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ودیعه بگذارند.
امام خمیني (ره)

خوب است كه همته بته یتاد دا تته
با یم كه این كشتور ،ایتن انالت ب و ایتن
تاریخ ،نجات یافته این مجاهدتهتا و ایتن
خونهاست.
مالام معظم رهبری(حضرت آیت اهلل خامنهای)

3

همکاران
سرتيپ ستاد ناصر آراسته

بررسیاولیهونهايیکتاب 

سرتيپ ستاد سيدحسام هاشمي

بررسیاولیهونهايیکتاب 


آمادهسازی،ويرايشتخصصی،نشر 
سرتيپ 2ستاد نجاتعلي صادقي گويا  

رضا اسدی





ويراستار 

بنيامين عباسي





صفحهآرايینهايی 



4

تقديم به:
 شهداي دفاع مقدس؛ فداكاراني كه براي دفاع از جان ،مال و ناموسهموطنانشان بي هيچ چشم داشتي از جان خويش گذشتند.
 رزمندگان سلحشوري كه گمنامانه جان عزيز خود را به خطر انداختند و ازآسايش خود گذشتند و امنيت و آسايش را حکمفرما ساختند.
 پدر و مادراني كه فرزندان دالور و برومندشان را براي دفاع از اين مرز و بومراهي مناطق نبرد كردند.
 جانبازاني كه سالها درد و رنج را به جان خريده اند. آزادگاني كه با اسارت خود ،آزادي را براي ما به ارمغان آوردند. پرسنل تيپ نوهد به خصوص گردان 291و در آخر ،اين اثر تقديم ميگردد به همه كساني كه قلبشان همواره براي استقالل
و آزادي اين مرز و بوم مي تپد.


بدین بوم و رب زنده یک تن مباد

چ و اریان ن باشد ت ن م ن م باد

شم
از آن هب هک کشور هب د ن دهیم

کش
ارگ رس هب رس تن هب تن دهیم

(حکیم ابوالقاسم فردوسی)
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معارف جنگ

مجموعهای از يافتهها ،ذخاير و دست آوردهای

«معارف جنگ» 
جبهههای نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس
فداکاریها،ايثارگریهاوبرکتخونشهدایواالمقام،نصیبرزمندگان

اسالمنمـودهوازسینـههایجوشانآنهابهسینههایپاكوتشنةنسلجوان
انقالباسالمیمنتقلمیگردد .

«هيئت معـارف جنـگ» از پايیـز سال ،1373با تصويب حضرت امام
خامنه ای و بنیانگـذاری امیـر سـرافـراز ارتش اسـالم «شهید سپهبد علی
صیادشیرازی» وحمايتهایمادّیومعنویمقاممعظمرهبریوفرماندهی
کل قوا ،اين رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی برعهده گرفته و
مفتخراست که با الهـام  از کالم نورانی خداوندمتعال مبنی بر «وَالـذّينَ

جـاهـَدوا فِينا لَنَهدِينَّهُم سُبُلَنا وَ اِنَّ اهلل لَمَعَ المُحْسِنيِن» ،با صداقت و تالش
دستهجمعیدراينوادیمقدسگامنهادهواينرسـالتافتخـارآمیـزرا
کـه با گـرايش « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی» شکل گرفته
استادامهدهدودراينراهامیدبهلطفوياریخداوندمتعالدارد. 
شیوهکارهیئتمعارفجنگدرگردآوریتجاربجبهههاینبرداز
سال 73تاسال 78بدينترتیببـودهاسـتکهبراساسزمانومکانهر
عملیات ،جمعی از رزمندگان اسالم که در آن عملیات نقش مهمی را
عهدهداشتـهاندبـهمنـطقـهعملیاتعزيمتنمودهوبايادآوریخاطـرات


بر
خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـتهای تحـريـری ،صوتی و تصويری،
مجموعهای از حقايق و واقعیتهـای تلـخ و شیرين را گردآوری نموده

است .هیئتمعارفجنگازسال 78تاسال 94تعداد 1۱0عنوانکتاب
مستنددربارهوقايع8سالدفاعمقدسمنتشرنمودهاست .
6

آموزش معارف جنگ نیز از سال  1374به صورت نظری و میدانی
برای هر دوره از دانشجويان سال 3دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی
برایکلیهدانشگاههایافسریزمینی،هوايی،دريايی

زمینیوازسال138۱
وفارابیارتشجمهوریاسالمیايرانبهاجرادرآمدهوتازماننگارش
هزارنفرازفارغالتحصیالندانشگاههایمزبوررادر

اينکتاببیشاز ۱0
دومرحلهنظریومیدانیموردآموزشدادهاست.ازسال،1394آموزش
معارف جنگ برای دانشجويان سال  3دانشگاه قرارگاه پدافند هوايی
خاتماالنبیاء(ص)نیزبهاجرادرآمد. 

هیئتمعارفجنگهمچنینازسال 1388آموزشکارکنانوظیفهدر
مقاطعتحصیلیفوقديپلم،لیسانس،فوقلیسانسودکترادرمراکزآموزش
وظیفه را پیريزی نمود و اين عزيزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از
عزيمتبهيگانهایسازمانیخودبهمدت16ساعتآموزشمعارفجنگ

رادرساعاتفوقبرنامهطینمودهکهتازمانچاپاينکتاببیشاز۱00
هزارنفرازکارکنانوظیفهکهفارغالتحصیلدانشگاههاومراکزآموزشعالی

کشورمیباشند،آموزشنظریمعارفجنگرافراگرفتهاند.ازسال1390

افسراندورهعالیرستهای،درهردورهبهمدت8ساعتوتاسال94تعداد
 ۱3۱۵نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده اند .از بهمن سال  1393تا
کنوننیز،تعداد ۵0هزارنفرسربازانديپلموزيرديپلمنیز درهردورهبه
ساعتتحتآموزشمعارفجنگقرارگرفتهاند .

مدت8
هیئتمعارفجنگ«شهيد سپهبد علي صياد شيرازی»
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معرفي نويسنده:
سرتيپ 2ستاد احمد اسدی

درسال1333درشهرستانماليرچشمبهجهانگشود.درسال13۵1
وارد دانشکده افسری و در سال  13۵4با درجه ستواندومی فارغالتحصیل
گرديد .پسازطیدورهمقدماتیبهيگان ۱3نیروهایويژههوابردمنتقل
سپسدورههایجنگهاینامنظم،چتربازی،مربیپرشوسقوطآزاد

شد،
راگذراند. ویقبلازآغازجنگبرایمقابلهباضدانقالبراهیکردستان
شد و با بزرگوارانی همچون شهید صیاد شیرازی ،شهید آبشناسان ،شهید
شهرامفر،شهیدبروجردیو ...بههمکاریپرداخت.دردورانجنگدر
عملیاتهای مختلف شرکت داشت ،ايثارگری و رشادتهای خود را

ابرازنمود.
درسال1361بهعلتاصابتترکشتوپدرعملیاتبیتالمقدسو
درسال136۵بهدلیلبمبارانشیمیايیدرعملیاتکربالی6مجروحشدو
بهافتخارجانبازینايلآمد .نامبردهدرسال 1369موفقبهدريافتمدال
فتحازمقاممعظمرهبریگشت.
میتوانبهمواردزيراشارهکرد :
ازمسئولیتهایوی 
-1فرماندهتیمهایالف،بوگرداندرتیپنوهد 
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-۱فرماندهکردهایمسلمانبارزانی 
-3فرماندهگمجنعشايرغربکشور 
-4معاونتیپنوهد 
-۵ريیسکمیتهآموزشتکاور 
-6وابستگینظامیدريوگسالویبهمدتسهسالونهماه 
-7معاونادارهآموزشسماجا 
-8ريیسسازمانحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدسارتشج.ا.ا 

سرانجامپسازسی ويکسالخدمتدرارتشجمهوریاسالمی
ايران با درجه سرتیپ دومی در سال  138۱به افتخار بازنشستگی نائل
گرديد.
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مقدمه  21

مقدمه

میبینـمبقـايـی 
غرضنقشیستکزمابازماندکـههسـتیرانـ 
میگذرد،بـرآنشـدم،هـر
دورانبازنشستگیام 

اکنونکهيکدههاز
چندمختصربهبیانرشـادتوايثـارگریدلیـرمردانـیازارتـشجمهـوری
اسالمیايرانکهافتخارانجاموظیفهدرکنارآنانراداشـتمبپـردازم.شـايان
توجهاستبعدازاستقرارنظامشکوهمندج.ا.دشمنانومخالفاننظامبـرای
هرگونهفرصترامغتنممیشـمردندوبـا

دستيازيدنبهاهدافشومخود
توجهبهشرايطموجودبرایجلوگیریازتثبیتحکومتنوپایاسـالمیبـا
درنظرداشتنتوانومیزانقدرتسیاسی،نظامیخودبادولـتمرکـزیبـه
مقابلــهمــیپرداختنــد.گرچــهحملــهناجوانمردانــهارتــشعــراقدرتــاريخ
۵9/6/31وآغازجنگتحمیلـیهشـتسـالهعـراق-ايـراناوجتصـمیمات
کشورهایاستکباریبود،لیکننمـیتـوانشـیطنتوتـالشهـایمذبوحانـه
گروهکهایمعاندومعارضانقالباسالمیقبلازشروعجنـگتحمیلـی
رادورازنظــرانگاشــت.درهمــینراســتاگروهــکهــایمســلحغیرقــانونی
شمالغربايرانرابهتـرينمکـانبـرایآغـازجنـگهـایچريکـیانتخـاب
نمودند،زيراشرايطاقتصادی،جغرافیايی،مـذهبیوقـومیرابـهنظـرخـود
مناسبمیپنداشـتند،بنـابرايندولـتتصـمیمگرفـتبـرایحفـظامنیـتو

کمکبهمردموساکنینبیگناهآنمنطقهکهزيرظلموسـتمگروهـکهـا

واقعشدهبودندازنیروهاینظامیمستقردرمنطقهبهرهگیرد.درايننوشتار
مأموريتهایواگذاریبهگردان19۱تیپ

سعیمیگرددبهشرحبعضیاز

۱3نیروهایويژههوابردکهبرایتأمینامنیـتدرمنطقـهحضـورمـیيافـت
پرداختهشود .
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آشنايي با برخي احزاب

خوانندگان گرامی ،به علت اين که در اين کتاب به گروه هايی از
میشود بهتراست درابتدابرایشناخت
جملهکومله ،منافقین و ...اشاراتی 
اينگروههامطالبیهرچندمختصرايرادگردد :

حزب کومله

اينگروهکدرابتداتوسطافرادیازجملهمصطفیسلطانی ،حسین
کريمی وصديقکمانگر دربینسالهای 48-47تشکیلگرديد .اينافراد
کهکُردبودند بهعلتروحیه ناسیونالیستیبهجرياناتکردستان عالقهمند
بودند .اين گروه در تحلیلهای خود علت شکست قاضی محمد رهبر
دموکراتها را توجه به رؤسای عشاير و فئودالها میدانستند ،لذا بینش

مارکسیستی را خط مشی خود قرار دادند .آنها که به دنبال ايجاد طبقه
جنگهای پارتیزانی ،مناطق مورد

کارگری بودند ،در تالش بودند که با 
نظرشانرابهتصرفدرآورند.تعدادیازاعضایاينحزبدستگیرشدند
وپسازاينکهاسارتشانتمامشد ،بهکردستانبازگشتندوفعالیتحرفهای
خودراآغازکردند .
سرتیپ سیدحسامهاشمی دراثریکهدرباره نقشارتشدرتأمین
چنینمیگويد :

امنیتکردستاناست،درموردحزبکوملهوسايرگروهها
اينگروهکبااوجگیریانقالب ،فعالیتخودرادرکردستان بیشتر

نمودودرپايیز۵7کهمبارزهبارژيمطاغوتعلنیشدهبود،اعضایکومله

آشنايي با برخي احزاب  24

با پخشاعالمیهدرروستاها وشهرهایکردستان ،شوراهایشهریتشکیل
سگاههای
دادند .اين گروهک در  ۱۱بهمن  ۵7در جريان خلع سالح پا 
ژاندارمری و شهربانی شهرهای کردستان نقش فعال داشتند و از اين راه
مقدارقابلتوجهیسالحبهدستآوردهبودند .درهمینزمان ،گروهک
جلسه ای را با اکثريت اعضا تشکیل داد و ضمن اعالم موجوديت گروه،

نشريهاینیزباآرمکومله بهچاپرساندندوهمپایدموکراتهابرایبه

دستآوردنقدرتدرکردستانازهیچکاریفروگذارنبودند.

