتاص دهت تتا در مواقتع
بحرانی عكسالعمل بهتری داشته و غافلگير نشوي  ،هرچنتد شتبهتای
سرد مجبور بودم از ديگر نفرات نيز استفاده نماي  .در اين لحظات بعضاً
مورد هدف گلولههای مختلف ه قرار میگرفتي كه میبايستت پاستخ
تيراندازیها را داده و دشمن را وادار به عقبنشينی میكردي .
در آنزمان شايد آرزوی تعدادی از نفرات نوشيدن يک فنجان چای
دا  ،يا خوردن يک وعده غذای گرم بود كه عمدتاً از آن محروم بودنتد.
واقعاً زنده ماندن در آن شرايط سخت يعنی دوباره متولد شدن و دوباره
به دنيا آمدن .هرچه از آن سختیها ،رنجها ،اندوهها ،خش و آزردگیهتا
بگوي ك گفتهام ،شايد خداوند میخواست ما را بيازمايد ولی آزمتايش
سختی بود.گاهی اوقات در تنهايی به فكر فرو میرفت  ،بتا افكتاری كته
جرأت نداشت با كسی درميان بگذارم ،پيش خود میگفتت  ،متا كته در
زندگی لذتی نبردهاي  ،درجوانی در شرايطی گرفتار شدهاي كته انتظتار
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مرگ خود را داري  .چه خوب بود همه چيز را متیتوانستت بنويست و
افكار و احساسات را روی كاغذ بياورم اما احساسات را نمیتوان نوشتت و
به ديگران منتقل نمود.
همانطوركه قبالً اشاره كردم ،از طرف سهراهی ربط يا سهراهتی
پيرانشهر در شرق پادگان سردشت كه از نقاط ستوقالجيشتی منطقته
محسوب میشد ،گاهتاً بتا گلولتههتای تفنتگ  360ميلتیمتتری و يتا
خمپارهانداز ،مورد هجوم عناصر ضدانقالب قرارمیگترفتي  .يتک شتب
ارتفاعی كه روی آن مستقر بودي  ،مرتب مورد اصابت قرار میگرفتت،
من با افسر رابط هوايی سرگرد خلبان گلچين كه در پادگتان سردشتت
مستقر بود ،تماس گرفت و موضوع را به او اطالع دادم و پرسيدم ،آيتا
مقدور میباشد كه اين عناصر را با جنگنده مورد شناستايی قترار داد؟
زيرا شناسايی آنها و مورد هدف قرار دادنشان بتراي مقتدور نيستت.
ايشان به من گفت :هر زمان تشخيص دادی كته دشتمن در دستترس
است و میتوان آنها را منهدم نمود ،به من اطالع بده تا اقدام الزم را
بهعمل آورم .من ه انتظار اين پاسخ مثبت را داشتت تتا بتا متتواری
نمودن عناصر خرابكار ،آسودگی و امنيتت را بترای يگتان بته ارمغتان
بياورم .ضمن اين كه مردم ساكن منطقه ه آرامش میيافتنتد ،چتون
گلولهباران آنها در منطقه ،امنيت مردم را نيز به مخاطره انداخته بود
و امكان اين كه گلولههای شليک شده منازل مسكونی آنها را تهديتد
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نمايد نيز بود .نيمههای شتب بتود كته عناصتر ضتدانقالب ،بتا استتقرار
خمپارهانداز و تفنگ  360ميلیمتری ،در حوالی ستهراهتی سردشتت –
پيرانشهر ،اقدام به تيراندازی نمودند .من سريع بهعلت عدم ديتد كتافی
روی آن منطقه ،موضوع را با ديدهبان مستقر در ربط سـتوانيكم عبـا

عليلو درميان گذاشت .
پس از بررسی كامل و اطمينان از فعاليت و اجرای تيراندازیها از
آن منطقه ،مراتب را به افسر رابط هوايی كه قبالً هماهنگی كرده بودم
اطتالع دادم و درخواستت جنگنتتده كتردم ،دقتتايقی بعتد دو فرونتتد از
جنگنده های نيروی هوايی بر آسمان منطقته سردشتت فتاهر شتدند،
ارتباط من با خلبانان برقرار شد ،مختصات استقرار عناصر ضدانقالب را
كه از آنجا پايگاه ما را هتدف قترار متیدادنتد را دقيقتاً بته خلبانتان
جنگندهها كه اف ت  1بودند اطالع دادم .لحظاتی بعد با سرعت و دقت
تمام ،خلبانان تجهيزات خرابكاران را با راكت مورد اصابت قرار داده و
نابود كردند.
يكی از خلبانان با اطمينان كامل به من گفت ،هدف مورد اصابت
قرار گرفت .آن شتب نفترات گروهتان پيتاده وفرمانتده دستته ،بستيار
خوشحال شده و از دقت كار ما كه ديده بان گروهان بودي سپاسگزاری
كردند.
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من يک طرح منظری مناسبی را برای تستهيل متأموريت تهيته
كرده بودم ،آنرا با زمين منطقه تطبيق كرده و مسافتهتای تقريبتی
نقاط حساس و مشخص منطقه را روی آن بته همتراه مختصتات قتائ
الزاويه و جغرافيايی ثبت كرده بتودم تتا جهتت عكتسالعمتل ستريع،
سرعت و دقت الزم را داشته باش كه در اين گونه متوارد واقعتاً بتراي
حيتتاتی بتتود و استتتفاده بستتياری نمتتودم ،حتتتی بتترای گلولتتههتتای
روشنكننده در شب من به قتدری روی طترح منظتری منطقته دقتت
نموده بودم كه اآلن كه اين مطالب را مینويس  ،مدت  11ستال از آن
وقايع میگذرد ولی هنوز هت تستلط كتافی روی آن طترح دارم و در
خاطرم میباشد .از آن شب به بعد ،ديگر ما از آن ناحيه متورد هجتوم
قرار نگرفتي و برای هميشه آن تهديد منتفتی شتد .مطمتئن هستت
آنها هوشياری ما را ديده و بهدقت كتار متا ،آگتاهی يافتنتد و ديگتر
جرأت نكردند اقدامی مشابه اقدام قبلی انجام دهند .معموالً خرابكاران
و افرادی كه اين گونه اقدامات را انجام می دهند،يگانهای ضتعيفی را
انتخاب و اعمال ناشايست خود را انجام میدهند .وقتی يگانی قتوی و
هوشيار را مقابل خود ببينند ،مطمئناً در رفتارشتان تتأثير گذاشتته و
بی مباالتی نمیكنند.
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هرچه از مأموريتمان میگذشت باتجربهتر و آگاهتر میشدي و در
برخورد با مسايل به گونه ای منطقی عمل میكردي  .میبايست هوشيار
بتتودي و لحظتتهای هوشتتياری و دقتتت ختتود را از دستتت نمتتیداديت ،
درصورت غفلت اتفاقات ناگواری برايمان رق میختورد ،در ايتنگونته
مناطق و جنگهای چريكتی ،دقتت عملكترد و هوشتياری از الزامتات
نيروهای نظامی است.
يكتی از اقتدامات ناجوانمردانتته عناصتر ضتتدانقالب ،متينگتتذاری
جاده های اطراف پادگان و مسيرهای تردد نفرات و خودروهای يگانها
بود كه درصورت غفلت ،نفرات و يا خودروها روی مين رفته و آستيب
جدی میديدند .اين گونه مينگتذاریهتا بعضتاً باعتث متیشتد ،افتراد
غيرنظامی نيز آسيب ببينند و يا در جتادههتا ،خودروهتای نظتامی بتا
كمين عناصر ضدانقالب ،مواجه میشد،كه جهت درگيری با آنهتا در
آن شرايط ،از آمادگی كافی برخوردار نبودند ،كه منجر به شهادت و يا
زخمی شدن عده ای میشد و يا اينكه كالً خودرو منهتدم و نفترات را
به شهادت میرساندند .ايتنگونته اعمتال ناجوانمردانته تتأثيرات بستيار
سويی در روحيه سربازان میگذاشت ،از طرفی آنها را آمادهتر میكترد
تا به هيچ وجه بیتفتاوت نباشتند و بترای برختورد بتا عناصتر خرابكتار
مصم تر میشتدند .يتک روز بعتدازفهر هنگتامی كته ختودروی حمتل
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ديگهای غذا بهطرف پادگان سردشت درحال حركت بود ،در بين راه با
كمين عدهای ضدانقالب مواجه شدند كه تا بختواهي بته كمتک آنهتا
بشتابي دو نفر از سربازان مجروح و خرابكاران متواری شدند.
وضعيت منطقه ه بهگونهای نبتود كته بتتوان آنهتا را تعقيتب و
دستگير و يا به هالكت رساند .گتروههتای بستياری در منطقته فعاليتت
داشتند و شناسايی آنها ه كار آسانی نبتود ،ضتمن ايتنكته ختارج از
حيطه مأموريت ما بود .آنها حتی در شهر ه تردد میكردنتد و ستعی
مینمودند ،اطالعات مورد نياز خود را كسب كنند .ما ه در شهر تتردد
نداشتي  .من كه ديدهبان بودم اصالً امكان حضور در شهر بتراي مقتدور
نبود و بهطور مستمر میبايست در ديدگاه بودم .تالش فرمانتدهان ايتن
بود كه از حضور نفرات در شهر جلوگيری بهعمل آورند.

عمليات نجات برای نيروهای گروه چمران 71/

عمليات نجات براي نيروهاي گروه چمران

در طول مدتی كه ما ،در منطقه حضورداشتي  ،بته آن شترايط عتادت
كرده بودي  .روز  29/9/22تعدادی رزمنده از كميتته ميتدان ارك تهتران و
نخستوزيری به سرپرستی فردی بهنام آقـاي قمـي بتا همراهتی سـروان