حزب دموکرات

پسازحملهآلمانبهشورویدرتابستان1941میالدی،جبههمتحدی
از دولتهای شوروی ،آمريکا ،انگلیس و فرانسه در مقابل دوَل محور
آلمان ،ايتالیا و ژاپن که آغازگر جنگ بودند ،تشکیل گرديد و با وجود
بیطرفیايراندرجنگجهانیدومبهمنظورريشهکننمودننفوذآلمانو

همچنین رساندن مهمات و اسلحه به شوروی در تاريخ  13۱0/6/3کشور
ايرانازدوطرفشمالوجنوبموردتهاجمشوروی،انگلیسوآمريکا
قرارگرفتکهدرنتیجهقسمتهایشمالیايرانتوسطارتششورویو

همچنینجنوبومرکزتوسطآمريکاوانگلیسبهتصرفدرآمد .
ارتششوروی درشمالغربتاشهربانه نفوذکرد.ولیپسازيک
هفتهمجدداً بهارومیه بازگشت .درنتیجهشهرمهاباد وچندشهرکردنشین
شمالی دست نخورده ماند و در همین اثنا محمد رشید خان يکی از
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سرکردگان کرد عشاير عراق شهر بانه را به تصرف خود درآورد و در
تاريخ13۱0/7/3شهرمهابادراتصرفنمود .
درديماه 13۱0رفتوآمدافسرانروسیبهمنطقهمهاباد آغازشدو
آنها روی افراد سرشناس منطقه مهاباد از جمله فردی بنام قاضی محمد
فعالیتنمودند .
پدرقاضیمحمد ،قاضیعلی نامداشتوازمردمانمعتمدومورد
احترامکردستان بود.درجنگگذشته ،ویبهاتفاقعموزادهخودقاضی
منعم خدماتزيادیبهاهالیمهاباد کردوتاآنجاکهممکنبودازنفوذ
روسهای تزاری و مظالمشان جلوگیری نمود .عموی پدر قاضی محمد،

قاضی فتاح که نفوذ زيادی در کردستان داشت ،در حوادث مشروطه و
استبدادسوگنديادکردکهتازندهاستنگذاردسربازانتزارواردمهاباد
شوندوبههمینمنظورکفنپوشیدومردمرادعوتبهجهادکردودراين
راهبهشهادترسید .لذااينگذشتهدرخشانفامیلیکههنوزازياداهالی
مهابادمحونشدهونامخانواده قاضیرابامبارزهباخارجیها توامنموده
بود،اهالیکردستانراناگزيرمیساختدربرابرافراداينخانوادهمراتب

تعظیموتکريمرابهجاآورند،خصوصاً کهافراداينخانواده،روحانیو
اهل علم نیز بودند و جمعی از افراد متدين کردستان از آنها فرمانبرداری
میکردند .ازآننظرکهپدرقاضیمحمدوپسرعمويشنفوذزيادیدر

مهاباد و اطراف داشتند ،لذا دولت وقت به هر دو نفر اجازه داد از لباس
روحانیتاستفادهنمايندوسندآنبهشرحزيراست :
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نمره 6– برطبقاجازه ،آقايانمیرزاعلی ومیرزامنعمقاضیمطابق
فقره 3ازماده ۱قانونمتحدالشکلدرپوشیدنلباسروحانیتمجازمی
باشندبهشماره ۱669گواهیاجازهتدريسدرعلوممنقولومعقولرانیز
بموجبتصديقيکیازعلمایاهلسنتبمشارالیهمدادهمیشود .
میرزاعلیقاضیکهنفوذواحترامزيادیداشتوموردعالقهپادشاه
همبود(رضاشاه)درسال 1317درگذشتلذابهپیشنهادفرماندهلشکر و
راهنمايیمقاماتنظامی،ازتهراناجازهوفرمانقضاوتازطرفپادشاهبه
فرزندویقاضیمحمدصادرشد .
مقامواحتراممذهبیقاضیمحمدپسازآنکهباتوجهدولتمرکزی
وشخصشاهصادرشد،نفوذفراوانیبرایاودرکردستان بهوجودآورد
ولی دولت نتوانست از اين نفود و محبوبیت استفاده کند .زيرا در تهران
متوجهنشدندکهقاضیمحمدباوجوداينکهمفتیمهاباد شدهوبهدريافت
فرمانقضاوتوانگشتریالماسنائلشدهمايلاستبرادرشصدرقاضی
رانیزبهنمايندگیمجلستهرانبفرستد .
قاضیمحمد بهاصطالحنزاکتمآبانهامروزفردیسیاستمداربودو
بدوناينکهبخواهدنقطهضعفیبهدستمخالفانخودبدهد ،اوقاترادر
انتظاراستفادهازفرصت،بهمطالعهوتحقیقمیگذراند.بهطوری کهرفته
رفته از جنبه روحانی به صورت يک عالم نمايان گشت و مخصوصا در
کسب علوم جديد فعالیت زيادی نشان داد و توانست زبانهای عربی،
انگلیسیوفرانسهرابیشازآنچهبرایرفعاحتیاجالزمستفراگیرد .
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حتیدرموردکردستانوتاريخقديمآنديارمطالعاتیکردبهطوری
کهاظهاراتشبرایبسیاریازمطلعینمورداستفادهواستنادقرارمیگرفت .
اوضاعآرامکردستان باورودنیروهایبیگانهازهمپاشیدهشد.فشار
خارجی ها در اين منطقه به اندازه ای شدت يافت که به تحريک قاضی
محمد شبیکهسپهبدجهانبانی برایبررسیبهآنجارفتهبود،عدهایاز
اشرار در پشت عمارتگاهی که ايشان توقف داشتند تا صبح مشغول
تیراندازیشدندوکمیبعدشهربانیمهاباد راخلعسالحنمودندبهطوری
کهعمالاثریازنیروهایدولتیدرآنمنطقهنماند .
در اين اوضاع ،احوال قاضی محمد برادر خود قاضی صدر را به
طوریکهمعروفاستبنامصدرقاضیبهعنواننمايندهکردستاندردوره
چهاردهمبهمجلسفرستاد .
دراينايامقاضیمحمدعمالًآنچهالزمبودانجاممیداد،ولیهرگز
دمیازخودمختاریويامخالفتبادولتيادولتمرکزیبرزبانجاری
نمیساخت.بهطوری کهدوبارهمبهتهران آمدوبهحضورشاهرسید،
ضمناًبهدريافتانگشترالماسومبلغیپولهمنائلآمد .
ستاد ارتش به  وسیله عوامل محرمانه در مهاباد  و ساير مناطق
کردستان کهمامورکسبخبربودندفعالیتمیکرد،ولیدروقايعآنجا
مداخلهزيادینداشت.زيرامبارزهشديدیبینمامورينسیاسیونظامی
دو دولت خارجی در پشت پرده در جريان بود و ايران نمیتوانست
دستبهعملیمثبتوموثربزند .
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بهطورخالصههمان طوری کهقاضیمحمد بادولتمرکزیبازی
فعالیتهايیکهشخص

مینمود.وبه
میکرد،دولتمرکزینیزبااومدارا 

قاضیمحمددرمهاباد وصدرقاضی درتهران انجاممیداد،بدون توجهو
سکوتمینگريست .

از نیمه دوم سال  13۱4به بعد اوضاع کردستان و مهاباد صورت
ديگریبهخودگرفت،ومعلومشدپردهکوچکیکهامیالحزبکوملهرا
میداشت کنار رفته و قیافه اصلی فعالیتهای قاضی محمد
هنوز مستور  
میداد در کردستان هم
آشکار گرديد و اسنادی که به دست آمد نشان  
مقدماتالزمبرایاجرایسیاستینظیرسیاستاجراشدهدرآذربايجاننیز
تهیهوفراهمشدهاست.زيراباسقوطلشکرتبريز دربیستويکمآذرماه
 13۱4قاضیمحمدمقصود وهدفاصلیخودراتوام با اين سیاست ،با
اعزامهیئتیبهتبريزآشکارساخت .
اينهیئتبه رياستمحمدحسینقاضی(سیفقاضی)ومرکباز
عده ای ازسرانحزبکومله  بود.اينافرادمذاکراتزيادیدرتبريز با
پیشهوریوسرانفرقهآذربايجان  بعملآوردندومساعدتوهمکاریو
ائتالفخودرابايکديگراعالمداشتند.
قاضیمحمدروزبیستوسومآذرماهنقشهکردستانوطرحاستقالل
آن را در دسترس مردم ساده مهاباد گذاشت و قريب  300نفر از جوانان
مهابادرامسلحنمود .
مآذرماهنیزپرچمايرانراازفرازهایساختمانهای

روزبیستوشش
دولتیپايینآوردوپرچمیباسهرنگقرمز،سفیدوسبزبرعکسپرچم

 ۱۱دالورمردان روزهاي سخت

ايرانکهباعالمتخوشهگندم،خورشیدوقلمبهنامپرچماستقاللمنقش
شدهبودبهجایآنبرافراشت .
در نهايت روز بیست و سوم بهمن ماه قاضی محمد ،حکومت
جمهوریکردستانرااعالمداشتوبعدمحمدحسینسیفقاضیبالباس
نظامیودرجهژنرالیپشتمیزخطابهرفتوقاضیمحمدراپیشواورئیس
جمهوریکردستانخواند .
سپسقاضیمحمدنیزبالباسودرجهژنرالیبهعنوانفرماندهیکل
قوایکردستاندرجايگاهبلندیقرارگرفتوازنیرویخودرژهديد.بعد
ازمراسمسانورژهاسامیکابینهجمهوریکردستانرابهشرحزيراعالم
کرد.حاجیباباشیخنخستوزير -محمدحسینسیفقاضی وزيرجنگ
– محمد امین معینی وزير کشور – احمد الهی وزير اقتصاد – کريم
احمدينوزيرپستوتلگراف–حاجیرحمانايلخانیزادهوزيرمشاور–
مناف کريمی وزير فرهنگ – صديق حیدری وزير تبلیغات – خلیل
خسرویوزيرکار–حاجمصطفیداودیوزيرتجارت–محمودولیزاده
وزيرکشاورزی–اسماعیلايلخانیزادهوزيرراه .
بعدازاينمراسمبهاطاقمرکزیحزبرفتند،درآنجاقرآنمقدس
همچنین پرچم و نقشه کردستان با احترامات فوق العاده روی دست
مالحسینقرارداشت.افرادهیئتبهترتیب هیئتدولتپشتسرنخست
وزيرمراجعهنمودندوبهحضورپیشوارسیدند.آنگاهپیشوابهدستخود
سرپوشرویقرآنمقدسوپرچمرابرداشتومراسمسوگندوتحلیف
بهشرحزيربهجایآوردند .

آشنايي با برخي احزاب  12

«منبهخداوکالمعظیمخداومیهنوشرافتملیاکرادوپرچم
مقدسکردستانسوگنديادمیکنمکهتاآخريننفسزندگانیموريختن
آخرينقطرهخونمبهجانومالدرراهپايدارنمودنآزادیوبلندکردن
پرچمکردستانسعیخواهمنمودوبهرياستجمهوریکردستان واتحاد
اکرادوآذربايجانمطیعووفادارمیباشم ».
قاضی محمد بعد از آنکه به قول خود به مراد رسید ،مانند فرقه
دمکرات آذربايجان به دستور بیگانگان (شوروی) به وسیله برادرش صدر
قاضیدرتهرانمشغولفعالیتشد .
درآنزماناحمدقوام نخستوزيربود،دولتعقیدهداشتنصب
فرماندهان قوای نظامی و ژاندارمری بايد با دولت باشد ،در صورتی که
نمايندگانمجلسشورای ملیازآذربايجانمیگفتندکهتعیینفرماندهان
بايد با پیشنهاد انجمن ايالتی و تصويب دولت باشد ،در اين مورد دولت
مذاکراتیرا با نمايندگانآذربايجان به انجامرسانیدولی نتیجه ای در بر
نداشت .
بیگانگان(شوروی)برایاينکهفشاریبهدولتمرکزیواردکنند،در
تبريزومهاباددستبهفعالیتهایسیاسیزدندونقاطیکهبهصورتمرز
درآمدهبودندمشغولتظاهراتنظامی شدند و برایآنکه دولت مرعوب
شود،قاضیمحمدرژهمهمیازکلیهايالت به عملآورد و راديو تبريز
عقدپیمانجديدبینتبريزومهابادرااعالمداشت .
ساعت  ۵بعد از ظهر روز سه شنبه سوم ارديبهشت ماه  13۱۵جلسه
مشترکی با حضور سران ملی کردستان که عضو کمیته مرکزی حزب

 ۱4دالورمردان روزهاي سخت

دموکراتکردستانبودند برگزارشد.(بهاسامیآقايانقاضیمحمد،سید
عبدا ..گیالنی ،عمر خان شريفی (رئیس ايل شکاك) محمد حسین خان
سیف قاضی ،رشید بیک جهانگیری (رئیس ايل نارکی) ،قاضی محمد
خضری (نماينده اکراد اشنويه)) ،همچنین سران حکومت ملی آذربايجان
متشکلازحاجمیرزاشبستری  (رئیسمجلسملیآذربايجان)،سیدجعفر
پیشهوری (نخستوزيرحکومتملیآذربايجان)،صادقپادگان (معاون
فرقه مرکزی حزب دموکرات آذربايجان) و دکتر سالم اهلل جاويد وزير
داخلهحکومتآذربايجان.ضمناًبینحکومتهایدموکراتآذربايجانو
کردستانتوافقنامهزيرکهجنبهپیمانداردمنعقدشد 
 .1درآنجاکهالزممیدانندهردوحکومتحقبرقراریسفارتو
کنسولگریرادرخاكيکديگرداشتهباشند.
 .۱در خاك آذربايجان ،آنجائی که ساکنین آن بیشتر کرد باشند،
کار ادارات دولتی در دست کردها خواهد ماند .همچنین در خاك
کردستان در جائی  که ساکنین آن بیشتر آذربايجانی هستند از طرف
حکومتملیآذربايجانادارهخواهدشد.
 .3برایحلموضوعاقتصادیهردوملتکمیسیونمختلفیتشکیل
خواهنددادوتصمیماتآنکمیسیونباسعیسرانهردوحکومتاجرا
خواهدشد.
 .4در موقع لزوم بین حکومت ملی آذربايجان و کردستان اتحاد
جنگیوسربازیبهعملخواهدآمدوآنچهالزمستبرایکمکيکديگر
بهموقعاجراگذاردهخواهدشد.
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 .۵هرگاهالزمشودباحکومتتهران مذاکراتیبهعملآيد ،بايدو
باموافقتنظرهردوحکومتملیآذربايجانوکردستانباشند.
 .6حکومت ملی آذربايجان برای اکرادی که در خاك آذربايجان
زندگیمیکنندبرایپیشرفتزبانوترقیفرهنگملیآنهاساعیخواهد
بود ،همچنین حکومت ملی کردستان برای آذربايجانیهائی که در خاك
میکنند،برایپیشرفتفرهنگشانساعیخواهدبود.
کردستانزندگی 
 .7هر کس برای برهم زدن مقام دوستی و اتحاد تاريخی دو نژاد
آذربايجان و کردستان و از بین بردن اتحاد دموکرات ملی و يا لکه دار
نمودناتحادآنهاساعیباشد،هردوطرفبايکدستمتحدامرتکبینرابه
خودمیرسانند.

جزای
شايان توجه است که زير اين پیمان نامه را کلیه نامبردگان احزاب
دموکرات امضا نمودند .قاضی محمد پس از عقد اين قرارداد ،دست به
اقداماتیبرایجلبعشايرزد.زيراویبااينکهنفوذزيادیدرشهرمهابادو
بین افراد شهر نشین داشت ،سران ايالت ،زياد از وی فرمانبرداری
میکردندوبههمینجهتمقاماتخارجی(شوروی)دراولقصدداشتند
ن 
سیدعبداهلل گیالنی رااغوانمودهوبرایرياستجمهوری کردستان علم
کنند ،ولی چون ايشان بر اثر فعالیت آقای فهیمی ،با دولت مرکزی کنار
آمد،متوجهقاضیمحمدشدند. 
عجب اين است که در روزهای نخست ،سرلشکر همايونی فرمانده
نیروهای کردستان در مهاباد ،ناهار را در منزل قاضی محمد و به اتفاق او
میکردوصحبتیازبازداشتاودرمیاننبودودرهمینروزهابرادر
صرف 
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قاضیمحمدکهارتباطنزديکیبااحمدقوام(نخستوزير)داشتدرتهران
مشغولفعالیتورايزنیبودتابهقولخودشسوءتفاهماتموجودرامرتفع
ساختهوازشدتعملدولتعلیهحزبدموکراتکردستانبکاهد .
در چنین احوالی يکی از نمايندگان دست راست دولت چهاردهم
خودرابهقاضیصدربرادرقاضیمحمدنزديکنمودوگفتآقایصدر
ديديدحسابشمااشتباهبودهودولتقویاست .
صدر در جواب گفت :اين ما نیستیم که شکست خورده ايم ،اين
سیاستشوروی استکهدرايراننابودمیشود.دولتبرایاينکهازنفوذ
معنوی قاضی محمد بکاهد ،بالفاصه پس از تشکیل دادگاه نظامی ،بیشتر
روسایعشايرراازشمالوجنوببهتهران دعوتکرد.دردهمبهمنماه
مراسم با شکوهی در تهران صورت گرفت و کلیه روسای عشاير و
روحانیونومعتمدينمحلیکردستانبهوسیلهرئیسستادمشتركارتشبه
حضورشاهمعرفیگرديدند.وهريکبهفراخورمقام ،بهدريافتانگشتر
الماسوفرمانقضاوتوتفنگومدالونشانوعصامفتخرشدند .
دراينجريانضمنشرفيابی ،عدهایازروسایايالتمنگورو
مامش و روحانیون بزرگ ،از پیشگاه شاه تقاضای اعدام قاضی محمد و
هاواعالمیهها

عموزادهاشراکردند .ايناظهاراتبه وسیلهروزنامه

برادرو 
درمیانعشايرتوزيعگرديد .
استانداری آذربايجان در اين موقع با آقای علی منصور بود که با
مورينوانتقامجويیها

سیاستوتدبیروروشماليمازافراطکاریهایمأ
میکرد .
وخشونتهایبیموردجلوگیری 
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دادستانیدادگاهقاضیمحمد و برادرویبانظرآقایعلیمنصور به
عهده سرهنگ فیوضی رئیس ستاد نیرو بود .ضمن آنکه در میان اعضاء
دادگاه فردی همچون سرهنگ مظفری ديده می شد که مدت يکسال با
قاضیمحمدوسايريندستوپنجهنرمکردهبودواطالعاتبسیارعمیقی
ازفعالیتهایآنهاداشت.همچون،سهبارمسافرتشانبهباکو،اعزام۵0نفر
بهدانشکدهافسری شوروی،نامههائیکهبهخطقاضیمحمدعلیهدولت
نوشتهشدهبود،حتینامهایبودکهقاضیمحمدبهستادنیروهایکردستان
نوشتهبود،قاضیمحمددرپاسخرئیسستادکهچندماهقبلازبهوقوع
پیوستناينحوادثووقايع ،اورابهفرمانبرداریازپادشاهوقانوندعوت
کردهوویراازمخالفتباارتشبرحذرداشتهبود،جوابیموهنازروی
کجانديشیوغروربهشرحزيرنوشتهبود :
شماافسرانهمانارتشیهستیدکهدرموقعپیکاروبههنگامجانبازیراه
فراررادرپیشگرفتهوشعرفردوسیبزرگواررابهايننحواجرامیکنید :

شم
بس
همه رس ر تن هب د ن کنیم

بکش
از آن هب هک خود را تن دهیم


پسازخروجارتششوروی وقدرتگرفتنحکومتمرکزی ،ستاد
ارتشدستوردادسرلشکررزمآرابهعنوانفرماندهمنطقهروانهشورویشود
بهتقويتپادگانهایارتشدر

ابتدابامذاکرهبانمايندگانحزبدموکرات 
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بانه و سردشت پرداخت و نیروهای ارتش پس از طی مراحل مختلف از
جنگومذاکرات ،باهمکاریبارزانیهاسرانجامدرتاريخ 13۱۵/9/۱6شهر
مهاباد را به تصرف خود درآورده و به حکومت يازده ماهه قاضی محمد
خاتمه دادند .سرانجام در تاريخ  13۱۵/1۱/10قاضی محمد و تعدادی از
همدستانشدرمیدانمهاباداعدامگرديدند.بدينترتیبطومارحزبمنحله
دموکراتبرچیدهشدولیبعدادرسال133۱ودرزمانمصدقعناصریاز
حزبدموکراتبهايرانبازگشتندودرمهابادشروعبهفعالیتکردند،کهبا
مردادمجددامتواریشدندودرسالهای46و47اينحزببه

کودتای۱8
رهبریاسماعیلشريفزاده دراطرافبوکان ومهابادبهفعالیتپرداخت
کهتوسطدولتمرکزی،همهاعضاءآندستگیرگرديدند .
حزبدموکرات ازسال 13۵۱الی ۵7درخاكايرانعمالً هیچگونه
فعالیتینداشت .
درسال ۵7پسازپیروزیانقالباسالمیعناصرحزبدموکرات به
میکرد به ايران بازگشتند و
همراه دکتر قاسملو که در پاريس زندگی  
مستقیمابهمهابادرفتهوباحمايتکشورهایاستکباریغربیوتأمینسالح
ازعراقحزبدموکراترافعالنمودند .
اين حزب دارای دو شاخه نظامی و سیاسی بود ،شاخه نظامی آن به
رهبریقاسملو باحمايتدولتبعثعراقوآمريکا بهدنبالتضعیفدولت
مرکزیودرنتیجهتجزيهکردستانوجناحسیاسیآنبهرهبریغنیبلوريان
بهدنبالگرفتنامتیازوايجادپايگاهکمونیسمروسیدرايرانبود .
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اقداماتحزبدموکراتپسازانقالباسالمی 
 .1عضوگیریوتوسعهشاخهنظامی
 .۱حمله به پاسگاههای ژاندارمری ،خلع سالح پاسگاهها و به يغما
بردنسالحومهمات
 .3حملهبههنگژاندارمریوبهيغمابردنسالحوتجهیزاتآنها
 .4حمله به شهربانی شهر مهاباد  ۵8/6/۱6که منجبر به شهارت
رساندنفرمانده وقتشهربانی (شهید سرگردغالمحسین يارجانی) .ايشان
فردیشجاع،مومن،دلسوزومردمیبودوچونارتباطمعنویقویبامردم
دشمنحضورویرابرنمیتافت.

داشت،
 .۵يک هفته پس از پیروزی انقالب اسالمی در تاريخ ۵7/11/۱9
گروههای فعال در مهاباد  با برنامهای از قبل طراحی شده ،با تحريک
برخیازطرفدارانفعالدرپادگان،شورشیدرپادگانتیپ 3مهابادراه
انداختندوموفقشدندکنترلپادگانرادردستبگیرند .درنتیجهتمامی
سالحهاومهماتمربوطهکهعبارتبودازيکآتشبارتوپخانه 10۵مم
صحرايی،دههاقبضه خمپارهانداز،1۱0 81و  60مم ،همچنین توپهای
 ۱3 میلیمتریضدهوايی،وانواعتیربارهایهجومیودههاقبضهراکت
اندازهای ضد هوايی و آر-پی-جی  7و تفنگهای انفرادی به استعداد
يکتیپپیادهرابهيغمابردند.
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همچنینحمالتمشابهیبهپادگانهایسنندج-مريوان وسقز را

.6
انجامدادندکهباهوشیاریواقداماتبهموقعپرسنلمؤمنوفداکار،موفق
بهورودبهپادگانهایمذکورنشدند.