زينعلي و شهيد ستوانيكم ايرج رسـتمي كته از نفترات گتروه جنتگهتای
نامنظ شهيد دكتر چمران بودند ،به پادگان سردشت آمدند و متیگفتنتد،
برای پاكسازی منطقه آمدهانتد .اتفاقتاً آن روز هتوا ختوب و مستاعد بتود.
افهارنظر عدهای از مسئوالن كشور درخصتوص شيخ عزالدين حسيني نيتز
وضتتع و اوضتتاع منطقتته سردشتتت را نتتاآرام كتترده بتتود و خرابكتتاریهتتا و
درگيریها نيز بيشتر شده و شدت يافته بود.
نيمههای شب  29/9/21بود كه من ستوان اصالني متوجته نفترات
اين گروه در پايگاه خودمان شدم ،آنها پايگاه ما را مبنای عمليات خود
قرار داده بودند ،از آنها پرسيدم به كجا میخواهيد برويد؟ اطالعاتی به
ما ندادند و سعی میكردند در مورد مأموريتشان با متا صتحبت نكننتد،
ضمن اينكه با يگان ما ه هماهنگی نشده بود و من بهعنوان ديدهبتان
اصالً اطالعی از مأموريت آنها نداشت  .آنها خيلی سری عمل متیكردنتد و
ما را غريبه میپنداشتند .در صورتی كه ما میتوانستتي بتزرگتترين حتامی
برای آنها باشي  .آنها واقعاً مانند ارتشهای خصوصی رفتار می كردند.
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ما خيلی سعی كردي با اطالعاتی كه داشتي آنهتا را از مأموريتشتان
منصرف كني  ،ولی آنها مصم بودند عملياتی را كه مد نظرشان بتود
انجام دهند .ما ارتش خصوصی نبودي  ،مأموريت و علت حضورمان در
آن منطقه كامالً مشخص بود ،ولی واقعيت اين بود كه آنها توجهی به
ديگران نداشتند و خصوصی عمل میكردند .كه برخورد و طترز تلقتی
آنها برايمان تعجبآور بود .نظاميان از نتايج رخ داده در طول تتاريخ
دريافتهاند كه از دالورترين مردان بدون اسلحه ،كاری ساخته نيستت،
اسلحه بدون مهمات ه به هيچ دردی نمیخورد و در جنگ متحرك
از اسلحه و مهمات ،كاری برنمیآيد ،مگر وسيله نقليه و سوخت كافی
برای جابجايی آنها وجتود داشتته باشتد يعنتی تحترك كتافی بترای
جا به جايی ستريع داشتته باشتد .آن بترادران فاقتد چنتين امكانتات و
خصوصيات بودند و خطوط مواصالتی مطمئنتی هت نداشتتند و جنتاح
آنها برای عناصر ضدانقالب و خرابكار قابل دسترسی بود .آنهتا شتايد
شجاع بودند ولی بتهعلتت نداشتتن آمتوزشهتای الزم خصوصتاً رزم در
كوهستان اشتباه میكردند .در آن شرايط ما نمتیتوانستتي چيتزی بته
آنها بياموزي  ،فقط میخواستي وادارشتان كنتي كته بيانديشتند .متا
میدانستي موفق شدن آنها در آن شرايط دشوار است .زيرا جنتگ در
كوهستان افراد خاصی را با آموزشهای ويژه طلب مینمايد كه متأسفانه
آنها فاقتد خصوصتيات الزم بودنتد و از همته مهت تتر فاصتله خطتوط
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مواصالتی آنها با نزديکترين پايگاه كه ما بودي زياد بود و تأمين ه
نداشت ،ضمن اينكه نفرات ،تازهوارد بودند و هيچ گونته شتناختی بته
منطقه نداشتند و شناسايی های ضروری را انجام نتداده بودنتد .آنهتا
واقعاً از هر جهت آسيبپتذير بودنتد كته همتين داليتل متی توانستت
مأموريت آنها را به مخاطره بياندازد .بههمين جهت ما به آنها هشدار
داده و سعی میكردي آنها را منصرف كني كه متأسفانه نشد .روزگار
ما ،در وضعيتی می گذشت كه گويی ما بايد بته ستخنان آنهتا كتامالً
گوش میدادي و هيچكتدام را نقتض نمتیكتردي  ،گويتا كالمشتان از
آسمان نازل شده و برای همگان الزماالجرا بود .متأسفانه همين حتس
و تفكتتر استتت كتته بتته انستتانهتتا ضتتربه وارد متتینمايتتد .طتترحريتتزی
عمليات های نظامی كار جمعی و تفكر جمعی را طلب میكنتد .تفكتر
برتر ،پيروز جنگ است .انديشته برتتر هت مربتوط بته چكيتده تفكتر
صاحبنظران و نقطه نظرات جمعی كارشناسان است.
شب را سپری كردي  ،صبح زود روز  29/9/21صدای تيراندازیهای مداوم
را میشنيدي  ،آنها به محل مورد نظر رسيده و شديداً درگير شده بودند .محل
درگيری حدودا  1-2كيلومتری شمال روستای مالشيخ بود ،كته از نظتر نظتامی
اصالً محل مناسبی برای رزم پياده نبود ،زيرا دشمن در محلی مستقر شده بود كه،
اشراف كامل به منطقه داشت و قادر بود هرگونه حركتی را كنترل نمايد.
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بعد از دقايقی من و ديگتر مستئوالن و فرمانتدهان متوجته شتدي كته
براداران رزمنده گروه چمران درگير شده و در محاصره هستند ،آنهتا از
سه جناح زير تيرتراش دشمن بودند و عقبه آنها نيتز تهديتد متیشتد.
برابر دستور ،آتشبار ما ه وارد عمل شده و به كمک آنها شتتافتي تتا
به هر نحو ممكن ،آنها را از محاصره بيترون بيتاوري  .متا نمتیبايستت
بدنهايمان در كنار ه  ،اما افكار و خواستههايمتان پراكنتده متیبتود و
رفتارمان دشمنان را اميدوار میساخت .ما میبايست ياران شترافتمندی
برای يكديگر بودي  ،تا كسی به ما دستدرازی نكند،زيرا شكستت از آن
كسانی است كه از ياری يكديگر دست میكشند .اين تفكتر ،متا را وادار
میكرد،كه برای نجات آن عزيزان از آنچه كه آموخته بودي و آنچه را
كه در اختيار داشتي  ،بهره گرفته تا با تمامی تتوان بته كمتک آنهتا
بشتابي  .در همين اثنا سرگرد مظفر كشاورز كه افسر بستيار ورزيتده و
زبدهای بود و برای كمک به آن برادران وارد عمل شده بود ،به پايگتاه
ما آمد و سرا من را ،كه ديدهبان توپخانه بودم گرفت .فرمانده دستته
پياده سروان اميري ،من را به او معرفی كرد ،من در آن لحظه مشتغول
بررسی اوضاع منطقه درگيری بتودم و بتا دوربتين ديتدهبتانی منطقته
درگيری را زير نظر داشت و درگيریهای آنان را میديتدم و چنتدين
گلوله توپ ه با هماهنگی فرماندهان در پادگان برای پراكنده نمودن عناصتر
ضدانقالب شليک كرده بودي  .من با سرگرد مظفر كشاورز مالقتات كتردم،
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ايشان تجهيزات انفرادی كامل به همراه داشت و يک دستگاه بی ستي
پی آرسی  77-با خود حمل می كرد و با يگانهای درگير در تماس بود،
از من خواست تا با آتش توپخانه بههمراه ايشان به كمک آنها بشتاب .
به او گفت بايد كسب تكليف كتن  ،متن وی را نمتیشتناخت و اولتين
ديدارم با او بود .بعد از كسب تكليف با فرمانده خودم و فرمانده نيروهای
مستقر در پادگان سردشت ،از طريق شبكه ارس عمليات را شروع كردي .
ارتباط و تماس خودم را با سروان زينعلی كه جزء نيروهای درگيتر
بود برقرار كردم ،بعد از مشخص شدن سمت تهديد و وضعيت نيروهتای
خودی ،اولين درخواست تير را كردم .بعتد از تنظتي تيتر ،انبتوه آتتش
توپخانه را درخواست كرده و بهطور متناوب دشتمن را در آن محتدوده
زير آتش داشتي  .من با آتشهای مداوم سعی میكردم عناصر ضدانقالب
را پس زده تا نيروهای خودی را از درگيتری بيترون بكشت  .در همتين
لحظات سروان زينعلي كه با نفرات پياده ختودی در منطقته درگيتری بتود،
مرتباً درخواست تير میكرد و وضعيت را بحرانی گتزارش متیداد .چتون بته
درخواستهای وی اطمينتان داشتتي پاستخ درخواستتهتای وی را ستريع
میدادي  .در اين لحظات سرگرد كشاورز لحظتهای متن را رهتا نمتیكترد و
كامالً منطقه نبرد را ،زير نظر داشت و پشت سر ه از من درخواست تير میكرد.
ايشان فقط با دست اشاره میكرد ،آنجا را بزن ،كنار يال كوه ،سينهكتش
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كوه و ....من ه بهدليل حج درخواستهای تير ،فرصت نمیكتردم بته
تمامی آنها پاسخ ده  .فقط با تشخيص خودم هدفها را با ارجحيت و
تقدم ،انتخاب و زير آتش میگرفت  .هجوم عناصر ضدانقالب ،هر لحظته
بيشتر و بيشتر میشد ،سيل نيروهای ضدانقالب از همهجا به آن منطقه
سرازير شده و نيروهايی را تشكيل داده بودند كه آنها را مورد هدف قترار
میدادند .جنگ شديدی درگرفته بود .تعداد نيروهای ضدانقالب بسيار زياد
بود .آنها تجهيزات مناسب و مهمات كتافی هت بترای ادامته درگيتری در
اختيار داشتند ،ضمن اينكه نقاط سركوب نيز در اختيار آنهتا بتود .واقعتاً
آزمايش شجاعت زمانی استت كته نيروهتای متا از دشتمن كمتتر باشتد،
میدانست سرنوشت بیباكی را دوست دارد.
لذا با تمام وجودمان عمليات را آغاز نمودي  ،هرچند آنچته را كته
میبايست تحمل كني  ،محصول وحشتتناك اشتتباهات بتود كته واقعتاً
رنجآور و ناراحتكننده بود .اما نمی بايست تستلي متیشتدي  ،زيترا بتا
نااميدی و تسلي شدن محكوم به نابودی بودي و میدانست قتدرت در
دفاع كردن نيست ،بلكه قدرت در حمله كردن است .در آن لحظتات در
شرايطی كه درگيریها به اوج خود رسيده بود كسی فرصت مطالعه نداشتت،
كالً جنگ فرصت مطالعه به كسی نمیدهد ،هركس هرچه متیدانتد و قتبالً
آموزش ديده را بايد بهكار ببرد .با اين تفكر عمليات نجات را با حملته شتروع
كردي ولی در آن شرايط دشوار و جنگی روحيه انسانی بر من غلبه داشت.
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در نهان به هيچ چيز جز رسيدن به افتخارات فكر نمیكردم و ذهن در
معرض يک انديشه قرار داشتت ،آنهت ختدمت بته متردم و استتقالل
كشورم و رها نمودن و نجات دادن همرزمان از آن مهلكه بود كه هتيچ
ترحمی به آنان نمیشد و باران گلوله از هر سو بر سرشتان متیباريتد و
نابودی آنان هر لحظه متصور بود .افسر رابط هوايی برای متواری نمودن
نيروهای ضدانقالب درخواست جنگنده كرد ،افسررابط هوايی ارتباط من
را با خلبانان جنگندهها برقرار كرد ،متن نيروهتای مهتاج را روی يتال
ارتفاعی كه در قسمت شمالغربی من بتود كتامالً متیديتدم ،آنهتا بتا
سالحهای خود مرتب نيروهای ما را هدف قرار میدادند .مختصات آنها
را به جنگندهها دادم ،بعد از لحظاتی خلبانان جنگندههتا بستيار دقيتق
منطقهای كه مد نظرم بود را با راكت و تيربار مورد اصابت قرار دادند ،به
بالگردهای رزمی كبری ه كه در منطقه حضتور فعتال داشتتند ،نقتاط
حضور عناصر دشمن و تيربارهای آنها را مشخص میكردم ،بتالگردهتا
ه مرتباً آماجها را يكی پس از ديگری زير آتش میگرفتند و ستعی در
متواری نمودن اشرار داشتند .برای اين كه قدرت آتش بيشتری داشته و
مانع هجوم همهجانبه آنها باشي  ،دستته خمپتاره 326ميلتیمتتری بته
فرماندهی ستوان حسن شيران را كه در حوالی پايگاهمان مستقر بودنتد را
نيز وارد عمل كردي  .ازآنها درخواست تيركردم ،واقعاً دقيق میزدند.
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تا آن روز من قدرت آتش خمپتاره326ميلتیمتتری را نديتده بتودم ،ضتمن
قدرت،دقت بسيار بااليی داشتند و حج آتش فوق العاده كه هر نيتروی
پياده ای را می تواند از پای درآورد.
در آنروز آتشبار  362ميلیمتری ما گلولههای زيادی را شليک كترد و
دسته خمپاره  326ميلیمتری ه همينطور ،ضمن اينكه بتا نزديتک
شدن به غروب آفتاب و عقبنشينی نيروهای خودی ،خمپارههای سبک
گروهان  3پياده نيز فعال شدند.
اين آتش ها تهديدی بترای عناصتر ضتدانقالب و فرصتتی بترای
نيروهای خودی بود تا از رزم قطعی كه گرفتارش شده بودنتد رهتايی
يابند .در ابتدای درگيری من شاهد و نافر بودم كه وقتی آنهتا افتراد
گروه چمران را در محاصره خود داشتند ،از روی ارتفاعی كته در روی
آن مستقر بودند روی نفرات گروه چمران سنگ پرتاب متیكردنتد تتا
آن ها را از سنگرهايشان بيرون بكشند و سعی میكردند با ايتن عمتل
آنها را تحقير و روحيه شان را تخريب كنند .درگيری تا غتروب ادامته
داشت ،شدت درگيریها ه بسيار زياد بتود .بعتدازفهر حتدوداً بتين
ساعت  3066تا  3766ستوان ايرج رستمي با يک فرونتد بتالگرد 231
روی ارتفاعی درجنوب شرقی محل درگيری و نزديک به نفرات گتروه
چمران كه شديداً درگير بودند پياده شد ،تا به آنها كمک كنتد و بته
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هر ترتيبی كه شده نيروهتای ضتدانقالب را وادار بته عقتب نشتينی
نموده تا نيروهای خودی را از آن منطقه برهاند.
بالگرد روی ارتفاع به زمين نشسته بود ،بعتد از دقتايقی سـتوان ايـرج