طیاطالعیهایازمردمکردستاندعوتبه

حزبدموکراتکردستان
عملآوردکهدرسراسرکردستانبهصورتتظاهراتپشتیبانیخودرااز
خواستههایزيراعالمبدارند: 
 .1خودمختاریکردستان بهرسمیتشناختهشدهودرقانوناساسی
درجگردد.
 .۱مناطق کردنشین کشور که در بین چهار استان ايالم-کرمانشاه-
کردستان و آذربايجان غربی تقسیم شده است ،به عنوان يک واحد خود
مختارشناختهشود.
 .3مجلسملیکردستان،ازطريقانتخاباتآزاد،مستقیم،مخفیو
همگانی ساکنین کردستان تشکیل شود .اين مجلس حکومت خودمختار
کردستان و نمايندگانی برای اداره امور اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
انتظامیمنطقهخودمختاربرخواهدگزيد.
 .4زبان کردی ،زبان رسمی تدريس و گفت و گو در ادارات و
موسسات در کردستان شناخته شود و پس از سال چهارم ابتدايی ،زبان
فارسی در کنار زبان کردی تدريس شود و زبان رسمی (فارسی) زبان
اداراتدرسراسرايرانمنجملهکردستانباشد.
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گونهای باشد
 .۵اختصاصسهمعمومیبودجهکشوربهکردستان به 
کهعقبماندگیاقتصادیناشیازستمملیراجبراننمايد.
 .6نمايندگان خلق کرد در اداره امور مملکت مرکزی شرکت
دادهشوند.
 .7کلیهامورمربوطبهسیاستخارجی،دفاعملی(ارتش)،سیاست
کلی و ارضی ،بازرگانی خارجی و برنامههای دراز مدت اقتصادی در
صالحیت حکومت مرکزی است و بقیه امور داخلی به وسیله ارگانهای
خودمختارکردستانادارهشود.
آزادیهای دموکراتیک از قبیل آزادی بیان ،قلم ،مطبوعات،

.8
اجتماعات،احزابوآزادیمذهبوعقیدهدرسراسرايرانتأمینگردد.
سازمان منافقين

در تاريخ  1344/6/13سازمان مجاهدين خلق ايران توسط احمد
حنیف نژاد ،سعید محسنی و علی اصغر بديع زادگان تاسیس گرديد .در
تاريخ۵4/۱/4هرسهبنیانگذارسازماندستگیرشدند.بعدازپیروزیانقالب
اسالمی ،در تاريخ  ۵7/11/۱4مسعود رجوی موجوديت سازمان را اعالم
کرد.نیروهایاينتشکیالتدرکردستان وآذربايجان غربی علیهنیروهای
حکومت مرکزی به شکل مسلحانه فعال بودند .در  60/3/30تحت عنوان
انقالب نوين دموکراتیک ،جنگ مسلحانه را علیه نظام جمهوری اسالمی
ايرانآغازنمود.بهدنبالپیامامامخمینی،طومارسازماندرهمپیچیدهشد.
مسعودرجوی درتاريخ 60/7/۵همراهبنیصدر ازايرانگريختوبعداز

 3۱دالورمردان روزهاي سخت

گذراندن مراحلی باالخره در دامان صدام حسین در طول جنگ تحمیلی
دوشادوشعراقبانیروهایاسالمواردجنگشد .
انفجار حزب جمهوری اسالمی در  7تیر سال  ،1360شهادت شهید
بهشتیو7۱تنازيارانشوانفجاردفتررياستجمهوریدر8شهريور60،
انفجارداخلحرمامامرضادرعاشورایسال 1373ازجمله اقداماتپلید
منافقینبود .

آموزش سپاه پاسداران قم

يلانقالبکهکشوربابحرانهایگوناگونیمواجهشدهبود،

در اوا
دشمنانجمهوریاسالمیبرایضربهزدنبهنظامبهايجادآشوبپرداختند
وپسازمدتیبهاقداماتنظامیرویآوردند.درآنهنگامسپاهپاسداران
مینمود و
تازهتشکیلدرجهتنگهداریازنظاماسالمیاحساسوظیفه 
به ايندلیل که باچگونگیمبارزه باعناصرضد انقالب آشنايی نداشت،
مسئولین اين نهاد نوپا در مرداد سال  13۵8از ارتش جمهوری اسالمی
درخواستکردندکهتیمیمجربرابرایتدريسنیروهایسپاهدرجهت
گروهکهای مسلح غیر قانونی وهمچنین

ارائه دروس رزم و مقابله با 
آموزشپدافندداخلیبهشهرقمکهمقرسپاهبوداعزامکنند .
در همین راستا معاونت عملیات وقت نزاجا ،اين مهم را به تیپ
نیروهای ويژه هوابرد واگذار نمود .پس از سیر مراحل اداری ،اين
درخواست به گردان  1۵4نیرو مخصوص ابالغ شد .در نهايت اينجانب
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ستوان يکم احمد اسدی (سرپرست تیم) ،ستوان دوم رضا نجفی ،استوار
يکماحمدشجاعی وگروهبان يکمفريدونفرنیا درقالبتیمیآموزشی،
بهقمراهیشديم .
براساسهماهنگیهای بهعملآمده ،تیممزبورپسازورودبهشهر
قم خودرابهمقرستادسپاهمعرفینمودند .اينتیمپسازبررسینیازهای
آموزشیبرنامهایراتنظیمکردهو60نفرازنیروهایسپاهرابهمدتيک
ماهدراختیارگرفتند .
ندهوقتسپاهقمبهنام
چندروزیکهازبرنامهآموزشیگذشت،فرما 
مهندسفضلی بامراجعهبهسرپرستتیمنوهد ،اظهارداشتکهبهغیراز
آن  60نفر ،ديگر جوانان سپاهی هم مشتاق به شرکت در کالس های
آموزشی هستند و در خواست خود را برای آموزش به تعداد بیشتری از
سپاهیانمطرحنمودکهدرخواستویبهتیپمنتقلگرديد .
مهندسفضلی درسخنانخودبهايننکتهاشارهمیکرد کهمطالبی
که اين تیم آموزش می دهند با مطالبی که در دوران سربازی تدريس
میشود ،بسیار متفاوت است .در جواب به وی گفته شد که اين تیم

آموزشیصرفاًدرزمینهنبردچريکی،خنثیسازیبمب،گشتیهایتاخت
میکنند. 
و...تدريس 
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منطقهای بین جاده اصفهان و قم شناسايی شد که قابلیت اجرای
عملیاتهايیمثلگشتیبردبلند ،کمین ،دستبردو  ...درآنوجودداشت.

پس از هشت ساعت راه پیمايی رزمی در آن جاده ،پرسنل که خسته و
گرسنهشدهبودندکنارهمگردآمدندتاباخوردنناهارتجديدقواکنند،
اماازاينبیخبربودندکهمنازقبل ،بهقصدآموزشزندگیدرشرايط
دشوارومقابله باگرسنگیوتشنگیبهاستوارشجاعی گفتهبودمکهدر
غذایپرسنلتحتآموزشمقدارینفتريختهشود ،بهطوریکهغذابه
هیچوجهقابلخوردننباشد.پسازاينکهقاشقاولرادردهانگذاشتند
باطعموبویبدنفتمواجهشدندواغلبدچارحالتتهوعشدند .
منهمباسروصدایساختگیمسئولینطبخغذارامقصردانستموبه
دلیل هماهنگیهايی که از پیش انجام شده بود ،تأمین مجدد غذا صورت
نگرفت .شبهنگامنیزدرشامآنهابهقدرینمکافزودهشدکهاصالً غذا
قابلاستفادهنبود .مقصودتیمآموزشیازانجاماينگونهکارهااينبودکه
پرسنلتحتآموزشباشرايطسختدرعملیاتهایگوناگونآشناگردند .
پسازاتماماينآموزشيکماهه،فرماندهسپاهقم،طیيادداشتیبه
فرماندهوقتنیرومخصوصارتشچنینمرقومکرد :
برای  ما ثابت شد که با وجود چنین برادران مجرب و متعهدی،
یمعاندهیچگاهنخواهندتوانستبهانقالباسالمی

گروهکها

دشمنانو
صدمهایواردکنند .


درگيري نقده
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ماهها گذشت ،در اسفند سال  13۵9که جهت انجام مأموريتی عازم

منطقه میمک بودم ،باچندتنازافراد سپاهیکه درقم تحتآموزشما

بودند مواجه شدم .آن برادران سپاهی به خاطر آموزش هايی که ديده
ندوهمگیمیگفتندکههرگاهدرتنگناهای

میکرد
بودند،بسیارقدردانی 
روحی قرار میگیريم ،ياد آن جمله شما میافتیم که میگفتید :انسان
متوکلدرشرايطدشوارنبايدتسلیمشود .چوناينجملهاولینکالميک
سرباز واقعی در جنگ است .به آنها میگفتیم که يک تکاور نبايد در
رسیدنبهاهدافشبه خودترسوترديدراهدهد،زيراترسبرادرمرگ
است.آنان همچنینابرازداشتندکهماهموارهدرعملیاتهایجان فرسابا
میگیريم و نیروی درونی خود را
يادآوری جمله زيبابی شما قوت قلب  
تقويتمیکنیم .


درگيری نقده

پسازبازگشت افراد گردانبهتهران درخردادماه ،13۵8مأموريتی
ديگر به نیروی مخصوص محول شد که در اين مأموريت جلوگیری از
برخوردنظامیبینبرادرانکُردوتُركدرشهرنقده مدنظربود .دشمنان
کوردلبرایتضعیفحکومتمرکزیبهتحريککردهاوترکهاپرداخته
میکردند .احتمال وقوع جنگ
بودند و آنها را برای ايجاد آشوب تهییج  
چريکی در نقده دور از انتظار نبود .بنابراين نیرو مخصوص که مسئولیت
جنگ های نامنظم را به عهده داشت ،بايد به آموزش و تجهیز نیروهای
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بومیجهتانجاممبارزاتپارتیزانیمیپرداخت .ازاينروگردانبادو
فروندهواپیمایc-130ازپايگاهيکمترابریتهرانبهسمتارومیهحرکت
نمود.بهمحضورودبهفرودگاهارومیهباتعدادیاتوبوسکهازقبلدرنظر
گرفتهشدهبود ،بهسمتستادلشکرحرکتکرديم .فرماندهوقتگردان
(سرگردعبداهللمهرپويا)ومعاونگردانسروانحسینشهرامفربودند .
پس از ورود به پادگان ارومیه ،سرهنگ ظهیرنژاد که فرمانده لشکر
ارومیهبود ،برایگردانسخنرانینمودوشرايطخاصمنطقهراتشريحو
همچنیننقشحزبدموکرات ،منافقین وکشورهایسلطهجورادرايجاد
آشوبهایپیشآمدهتبیینکرد .
سرهنگظهیرنژادبهايننکتهاشارهکردکهچوندرآذربايجانغربی
ترکیبقومیتهایمذهبی،فرهنگیو...فراهماست،دشمنمیخواهدبا
ضربهزدنبهاتحادمردموايجادتفرقهبینمردم ،آتشفتنهراروشننمايد
وبهتدريجبهحکومتمرکزیآسیببرساند.ویاضافهکرد:کهماهمواره
شگردهای دشمنانرا زيرنظر داريم وفريبدسیسههای شیطانی آنها را
نخواهیمخورد.ايشانافزودندکهمتأسفانههفتهگذشتهعناصربدخواهنظام،
هفتنفرازبرادرانبسیجیرابهشهادترساندهاندوهمچنینحمالتیهم
گلولههای آنان برگنبد
به مسجد اعظم شهر داشته اند که محل اصابت  
مسجدباقیماندهاست .بهلطفخداوهوشیاریمسئولینشهر، ارومیه از
لوثوجودآنانپاكشده،ولیاکنوندرجهتايجادآشوبدرشهرهای
مرزیاشنويهونقدهمیکوشند .

درگيري نقده

 24

درنشستیکهبارؤسایارکانلشکروفرماندهان تیم هایعملیاتی
گردانداشتیم،برایپاکسازیشهرنقدهومحورهاینقدهبهسمتپیرانشهر
واشنويهطرحريزیشدوسپسگردانبهنقدهاعزامشد .
درروستایمحمديار کهدرحاشیهجادهو 10کیلومتریارومیه واقع
شدهاستيکگردانازتیپ1لشکر64حاضرشدهبود.ضمنتماسیکه
بافرماندهگردانداشتیمدرموردآخرينوضعیتنقدهسوالکرديم .
ویگفتکهدر 48ساعتگذشتهضدانقالبسعیکردهاستکه
بیناقوامکردوتركاختالفاتشديدیبیفکندکهخوشبختانهباهوشیاری
مردم،درگیریفروکشکردهاماهمچنانشهر ملتهباستوامکانبروز
مجدد آشوبوجوددارد .پسازاينتماس،طبقهماهنگیکهبافرماندار
شهر نقده شده بود در يکی از دبیرستانهای شهر مستقر شديم .حضور
نیروهایگرداننوهددرشهرواستفادهازنیروهایغیربومیباعثشدکه
آشوبگرانمسلحشبانهبگريزندوبهروستاهایاطرافپناهببرند.خوشبختانه
شهرنقدهعاریازوجوداشرارشدهبودووجودپرسنلنوهدامنیترابرای
مردمفراهمکردهبود .بازگشتنمردمبهخانههايشانوبازشدناداراتو
نشاندهندهبازگشتامنیتبهشهربود .

مغازهها،
در طول اين مأموريت که  4۵روز به طول انجامید ،دو مرتبه ستون
نظامیبهسمتپادگانهایجلديانوپیرانشهراعزامشدندتابانیروهایضد

انقالبمبازهکنندومنطقهراازلوثوجودآنانپاكگردانند .
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مسافرت به زادگاه

پسازپايانعملیاتدرتیرماه13۵8تصمیمگرفتمکهازمسیرسنندج-
متأسفانهقبلازحرکتاطالعیدربارهوضع

کرمانشاهبهزادگاهم(مالير)بروم.
امنیتیجادهکسبنکردهبودموازحضورگروهکهایمسلحغیرقانونیدر
طولمسیرخبرینداشتم .ساعت 8صبحبايکدستگاهمینیبوسکهعازم
میاندوآببود ،حرکتکردم.وقتیکهبهمیاندوآبرسیدم،يکدستلباس
شخصیخريدموآنرابالباسنظامیایکهبرتنداشتمعوضکردم.همین
کارسببشدکهتوسطگروهکدموکراتشناسايینشوموجانسالمبهدر
ببرم.درطولراهپستهایبازرسیتوسطحزبدموکراتايجادشدهبود.در
نزديکیبوکانبايکیازاينپستهامواجهشدم.باديدنآنپستبازرسی،از
اينکه سوار آن مینی بوس شده بودم ،پشیمان شدم ،زيرا به جز من ،ديگر
مسافرينهمهکردبودندونمیدانستموقتیکهدموکراتهاداخلماشینراببینند
وبايکغیربومیکهوسايلنظامیبههمراهداشتهباشدبرخوردکنند ،چه
عکسالعملیازخودنشانخواهندداد .نهراهپیشداشتم ،نهراهپس.همراه
داشتن البسه نظامی را بزرگترين جرم برای خودم می دانستم .خالصه به هر
طريقیکهبودلحظهایازماشینپیادهشدموساكلباسهاینظامیامرابه
داخلنهریکهدرآنجابودانداختموخیالمتاحدیراحتشد .
در بازرسی بعدی که در مدخل ورودی بوکان بود ،يکی از
بازرسهای دموکرات به داخل ماشین آمد و از من پرسید که از کجا

میروی؟ منکهدرآنلحظهترسیدهبودم ،سعیکردم
میآيیوبهکجا  

باحفظخونسردیبهاوپاسخدهم .بهویگفتمکهکارمندشرکتنفت

مسافرت به زادگاه
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منتقلشدهام.دستیبهلباسمکشید،هیچمدرکی

هستموازمراغهبهسنندج
همراهم نبود ،فقط از خدا میخواستم که به پاهايم نگاه نکند و متوجه
پوتینهايیکهداشتمنشودکهخوشبختانهنگاهنکرد .

به محض ورود به شهر سنندج به يک کفش فروشی رفتم و يک
جفتکفشخريدم ،سپس بهمسجدیرفتمودرآنجاکفشهارابهجای
پوتینبهپاکردم .
بهسمتسقز حرکتکردموباصحنهایباورنکردنیمواجهشدم.
زيلويی را ديدم که تقريبا  ۵0متر طول داشت و روی آن انواع سالح
انفرادیازجملهکلت ،ژ ،3کالشینکفريختهبودند ودرحالفروشآنها
میکردند.
بودند .جالب اين بود که سالحها را با فشنگ واقعی آزمايش  
ديدن اين صحنه برايم بسیار عجیب بود .با ديدن آن صحنه به يادم آمد،
يکبار هنگام پرش شبانه در منطقه کهريزك تهران که برف هم در حال
فرمانده

باريدنبود ،يکیازهمکارانتعدادیازفشنگهايشراگمکرد .
گردانبرایپیداشدنفشنگها ،همه پرسنلرابهمدت 48ساعتدرآن

سرمایطاقتسوزنگهداشت .
وپاسگاههای

ازپادگانهایمهاباد 

شنیدمتعدادزيادیازآنسالحها 
ژاندارمریغارتشدهبودند.در طولراهچند باربا اين صحنهها البته به
طرزخفیفترمواجهشدم.زمانیکهبهشهرسقز رسیدم ،باديدننیروهای

پلیسونظامیان،قوتقلبگرفتموازاينکهجانسالمبهدربردهبودمخدا
راشکرکردم .سرانجام باهمهمسايلیکهدر طولراهپیش آمد توانستم
تندرستبهزادگاهمبرسم .
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اقدام برای تشکيل گردان مالک اشتر در کردستان

درمهرماهسال13۵8سروانعلیهمتی کهازافسرانهوابردشیرازو
هچنینازهمدورهایهایدانشکده افسریبودبامنتماسگرفتوقرار

شدکهمالقاتیانجامدهیم.درمالقاتیکهبامنداشت،گفتکهازطريق
جنابسرهنگنامجو،بهخدمتدکترچمرانرسیدموجنابچمرانبهمن
توصیهکردکهيکگردانازنیروهایمردمیتشکیلدهید .
سروانهمتی افزود :دکتر چمران بهعنوانوزيردفاعبراينباوراست
کهاگرهرلشکربتوانديکگردانازنیروهایمتعهدوورزيدهتشکیلدهد،
توانمقابلهاشدربرابربحرانهابیشترخواهدبود.آقایچمرانمعتقدبودکه
همانطور کهبسیج دراختیار سپاه است ،الزماستارتش نیز از نیروهای
مردمی بهره گیرد .جناب همتی گفت که پس از گفت و گوهای بسیار
تصمیمبرآنشدهکهبراینخستینبارگردانمردمیدرلشکر 81زرهی
کرمانشاه تشکیل شود .دلیل اين تصمیم گیری اين بود که تشکیل گردان
مردمیدرکرمانشاهبرایمقابلهباضدانقالبواشراریبودکهدرمرزهای
میکردند .ویدرادامهاضافهکردکهسرهنگنامجو قول
غربیرفتوآمد 
هرنوعهمکاریازجملهواگذاریتعدادیافسرودرجهداررادادهاستو
دو نفر به نامهای سرواندقیقاحمدی و سروان کبريتی نیز برای همکاری
معرفیشدند .اويادآورشدکهقرارشدهاستبرایآموزشاز مربیاننیرو
مخصوصکهآشناباجنگهایچريکیهستنداستفادهشود.درنهايتتیمی
متشکل از اينجانب (ستوانیکم احمد اسدی)-ستوانیکم رضا فهیمی صالح-

عزيمت به سنندج

 02

ستوانناصرساقدوشپی-ستواناحمددادبین-ستوان صحبت اهلل نوردی و
چندتنديگربرایآموزشنیروهایمردمیراهیکرمانشاهشديم .
پس از پخش اطالعیه در رسانههای محلی ،مصاحبه آغاز و پس از
يک ماهآموزششروعشد .بعد ازآموزش،نیروهایمردمیتاحدودیبا
عملیات گشتی وتکاوریآشناشدند و گردانتشکیلشد .پس از اينکه
آمادهرزمشد،پرسنلنوهدبهيگانخودشانمراجعتکردند .
گردانکامالً 
فرماندهیاينگردانبهافسرانیکهازسوینزاجاانتخابشدهبودند،
واگذارگرديد .شايانتوجهاستکهگردانذکرشدهدر جنگتحمیلی
خدماتارزندهایارايهداد .خدماتاينگرداندربهعقبراندندشمن
درارتفاعاتبازیدرازوکورهموشزبانزدبود .
میکرد .ازجمله:
اينگردانشهدایگرانقدریراتقديمانقالباسال 
شهیدعلیهمتی کهفرماندهیگردانرابرعهدهداشت .ازديگرشهیدان
اينگردانمیتوانسروانحسیناديبانکهافسریمتعهدوانقالبی

بهشهید
بود ،شهید نیک روش و شهید زاهدی که از چهره های ارزشمند ارتش
بودنداشارهکرد.روحهمهشهداشادويادشانگرامیباد .
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حادثه طبس

دومینمأموريتگردان1۵4مبارزهبانیروهایآمريکايیبودکهبرای
آزادسازیديپلماتهايشانواردطبس شدهبودند.روز 4ارديبهشت13۵9
حوالیساعتششعصر ،پیکپادگانتیپنوهدبهدرِ منزلاينجانبآمد
ونامهایبهمنداد.درآننامهخواستهشدهبودکهمنهرچهسريعترخود
رابهتیپبرسانم .
دورازنظرداشتکهچونکشوربهوسیله گروهکهایفدايی

نبايد 
خلقو...دستخوشناآرامیهايیشدهبود،اينگونهابالغهاغیرعادیبه
میرسید.پسازدريافتآننامه،راهیپادگانشدموخودرابهتیپ
نظرن 
معرفیکردم .پسازمدتیحدود 60نفرازهمکارانیکهنامهبهآناننیز
ابالغشدهبود،خودرابهپادگانرساندند .
فرمانده وقت گردان (سرگرد عبداهلل مهر پويا) افراد حاضر را
سازماندهیکردودستورنزاجاراکهخطاببهتیپنوهدبودخواند .
در دستورچنینآمده بود (:برابراطالعات رسیده برخی از تکاوران
آمريکايی به قصد آزاد سازی ديپلمات هايشان وارد طبس شده اند و
تعدادی از بالگردهای نظامی آنها دچار حادثه شده اند .لذا به تیپ نوهد
میشود کهبدونفوتوقتخودرابهمنطقه طبس برسانندو
دستورداده 
آمادگیسرکوبعناصرنفوذکنندهراداشتهباشند ).
سپس سالح و تجهیزات متناسب برای عملیات فوق را از پادگان
دريافتوبهسمتپايگاههوايیمهرآباد حرکتکرديم.طیهماهنگیهايی

حادثه طبس
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که از پیش انجام گرفته بود ،به دستور سماجا ،نیروی هوايی يک فروند
هواپیمایترابری()c-130برایانتقالپرسنلنیرومخصوصآمادهکردهبود .
وفرمانده گردانبهمحضورودبهپايگاه

من ،سروانحسینشهرامفر 
هوايی به اتاق توجیه پايگاه ترابری رفتیم .خلبان هواپیما اظهار داشت :به
دلیلاينکهفرودگاهمقصدمتروکهاستوسیستمهدايت هواپیمانداردو
همچنینباندفرودگاهمقصدبهدلیلخاکیبودن،مناسبفرودنیست،پرواز
نسبتاً دشواری پیش رو خواهیم داشت .از ما خواست که پرسنل را برای
مواجهباشرايطیغیرمتعارفآمادهکنیم .
پسازصحبتهايیکهخلبانابرازداشتبههمراهديگرپرسنلوارد
هواپیماوراهیطبس شديم .پسازگذشتيکساعت ،خلباناعالمکرد
کهبهمقصدرسیدهايموآماده فروداضطراریهستیم .عقربههایساعت،

میداد .
۱300شبرانشان 
نزديکیمحلسانحه

خلبانباتبحرخاصیکهداشت ،هواپیمارادر
بالگردهایآمريکايینشاندوپسازخروجپرسنل،راهیتهرانشد .
تیمعملیاتینوهددرابتدایکاربااتخاذپدافند360درجهایبهدور
بالگردها و هواپیمای  C-130آتش گرفته آمريکايی ،مانع از هرگونه
حرکتآنهاشدند .
صبحروزبعدتیمهایشناسايیوکاوشساماندهی شدندوتوسط
شهیدحسینشهرامفربهمناطقیکهاحتمالپناهندهشدننیروهایآمريکايی
میشداعزامگرديدند .
داده 
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مشاهدات اولیه حاکی از اين بود که هواپیمای  C-130و بالگرد
 CH-۵3 آمريکايیبراثربرخوردبايکديگرآتشگرفتهبودند .البتهدر
کنار آنها بالگرد سوخته  ديگری هم وجود داشت که گفته میشد
هواپیمایشکاری F-۵کهبهوسیله  نیرویهوايی ايراناعزامشدهبود،
آنرابمبارانکردهاست . اماازبدحادثهدرلحظهبمباران محمدمنتظر
القائم  که فرمانده سپاه يزد بود ،در کن ار بالگرد بوده و بر اثر اصابت
ترکشبهشهادترسید .
پسازپنجشبانهروزکاوشوبررسیهایمستمردرمحل،محرزشد
کههیچنیرویآمريکايیدرمحلوجودندارد،زيراعدهایکهتوانگريز
ازآن مهلکهرا داشتند فرارکردهبودند وعدهباقیمانده هم کشته شده
بودندواجسادشانسوختهبود .