رستمي از ناحيه پا مورد اصابت گلوله نيروهای ضدانقالبيون قرارگرفتت.
بالگرد در محل نامناسبی نشسته بود ،بهنحوی كه بال عقب آن به زمين
اصابت كرد و قادر به پرواز نبود .شايد ه مورد اصابت گلوله سالحهتای
كاليبر سبک قرار گرفته بود ولی برای من موضوع مشخص نبود .ستوان
ايرج رستمی و همراهانش در وضعيت بسيار بد و بحرانی قرار داشتند و
من بههمراه سرگرد مظفر كشاورز با اجترای آتتش هتای مختلتف ستعی
می كردي نفرات ضدانقالب ،خود را به نزديک بتالگرد نرستانند .پيتاده
شدن روی آن ارتفاع زير انواع آتشهای عناصر ضدانقالب قلب شير را
میخواست ،كه خلبانان بالگرد و ستوان ايرج رستمی و همراهانشان با
شجاعت و جسارت بسيار آن عمليات غيرممكن را ممكن ساختند .من
در آن لحظات اصالً باورم نمیشد كته چنتين كتاری را آنهتا بتواننتد
انجام دهند .در جائی كه شير نباشتد گترك حكومتت متیكنتد .پتس
شيرها هستند كه گرگها حكومت كردن را فرامتوش متیكننتد .متن
افتخار میكن در آن روز همرزم چنين مردانتی بتودم .بعتد از متدتی
انتظار و بالتكليفی و دلهره فراوان ،باالخره يک فروند بالگرد  231ديگر
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كه خلبان آن نيز بسيار شجاع بود ،زير انواع آتشهای سالحهای سبک
و تيربار در محل سانحه به زمين نشست و ستوان ايرج رستمي و ديگر
نفرات را از آنجا نجات داد و آنچه كه در ادامه رخ داد ايتن بتود كته،
بالگرد همانجا ماند و توسط نيروهای ضدانقالب در مقابل ديدگانمان
به آتش كشيده شد و منهدم گرديد .من و سـرگرد كشـاورز شتاهد و
نافر بودي  ،ولی كاری از ما ساخته نبود.
من فقتط توانستت اطتراف آنرا بتا شتليکهتای پيتاپی متورد اصتابت
گلولههای توپخانه و خمپاره قرار ده تا دشمن را زمينگير كترده و يتا
آنها را متواری نماي  .از طرفی نمیخواست بته بتالگرد آستيبی برستد.
هرچند عاقبت كار را پيشبينی نمیكردم ،واقعاً آن خلبان شجاع همه را
متحير نمود و جان تعدادی را در كانون انواع گلولهها نجتات داد .رفتته
رفته به غروب آفتاب نزديک میشدي با تالش بسيار توانستي با سختی
و تالش خود آن برادران آنها را از تيررس دشتمن رهتا كترده و حلقته
محاصره را شكسته و نفرات ضدانقالب را متتواری كنتي  .نفترات گتروه
چمران ه ك ك بتا آتتش پشتتيبانی متا منطقته درگيتری را تترك و
عقبنشينی كردند ،ولی آتش توپخانه و خمپاره ما قطتع نمتیشتد ،و از
زمين و هوا مهاجمين را هدف قترار متیداديت تتا نيروهتای ختودی را
تعقيب نكنند .باالخره رده به رده عقب آمدي و هوا روبه تاريكی گرائيد.
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برادران گروه چمران يگتانی بودنتد مطلتق پيتاده ،آنهت بتدون
آموزش های استاندارد ،اگرحمايتت هتای خلبانتان شتجاع هتوانيروز بتا
هدايت سروان خلبان تقيزاده افستر رابتط هتوانيروز نيتروی زمينتی و
نيروی هوايی سرگرد گلچين نبود و پشتيبانی مؤثر آتش آتشبار نفرات
گردان  199توپخانه و خمپارهانداز يگان پياده ارتش ،عمليات آنها را
پشتيبانی نمیكرد تا عقبنشينی آنها تسهيل گردد ،مطمئناً شترايط
به گونه ای رق میخورد كه خسارات ،جبرانناپذير بود .زيرا نيروهتای
ضدانقالب مجتال متیيافتنتد كته صتدمات و تلفتات بيشتتری را وارد
نمايند ،كه خوشبختانه با حمايتهای الزم از آن عزيزان ،شرايط تغيير
نمود .وقتی به پايگاه خودمان رستيدي ديگتر هتوا تاريتک شتده بتود
سرگرد كشاورز و من خيس عرق بودي  ،وقتی سرگرد كشاورز بیستي
پیآرسی 77-را از خود جدا كرد ،من پشت ايشان را از گردن تا كمر كتامالً
خيس ديدم .از صبح تا غروب درگير بودي  ،هر كدام يک خرما خوردي و با
نگاهی عميق به منطقه درگيری به فكر فرو رفتي  ،عدهای در آنجا شتهيد
شده بودند كه پيكرشان بهجا مانده بود و امكان آوردن آنهتا ميستر نبتود،
عدهای ه مجروح كه شرايط خوبی نداشتند .وقتی با دشمن درگير بتودي و
كامالً دشمن ،نيروهای خودی را محاصره كرده بودند در كنار يک تخته سنگ
سرگرد كشاورز بلند صدا میزد :من را بهار صدا كنيد ،من را بهار صدا كنيد!!
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در پايگاه بودي كه علت را من از ايشان پرسيدم و گفت جناب سترگرد
چرا يک مرتبه گفتيد من را بهار صدا كنيد؟ درصورتیكه معرف شما در
شبكه ((كشا)) بود .نگاهی به من كرد و گفت :در آن لحظه فكتر كتردم
ديگر آخر عمرم است و عنقريب به شهادت خواه رسيد! لتذا خواستت
لحظات آخر عمرم ،اس دخترم را با گوش خودم در بیسي بشنوم .بهار
اس دختر من است.
افسر بسيار شجاعی بود ،من شتجاعت را آن روز از ايشتان تمتام و
كمال ديدم و هميشه به شجاعت آن مرد بزرگ احترام میگذارم .اخيراً
شنيدم كه مرحوم شده است .درود فراوان میفرست به روح پتاكش .شتايد
ساليان زيادی طول بكشد،تا ارتش چنين افسری را دوباره تربيت نمايد .متا
ساعتی را روی ارتفاع روی تخته سنگی استراحت كردي  ،پتتويی دورختود
پيچيدي تا سرما نخوري  .واقعاً خسته و ناتوان بودي  ،افرادی كته از مهلكته
نجات پيدا كرده بودند ،به پادگان سردشت رفتند .البتته متا كته در پايگتاه
مستقر بودي متوجه نشدي علت رفتن آنها به آن منطقه چته بتود؟ قتبالً
اشاره كردم كه آنها اصالً به ما ،درخصوص مأموريتشان چيتزی نگفتنتد و
اعتمادی ه به ما نداشتند ولی نمیدانستند كه ما ناجی آنها خواهي بود.
ستوان ايرج رستمي ه حضورش در آن محل با بتالگرد ،فقتط بته ختاطر
نجات آنها بود و بتا آن وضتعيت مجتروح و بتالگرد هت منهتدم گرديتد!!.
هرچند ناهماهنگیها وجود داشت ،ولی ما ه میبايست عادت متیكتردي .
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آنها همانطور كه مسئوليت فتح را میپذيرفتند مستئوليت شكستت را نيتز
میبايست میپذيرفتند .واقعاً آن برادران ،آن روز ،حادثته آفريدنتد و رفتنتد و
تأثير مثبتی در منطقه نگذاشتند تا بقيه نيروهای مستقر در منطقه در ادامته
مأموريتشان از آن بهرهمند شوند .متا نمتیتوانستتي افكتار ديگتران را در آن
زمان تغيير دهي  ،فقط میبايست اجازه میدادي آنچه هستند ،باشند و متا
فقط میتوانستي خودمان باشي  .آن شب را من با سرگرد كشاورز در پايگتاه
امير گذراندي  .در طول شب صحبتهای بستياری بتا هت كتردي  ،متن او را
مردی قوی در عين حال با محبت و احساستاتی ديتدم .او از متن بته ختاطر
تالش تشكر كرد و به من گفت خيلی دقيق متیزدی ،گلولتههتا را بستيار
خوب هدايت میكردی ،به او گفت يگانی كه من در آن ختدمت متیكتن ،
در سال  3121ارتش عراق را در همين منطقه قبل از اين كه بته مرزهتای
ايران برسد در خاك عراق به زانو درآورده بود .افتخار متن ،ايتن استت كته
همرزم بهترين نفرات هست  .درجتهداران و افستران گتردان  199توپخانته
زبدهترين افراد ارتش هستند .قطعاً آنها سربازان خوبی را تربيت متیكننتد
كه برای كشور و ارتش و مردم اين سرزمين ،مفيد خواهند بود .سپس
ايشان گفت :در يگانهای قوی ،جای افتراد ضتعيف و بتدون آمتوزش
نيست ،در ادامه صحبتهايش در مورد هدايت جنگندهها و ارتباط با
آنها ه تعجب كرده بود.
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اطالعاتی در مورد توپخانه و نحوه ديدهبانی توپخانه از من خواستت
كه وقتی به او توضتيح متیدادم ،خيلتی بادقتت گتوش متیداد و ستعی
میكرد ،ديدهبانی توپخانه را فراگيرد ،چون او افسر پيتاده بتود ،در متورد
تمركز گلولهها صحبت میكرد و متن بته ايشتان متیگفتت  ،متا افستران
توپخانه تمركز را تنظتي تيتر و يتا ثبتتتيتر متیگتوئي  .چتون در طتول
درگيریها با دشمن ،مرتب به من میگفت ،جناب اصالني روی اين نقطه
تمركز كن ،روی آن نقطه تمركز داشته باش و ....من ه نمیتوانستت در
آن شرايط به او توضيح بده ولی صحبتهای ايشان را درك میكتردم و
عمل مینمودم .آن شب ما تا صبح خواب نداشتي  ،هر لحظه امكان حمله
عناصر ضدانقالب به پايگاهمان متصتور بتود .بتههمتين دليتل مرتتب بتا
گلولههای روشنكننده خمپتاره اطتراف پايگتاه را روشتن متیكتردي تتا
غافلگير نشوي  .تا صبح چندين نوبت توسط جنگندههای نيروی هوايی بتا
منور روشنايی داشتي و روی منطقه ديدهبانی میكردي  .صتبح روز بعتد
حوالی پايگاه يک نفر را مشاهده كردي كه با اسب ،بهطرف ما میآمد ،به
او ايست دادي  ،توقف كترد و بته طترفش رفتتي  ،متن و سـرگرد مظفـر

كشاورز ،آن مرد را مالقتات كتردي  ،وی حامتل نامتهای از رؤستای ضتد
انقالبيون بود .من و سرگرد كشاورز نامه را مطالعته كتردي  ،دستت ختط
نويسنده نامه ،خيلی خوب بود و نوشتهها معلوم بود ،نوشته فردی باستواد
است .سرگرد كشاورز گفت :بعدازفهر پاسخ نامه را خواه داد.

عمليات نجات برای نيروهای گروه چمران 97/

در نامه نوشته شده بود كه ،تعداد  33نفتر از شتما كشتته شتده و
اجساد كشتهشتدگان نتزد ماستت ،متا از كشتته شتدن آنهتا و نفترات
خودمان متأثري  ،میخواهي كشتهشدگان را به شما تحويل دهي و بتا
گستاخی خواستار شده بودنتد ،مستئول ايتن درگيتریهتا را معرفتی و
دادگاهی كني و خواستههای ديگری كته جتای مطترح نمتودن آنهتا
نيست .نامه را سرگرد كشـاورز نتزد ختود نگته داشتت و بتا همتاهنگی
مسئوالن پاسخ نامه را داد .عصتر همتان روز يتک دستتگاه تراكتور،كته
رموكی پشت آن بسته شده بود ،بهطرف پايگاه آمتد و اجستاد شتهدا را
كفن كرده به ما تحويل دادند .نكته جالب اينكته ،سترگرد كشتاورز بته
يكی از درجهداران به نام استوار رهبر گفت :كفن اين اجساد را بتاز كتن
ببين ،واقعاً شهدا هستند؟ يا افراد ديگری هستند؟ نكته آموزشی بستيار
خوبی برای من و ديگران بود ،زيرا ما اصالً به فكرمان ه خطور نكترده
بود كه ممكن است نيروهای ضدانقالب ،نفراتی را برای خرابكاری به اين
شكل و فرم درآورند و به پايگاه بفرستند .آن درجهدار بهدليل نتاراحتی
روحی نتوانست روی اجساد را باز كرده و كنترل نمايد ،سرگرد كشتاورز
رو به من كرد و گفت :جناب سروان اصالني تو اين كتار را ستريع انجتام
بده ،من ه برابر دستور اقتدام نمتوده و تتکتتک اجستاد را بتا كمتک
گروهبانيكم سعيد بدرقه و يتک درجتهدار ديگتر گروهتان پيتاده ،بتهنتام
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گروهبان ملكي شناسايی نمودم و صحت آنها را تأييد كتردم ،بتا ديتدن
اجساد آن عزيزان ،واقعاً متأثر شدم ولی ديگر كاری از ما ستاخته نبتود.
بعد از قرائتت فاتحتهای بترای آن عزيتزان شتهيد ،آنهتا را بته پادگتان
سردشت تخليه نمودي .
بعضیها در زمان بحران ،مردان بینظيری هستند ،كه سرگرد كشاورز از
آن مردان بود .با مشاهده پيكر شهدا ،چيزی كه براي تعجبآور بود ،اين
بود كه اكثر شهدا ،از ناحيه سروصورت مورد اصابت گلولته قترار گرفتته
بودند و معلوم بود كه اوالً از فاصله نزديک به آنهتا شتليک شتده بتود،
درثانی نيروهای ضدانقالب از سالحهای دوربيندار استفاده متینماينتد،
زيرا دقت تيراندازی آنها باال بود .اين مسئله میتوانست برای ما تجربه
خوبی باشد ،تا در برخوردها و درگيريهای بعدی ،درخصوص اين موضوع
دقت نمائي تا بهراحتی در تيررس آنها قرار نگيري  .بعد از چند روز در
پايگاه روزنامهای به دست رسيد كه در آن ،جريان عمليتات آن روز بته
اختصار نوشته شده و اسامی شهدا را نيز ذكر كرده بودند .تحمل مرگ
آن عزيزان برای سربازان باتجربه و پير ه آسان نبود .اما آنچه را كه
روی داده بود بايتد متیپتذيرفتي و از آن درس متیگترفتي و بترای
زيان هايی كه ديده بودي مويه نمیكردي  ،در غير اين صورت اندوهها
و رنجها ،زندگی ما را میبلعيد .افسوس خوردن برای شكستتهايمتان
دردی را درمان نمیكرد ،فقط بايد فكر چاره بودي و به روزهای آتتی
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میانديشيدي  ،هرچنتد شكستت نختورده بتودي  ،ولتی از نظتر نظتامی
پيشرفتی ه نداشتي  .ذات جنگ همين استت ،خصوصتاً جنتگهتای
چريكی .در آن روز مرگ به جان جوانانی افتاد كه واقعاً غمناك بودند،
آنها در شجاعت ،چيزی ك نداشتند و عملكردشان فقطو فقط بترای
امنيت مردم كشورمان بود .آنها جوانانی بودند كه ضعف دوران پيری
را تجربه نكردند و در جايی بهتر از اين دنيا زندگی كردند و میكنند.
روزی خواهد رسيد كه همته متا دوبتاره بترای هميشته در كنتار هت
خواهي بود.
متتن بعتتداً افهارنظرهتتايی از مستتئوالن آنهتتا شتتنيدم كتته واقع تاً
ناراحتكننده بود و متوجه شدم بعضیها در باختن هت  ،تجربته كستب
نمینمايند ولی در پنهان كردن شكستهايشان آنقدر ماهر بودند ،كته
شايد كسی متوجه نمیشد ،هرچند بترای كارشناستان نظتامی موضتوع
كامالً آشكاربود .فقط برداشت من از آن عمليات اين بود ،كته مستئوالن
آن نيروهتتای غيرحرفتتهای ،برخوردشتتان بتتا مستتائل ستتطحی بتتود و
افهارنظرشان بيشتر حديث نفس بود تا بيان واقعيات .آنها بتهگونتهای
رفتار میكردند كه ما دو برادر ،دو همتراه ،هماننتد دو رقيتب بتهنظتر
بيايي كه اين اصالً به نفع و صالح هيچكدام ما نبود.
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شكستخوردگان دو گروهند :اول آنهايی كه انديشيدند ،ليكن عمتل
نكردند .دوم آنهايی كه عمل كردند ،ليكن پيشاپيش انديشه نكردند.
درود می فرست به ارواح پاك شهيدان آن عمليات ،ولی مطمتئن
هستتت افتترادی كتته درآن عمليتتات حضورداشتتتند و متتن آنهتتا را
نمیشناخت  ،از آن عمليتات درسهتای زيتادی گرفتنتد كته در آينتده
برايشان مفيد خواهد بود .شكستتهتا ابتتدای پيتروزیهتا استت .هتيچ
فرمانده بزرگی در تاريخ بدون شكست نبوده است .افرادی موفقند كه از
شكستها و ناكامیها ،درس بگيرند .آن عمليتات اولتين درس و تجربته
جنگی من بهشمار میرفت كه هنوز ه در خاطرم مانده است.
سروان غالمرضاعلمي سرپرست آتشبار از درگيريهاي شـمال
روستاي مالشيخ اين چنين ميگويد:

در تاريخ  29/9/22حدوداً 326-266نفر به سرپرستی فردی بهنام
آقاي قمي به پادگان سردشت آمدند و میگفتند از اعضای كميته ميدان
ارك تهران هستند .سروان محسن زينعلي نيز آنها را همراهی میكرد و
افهار میداشتند جزء گروه چمران هستند و قصد داشتند به منطقتهای
حوالی شمه شيخه در انتهای شمالی روستای مالشيخ بروند و عمليتاتی
را انجام دهند و میگفتند :انبتار مهمتات ضتدانقالبيون در آنجاستت و
میخواهند آنرا منهدم نمايند ،مسئوليت منطقه بهعهده گتردان پيتاده
 317لشكر 3پياده مركز ،مستقر در منطقه سردشتت بتود ،متعالوصتف
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آنها میخواستند با تدبير و تفكر خودشتان در آن منطقته عمليتاتی را
انجام دهند .سرگرد گلچين كه افسر رابط هوايی بود نيز با سرگرد مظفـر

كشاورز و ستوانيكم ايرج رستمي به آنها اضافه شده و هماهنگیهايی را
در پادگان سردشت انجام دادند و آن روز آنها مأموريت را اعالم كردند.
به من نيز مأموريت را اطالع دادند كه از نظر پشتيبانی آتتش توپخانته
مشكلی نداشته باشند .من ه به آن ها گفتت مشتكلی نيستت ،اگتر
هماهنگی های الزم را انجام داده ايد ،از نظر آتش پشتيبانی توپخانته
مشكلی نخواهيد داشت .ديده بانان آتشبار ما در منطقه مستقر و بته
وفايف خود كامالً آگاه هستند و از نظر ما مشكلی نيست .آن هتا در
تاريخ  29/9/22و شروع تاريكی حركت خود را به طرف منطقه مورد
نظر شروع كردند.
صبح روز  29/9/21با روشنايی هوا ،درگيری آنها با شتدت تمتام
شروع شد ،از ما ،درخواست تير شد ،كه با سرعت و دقت تمام شروع به
تيراندازی كردي  .تنظي تيرها را با توپ استوار علي اوتـادي كته رئتيس
توپ ورزيدهای بود انجام دادي و بعداً توپ استوار محمد جنـدقي را وارد
عمل كردي تا در نقطهای ديگر اجترای آتتش داشتته باشتد .شترايط
بهگونهای بود كه آتشبار كامالً درگير عمليات شد و شدت تيراندازیها
هر لحظه بيشتر میشد .نيروهای خودی در وضعيت مناسبی نبودند و
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بهنظر میرسيد كه در محاصره نيروهتای ضتدانقالب قرارگرفتته بودنتد و
میبايست به هر نحوی كته شتده آنهتا را از محاصتره بيترون متیآورديت .
درخواستهای تير از طريق ديدهبان آتشبار ستواندوم علـي اكبـر اصـالني و
سرگرد مظفر كشاورز كه در كنار همتديگر بودنتد بته آتشتبار متیرستيد،
سروان زينعلـي كته افستر توپخانته بتود و در كنتار نيروهتای درگيتر بتا
ضدانقالب مشغول نبرد بود ،نيز درخواست تيتر متیكترد ،كته متن بترای
اطمينان كامل از درخواستها ،با ديدهبان آتشبار ستوان علیاكبتر اصتالنی
كه در آن منطقه درگير و مشغول ديدهبانی بود مرتب تماس میگرفت  ،بعتد
از اطمينان از صحت درخواستها تيراندازی متیكتردي و پاستخ درخواستت
آنها را میدادم .چون سروان زينعلی افسر توپخانه بود به درخواستتهتای او
نيتتز اطمينتتان كتتافی داشتتت  .درگيتتریهتتا بتته مرحلتته جديتتدی رستتيد،
تيراندازیهای مداوم ما و دسته خمپارهانداز  326ميلتیمتتری گتردان پيتاده
مستقر در حوالی دسته پياده سروان اميري به روی آماجهايی كه ديتدهبانتان
درخواست میكردند ادامه داشت ،تا اينكه بالگردهتای رزمتی هتوانيروز
نيروی زمينی ارتش وارد عمل شدند و آنها ه عمليات پياپی ختود را
روی دشمن انجام میدادند .نياز به حج آتش بيشتری احساس میشد
تا بتواني نيروهای گروه چمران را از آن مهلكتهای كته خودشتان ايجتاد
كرده بودند نجات دهي .
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در همين لحظات از افسر رابط هوايی درخواست جنگنده شد كته فكتر
كن از پايگاه هتوايی همتدان در استرع وقتت پاستخ درخواستت داده شتد و
جنگندههای نيروی هوايی ارتش بر فراز آسمان سردشت فاهر شدند ،خلبانان
نيروی هوايی با سرگرد مظفر كشاورز و ستوان علياكبـر اصـالني ديتدهبتان
آتشبار در تماس بودند و اهتدافی را كته آنهتا اعتالم متیكردنتد ،توستط
جنگندههای نيروی هوايی از پيش روی نيروهای درگير برداشته میشتدند.
جنگ تا تاريكی هوا ادامته داشتت ،آتشتبار متا و خمپتارهانتدازها در آنروز
گلولههای زيادی را شليک كردند .واقعتاً اگتر آن روز متا بته كمتک آنهتا
نمیشتافتي  ،همگی آنها به شهادت میرسيدند زيترا افتراد ضتدانقالب در
محلی مناسب مستقربودند كه كامالً به منطقه اشراف داشتند و به هيچكتس
ه ترحمی نداشتند .ضمن اينكه نيروهای گروه چمران تتأمين الزم را
در جناحين خود نداشتند و از همه طرف آسيبپذير بودند .فاصله آنها تتا
پادگان و نزديکترين پايگاه نيز زياد بود و تنها مزيتتی كته آنهتا داشتتند،
اين بود كه پشت سر آنها به فاصله 1تا 2كيلومتر يک گروهان پياده استقرار
داشت و از اين جناح تأمين نسبی داشتند وگرنه به هيچوجه نمیتوانستتند
از آن مهلكه نجات يابند .در بعدازفهر آن روز ه ستوان ايرج رسـتمي بتا
يک فروند بالگرد  231به كمک آنها شتافت كه وی درآنجا مورد اصابت
گلوله قرار گرفت و شديداً مجروح و بالگرد ه منهدم گرديد.
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متأسفانه عمليات موفقيتآميتز نبتود و تعتداد  33نفتر بته شتهادت
رسيدند و تعدادی نيز مجروح شدند ،كه از اين خبر همه ما متأثر شتدي
ولی عملكرد آنها اصولی به نظر نمیرسيد زيرا بدون شناسايی كامتل و
اطالعات مورد لزوم و تأمين كافی و بررسیهای الزم برای يک عمليتات
موفقيتآميز آنها وارد عمل شتده بودنتد .ضتمن ايتنكته جنتگهتای
چريكی خصوصاً در مناطق كوهستانی شرايط خاص خود را دارد كته از
توان خيلیها خارج است و جنگيدن در اينگونته شترايط آمتوزشهتای
خاصی را طلب مینمايد ،كه متأستفانه آن نيروهتا فاقتد آن آمتوزشهتا
بودند ،وگرنه به آن طريق و ناشتيانه در محاصتره دشتمن نمتیافتادنتد.
باالخره با تالش تمامی نيروهای ارتش كه از طريق زمين و هوا به كمک
آنها شتافتند ،موفق شدند تلفات آنها را به حداقل رستانده و آنهتا را
نجات دهند .جالب است روز بعد از آن درگيری سرپرست آن نيروها نزد
من آمد و گفت :شما تيراندازی نكرديد! شما متا را حمايتت نكرديتد!!! و
شرايط ما بحرانی شد!!! درصورتیكه آنها وارث لحظاتی بودند كه ختود
آفريده بودند و آنه به علت بیدقتتی ،بتیتتدبيری و......بتود ،شتايد او
نمیدانست كه هرگز نمیتوانتد عيتب ختود را بتا عيتبجتويی ديگتران
بپوشاند .بزرگترين تجلی قدرت ه آرام بودن استت كته متأستفانه آن
برادر عزيز آرام نبود .از اعتراض آن برادر ابتدا عصبانی شدم و گفت  :آيا
ما كار ديگری میتوانستي انجام دهي كه ندادهاي ؟ قصور ما چه بوده است؟
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من به اوگفت  :اگر آمار تيراندازیهای ما را ببينيد متوجه خواهيد شد،
ما از زمين و آسمان به كمک شما شتافتي  ،زيرا شما ه از ما هستيد،
ولی شما از ما اينطور تشكر میكنيد!! اگر تالش و تيراندازیهتای متا
نبود همه شما به شهادت میرسيديد .چرا گناه اشتتباهات خودتتان را
به ديگری نسبت می دهيد؟
به او گفت كسی كه مسئوليتی را بهعهده میگيرد ،نبايد با عذر و
بهانه از مسئوليت خود بگريزد و گنتاه شكستت را بته گتردن ديگتران
بياندازد .اگر تمامی مسئوليتهتا را بپتذيرد و شكستت ختود را قبتول
داشته باشد ،آن روز سرآغاز گامهای موفقيتآميز اوست .در ادامه به او
گفت چرا اينقدر بیانصافی؟
درهمين اثنا سرگرد مظفر گلچين ،سرگرد كشاورز و سروان زينعلي كه
با فاصله كمی از ما نافر گفتگوی ما بودند ،نزد ما آمدند و به آن برادر
و مسئول گفتند :برويد دست نيروهای توپخانته را ببوستيد ،زيترا اگتر
آنها نبودند ،همه شماها از بين میرفتيد .برخورد ناشتيانه آن فترد و
بیاطالعی اش درخصوص نحوه عملكرد يگان ما ،ناراحتكننده بود ولی
چارهای نداشتي  ،ما میبايست بته ايتن گونته برخوردهتا و روحيته آن
جوانان آشنا میشدي و تحمل می كردي ولی شايسته است كسی كه
افتخار موفقيتها را به خود نسبت میدهد ،شكستها را نيز بپذيرد و

 /30افسر توپخانه در مأموريت كردستان

به خود نسبت دهد ولی بدترين برخورد يک سرباز اين است كته علتت
شكست خود را به ديگران نسبت دهد و پيروزیها را به خود!! زيترا بته
دور از اصول شرافت سربازی است.
بعد از صحبتهای سرگرد كشاورز و سروان زينعلـي كته از نفترات
گروه چمران بود ،آن برادر كمی آرام گرفت .سپس من به او گفت  ،شما
را درك میكن زيرا ناراحت هستی ،تلفات دادهای و صحبتهايی كه با
من كردی را به حساب ناراحتی روحیات میگذارم ،ولی ختدا شتاهد و
نافر اعمال ما است .من و نفرات هيچگونه قصوری نداشتي و وجدانمان
ازاين بابت آسوده است .شما ه سعی كن در همه حال صبور باشی تتا
بتوانی خوب تصمي بگيری.
البته آنچه ديگران در مورد ما میانديشيدند اهميتی نداشت ،مه
وجدان ما بود كه میبايست آرام باشد .ما میبايست مراقب اعمال ختود
میبودي تا از طريق وجدانمان سرزنش نشتوي  .متا نظاميتان در ميتان
ساير رزمندگان مجموعهای بزرگتر و باسابقهای بيشتر و باتجربه بودي
و ما بزرگترانی بودي كه میبايستت از جوانتانی كته ستر راهمتان قترار
میگرفتند ،استقبال میكتردي و در روح آنتان استتقرار متیيتافتي تتا
قویتر و استوارتر شوند .دل ما می بايست همته روزه بترای تتازهواردهتا
آماده بود و نگرانی ما برای آنها از نگرانی خودمتان بيشتتر بتود ،چتون
میدانستي فاقد تجربه و آموزشهای الزم هستند .در مورد گفتتههتای
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آن مسئول عزيز ديگر ناراحتی به خود راه ندادم و آن را ناشی از تلفتات
دوستانش دانست  ،كه بهعلت جتوانی و بتیتجربگتی كنتترل ختود را از
دست داده بود .از طرفی میدانستت مصتيبت عامتل مهمتی در تغييتر
روحيه است .البته ما در روزهايی غيرعادی زندگی میكردي  .شايد آن
روزها اتخاذ تصمي های غيرعادی را ايجاب میكرد .ما هر دو در مسيری
مشترك طی طريق میكردي  ،ولتی بتا راهكارهتای متفتاوت و افكتاری
جداگانه  .بعد از آن عمليات كمی آرامش در منطقه حاك شد.
جناب سروان علمي در ادامه خاطراتش گفتند :يكی از خاطرات در آن
زمان كه جالب است اين بود كه سعی میكردم نفرات ديدهبتان را تعتويض
نماي تا با روحيه خوب مأموريتشان را انجام دهند ،ه چنين آموزشی هت
برای آنان باشد .ستوان داود صادقيكوشا را به ديدگاه آنتن فرستاده بتودم
پس از اتمام مأموريتشان در برگشتت ،بتا يتک دستتگاه ختودروی جيتپ
اشتبباهاً بهطرف جاده بويران رفتند .بويران باال و بويران پتايين در غترب
سردشت میباشد .ستوان صادقی با سرباز همراهش بهنتام سـرباز كاشـي