شرح طوفان

چکیدهای از چگونگی حادثه

برای آشنايی بیشتر خوانندگان عزيز ،
رابیانمیکنیم :

طبس
روز جمعه  4ارديبهشت  13۵9تعداد  6فروند هواپیمای  c-130به
همراهنودنفرازکماندوهایامريکايیازقاهرهواردايرانشدند.طبقبرنامه
میبايست هواپیماهاوبالگردهاپسازفروددرفرودگاهطبس راهیتهران

هایدستگیرشدهخودراآزادکنند.پسازورودبهحريم


شوندوديپلمات
ايران يکفروندبالگرد در 1۱0کیلومتریکرمان دچار نقص فنی شد و

حادثه طبس
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ناگزيرفرودآمد.سرنشیناناينبالگردبهبالگردیديگرمنتقلشدندکهآن
بالگردهمدچارنقصفنیشد .
پس از مدتی در صحرای طبس که محل استقرار بالگردهای
آمريکايیبود،طوفانیازشنبرخاستوبالگردهاوهواپیماهادچارمشکل
شدندويکهواپیماويکبالگردباهمبرخوردکردندوآتشگرفتند.در
اينحادثه8تنازآمريکايیهاسوختندوبقیهفراررابرقرارترجیحدادند .
پسازفرارآمريکايیهاازايران،کاخسفیداعالمکردکهآمريکادر
عملیاتی در صحرای طبس جهت آزادی گروگانهای اسیر در ايران ،با
شکستروبروشدهاست .

شمای متالشي شده بالگرد آمريکايي به دليل آتش گرفتن
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بالگرد سوخته شده -طبس

جسدی سوخته در کنار بالگرد

عزيمت به سنندج
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عزيمت به سنندج

جناب سروان حسین شهرامفر در ارديبهشت سال  13۵9به اينجانب
گفت که نزاجا از تیپ درخواست نموده که دو تیم عملیاتی الف1و
تعدادیافسرتا 48ساعتديگرخودرابهقرارگاهعملیاتیایکهتوسط
سرگرد علی صیاد شیرازی فرماندهی میشود (در شهر سنندج) ،معرفی
گروهکهایمسلحدرگیریبودو

کنند .درآنزمانکهبیننظامیانو
همچنیناوضاعکشوربحرانیبود،بهنظرنمیرسیدکهتعدادزيادیمايلبه
رفتنبهآنمنطقهباشند .
پس از اظهارات جناب شهرامفر و صحبتی که در اين رابطه با
همدورههایدانشکدهافسری شد ،بندهبههمراهسروانشهرامفر ،ستوانیکم

محسنفرديس،ستوانیکمعلیحشمتی،ستوانیکمعلیانصاریو۱0نفراز
همکاراندرجهدارتوسطيکفروندهواپیمای c-130عازمسنندج شديم.

پسازپیادهشدنازهواپیماباچنددستگاهخودروبهسمتارتفاعیکهدر
مدخلورودیشهرقرارداشتحرکتکرديم .بعد ازاينکهدرمحلمورد
نظرمستقرشديم ،يکافسررکندومستادلشکرضمن نشان دادن محل

 .1تیم عملیاتی الف :متشکل از  12نفر (دو افسر  11 +درجه دار) که با توجه به تخصصهای
پنجگانه این تیم قادر می باشد در اجرای ماموریت های جنگهای چریکی و یا ضد چریک ،پایگاه
عملیاتی تحت امر را آموزش ،تسلیح ،انجام عملیات و ترخیص نماید .پرسنل فوق افرادی
ورزیده ،جسور و فداکار هستند که با علوم و فنون مرتبط با جنگهای نامنظم آشنا میباشند.
تیم عملیاتی ب :فرمانده این تیم میتواند تا  5تیم عملیاتی الف را به طور همزمان کنترل و
هدایت نماید.
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اسقرارنیروهایدولتی ،مکانهايیراکهچندروزپیششاهددرگیریبین
نظامیانوضدانقالببودندنشانداد .
بههمراهچندتنازهمکارانبهتپهایکهديدگاهنامیدهمیشد ،اعزام

وجودکانالهايیکهضدانقالبدرتپهايجادکردهبودند،مبیناين

شديم .
میکردندکهايننقاطرادراختیاربگیرند ،ولیموفق
بودکهآنهاتالش 
نشدهبودند . بهتیمنوهددستوردادهشدکهبامستقرشدندرارتفاعاتبه
تأمینامنیتدرمبادیورودیوخروجیشهربپردازند .
چند روزی که از حضـور ما در آن شـهر گذشته بود ،دلیـل ايـنکه
پیشبینی میشد ،ضدانقالببرایخرابکاریهایخودازسیلوهایگندم

استفادهکنند، تیمگشتیبهسمتسیلوهایشهراعزامگرديد.هچنینتالش
براينبودکهبافعالیتهایگشتی،ضدانقالبمتوجهشودنیروهایدولتی
درسراسرشهرحضوردارند .البتهعناصرخودفروخته منافقباايجادسنگر
میکردندکه کنترل شهررا در
درمعابر و شلیک کردن بهادارات سعی 
اختیاربگیرند .امانبايدفراموشکردکهباايثاروشجاعتنیروهای مسلح،
به خصوص فداکاری لشکر  ۱8سنندج ،منافقین نتوانستنند به اهداف پلید
خوددستيابند .

حركت به سمت قصر شيرين
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حرکت به سمت قصر شيرين

از ارديبهشت ماه سال  13۵9رژيم بعث عراق ابتدا با تجاوزهای
هوايی ،نواحی مرزی غرب ايران را تهديد کرد و در بعضی مواقع برخی
نقاطحساسرااز جملهمرزقصرشیرينونفتشهر رامورداصابتآتش
توپخانهخودقرارداد.بههمیندلیلدرتیرماهسال۵9بهتیپنوهددستور
دادهشدکهدرقالبتیمهایالفگشتیبهشناسايیرزمیمنطقهبپردازند .
به همراه جناب سروان حسین شهرامفر به تیپ  3لشکر  81زرهی
کرمانشاهکهدرسرپلذهاببودرفتیم.درآنزمانفرماندهتیپسرهنگ۱
بیژناتحاديه بود.پسازمعرفیخودمانبهتیپ،ايشانحدوديکساعت
دردفترکارش بهتوجیهماپرداخت و بهما گفتکه بهتراست خودتان
بازديدی از مرز مشترك ومعابر صعبالعبور داشته باشید و مکانی را نیز
برایاستقرارخوددرنظربگیريد .
جلسهایکه
پسازاتمامجلسهتوجیه،بهشهرقصرشیرينرفتیم .طی 
بابرادرملکی (فرماندهسپاهقصرشیرين) داشتیم ،ايشانوضعیتامنیتیشهر
ومحلرفتوآمدضدانقالبرابرایماتشريحکرد .ویهمچنینازما
خواستکهتیمیبرایآموزشجنگهایچريکیوتیمینیزبرایانجام
عملیات گشتی به ارتفاعات باويسی اعزام کنیم .برای اجابت درخواست
فرماندهسپاهقصرشیرين ،يکتیمعملیاتیمتشکلازدوافسرودهدرجه
داربهفرماندهیستوانیکممحمدعمويیبهنفتشهراعزامنموديم.اينتیم
يگانهای تازه تشکیل سپاه
که چند ماه در ايالم و کرمانشاه به آموزش  

 ۵0دالورمردان روزهاي سخت

پرداختند ،درآغازينروزهایيورشنظامیانعراقی ،غافلگیرشدندوخود
را در محاصره صدامیان ديدند ،اما اين تیم با درايت فرماندهی خود و
ايستادگینفراتپسازيکهفتهبیابانگردی،توانستتندازمحاصرهخارج
شوندوخودرابهنیروهایارتشجمهوریاسالمیايرانبرسانند .
پس از شناسايی کامل مرز از شمال شهر قصر شیرين ،ارتفاعات
نیزشناسايیشدندوهمچنیندرگیریهايی

پرويزخان ،برارعزيز ،باباهادی 
کهبیناشرارونیروهایژاندارمریبهوقوعمیپیوستبهماگزارشمیشد.

نزديکی پاسگاه مرزی تیله کوه روستايی وجود داشت که به علت گلوله
باران توپخانه نیروهای عراقی تخلیه شده بود .تیم نیرو مخصوص که
فرماندهیآنرامنبهعهدهداشتم ،درهمینروستامستقرشد .سپاه ،چهل
نفر از بسیجیان محلی قصر شیرين را در اختیار ما گذاشت و ما هم با
شناسايیدقیقیکهازمعابرنفوذضدانقالبداشتیم ،شب هنگامدرچند
نقطهکمینکرديموبههمینمنوالچندشببهدرگیریمسلحانهبااشرار
سپریشد.مابهاينعلتکهکمینکنندهبوديمکمترازضدانقالبتلفات
آتشهای متقابل عده زيادی از نیروهای ما مجروح
میداديم ،اما در  

مینمود،
میشدند .مسئلهمهمیکهوابستگیضدانقالبرابهعراقثابت 

پشتیبانیآتشتوپخانهعراقازآنهابود .ضمناً درهمینايامبودکهبرای
نخستینبارطعمگلولهتوپخانهدشمنراچشیديم .

حمالت توپخانه عراق را با بیسیم  SBT-۱۱به ستاد تیپ نوهد اعالم
کرديم.تیپپسازچندروز،چندنفرازپرسنلارکاندوموسومراجهت
بازديد و بررسی به قرارگاه استقرار تیم فرستاد .قرارگاه مقدم نزاجا نیز

حركت به سمت قصر شيرين
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رابرایبررسیتوپخانههایعراقاعزامکرد .به

جنابسرواناحمدموحد 
سالحهایسنگینعراقبه
همراهسروانموحد برایشناسايیمحلاستقرار 
ارتفاعی که بین تیله کوه و باويسی قرار داشت رفتیم تا به وسیله دوربین
گسترشنیروهایدشمنواجرایآتشمتقابلرامشاهدهکنیم .حدوددو
ساعت تا رسیدن به ارتفاع سرکوب به خاك عراق طول کشید .جناب
سروانموحد  نقشههمراهخودراگستراندکهبراساسآناقداماتنظامی
بعدی را توضیح دهد .دقايقی چند از استقرار ما نگذشته بود که با آتش
عراقیها مواجهشديم .آتشبارانبهگونهای بودکه

بارانازسویتوپخانه 

وقتیمادرپیيافتنجانپناهبوديم ،بخشیازتجهیزاتراجاگذاشتیمو
برای بازيافتن آنها مجبور شديم که فردای آن روز دوباره به آن مکان
بانهای
ديده 
برگرديم.پسازبررسیمتوجهشديمکهعراقیهاازمدتهاقبل 
مستقرکردهاند ،بههمیندلیلتوانسته

تريننقطه باويسی 


خودرادرمرتفع
بودندبهخوبیمعابرراشناسايیکنندوروستاهارازيرآتشبگیرند .
شايان توجه است با اينکه سه ماه به آغاز حمله سراسری عراق به
خاك ايرانمانده بود ،جمهوریاسالمی شهدا ومجروحین بیشماری را
تقديمکردهبود .
اقداماتمذبوحانهصدامحسینمبیناهدافپلیدویبود،ولیمتأسفانه

دولتمردانوقتاينمسائلراجدینگرفتندوبادقتبهآننمینگريستند.