توسط عناصر ضدانقالب اسير شدند .ستوان صادقی موضوع را با بتیستي
به من اطالع داد ،به او گفت فعتالً چتارهای نتداری و بايتد همته چيتز را
بپذيری .ما برای شهادت آمدهاي و هتر لحظته ممكتن استت ايتن اتفتاق
بيافتد .صبوری كن تا ببين چه اقدامی میتوان انجام ده .
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لحظاتی عناصر ضدانقالب با بیسي از من تقاضا كردند و گفتنتد :
ما تعدادی زندانی داري اگر آنها را آزاد كنيد ما ه نفرات شما را آزاد
میكني  .من به هيچعنوان درخواست آنها را نپذيرفت و گفت ما برای
شهادت آمادهاي  .بعد از يک ساعت مجدداً با من تماس گرفتند و گفتند :
شما پيروز شديد ما نفرات شما را آزاد كردي .
من اآلن كه فكر میكن میبين چقدر آن مأموريتت بترای متن و
مجموعه يگان مفيد بود ،زيرا مسائلی را تجربه كردي كه برايمان واقعتاً
باارزش بود و مه تر از همه ،چقدر خوشحال  ،بهعنوان معتاون فرمانتده
گردان  199توپخانه توانست  ،در آن شرايط بحرانی ،آن آتشبار نمونه را
همراهی كن  ،تا توانسته باش با كمکهای خودم آنها را ياری كترده و
همه را به سالمت به پادگان گروه  11توپخانه بازگردان .
بعد از اين عمليات اوضاع منطقه كمی آرام گرفت ولتی ديگتر هتوا
بهشدت روبه سردی میرفت .من ستوان اصالني در ديدگاه سعی كتردم
برای حف روحيه نفرات با هماهنگی جنتاب سـروان علمـي سرپرستت
آتشبار آنها را تعويض كن  ،بتههمتين منظتور گروهبـان بدرقـه را بتا
گروهبان مجيد غنيپور تعويض نمودم.
با آمدن وی به ديدگاه و تازهنفس بودنش شرايط كمتی تغييركترد ،او تمتامی
سعی خود را برای بازسازی سنگرهای استراحت ،ديدهبتانی و ستالحهايمتان
انجام داد و در نگهبانی شبها كمک بسياری نمود كه جان تازهای گرفتي .
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از شانس گروهبان غنيپور ،شب اول ورودش به ديدگاه بتارش بترف تتا
صبح ادامه داشت.لباس ،تجهيزات و وسايل زيستمان كامالً خيس شتده
بود .برف سنگينی منطقه را پوشاند و شرايطمتان دگرگتون شتد .وضتع
نفرات گروهان روی ارتفاع واقعاً آشفته بود ،ولی شترايط را متیبايستت
تحمل میكردي  ،زيرا اجرای مأموريتمان در تقدم تمتامی كارهتا بتود و
سرما ،برف و باران نمیبايست مانع مأموريتمان میشد.
يادم میآيد در يک شب ،برف بهشدت در حال بارش بود ،گروهبان
مجيد غنیپور كه جوانی پرانرژی بود سعی كرد ،سقف ستنگر را كته در
حال ريزش بود ترمي نمايتد كته نتوانستت ،وقتتی او وارد ستنگر شتد
مشاهده كردم در زمانی كوتتاه بترف و يتخ سروصتورت او را پوشتانده و
قنديلک بسته و حتی پلکهايش نيز يخ زده بود ،كه بيانگر سردی بيش
از حد هوا بود .با مشاهده چهره گروهبان غنیپور خيلی ناراحتت شتدم
اما كاری از من ساخته نبود .در آن ايام واقعتاً سترما متا را آزار متیداد.
وسايل گرمكننده ه نداشتي  ،عصرها قبتل از شتروع تتاريكی ،مجبتور
بودي از درختها و بوتههای موجود در منطقه ،كه در زير بترف پنهتان
بودند ،مقداری چوب جمعآوری و در يک حلتب ختالی روغتن آنهتا را
بسوزاني و از زغال آنها برای گرم كردن خودمان در طول شب استفاده نمائي .
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گرمای آن تا نيمههای شب دوام داشت و سپس زغتال آنهتا خاكستتر
میشدند و مجبور بودي تا صبح در آن سرما دوام بياوري .
من حتدود 26روز بتود كته حمتام نرفتته بتودم ،آب بترای شستشتو
نداشتي  ،برف را در يک حلب میريختي و زير آنرا آتش میزديت تتا آب
تهيه كني و با آن سروصورتمان را میشستي  ،وقتتی اآلن ايتن مطالتب را
مینويس نمیدان چگونته و بتا چته قتدرتی توانستت آن همته مشتقت و
ستتختی و رنتتج را تحمتتل كتتن  ،واقع تاً نقطتته صتتبر و تحمتتل يتتک انستتان
چقدراست؟ همان موقع افرادی در شهرها در ناز و نعمت بستر متیبردنتد و
نمیدانستند سرما يعنی چه؟ مدت زيتادی حمتام نترفتن يعنتی چته و در
سرمای زير صفر درجه بدون ابتدايیترين امكانات زنتدگی كتردن و تتالش
برای زنده ماندن يعنی چه ،ولی در مورد ما نظر میدادند و.......
برای حمام كردن آب را در حلتب دا كترده و پارچتهای را در آن
خيس میكردي و پارچه خيس شده را به بدنمان میماليتدي كته آن،
حمام رفتن ما بود .يک روز با گروهبان سعيد بدرقه در حتين آب كتردن
برفها جهت استتحمامی كته بته آن اشتاره شتد ،مشتغول بتودي كته
يکمرتبه دو گلوله خمپاره به نزديكمان اصابت كرد و اوضاعمان را بهه
ريخت .منصرف شده و به سنگرمان رفتي  .دو دست لباس كتار داشتت
كه كامالً گلتی شتده و كثيتف بودنتد و قابتل استتفاده نبودنتد ،امكتان
شستشوی آنها نيز در آن منطقه سرد و برفتی ،روی ارتفتاعی بتيش از

عمليات نجات برای نيروهای گروه چمران 363/

 3/2متر برف اصالً ميسر نبود ،واقعاً زنده ماندن در شرايط ستخت بتود،
نه زندگی ،تالش میكتردي كته زنتده بمتاني  .بعضتی اوقتات كته هتوا
حالوهوای طوفانی شتدن را داشتت ابرهتای ستنگين را متیديتدم كته
تهديدكنان با كلههای سفيدشان در دوردستها در افتق بته ايتنستو و
آنسو متیرفتنتد و بترف و بتاران در شتب باريتدن متیگرفتت ،زمتين
سفيدپوش میشد و روح نشاط در همهجای ديگر پراكنده میشد ،اما ما
بتتا ديتتدن آن ابرهتتا و كتتوالك بتترف و بتتاران ،متتات متتیگتترفتي زيتترا
میدانستي كه چه شب تيره وتاری در انتظار ماستت ،شتبی طتوالنی و
پايان نيافتنی كه به هيچ عنوان نمیتوان آنرا توصتيف نمتود .اگتر هت
بتوان توصيف كن شايد كسی يافت نشود كه گفتههاي را درك نمايد.
اگر كسی در آن شرايط مجروح متیشتد ،هتيچ كتاری بترای آن
نمی توانستي انجام دهتي  ،كته از ايتن اتفاقتات نتاگوار رخ داده بتود.
درجه داری مجروح شده بود و میبايست تا صبح تمام مشقات و دردها
را تا پای جان دادن تحمل میكرد ،تا صبح روز بعد بتا بتالگرد تخليته
شود .واقعاً چه كسی میتواند ايتن ستختیهتا و مشتقات و رنتجهتا را
تحمل كند؟ تحمل اين همه سختی ،مخصتوص متردان بتزرگ استت،
برای همين است كه مینويس  .نوشته های من قطرهای از دالوریهای
مردانی است كه فراموش شدهاند!! اينها گذشته من و امثال من است،
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كه در پس من قرار دارنتد ،در ستاحلی دوردستت ،نتوانستت بته آنهتا
دلبستتتگی نداشتتته باش ت  ،آنهتتا همتتواره بتتا متتن در گفتگتتو هستتتند،
سرگذشت ختودم و دوستتان را بته يتاد متیآورم و آغوشت را بته روی
گذشتهام میگشاي و مینويس آنچه را كه گذشته است و میخندم به
همه آنها ،زيرا خنده بهترين درمان است.
با تمامی مشقات عمدتاً تيراندازیهايی نيز بر عليه ما در مواضعمتان
انجام میگرفت ،كه بعضاً در نيمههای شب شتروع و ستپيده دم خاتمته
میيافت .نيروهتای ضتدانقالب ستعی متیكردنتد ،در محلتی مستتقر و
چندين گلوله را بهطرف مواضع ما و ديگر يگانهای مستقر در منطقته
شليک و متواری گردند .من بهعنوان يک ديدهبان مسئوليت داشت كته
با اينگونه اعمال برخورد نماي  ،لذا با تجزيهوتحليلتی كته انجتام دادم،
متوجه شدم آنها اجباراً میبايست در محلی مستتقر شتوند تتا بعتد از
شليک چندين گلوله خمپاره بتوانند سريع محل استقرارشان را ترك كنند.
بنابراين بايستتی بتا توجته بته بترد خمپتارههايشتان در نزديكتی
جادههای اطراف مواضع ما استقرار بيابند تا با دسترسی به جاده بتوانند
فوراً منطقه را ترك نمايند .لذا مناطقی را كه به نظرم متیرستيد محتل
فعاليت آنهاست مشخص نموده و شناسايی كردم ،متن روی آن نقتاط
حساب ويژهای باز كرده و مرتب زير نظتر داشتت  - ،خصوصتاً در شتب،
حدس من كامالً درست بود زيرا همان نقاطی را كه در نظر گرفته بودم
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و فكر میكردم احتمال فعاليت از آنها متصوراست ،فعاليت ضتدانقالب
در چندين نوبت از آن نقاط بهوقوع پيوست كه پاستخ آنهتا داده شتد،
ولی به نظر مؤثر واقع نشد .واقعاً سكوت در مقابتل وحشتيگری دشتمن
هيچگاه درست نيست .در يكی از شبها سعی كتردم ختارج از مواضتع
خودمان در كمين بنشين تا با مشاهده فعاليت آنها ،مشتومال ختوبی
به آنها بده  .موضوع را با اسـتوار ملكـي كته قتبالً در متورد شتهامت و
جسارت او صحبت كرده بودم در ميان گذاشت و به او گفت متا بايتد
خارج از پايگاه با آنها درگير شوي  ،تا آنها نتوانند بهراحتی حركتات
خود را انجام دهند .او به من قول همكاری داد .باالخره يتک شتب بتا
هماهنگی يكديگر بدون اطالع به ديگر نفرات پايگاه در محلی كه قبالً
شناسايی كرده بودي كمين كردي  .متا در دو نقطته منتظتر مانتدي ،
نمیخواستي هر دو نفرمان در يک محل قرار بگيري زيترا در صتورت
كشف ،هر دو نفرمان غافلگير شده و از بين میرفتي  .بنابراين بهتر بود
در دو محل استقرار میيافتي تتا بتتواني بته يكتديگر كمتک كنتي .
ساعاتی را انتظار كشيدي و هيچگ ونه حركتی كه باعث كشف محل ما
میشد انجام نمیدادي  ،تا اين كه لحظهای كه انتظارش را میكشيدي
فرا رسيد .حدود ساعت  6166بامداد بود ،چنتدين نفتر بتا خمپتاره و
ديگر سالحهايی كه حمل میكردند ،درست بين محل استتقرار متن و
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استوار ملكي كه در درهای بود حضور يافتند .همين كه خمپارهانداز را
مستقر كردند و ما متوجه نياتشان شدي  ،ديگر به آنها فرصت ندادي
و با آنها درگير شدي  ،آنها ديوانهوار به اطراف تيراندازی میكردنتد
ه زمان با شليک آنها ،انواع سالحهای همرزمانمان در پايگاه منطقته
را به رگبار تيربارهای خود بستند .من و استتوار ملكتی در كنتار يتک
تختهسنگ سنگر گرفتي  ،مطمئن بودي آسيبی به ما نمیرستد زيترا
محلی كه ما در آنجا سنگر گرفته بودي به گونهای بتود كته از طترف
پايگاه تيرتراش روی ما نداشتتند .متدتی را در آنجتا مانتدي ستپس
به طرف پايگاه حركت كردي  .وقتی نزديتک ستنگر تيربتار كتاليبر 26
ديدهبانان پايگاه گروهبان بدرقه و سرباز ذكريا رسيدي  ،با صتدای بلنتد
آنها را صدا كتردي و از آنهتا خواستتي تيرانتدازی نكننتد ،بعتد از
دقايقی به طرف باالی ارتفاع رفته و در كنار دوستتانمان آرام گترفتي .
وقتی موضوع را به آنهاگفتي  ،بسيار ناراحت شتدند ،ضتمن ايتنكته
فرمانده گروهان ما را مؤاخذه كرد و از متا خواستت ،كته ديگتر بتدون
هماهنگی وی اين گونه اعمال را انجام ندهي  .ما كارمان را كرده بودي
و آنها را برای هميشه از آن محل متواری نموده و درس خوبی ه به
آن ها داده بودي زيرا ديگر فعاليتی از آن محدوده انجام نگرفت .البتته
ما بیاحتياطی كرده بودي  ،گاهی اشتباهی جزئی رشدی عظي بههمراه
دارد .در هر صورت آنه تجربهای در زندگی نظامیام بود.
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من با نفرات گروهان  2گردان  317پياده لشكر  3مركز ،خو گرفته
بودم و دوستان و همرزمان خوبی برای ه محسوب میشدي  .همرزمان
خوب و خونگرم در آن شرايط سخت ،ولی رفته رفتته مأموريتشتان بته
اتمام میرسيد .بيش از يک ماه بتود كته در ديتدگاه بتودم و استتحمام
نكرده بودم .واقعاً در شرايطی قرارداشت  ،كه كالفه شده بتودم ،تصتمي
گرفت به هر نحوی كه شده به پادگان بروم .موضوع را با فرمانده پايگاه
و سرپرست آتشبار مطرح كردم كه قبول كردند .بهشرط اينكه قبتل از
غروب آفتاب در پايگاه باش  ،من ه گروهبان بدرقه را در پايگاه توجيه
كتتردم تتتا در غيتتاب متتن در صتتورت درگيتتری انجتتام وفيفتته نمايتتد.
هرچندكامالً به منطقه آشنايی داشت .زيرا از ابتدا در كنار من بود .متن
كلت خودم را با تعداد  1عدد نارنجک دستتی كته آنهتا را در اوركتت
جاسازی نموده بودم ،برداشته و بهطرف پادگان سردشت به راه افتتادم.
مسيرحركت را از يک مسير انحرافی انتخاب نمودم تا در دسترس افراد
ضدانقالب قرارنگيرم .باالخره با كلی راهپيمايی بدون هيچگونه اتفاقی به
پادگان رسيدم .ازديدن دوستان كه مدت زيادی بود آنها را نديده بودم
خوشحال شدم .اوضاع پادگان را خيلی شلو ديدم .جريان را مطلع شدم
گفتند :امروز مهند

داريوش فروهر ،دكتر يداهلل سحابي ،دكتر صـباغيان و

دكتر سامي بههمراه عدهای ديگر كه جزء هيئت حسننيتت متیباشتند ،بتا
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شيخ عزالـدين حسـيني و عناصتر ضتدانقالب در قلعته ديتزه متذاكره
داشتهاند ،كه پس از مذاكره به پادگان سردشت آمده بودند .من آنها
را زمتتانی كتته متتیخواستتتند پادگتتان را تتترك كننتتد ديتتدم .آنهتتا و
همراهانشان با تعدادی خودروی نظامی بههمراه عدهای افراد مسلح از
دموكراتها ،بهعنوان اسكورت بهطرف ربط رفتند.
در پادگان سردشت تعدادی مسلح را كه از قدرت جسمانی خوبی
ه برخوردار بودند ،به عنوان تأمين در كنار هيئت حسننيتت بودنتد.
من خيلی بادقت به آنها نگاه میكردم و سعی می نمودم چهترههتای
آنها را بهخاطر بسپارم .يكی از آنها متوجه نگاه های عميق من شد و
با دوست ديگرش نزد من آمد و با لهجته ختاص زبتان كتردی گفتت:
جناب سروان بدجوری نگاه میكنی؟ گفت آيتا اشتكالی دارد؟ يتا بته
خودت شک داری؟ او واقعاً مشكوك شده بود و نگران بهنظر میرسيد.
ولی در ادامه صحبت هايش متوجه شدم او يكی از افترادی استت كته
جادههای اطراف سردشت را ناامن میكنتد .او بته متن گفتت ،مراقتب
خودت باش .به اوگفت بهتر است شما بيشتر مراقب خودتان باشيد .او
خيلی عادی نسبت به خرابكاری هايش اعتراف میكرد و ستعی داشتت
روحيه من را متزلزل كند .من هت يتک جنتگ روانتی ختوبی بته راه
انداخت  .به آنها گفت سعی كنيد جلوی متن فاهرنشتويد! و .....ولتی
شرايط به گونه ای بود كته صتالح نبتود بتا آنهتا بحتث نمتاي  ،زيترا
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مسئوالن دولت با آنها مشغول مذاكره صتلح بودنتد .ستپس آنهتا بتا
خودروهای خودشان كه بهعنوان اسكورت به پادگان آمده بودند ،پادگان
را بهطرف ربط ترك كردند .من برحسب اتفاق روز خوبی را برای رفتتن
به پادگان سردشت انتخاب كرده بودم .زيرا آن روز بهدليل حضور هيئت
مذاكره كننده ،منطقه از امنيت خوبی برخوردار بود .من عصر همان روز،
بعد از رسيدگی به اوضاع شخصی خودم با روحيهای خوب به راه افتادم
و عليرغ خرابی جاده و مشكالت راه بدون حادثه به مقصد پايگاه محل
مأموريت رسيدم.
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ورود گردان  818پياده ازتيپ  33هوابرد به منطقه سردشت

نيمه دوم آذرماه عناصری ازتيپ  22هوابرد بهعنوان پيشرو ،برای
تعويض نيروهای گردان  317پياده لشكر  3پيتاده مركتز بته پادگتان
سردشت آمدند ،هماهنگیها انجام شد و بعتد از  2روز نفترات گتردان
 363پياده تيپ  22هوابرد به فرماندهی سرهنگ قاضي كه بسيار افسر
منضبطی بود ،در منطقه حضور يافتنتد .يتک گروهتان بته فرمانتدهی
سروان عاقبتي به پايگاه ما جهت تعويض گروهان  2آمدند كه تعويض
بهخوبی و خيلی سريع انجام گرفت .من به عنتوان ديتدهبتان گروهتان
جديد ،با فرمانده گروهان سروان عاقبتی آشتنا شتدم .حضتور متن در
ديدگاه برای توجيه آن گروهان بسيار مؤثر بود .سترگروهبان گروهتان
جديد ،استوار ميرشكاري بود كه درجهدار بسيار ورزيده و ختوبی بتود
زيرا تالش وی را در آماده كردن پايگتاه شتاهد و نتافر بتودم ،خيلتی
سريع گروهان عملياتی شد .در قسمت جنوبغربی پايگاه ما يک دسته
پياده از هوابرد مستقر شد كه يكی از ه دورهایهتاي بتهنتام سـتوان

جهانگير خوشخواه فرمانده آن دسته بود .ديدار بتا او كته از دوستتان
بسيار صميمی من در دانشكده افسری بود ،براي خيلی جالب بود .من
با او نيز درخصتوص ديتده بتانی آتتش توپخانته و خمپتاره هتای آنتان
هماهنگی نمتودم .خيلتی خوشتحال بتودم كته در آن شترايط همترزم
يكديگر بودي  .ايشان در سال3106در منطقه سوسنگرد و دهالويه در
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منطقه جنوب كشور ،در تيتپ  22هتوابرد در حتين عمليتات گشتتی
توسط نيروهای عراقی به شهادت رسيد.
روز بعد از استقرار يگان هوابرد سرهنگ قاضي ديده بانان را احضار
و دستورات خود را جهت تأمين منطقه صادر كردند و از متا خواستت
كه دقت بسياری داشته باشي تا غافلگير نشوي  ،البته ايشان با نفرات
آتشبار جداگانه صحبت كردند .سرهنگ قاضی در اولتين ديتدارش در
پادگان سردشت به ما گفت:
ما به اين منطقه آمده اي تا به مردم كمک كني  ،نيامده اي كته
با آن ها بجنگي  ،اين موضوع را همه مردم سردشت بايد بدانند و بته
ما اعتماد داشته باشند تا با كمک و ياری يكديگر امنيتت منطقته را
برای مردم برقرار سازي  ،اما با عناصر خرابكتار و كستانیكته امنيتت
مردم را به مخاطره می اندازند مقتدرانه برخورد می كني .
ما با يگان جديد و تدابير فرمانده مقتدر و توانمند آن در منطقه
به نحو بسيار مطلوبی آرايش گرفتي وكما فی السابق از حتري شتهر
دفاع می كردي  .يادم می آيد كه يكی از فرزندان اهالی شهر سردشت
شديداً بيمار بود و اگر به يک بيمارستان مجهتز نمتی رستيد شترايط
بدی پيدا كرده و احتمال داشت به واسطه شدت بيماری جان خود را
از دست بدهد .منطقه ه فاقد پزشک حاذق بود .وقتی موضوع را به
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سرهنگ قاضی اطالع دادند ،ايشان سريع دستور داد يک فروند بالگرد
آن كودك را به همراه والدينش به اروميه انتقال دهند تا فرزندشتان از
آن شرايط حاد ناشی از بيماری ،بهبود يابد .مردم شهر از اين برختورد
مردمی فرمانده پادگان آگاهی يافتند .از آن به بعد سرهنگ قاضـي در
بين مردم شهر از محبوبيت خاصتی برختودار شتد ،كته بترای امنيتت
منطقه بسيار مؤثر بود .او به مردم می گفت :من بته همتراه مستئوالن
شهر ،به شما كمک می كني  .اما به هيچ وجه خرابكاری را نمیپذيري
و به شدت برخورد خواهي كرد .اين شما مردم هستيد كته در امنيتت
شهر و پايگاه ها می بايست به ياری ما بياييد .نيروهای ارتش از شتماها
هستند ،سربازان ارتش فرزندان شما هستند و به ياری شما نياز دارند.
البته بعد از استقرار نيروهای تيپ  22هوابرد در منطقه ،سرمای هوا به
اوج خود رسيد و برف منطقه را پوشاند و فعاليت چنتدانی در منطقته
نبود و منطقه ه  ،آرام بود.
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تعويض آتشبار و پايان مأموريت در سردشت و حركت به سمت كرمانشاه

خوشبختانه با گذشت زمان و با پيگيری فرمانده گروه  11توپخانه،
مأموريت ما نيز به اتمام رسيد 2 ،ماه زندگی درشرايط بسيار سخت ،متا
را آبديده كرد و تجربهای خوب كسب كردي  ،دوری از ختانوادههايمتان
خصوصاً برای نفرات متأهل واقعاً سخت گذشت .يک آتشبار از گروه 33
توپخانه برای تعويض آتشبار ما به پادگان سردشت آمد .متن ديتدگاه را
با تجهيزاتش و آنچه را كه شخصاً تهيته كترده بتودم بته ستروانی كته
بهعنوان ديدهبان تعيين شتده بتود تحويتل دادم .متن فقتط تجهيتزات
نظامیام را با خود برداشت و هرچه را كه داشت به او تحويل دادم ،زيرا
میدانست در آن سرما ،آن افسر ديدهبان هرچه داشتته باشتد ،بتاز هت كت
است .من پس از توجيه كامل وی و انتقال تجارب به ايشان در مدتی كته در
آنجا بودم و آنچه را كه متیدانستت و تجربته كترده بتودم ،بتا او در ميتان
گذاشت و با وی خداحافظی كرده و سپس به پادگان سردشت آمدم .سـتوان

شيخ كه او ه ه دوره من بتود بتا آن يگتان توپخانته در سردشتت حضتور
داشت ،او را ديدم ولی فرصتی نداشتي كه زمان بيشتری با ه باشتي  ،زيترا
دو فروند بالگرد شنوك برای جابجايی ما به كرمانشاه منتظرمان بودند .بعتد از
سوار شدن به بالگردها به سمت كرمانشاه حركت كردي  .از منطقتهای ختارج
میشدم و خداحافظی میكردم كه در عين سختیها من را آبديده كرده بود.
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من آنجا را با كولهباری از تجربه تترك كتردم كته مطمئنتاً در زنتدگی
نظامیام مفيد خواهد بود .شايد ديگر نتوان اين منطقته را ببيتن ولتی
درسهای زيادی را من در اين منطقه آموخت كه هيچ وقت از ختاطرم
محو نخواهد شد .در بين راه بين شهر بانه و ستقز هتوا طوفتانی شتد و
پرواز برای بالگردی كه ما در آن بودي غيرممكن گرديد .خلبانان با ه
مشورت میكردند و میگفتند ،يا بايد برگردي  ،يا اينكه به سقز بتروي
و در پادگان سقز به زمين بنشيني  .يكی از بالگردها به سقز رفتته بتود
ولی بالگردی كه ما در آن بودي بهدليل شدت بارش برف در بين راه در
حوالی سقز در كنار يتک رودخانته بته زمتين نشستت .متدتی در كنتار
رودخانتته توقتتف داشتتتي  ،اوضتتاع بستتيار پرالتهتتاب و بتتدی را ستتپری
میكردي  ،خلبان بالگرد مرتب تماس میگرفت ،اوضاع هر لحظه بدتر و
بحرانی میشد .باالخره پس از مدتی از شدت بارش برف كاستته شتد و
بالگرد پرواز كرد و بعد از دقايقی در پادگان سقز به زمين نشست .همته
تعجتتب كتترده بتتودي ! عجتتب سرنوشتتتی! واقعتاً شتترايط بتتدی را در راه
گذراندي زيرا هر لحظه امكان برخورد بتالگرد بته ارتفاعتات موجتود در
منطقه متصور بود ولی خلبانان بالگرد با ورزيدگی تمام متا را ستال بته
پادگان سقز رساندند.
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موضوع مهمی كه در درگيریهای كردستان نبايد فرامتوش كترد،
حضور فعال بالگردهای رزمی و پشتيبانی رزمی هوانيروز نيروی زمينتی
ارتش بود كه قبل از انقالب خريداری و بهدست نيروهای انقالب افتتاده
بود كه از خلبانان و نيروهای پتروازی شتجاع و بستيار آمتاده بتا ستطح
آموزشی بااليی بهرهمند بود كه قادر بودند در هر منطقه عمليات انجتام
دهند .چنانچه هوانيروز و نيروی هوايی عمليات نيروی زمينی و ديگتر
نيروهای انقالب را در كردستان حمايت و پشتيبانی نمیكردند ،مطمئناً
شرايط بهگونه ای رق میخورد كه مشكلآفرين بود .در پادگان سقز در
آسايشگاههای يک آتشبار توپخانه مستقر شدي  .افسری بته نتام سـروان

تاجالديني از ما حمايت و پذيرايی نمود .هرچند ميهمانان ناخوانده بودي
ولی ايشان تمامی تالشش را برای آسايش ما انجام داد .بعتد از ايتنكته
اسكان يافتي من و ستوانيكم داريوش مجتهدي تصمي گرفتي بته شتهر
رفته تا با خانوادههايمان تماس گرفتته و ضتمناً شتامی را هت در ستقز
صرف كني  .به شهر رفتي و شام را در يک چلوكبابی جنب يک ميدان
در شهر صرف كتردي  ،متدتی بتود كته غتذای گترم نختورده بتودي و
چلوكبابی خوردي كه به نظر خيلی لذيذ بود .داخل رستوران بودي و از
آنجا بيرون رستوران كامالً مشخص بود .مردان مستلحی را متیديتدي
كه مرتب در حال رفتوآمد هستند .آنها ما را زير نظر داشتند ،من فكر
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میكردم كه آنها نيروهای دولتی و افراد كميتته هستتند و يتا افترادی
هستند كه از شهر محافظت میكنند ،در صورتیكه اين چنين نبود.
بعد از صرف شتام بتهطترف مختابرات شتهر كته در نزديكتی ميتدان و
رستتتوران بتتود حركتتت كتتردي  .در بتتين راه ديوارهتتای شتتهر مملتتو از
شعارهايی بود كه روی آنها را گروههای مختلف نوشته بودند.
در قسمتهايی ه اعالميههايی را كه روی ديوارهتا نصتب شتده را
مشاهده كردي كه اصالً صحنه مناسبی نبود .واقعاً امنيت نعمتی است كه
مردم میبايست در هر زمان شكرگزار آن باشند و برای كسانی كه امنيت
را برای آنها به ارمغان میآورند احتترام قائتل شتوند .در مختابرات شتهر
بودي و منتظر بودي تا با ختانوادهمتان تمتاس بگيتري  .در همتين اثنتا،
متوجه چند مرد مسلح شدي كته متا را بته يكتديگر نشتان متیدادنتد و
نگاههای عجيبی ه به ما میكردند .شک كتردي و نگرانتی وجودمتان را
گرفت ،در همين لحظات يكی از آنها به متا نزديتک شتد وگفتت :بلنتد
شويد!! من به او گفت شما چه كسی هستيد؟ گفت صتحبت نكتن ،بلنتد
شو!! گفت اول بايد تلفن كن  ،بعد ببين شما چه میگوييد .او اجازه تلفن
زدن را به ما داد ،من با پدرم صحبت كردم ،خيلی نگران بود و خيلی هت
خوشحال شد ،از من پرسيد چه زمانی به تهران میآيی؟ با شترايطی كته
بهوجود آمده بود خيلی مختصر گفت معلوم نيست .خداحافظی كردم و از
كيوسک تلفن بيرون آمدم .ستوان داريوش مجتهدي ه تلفن زده بتود .آن
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مرد ،ما را نزد رئيس خود برد ،او كه مردی تنومند و بلندقتد بتود بته متا
گفت ،چطور جرأت كردهايد وارد شهر شويد آنه با اين وضتع و قيافته؟
گفت مگر چطور شده؟ گفت شانس آورديد دستت افتراد كوملته نيفتاديتد
وگرنه تكه بزرگتان گوشتان بود!! آنها جزء حزب دموكرات كردستان بودند
ولی بهنظر میرسيد سرگرد عباسي رئيس آنهتا بتود و كمتی ماليت تتر از
كوملهها بودند .آنها گفتند :اگر فقط يک خيابان آن طرفتر رفتته بوديتد،
مطمئناً شما را میكشتند .آنها  1نفتر مترد مستلح بودنتد ،بعتد از متدتی
مشورت و هماهنگی با يكديگر رئيسشان از ما پرسيد از كجا میآييد؟ بته
آنان گفتي از سنندج میآيي و به سردشت میروي  .متوجه شدند كه ما
درست نمیگوئي و گفتند آيا شما از سردشت نمیآييد؟ سكوت كردي و
در ادامه گفتي مگر برای شما فرقی میكند كه از كجا میآيي ؟ آنها متا
را سوار يک دستگاه جيپ لندرور كردند ،بترف هت بتهشتدت متیباريتد.
ساعت حدود  2266شب بود ،آنها ما را به پادگان رستاندند .درب عقتب
جيپ را باز كردند و گفتند ،برويد .من فكر میكردم آنها میخواهنتد متا
را جلوی درب پادگان به رگبار ببندند و بكشند .به آنها گفت  ،اين رست
جوانمردی و مردانگی نيست ،ما كه مسلح نيستي  ،شما هت خودتتان را
جوانمرد میدانيد و خيلی از مردانگی دم میزنيد! يكتی از آنهتا پاستخ
داد ،صحبت نكنيد فقط زود برويد .از خودرو پياده شتدي در حتال دور
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زدن بودند كه من و ستوان مجتهـدي خودمتان را در داختل گتودالی در
كنار پادگان انداختي كه احتماالً مورد اصابت گلوله قرار نگيري .
اين تنها كاری بود كه می توانستي انجام دهي  .ولی آنهتا قصتد
سوئی نداشتند و رفتند .به پادگان كه رسيدي  ،جناب سروان علمي كته
خيلی نگران ما بود ،موضوع را جويا شد كه متا كتل متاجرا را تعريتف
كردي  ،جناب سروان تاجالديني كه در آن جمع بود گفت :واقعتاً شتانس
آوردهايد كه شما را نكشتهاند!! چرا به شهر رفتيد؟ گفتتي اطالعتی از
اوضاع شهر نداشتي  ،كسی ه ما را توجيه نكرده بود .ما بیاحتيتاطی
و بی انضباطی كرده بودي كه ناشی از عدم آگاهی ما نسبت بته وضتع
شهر بود .شب را در پادگان گذراندي و فردای آن روز ،بارش برف قطع
شد و میخواستي پرواز كني  .خلبانان از پرواز امتنتاع كردنتد ،آنهتا
تصور میكردند سوخت بالگردهتا اشتكال دارد و پترواز را تتا آزمتايش
نكردن بنزين غيرممكن میدانستند .باالخره يک ستاعت بعتد مشتكل
مرتفع شد و به طرف كرمانشاه حركت كردي  .وقتی به پايگاه هوانيروز
كرمانشاه رسيدي سروان تقيزاده كه قبالً جناب سروان علمي وی را برای
هماهنگی های الزم فرستاده بود ،ما را راهنمايی كترد .ايشتان تمتامی
كارها را انجام داده بود و ما ب رای رفتن بته تهتران مشتكلی نداشتتي .
سوار اتوبوس هايی كه برای جابجايی ما پيشبينی شتده بتود شتدي و
به طرف تهران حركتت كتردي  .وقتتی بته تهتران رستيدي عتدهای از