البته نبايد فراموش کرد که ايستادگی مردم دلیر ايران و راهنمايیهای امام
خمینیبودکهباعثشدصدامیاننتوانندبهاهدافخبیثخوددستيابند .
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جا ماندن از بالگرد

درمردادماه13۵9 کهمنطقهعملیاتیبانه-سردشتدرکنترلدشمن
و گروهکها و منافقین  بود ،ماموريتی مبنی بر شناسايی اين محور
استراتژيک از طريق ستاد عملیاتی به تیم ما متشکل از ستوانیکم اصغر
نوری  وستوانيکمعلیانصاری وگروهبانچنانه،ابالغگرديد.پساز
هماهنگیها یالزمتیممايکفروندبالگرد۱14 بهمنطقهيادشدهاعزامو
همزمان يک فروند بالگرد کبری  نیز با تیم ،به پرواز درآمد .خلبان در
ارتفاعحدود 300مت ریدرمحورسردشتبهبانهپروازمیکرد وتیمما
نیز در حال ثبت و بررسی گزارشات و اوضاع و احوال منطقه در حال
انجاموظیفهبود .
حدود 30دقیقه ازشروعماموريت گذشته بود کهدر نزديکی شهر
سردشت ،ستواننوریکهبادوربیندرحالشناسايیمحوربودبهمااعالم
کردکهدراطرافوزيرپلکهدرمحوروجودداشت،عناصریازدشمن
وضدانقالبدرحالجابجايیوحملونقلمهماتوغیزهستند.پساز
مشورت با گروه ،نظر او درگیر شدن و انهدام آنها بود ،در هر صورت
ستواننوریکهارشدوفرماندهگروهبود،تصمیمگرفتوبهبالگردکبری
کهمحافظمابود،دستوردادکهاطرافپلراباچندراکتموردهجوم
قراردادهوعناصرآنهاراهدفقراردهد.خلباننیزطبقدستورعملو
ماموريتخودراانجامسپسستواننوریبهخلبانحاملتیمفرماندادکه
درنزديکپلفرودبیايدتاضمندستگیریواسیرکردنآنهامدارکیاز
آنهارابهدستبیاوريم .
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خلباندرحالکمکردنارتفاعبودکهناگهانتعدادیازعناصرضد
انقالبزيرپلکمینکردهبودند،بهسمتبالگردشروعبهتیراندازینمودند .
گلولههابدنهبالگردراسوراخکردهواز
صحنهبسیاروحشتناکیبود، 
میگذشتند ،صدای برخورد گلوله مانند صدای
اطراف ما زوزه کشان  
تگرگبهگوشمیرسید.برخوردگلولهایبهقسمتهیدرولیکبالگرد
باعثازکارافتادنملخعقبآنودرنتیجهبیتعادلیگرديد،هیچراه
فراریازاينوضعیتنبود.درهمیناثناءکمکخلبانازقستمچپاتیر
خوردوپايشدرداخلپوتینغرقخونشد.گلوله،خونوسکوتدر
داخل بالگرد حاکم شد پس از اين حادثه بالگرد در کمترين ارتفاع به
میکرد  وتعادلیهمنداشتوبهچپوراستمی
حالتسقوطحرکت 
رفت.خلبانشجاعبههمراهکمکمجروحخود،آخرينتالشهاراانجام
دادندوباهمانوضعیتاضطراریبالگردرادرحدد 300متریدورتراز
پل،داخليکرودخانهبهزمیننشاندند.هرلحظهاحتمالانفجارمیرفت.
پرسنل که از مرگ حتمی نجات يافته بودند تالش زيادی کرديم از آن
خارجشويمولیدربهابازنمیشدند،درهرصورتدربهارابهگلوله
بستهودربرابازکرديمويکیازدرجهدارهازيرپوشخودرادرآوردو
ساقپایکمکخلبانرامحکمبستکهخونريزیکمتریداشتهباشدو
اوراکولگرفتند.پسازخارجشدنازبالگردساقطشدهسريعاًبهباالی
يکتپهکوچکرفتیمکهتاحدودیمشرفباشیم .
خلبان در اثر خونريزی حال خوبی نداشت ،ما نیز اطراف تپه يک
داي رهتشکیلدادهوبابدنهایکوفتهوخسته،مداركهمراهودرجههای

 ۵4دالورمردان روزهاي سخت

خود را زير خاك پنهان کرديم که در صورت اسارت احتمالی هويتمان
مشخصنشود .
بالگردکبریبامشاهدهفروداضطراریوسقوطما،ازمنطقهدورشد
کهبهپايگاهاطالعدهد.نیروهایباقیماندهدشمنومنافقین کهوضعیت
فرودماراديدهبودند،جهتاسیرکردنماقصدنزديکشدنبهبالگردرا
داشتند،ولیدرتیررسمابودند .
مانیزکهازنظرمهماتدرمضیقهبوديم،بهناچاربهصورتتکتک
میکرديم که آن ها را ترسانده و نتوانند به ما نزديک شوند.
تیراندازی  
حدودچهلدقیقهبعدبودکهيکبالگردشنوكباالیسرماديدهشدوما
خیلیخوشحالشديمکهنیرویکمکیبهمارسیدهاست.سرانجامکهدر
فاصله100 متریمادررویيکتپهکوچکبرزمیننشستويکبالگرد
کبری ديگر نیز بر فراز آسمان مراقب آن بود .چند نفر از خدمه بالگرد
میدادندکهبرويموسوار
شنوكازآنپیادهشدندوبادستبهماعالمت 
بالگردشويم .
بالگردهمچنانروشنبودوگردوخاكزيادیبپاشدهبود.بچهها
خلبان تیر خورده را دوش گرفته و سريعاً به سمت بالگرد شنوك رفتیم،
تمامدربهایبغلوعقببازشدهبود،خودرابهداخلبالگردرسانديم.
بالفاصلهخلبانبهخاطروضعیتاضطراریسريعااززمینبرخواست،من
ناگهانديدمستواننوریبینمانیستازپنجرهنگاهکردمديدمکهاوبه
لحاظاينکهپرسنلراکنترلکندکهسوارشونددرشلوغیکاروگردو
میدادکه
خ اكبهسوارشدننرسیدهورویزمینجاماندهوبهماعالمت 
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برگشتهواوراسوارکنیم.منباسروانخلبانموضوعرادرمیانگذاشتمو
ازاوخواستمکهستواننوریرانجاتدهیم،ايشانبهخاطرتیراندازیو
اينکهجانبقیهدرخطراستقبولنکردند.مجبورشديمبابیسیمبهبالگرد
کبری اطالعدهیمکهفرماندهمارویزمینجاماندهوخواستیمکهاطراف
اورازيرنظربگیردکهاوبتواندازمنطقهبهيکجایامنرفتهوخودشرا
نجاتدهد.خلبانشجاعوورزيدهاصفهانیحماسهایديگرراآفريد.اين
خلبانتوانستستواننوریراتامسافتیحمايتکردهوسپسباتیراندازی
بهسمتدشمنآنهارازمینگیرنموده ،
بقیهشرحماجرااززبانجنابسرهنگبازنشستهاصغرنوری(فرماندهسابق
لشکر۵8ذوالفقاردردوراندفاعمقدس) 
من برای سوار نمودن اعضای تیم نوهد به اطراف بالگرد شنوك
میخواست ممطمئنشومکهکسیدرزمینباقینماندهاست.
میدويدمو 

يکلحظهنیزدرونبالگردشنوكراديدمازوجودسرکاراستوارچنانه
که سرگروهبان تیم ما بود خبری نیست ،تصور کردم او از بالگرد فاصله
زيادیداردوبه ناچاربرایپیداکردناودواندوانبهسمتمکانیکهدر
آنجاآرايشپدافندیگرفتهبوديمدويدم.درهمینلحظهکهمنازبالگرد
جداشدهبودمايشانازآن سويیکهدربديگرداردواردشده بودومن
کهازسوارشدنویمطلعنبودم،هراسانبههرسومیدويدمواورادر
حالیکه صدای موتور و بالهای بالگرد و گرد و خاك ناشی از ملخ های
سنگینشنوكمحلرانامساعدبرایشنیدنکردهبودصدامیزدم.وضع
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به هم ريختهای بود و ضد انقالب همچنان به سمت بالگرد شنوك
تیراندازیمیکرد .
لذاخلبانبرایاينکهبهسرنوشتبالگرد۱14دچارنشود،بدوناينکه
متوجهشودمنسوارنشدهام، سريعاًتصمیمبهتركمحلمیگیرد.پساز
میدهد که
چند لحظه که فاصله می گیرد و ستوان انصاری به او اطالع  
فرماندهتیمماسوارنشدهودرآنمکانجایماندهاست .
خلبان شنوك با اين استدالل که جثه بالگرد بسیار بزرگ و ضد
انقالبدرآننقطهدارایانواعسالحها خصوصاًتیربارضدهوايیاست،
می گويد نشست مجدد به معنای کشته شدن همه سرنشینان است .ولی

میگويدنترسیدهمین االنبهخلبانبالگردهجومیکبریمیگويمبه هر

شکلشدهویراازمحلدرگیریتخلیهنمايد .
میدهد بهمحضتركشنوكخیلیناامیدشدم،
ستواننوریادامه 
ولیباخودانديشیدمبهراحتینبايدتسلیماسارتويامرگشوم.وتصمیم
گرفتمبااستفادهازپوششدرختانمحلازآننقطهبگريزمودورشومتا
هنگام شب به سمت سردشت حرکت کنم .تنها عاملی که مرا کمک
میتوانمزندهبمانم.چوندرزمانی
میکرد،توکلبهخداواعتقادبهاينکه 

کهدورهنیرومخصوصرامیگذرانديمبهماآموزشدادنددرسختترين
شرايط موجودجنگهای نامنظم باتدبیرصحیح وخرد نیکو میتوان بر
غیرممکن ،ظاهری از ممکنساختوباتوجهبههمینآموزشهااقدامبه
جنگ و گريز و فرار از درگیری نمودم .مسافت زيادی را طی نمودم.
همینطوربهسرنوشتآتیمیانديشیدمکهچهخواهدشدومنچهبايد
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انجام دهم که مجددا صدای حضور بالگرد را در باالی سر خود شنیدم.
بسیار خوشحال شدم و متوجه گرديدم که فراموش نشده ام و حتما برای
تخلیه من از اين محل آمده .اما کمی دقت کردم ديدم بالگرد هجومی
میباشد وآندارایتوانمندیسوارنمودنمنراندارد.ولیبايدبه
کبری 
هر  شکلوتدبیریازآنبهرهمیگرفتم.متاسفانههیچگونهوسیلهارتباطی
بیسیمیدراختیارنداشتمکهمحلخودرابهخلباننشاندهم .
سريعاًلباسخودرادرآوردهوبااستفادهاززيرپیراهنسفیدرنگو
چرخانیدن آن باالی سر خودم ، خلبان را به مکانی که در آنجا بودم
هدايتکردم .
خلباننیزباجسارتوشهامتوصفناپذيریدرحالیکهبارانگلولهبه
سمتآنمیآمدبامانورهایعملیاتیويژهخودشراباالیسرمنرساند .
موضوعیکهدردسرودستوپاگیرشدهبود،تفنگG-3همراهمن
بود ،سريع آن را حمائل و از موقعیت به دست آمده استفاده و با قالب
نمودندستانخودبهاسکیها(پايههایزيربالگرد)بهآنآويزانشدم.با
هرترفندیهمکهشدپاهايمرادورهمانپايهچرخاندم .
حساب،حسابمرگوزندگیبودوراهسومیوجودنداشت.فقط
میتوانی
میگفتمکهاگرنترسیوخونسردباشی 
بهخودمتلقینمیکردمو 
پیشبینیديگریرا
زندهبمانی،درغیراينصورتعواقبسختوغیرقابل 
درپیشداشتم.بهمحضآويزانشدنبهزيربالگردکبری،خلبان،اقدامبه
تركمحلنمودوباسرعتهرچهتمامبهسمتپادگانسردشت رفت.
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لحظاتزمانبرمنبهسختیگذشتولیچارهاینبودجزهمانتوکلبه
خدا،حفظروحیهوخونسردیوامیدبهزندهماندن .
دقايقیچندبالگردآرامآرامبهصورتعمودیاقدامبهفرودنمود.
درچندمتریزمینلحظاتیبیحرکتما ند،زمینزيرپايمبهعلتباد
شديدناشیازچرخشملخهاآن چنانگرد وخاكبر پاشده بودکه
قادربهتشخیصدقیقارتفاعبازمیننبودم،ولیچوندورههلیبرنواين
چنینپرشهايیراقبالطینمودهبود مبهشیوهفروديکچتربازدستان
خودراازپايههایبالگرد بهمحضا صابتبهزمینوبااستفادهازفنون
چتربازیبايکچرخشسريعااززمینبرخ استهوازبالگردفاصلهگرفتم .
چنیناقدامین هبرایخودونهبرایديگرانکهشاهدصحنه بودند
باورکردنینبود،اماانجامگرفت ،آنچهکهشايداگرترسحاکممی شد،
شايدعواقبیديگرمیتوانستدرپیداشتهباشد .
فردایآنروز ،اکثررسانههایکشورباتیتردرشتخود ،ايناقدام
متهورانهوجسورانهرابهديدخوانندگانخودرساندند .
شايان ذکر است پس از پايان اين رخداد بالگرد  ۱14ساقط شده در
بستررودخانهبهکنترلنیروهایضدانقالبدرآمدوبرایماراهیجزانهدام
آن وجود نداشت ،لذا با هماهنگی سلسله مراتب وقت منطقه ،تصمیم به
پرتابراکتگلولهتوپبهبالگردفوقگرفتهشد.ابتدايکفروندبالگرد
کبری بهآنمحلاعزاموباپرتابچندراکتوموشکبالگردموصوف
کامالًمنهدمگرديد. 