تعويض آتشبار و پايان مأموريت در سردشت و337/ ...

دوستان و فرماندهان منتطرمان بودند .جلوی ما گوسفندی را قربانی و
فرمانده گروه ،جناب سرهنگ مهدي صدري از زحمات تمام نفرات گردان
تشكر نمودند و مدت  26روز به همه مرخصی دادند تا نفرات ،با تحمل
آن همه سختیها استراحت كافی كرده و بتواننتد بتا روحيته ختوب بته
خدمت مقدس خود ادامه دهند .اما هرچه در گذشته بيشتر تأمل كني ،
ه خود را بهتر میشناسي و ه جامعهمان را ،زيترا همته پديتدههتا و
رفتارهای فردی و اجتمتاعی ،ريشته در گذشتته دارد .بتا شتناخت ايتن
ريشتتههتتا متتیتتتواني ارزيتتابی درستتتت تری از ختتود داشتتته باشتتي  .از
كردههايمتان ختواه فتردی ،ختواه اجتمتاعی درس بگيتري  .متیتتواني
راه حلهای مناسب برای مشكالتمان پيداكني  .نيازهتای واقعتیمتان را
تشخيص دهي و در راه سعادت و كاميابی گام برداري  .به همين دليتل
است كه بخشهای قابل توجهی از آيات قرآن كري و كالم همه بزرگان
و دانشمندان به ذكر تاريخ و توصيه مطالعه و تأمل در آن اختصتاص
دارد .تاريخ پيامبران ،اقوام ،جوامع ،جنگ ها و .....و نيز زنان و مردانی
كه اكنون در ميان ما نيستند .همچنان كه می داني تاريخ تنهتا ذكتر
اعمال پادشاهان و تحوالت سياسی جوامع نيست .بلكته سرگذشتت
علوم و فنون ،هنرها و هنرمندان ،قهرمانان و رزمندگان ،همه و همه
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تاريخ است و هر يک جنبه هايی از زندگی اجتماعی انسان را شامل
می شود ،خصوصاً رزمندگان ،آن هايی كه به مرگ لبخند زدند.
آنهايی كه حوادث تلخ و شيرين بیشماری را در سختتترين شترايط
تجربه كردند .همانند آنچه را كه به گونهای فشرده و قستمتهتايی از
حوادث و زندگی سخت و طاقت فرسای رزمندگان در غرب كشتور بته
رشته تحرير درآمد ،میتواند مفيد و لذتبخش باشتد .متن كته ختود
شاهد و نافر حوادث آن روزگار بودم درسهايی از زنتدگی در شترايط
سخت گرفت كه در دوران جنگ تحميلی براي بسيار مفيتد بتود .بته
افسران ،درجه داران و سربازان جوان توصيه می كن خاطرات سربازان
قديمی را مطالعه و از آن درسهای الزم و ضروری زنتدگی ستربازی در
شرايط سخت و فداكاری برای كشور و آرمانهای مردم را بياموزند.
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خاطرات افسران گردان  833توپخانه از مأموريت سردشت

سرهنگ بازنشسته داود صادقي كوشا درخاطراتش از منطقه سردشت در
سال 3129می گويد:
روزهای پايانی مأموريتمان در سردشت بود كه من در گروهان مستقر
در ربط بهعنوان ديدهبان مشغول انجام وفيفه بودم .ديدهبان آتشبار
جديد كه آتشبار ما را تعويض نمودند به ديدگاه آمد و من ديدگاه را با
كليه وسايل به او تحويل دادم .بعد از توجيه ديدهبان جديد با يک فروند
بالگرد  231به پادگان سردشت آمدم .وقتی نزد سرپرست آتشبار سروان

غالمرضا علمي رفت ايشان مأموريت جديدی به من محول نمودند.
مقرر شده بود من به ديدگاه مستقر در تپه آنتن حوالی پادگان جهت
تحويل و تحول بايگان جديد به آنجا بروم .من با يک دستگاه خودروی
جيپ اوآز به رانندگی سرباز كاشي كه به مسير آشنايی داشت بهطرف
ديدگاه حركت كردي  .من در خودرو مشغول مطالعه مدارك تحويل و
تحول بودم كه به همين دليل ،توجهی به مسير حركت نداشت  .بعد از
طی مسافتی حدود  1الی  1كيلومتر متوجه شدم سرباز راننده ،مسير را
اشتباه رفته است .به اوگفت فاصله ديدگاه تا پادگان اينقدر نبود! جاده را
اشتباه آمدهاي  .ما اشتباهاً بهطرف غرب سردشت در مسير جاده
بويران رفته بودي و جاده كامالً برايمان ناآشنا بود.
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قصد برگشتن را داشتي كه ديدم يک نفر با آرپیجی 7بتهطترف متا نشتانه
گرفته و چندين نفر مسلح هت بتا فاصتله ،در نزديكتی او در طترفين جتاده
ايستادهاند .آنها به ما ايست دادند .من بته راننتده گفتت بايستتد .ايستتادي ،
يكی ازآنها نزديک ما آمد من فكركردم آنها نيروهای خودی هستند!
به آن ها گفت ما مسير را اشتباه آمدهاي  ،اين جا كجاست؟ آنها
دور خودرو را گرفته و ما را به محاصره خود درآوردند .يكی از آنها به
ما گفت ،بايد بروي نزد فرمانده! در آن زمان متوجه شدم چته اشتتباه
بزرگی مرتكب شده اي  .در افكار خودم گفت  ،يا امام رضا خودم را بته
تو می سپارم .اين جمله را گفت و با آنها رفتي .
آن ها ما را خلع سالح كردند ،واقعاً در آن لحظات كاری از متا ستاخته
نبود و هيچگونه عكسالعملی نمیتوانستي انجام دهتي و چتارهای نداشتتي
جز اينكه همراه آنان نزد فرماندهشان بروي تا ببيني چه پيش میآيد.
با خودروی جيپ بعد از طی يک كيلومتر به محلی رستيدي  ،توقتف
كردي و از خودرو پياده شدي  .آنها متن را نتزد فرمانتدهشتان بردنتد .وی
جوان قدبلند و خوشسيمايی بود .او دست من را گرفت و قدمزنتان از متن
پرسيد ،از كجا میآييد؟ به او ماجرا را گفت  .او گفت مثل ايتنكته تتازهوارد
هستيد و به منطقه آشنايی نداريد؟ گفت بله .او من را نمیشتناخت و فكتر
میكرد من جزء يگان هوابرد (تيپ 22هوابرد) هست  .ستپس وی در ادامته
صحبتهايش به من گفت ،شما آمدهايد به اين منطقه كه متا را بكشتيد؟
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به او گفت ما برای حف جان و مال و ناموس شما و برای تأمين امنيت
شما به اين منطقه آمده اي  .چه كسی به شما گفته ما برای كشتن شما
آمدهاي ؟ من با حرفهای خودم و واقعيات آن زمان سعی كردم روح آن
جوان را تسخير كن و او را نستبت بته اشتتباهاتش آگتاه نمتاي  .او بته
صداقت من پی برد و به من اعتماد نمود و تحت تأثير قرار گرفت .به او
گفت بر من واجب است كه برای كشورم و مردم كشورم بميرم.
او در فكر فرو رفت و دفايقی تأمل كرد .متوجه تغيير حالتش شدم،
جايگاه آن جوان آنجا نبود ولی متأسفانه فريب خورده بود .اگر شرايط
بهگونهای بود كه میتوانستي آنها را راهنمايی كني يقيناً تعداد زيادی از
آنها از اعمالشان پشيمان شده و به آغوش باز ملت برمیگشتند.او من را
به مقر خودشان نبرد و اطالع ه نداشت كه در آنجا چه اتفاقی در شرف
انجام است .آنها جزء نفرات حزب دموكرات كردستان بودند و همگی
مسلح بودند .در آن لحظات فقط اميدم به خداوند بود و درخواستی كه از
امام رضا كرده بودم .در آن زمان هيئت حسننيت دولت با دموكراتها و
كوملهها در حال مذاكره بودند و بين نيروهای دولتی و آنها آتشبس بود.
آنها ه سعی میكردند رضايت ما را جلب كنند .از طرفی تيپ  22هوابرد ه
از يگانهای قوی و توانمند ارتش بود و گردان مستقر در سردشت به فرماندهی
سرهنگ قاضی نيز از يگانهای خوب و نمونه آن زمان بهشمار میرفت.
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سرهنگ قاضي ه طی اخطاری به آنها گفته بود ما برای كمک به مردم
به اين منطقه آمدهاي ولی به هيچ عنوان در برابر خرابكاری و عمليات
چريكی و ضد نظام جمهوری اسالمی گذشت نخواهي كرد و قاطعانه
برخورد مینمايي و به نيروهای شورشی اعالم كرده بود ،اگر يک سرباز از
نيروهای ارتش كشته شود مطمئن باشيد تاوان سنگينی را میبايست
بپردازيد .آنها ضمن اينكه از يگانهای قوی ارتش هراس داشتند به
فرماندهی سرهنگ قاضی ه اعتماد و اعتقاد داشتند .لذا اين مالحظات در
تصمي گيری آنها نيز تأثيرگذار بود .بعد از مدتی حدوداً  12دقيقه آنها من
و سرباز كاشی را رها كردند و مسير برگشت را به من نشان دادند.
من به آنها گفت سالح كمتریام (كلتت33/11كمتری) و تفنتگ ژ1-
سرباز همراه را بدهيد .آن مرد كه فاهراً سمت فرماندهی آن گروهتکهتا
را داشت دستورداد سالحهايمان را آوردند و تحويلمتان دادنتد .ستالحهتا را
دريافت و سوار خودروی جيپ شدي كه سرباز راننده به متن گفتت ،جنتاب
سروان فشنگهاي را كه يكصد تير بود به من ندادنتد .متن از ختودرو پيتاده
شدم و نزد آن فرمانده رفت و به اوگفت  ،فشنگهای تفنگ سربازم را نفراتت
به ما تحويل ندادند .ايشان مجدداً دستورداد فشنگها را به ما تحويل دهند.
سوار خودرو شدي و حركت كردي كه مجدداً سرباز كاشي به متن گفتت،
جناب سروان آنان كيسه خواب من را نيز برداشتهاند كه اآلن متوجه شتدم!
از عملكرد سرباز راننده واقعاً عصبانی شدم و نمیدانست چه كاری بايد انجام ده .
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دوباره برگشت نزد آن فرمانده ،او با ديدن خودروی ما جلو آمد و گفتت
ديگر چه شده؟ به او گفت نيروهای شما كيسته ختواب ستربازم را نيتز
برداشتهاند كه آن را تحويل ما ندادهاند .بته او گفتت بتهنظتر متیرستد
نيروهای شما تمامی وسايل و تجهيزات ما را در زمانی كوتاه بته غتارت
بردهاند .او خيلی عصبانی شد و يكی از نفتراتش را كته او متارا نتزد وی
برده بود صتدازد .وقتتی آن فترد نتزديكش شتد ،دو ستيلی محكت بته
صورتش زد و شديداً از او و ديگر نيروهايش توضيح خواست .او با زبتان
كردی صحبت میكرد كه متوجه نمتیشتدي ولتی از حركتاتش كتامالً
مشخص بود كه به غيرتش برخورده بود .بهنظر میرستيد از آنهتا توضتيح
می خواست كه چرا آبروريزی متی كنيتد؟ كيسته ختواب را آوردنتد و بته متا
تحويل دادند و ما به پادگتان برگشتتي  .در پادگتان موضتوع را بته دوستتان
تعريف میكردم كه هيچكس باور نمیكرد .همگی میگفتنتد چنتين چيتزی
امكان ندارد! آن ها اگر شما را می گرفتند حتماً می كشتند .من به آنها
نگفت كه چه كسی مراقب من بود .من اين امداد الهتی و لطتف امتام
رضا(ع) را هيچ وقت فراموش نخواه كرد .بعد از اين كته مأموريتمتان
پايان يافت و به تهران آمدم اولين كاری كه انجام دادم ايتن بتود كته
خيلی سريع بل يط رفت و برگشت هواپيما بترای مشتهد مقتدس تهيته
كردم و به همراه همسرم به پابوسی آقا امام رضا رفتي .
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سروان بازنشسته محمد زماني در خاطراتش از مأموريت سردشت
كردستان میگويد:
در آخرين روزهای مهرماه سال 3129درگيتریهتای مستلحانه در
شهرهای كردستان شدت گرفت .گفته میشد در درگيتریهتای مهابتاد
تعداد  71نفركشته شدهاند .اوايل آبانماه مذاكرات و گفتگو با شورشيان
و گروهکهای كومله و دموكرات وارد دور تازهای شده بود .پس از اعالم
آتشبس ،دولت موقت مهند بازرگان هيئتی را انتخاب و برای متذاكره
به استان كردستان اعزام نمود .با استفاده از آرامتش نستبی كته بعتد از
اعالم آتشبس ،در مناطق مختلف كردستان بهوجتود آمتده بتود تعتداد
ديگری از نيروهای ارتش كه در حال آمادهبتاش بتهستر متی بردنتد بته
كردستان اعزام شدند .منظور از استقرار يگانها ،حف امنيت شتهرها و
كنترل بيشتر در مناطق حساس و حياتی بود.
گردان  199گروه  11توپخانه از جمله يگانهايی بود كه برابر اوامر
صادره از نيروی زمينی توانست يک آتشبار نمونه و كامل را به استتعداد
حدوداً  316نفر از بهترين پرسنل خود سازماندهی و به كردستان اعزام
نمايد .من و چند نفر از همكاران از جمله مرحتوم اسـتوار حبيـب لطفـي،
استوار علي مالپروانه و استوار قاسـمعلي زنجـاني نيتز بتهطتور داوطلتب بتا
آتشبارمذكور همراه شدي  .متا ،بعتد از انجتام كارهتای مقتدماتی در تتاريخ
 29/9/9بهوسيله هواپيمای سی 316-بهطرف كردستان حركت كردي .

خاطرات افسران گردان  199توپخانه از322/ ...

در همان روز در پادگان سنندج مستقر شدي تا با صالحديد فرمانتدهان
در يكی از مناطق كردستان وارد عمل شوي  .رفت وآمتد در داختل شتهر
بهدليل عدم امنيت كافی برايمان امكتانپتذير نبتود .همكتاران معمتوالً از
طريق اخبار راديو از حوادث روزانه در سراسر كشور مطلع میشدند.
آتش بس اعتالم شتده در نقتاط مختلتف كردستتان اغلتب توستط
گروههای مختلتف نقتض متی گرديتد .متا مجروحتانی را كته بتهدنبتال
درگيریها گاهاً بهوسيله بالگردهای هوانيروز از نقاط مختلف به پادگتان
سنندج آورده میشدند تا به بيمارستانها انتقال داده شوند را مشتاهده
میكردي  .با شدت گترفتن درگيتریهتا بتين گتروههتای ضتدانقالب و
نيروهای دولتی ،سرانجام با صتالحديد فرمانتده لشتكر 29پيتاده مقترر
گرديد كه از راه هوايی بهطرف سردشت حركت كني  .با وجتود نتاامنی
در جادههای ارتبتاطی منتاطق مختلتف كردستتان ،حركتت از راه زمينتی
بهطرف سردشت امكانپذير نبود .لذا با اصرار سروان غالمرضا علمي معتاون
فرمانده گردان استفاده از راه هوايی برای اعزام بته منطقته سردشتت متورد
موافقت فرماندهان قرار گرفته بود .سرانجام تعتدادی از پرستنل آتشتبار در
سری يك بهعنوان نفرات پيشرو بهوسيله سه فروند بتالگرد  231بتهطترف
سردشت حركت كردي  .پادگان سنندج در تيررس سالحهای افراد ضدانقالب
قرار داشت لذا معطل ماندن بالگردها بهمدت طوالنی در آنجا صالح نبود.
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به همين دليل وسايل پرندهای كه برای سوار و پيتاده كتردن نيروهتا و يتا
تخليه و بارگيری مهمات و جابجتا كتردن مجروحتان در ميتدان صتبحگاه
پادگان به زمين مینشستند بعد از انجتام كتار و بتارگيری بالفاصتله بتدون
فوت وقت از آنجا به پرواز درآمده و محل را ترك مینمودند.
آن روز نيز در حالی كه همه نفرات در حال صترف ناهتار بودنتد
ناگهان صتدای بالگردهتا بته گتوش رستيد و بته دنبتال آن بتا اعتالم
آماده باش ،فتوری و بته طتور شتتابزده دستتور جمتع آوری وستايل و
بارگيری به بالگردها صادر گرديد .نفرات انتخابی پيشرو ،خيلی سريع
آماده شده و سوار بالگردها شدند و من نيز همتراه آن هتا در بتالگرد
سوار شده و بالگردها يكی پس از ديگری بته پترواز درآمدنتد .پترواز
بالگردها بر فراز ارتفاعات كردستان در حالی كه گاهی توسط عناصتر
ضدانقالب به آن ها تيراندازی می شد بسيار خطرنتاك بتود و شترايط
بدی را ما در هنگام پرواز به وجود آورده بود .اوج گيتری بالگردهتا در
نقاط مرتفع و ك شدن ارتفاع پرواز در مناطق هموار به طور ناگهانی
موجب باال و پايين رفتن مكرر بالگردها و در نتيجته حالتت تهتوع و
استفرا در بين اكثر نفرات گرديد .بيشتر افراد مجبور شتدند بترای
جلوگيری از آلوده شدن تجهيزات در داخل بالگرد ازكاله آهنی خود
برای دفع تهوع استفاده نمايند.
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خوشبختانه من در آن روز بتهعنتوان مستئول ارتبتاط و مختابرات
آتشبار درگير هماهنگی و تبتادل اطالعتات در متورد كليتدهای رمتز و
فركانس كار بیسي ها با مسئول مخابرات لشكر  29پياده بودم وبا چند
تن از ساير همكاران به همين دليل ،موفق به صرف غذا نشتده بتودي و
در هنگام پرواز حال مساعدتری داشت .
در بين راه هنگتام پترواز ،خلبانتان بالگردهتا بتهدليتل نبتودن امنيتت
مسيرهای هوايی و تيراندازی اشرار بهسوی آنها و بارش بترف از ادامته
حركت و رفتتن بته شتهر سردشتت منصترف شتدند .خلبانتان بتهطتور
اضطراری بالگردها را بهسمت پادگان بانه هدايت كترده و در آنجتا بته
زمين نشستند .بعتد از بتاز شتدن درب بالگردهتا ،نفترات يكتی پتس از
ديگری با كالههای آهنی خود كته آلتوده بودنتد از بالگردهتا بته پتايين
می پريدند .فرمانده پادگان بانه بهخاطر وضع موجود و شرايط بد منطقه
بسيار عصبی بهنظر میرسيد .ه زمان با فرود بالگرد ،فرمانده پادگان بتا
چند نفر از همراهانش باعجله بهطرف ما آمدند و نسبت به فترود آمتدن
بالگردها و پيتاده كتردن نيروهتا بتدون همتاهنگی قبلتی بتا وی بستيار
معترض بود.
آنها می گفتند در اطراف پادگان شورشيان كمين كردهاند و هر لحظه
امكان حمله آنها به وسايل پرنده متصور است.
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در حالیكه آنها با خلبتان هتا مشتغول گفتگتو بودنتد ،نفترات از
بالگردها پياده می شدند .ناگهان بر اثر چرخش بال بالگردها و باد ايجاد
شده ناشی از آن،كاله آهنی دو تن از سربازان كه در حال پياده شتدن
بودند از دستشان رها شد و محتوياتشان كه قبالً در موردشان صحبت
كرده بودم به اطراف و روی لباس های فرمانتده پادگتان و اطرافيتانش
پاشيده شد .فرمانده پادگان كه قبالً نيز بتر اثتر شترايطی كته بته وی
تحميل شده بود عصبانی به نظر متی رستيد بته دنبتال ايتن پتيش آمتد
برآشفت و ناگهان سالح كلت كمری خود را بيرون كشتيد و بتهطترف
يكی ازخلبانان گرفت و بلند فرياد می كشيد و خطاب به وی با لحنتی
بسيار تند گفت ،چرا اين نيروها را بدون هماهنگی قبلی در اين محتل
پياده كرده ای؟ فرمانده پادگان بانه بسيار عصبانی شده بود كه باالخره
با وساطت جمعی از همكاران ،او را دعوت به آرامش و خويشتتن داری
كردند .شرايطی كه برای خلبانان بهطور پيش بينی نشده در حين پرواز
به وجود آمده بود برای وی توضيح داده شد .معطل ماندن بالگردها در
پادگان ،در محلی كه در تيررس عناصر ض دانقالب قرار داشت اصالً بته
مصلحت نبود .ضمن اين كه به تاريک شدن هوا ه نزديک میشدي و
شرايط پياده كردن نيرو به صورت جمعی در پادگان كوچک سردشتت
نيز فراه نبود و خطرات زيادی را دربتر داشتت .لتذا بعتد از ايتنكته
فرمانتتده پادگتتان قتتدری آرام شتتد و عصتتبانيت وی فتتروكش كتترد بتتا
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ه فكتری و مشتورت يكتديگر بالگردهتای  231از آن محتل بته پترواز
درآمدند تا قبل از تاريكی شب به مقر اصلی خود برگردنتد .متا بتهطتور
موقت آن شب در پادگان بانه با آن همه شرايط بحرانی ماندي  .رعايتت
احتياط و به حداقل رسيدن تلفات و خسارات احتمالی در هنگام پيتاده
شدن نفرات آتشبار در پادگان سردشت با توجته بته شترايط موجتود و
ناامن بودن منطقه يكی از دغدغههای ما برای رفتن و استقرار در آنجتا
بود .به همين دليل روز و شب ديگری را در پادگان بانه ماندي  .با روشن
شدن هوا در روز بعد به گروههای هشتت نفتره تقستي شتده و ستپس
تعدای از نفرات آتشبار بتا يتک فرونتد بتالگرد يتو -اچ – وان بتهطترف
سردشت حركتت كردنتد .همگتی متا ،در آن روز بتا بتالگرد در پادگتان
سردشت فرود آمدي  .پادگان در مركز شهر مرزی سردشت قرار داشتت.
اين پادگان محل استقرار هنگ ژاندارمری و نيروهای مرزبانی سردشتت
بود .در سال  3121خورشيدی من با جمعی از همكاران در گردان 199
توپخانه بهخاطر اختالفات مرزی و ديگر مسائل با كشور عتراق در آن منطقته
بودي كه برای هماهنگی با نيروهای مرزبانی به اين پادگان رفت وآمد داشتي .
با حضور ما ،در پادگان سردشت  ،حتدود يكصتد نفتر از نيروهتای
واحد توپخانه قبلی كه مربوط به توپخانه لشكر  29پياده بودند و چند
ماهی در آن جا استقرر داشتند بسيار خوشتحال شتدند .آن هتا خيلتی
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خسته به نظر متی رستيدند و بترای رفتتن و بازگشتت بته يگتان اصتلی
خودشان و خانوادههای خود لحظهشماری میكردند.
لتتذا بتتدون فتتوت وقتتت در انتتدك زمتتانی شتتش قبضتته تتتوپ
362ميلیمتری را كه در پادگان مستقر بودند را با مهماتهای موجود و
ديگر تجهيزات و وسايل به ما تحويل دادند .ما بته نيروهتای آن آتشتبار
توصيه می كردي كه بترای تترك پادگتان و منطقته عجلته نكننتد و بتا
مالحظات كامل امنيتی منطقه را ترك نمايند .زيرا گردان پياده مستقر
در سردشت كه دو روز قبل تعويض شده بود در بين جاده سردشت بته
بانه در روز عيد قربان مورد هجوم اشرار قرار گرفته و تعتداد بستياری از
آن ها به شهادت و يا مجروح شده بودند كه در بين شتهدا ،سرهنگ

شريف اشراف ،معاون فرمانده لشكر  23حمزه نيز ديده میشد.
بهطوری كه شنيده میشد مسئوالن نظام نوپای جمهوری استالمی
در تهران در مورد حوادث اخير كردستان با ه اختالف نظتر داشتتند و
قادر به اتخاذ يک تصمي قاطع در اين مورد نبودند .گروهی با آتشبس
اعالم شده و مذاكره و گفتگو با شورشيان كه توسط دولت موقت انجتام
میگرفت موافق بودند ،ليكن گروهی ديگر در مخالفت بتا ايتن امتر بته
برخورد قاطعانه با شورشيان و سركوب آنان اصرار میورزيدند .به همين
دليل درگيری ها در نقاط مختلف كردستان بتا توجته بته اعتالم نظريته
مسئوالن در ايتام مختلتف از شتدت و ضتعف برخورداربتود .شورشتيان
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هنگامی كه با اعالم نظر يكی از دستاندركاران نظام بته تجزيته طلبتی
مته می شتدند بتر شتدت حمتالت و عمليتات ايتذايی ختود افتزوده و
درگيری و كشتار در نقاط مختلف كردستان بيشتر میشد و هنگامیكه
از سوی مسئول ديگری به مذاكره و گفتگو دعوت متیشتدند از شتدت
درگيری ها كاسته شده و منطقه ،آرامش نسبی خود را بتازمیيافتت .بتا
وجود عناصر مخالف در داخل شهر ،رفتتوآمتد نفترات در داختل شتهر
سردشت به مصلحت نبود و ما اوقات خود را در پادگان سپری میكردي
و تعدادی از همكاران ه در يگان های پياده مستقر در ارتفاعات اطراف
سردشت بهعنوان ديدهبان مشغول انجام وفيفه بودند كه شرايط مشكلی را
متحمل میشدند .ما بيشتر خبرها را از طريق راديو مطلع میشدي .
مأموريت ما ،تا اوايل دیمتاه بتهطتول انجاميتد ستپس بتا يگتانی
تازه نفس تعويض شدي و با بالگرد به كرمانشاه رفتي  .البته در بتين راه
به علت خرابی هوا در پادگان سقز يک شب توقف داشتي و روز بعد بته
كرمانشاه رفتي  .در اوايل دیماه با استفاده ازاتوبوسهای بتين شتهری
عازم تهران شدي  .اين مأموريتت نفترات گتردان را از نظتر آمتادگی در
شرايطی قرار داد تا ،با لمس نمودن سختیها و مشقات بتوانند در جنگ
تحميلی خيلی خوب از انجام وفايف محوله برآمده و ه چون نگينی در
استان خوزستان بدرخشند و سد راه پيشروی متجاوزين عراقی شوند.
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