خضر زنده
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ضمناازخلبانپرسیدمشمامتوجهشديدکهمنبهبالگردآويزانشدم
کهبهپروازدرآمديد،گفتوقتیماباالیسرتبهصورتساکنايستاده
بوديممتوجهسنگینیبار و کمیافت بهسمتپايینشدم ،دانستم که به
هایبالگردآويزانشدهای،چونماهیچگونهديدیبهزيرپایخود

اسکی
نداشتیم .ضمناً عالئمی که بتواند اين وضعیت را به خلبان هشدار دهد
وجودندارد .

خضر زنده

منطقهای سرسبز خوش آب و هوا وجود
در جاده کرمانشاه-سنندج  
دارد به نام خضر زنده .برای آموزش يگانهای مستقر در غرب کشور،
دانشجوياندانشکدهافسریکهدردهگالنحضورداشتندونیزبسیجعشاير
غربکشور ،سهگردانازتیپ ۱3نیرو مخصوصدرتیرماه13۵9بهخضر
گردانهایاعزامشده ،وظیفه مبارزه با شورشهايی

زندهاعزامشد .ضمناً
برنامه
که ممکن بود از جانب ضدانقالب انجام شود ،بر عهده داشتند . 
آموزشبهپرسنلتازهاستخدامتیپهمدرهمانمکانصورتمیگرفت .

فرماندهیوقتتیپبرعهدهسرهنگدومشهرامرامتینبود. 
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ماموريت ستون بانه به سردشت

میگشتیم،
در روز 13۵9/6/1۵هنگامی کهازنماز جماعت ظهر بر  
سرگرد شهرامفر که همراهم بود ،گفت :چند لحظه قبل فرمانده تیپ مرا
احضارکردهودستوردادهاستکههرچهسريعتربايددوتیمعملیاتیالف
۱۵نفرهآمادهواعزامشود .
ازجنابشهرامفر مکانوموضوععملیاتراپرسیدم .ویگفت :هفته
گذشتهيکگردانازتیپ۵۵هوابردجهتتعويضنیروهایشهرسردشت،از
بانه حرکتنموده ،ولیمتأسفانهاينگرداندربینراهباکمینونبرد عناصر
خودفروخته دموکرات و کومله مواجه شده ونیازبه کمک دارد .در ضمن

فرماندهی ستون را شخص سرهنگ صیاد شیرازی عهده دار است .شهرامفر
افزود:بهمنگفتهشدهکهدوتیمراآمادهکنموبابالگردبهمحلبرويم. 



نفرسمتراست:ستوانيداهللوردائی،منطقهعملیاتیسردشت 
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میگفت :احتماالً اين مأموريت دو شبانه روز بیشتر
جناب شهرامفر  
طولنمیکشدوپسازهمراهیکردنستونتاسردشتبازخواهیمگشت.
حدود 3۵ روزبودکهدرمنطقهبودموقراربودکهبعدازظهرآنروزبه
مرخصی بروم .البته شهید شهرامفر که از وضعیت من باخبر بود ،به من
برمیگردی و به مرخصی میروی ،نگران
میگفت که دوسه روز ديگر  

نباش .البتهاوضاعمنطقهوارادتقلبیمنبهجنابشهرامفر باعثشدکه
ازرفتنبهمرخصیمنصرفشوم .
سريعاًتیمی بهمعاونتستوانحسنمیرزايیوتیمیديگربهفرماندهی
ستوانیکمحسینمعصومی آمادهحرکتشديم .ساعتدوبعدازظهربودکه
دو فروند بالگرد  ۱14که از پايگاه هوانیروز کرمانشاه برخاسته بودند ،در
مرکزاردوگاهخضرزندهبهزمیننشستند.خلبانانازقبلتوجیهشدهبودندو
میدانستندکهبهکجابايدبرويم .بهمحضاينکهبالگردهادرمرکزاردوگاه

خضر زندهنشستند ،بدوناينکهموتورشانخاموششود ،درهايشانگشوده
شدوافرادمنتخببههمراهسالحهایانفرادیکههمراهداشتندسوارشدند.

شايانذکراستکههمهکسانیکهدربالگردهاحضورداشتندازجملهبنده،
کیسه خواب و جیره عملیاتی به همراه نداشتند .پس از ارتفاع گرفتن ،دو
فروندبالگردکبریدرکنارماحضوريافتندوقرارگرفتنآندوفروندبالگرد
نشاندهندهاينبودکهشرايطسختورزمیاست. 
کبریدرکنارمان، 
میکردند.پساز
بالگردهاازمسیرجادهایسنندج-سقز-مريوانعبور 

جنگلهای شمال کشور بود

گذر از شهر بانه ،ارتفاعاتی سرسبز که مانند 
هاديدهنمیشد .چند


گونهحرکتخودرودررویجاده
ديدهشدند . 
هیچ
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تهاند که
لحظه قبل از فرود ،خلبان گفت به دلیل شرايط امنیتی به ما گف 
فاصلهایيکمتریازسطح
بالگردهارارویزمینننشانید ،بنابراين ما با  
زمینبالگردرانگهمیداريموشمابايدازاينفاصلهپیادهشويد.البتهچون

هایذاتیمابود،کسیدلهرهبهخودراهنمیداد. 

اينکارهاجزومأموريت
همینطور که بالگردها در حال کم کردن ارتفاع بودند ،بالگردهای

کبریشروعبهتیراندازیبهسویارتفاعاتمشرفبهمحلفرودکردند.
میکرد
بالگردهابهسمتمکانیکهجنابسرهنگصیادشیرازیمشخص 
نزديکمیشدندتاآنجانیـروهاراتخلیـهکنند .دشمنکهبالگردهایما را

شروعبهخمپارهاندازیکردکهخوشبختانهبالطفخداوند

مشاهـدهمیکرد،
گلولههابهکسیاصابتنکردندوبالگردهانیزتوانستندباموفقیتصحنهرا
تركکنند .وقتیکهتخلیهنیروهاباموفقیتانجامشد ،توانستیمخود رابه
ستونبرسانیموسرهنگصیادشیرازی نیزباعالئمی ،پرسنلرابهجان پناه
گرفتندستورمیداد.ايشانمارابهسمتارتفاعیهدايتکردند،کهدرآن
ارتفاع،بخشیازستوندرحالدرگیریبانیروهایضدانقالببودند. 
چهره
در آن لحظه ستوانیکم ناصر آراسته را در آن ارتفاع ديدم . 
خسته  و خاك آلود وی حاکی از اين بود که چندشبانه روز است که
امابااينحالعزمیجدیدرچهرهاشنمايانبود .شرايط

نخوابیدهاست،
درآنمنطقهبسیارسختوبحرانیبود .برایاينکهخوانندگانگرامیبا
اندکی از حوادثی که در آنجا رخ داده است آشنا بشوند ،قسمتی از
خاطراتآنموقعرااززبانامیرسرتیپآراستهنقلمیکنم :

مأموريت ستون بانه به سردشت
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«وضع وحشتناکی بود ،باران گلوله بود که میباريد ،ولی تیراندازان
معلومنبودند.منوعلیکالته خودمانرابهنهریرسانديموداخلنهر
میکرديمسرو
شديم .تاکمرمانآبولجنبودوچونخمیدهحرکت 
صورتماننیزخیسشدهبود .
يکشیبراباالمیرفتیمکهبوتهزاربود،ازداخلبوتهزارهمبهما

دوتانارنجکبهباالیسرخودمانتویبوتهها

تیراندازیمیشد .کالته 

بهنظرمیرسیدکهضدانقالبی

پرتابکرد ،صدایتیر اندازیقطعشد .
کهدرآنطرفبودبهدركواصلشدهبود.بههمینترتیبمنبهسمت
مقابلتیراندازیکردم »...

درخاطرهایکهازمحاصرهشدنستونمطرحمیکند،

سرتیپآراسته
میگويد :

«دراينگیرودار آتشباریخمپارهدشمنشروعشدومحشریدر
ستون ايجاد شد .از آنجايی که خودروها بیرون از جاده محلی برای
پراکندگینداشتهوسروتهستونراهمکمینضدانقالببستهبود ،لذا
نمیتوانستند از هم فاصله بگیرند .از طرفی به دلیل وحشت
روی جاده  
میخواستندنزديکهمباشند.تعدادیخودرواز
ايجادشدهازکمینهمه 
جملهيکاسکورپیونويکیدوقبضهخمپارهاندازموردحملهخمپاره
ایضدانقالبقرارگرفتندومنهدمشدندوعدهاینیزشهیدشدند .
درآنوضعیت ،گرسنگی ،تشنگیوبیمارینیزدشمنانیبودندکهبا
ضدانقالبهمراهشدهبودندودرازپایدرآوردنستوننقشداشتند .
بالگردی هم که در بین آن آتش و دود آمده بود که برای ستون
غذای سرد و میوه بريزد ،به دلیل باز شدن آتش خمپاره روی ستون و
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رگبارمسلسلهایضدانقالب ،موادغذايیرابهناچارجايیريختکه

قابلدسترسستوننبودومقداریازآنهمنصیبضدانقالبشد ».
خالصههرچهازوضعیتنابسامانوبحرانیستونبگويیم،کمگفتهايم،
امانبايدفراموشکردکهاينايمان ،تعهد،رشادتودرايتافراد وفرماندهان
الحقکسانیکهبحرانهایدوران

بودکهباعثمغلوبشدندشمنگرديد .
آسايشامروزرامیدانند. 

جنگراتجربهکردهاند،قدرامنیتو

میگويد :
وحشیبافقیچهزيبا 


بل
گلگ
شت چمن را بلی کاندر
ـقدر

قف

س

عم
ر شیرین را هب سر آورد می داند هک چیستـ

مجم هم
ای هک رد ع ی رگدی چه دانی ـحال ما

تنه
تنه
حال ا رگد ،ا رگد میداند هک چیست
***

وضعيت ستون نظامي در روستای دارساوين

پسازگذشتچندروزوباکمینهایمتعددیکهضدانقالبدر
میکرد ،و همچنین علی رغم شهید و مجروح شدن
سر راه ستون اجرا  
عدهایازپرسنل و منهدمشدنچنددستگاهخودروسبکزرهی،توانستیم

بهسمتسردشتپیشرویکنیم .
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نکتهایکهبايدبهآنتوجهکرد ،وضعیتجغرافیايیآنمنطقهاست.
در مسیر سردشت ،ارتفاعات متعددی وجود دارند که مانند شمال کشور
پوشیدهازدرختهستندوهمینپوشیدهبودنازدرختباعثمیشدکه

ضدانقالببتواندبهراحتیخودرامخفیکندوکمینبزند .دومینمسئله
اين بودکه برقراریتأمین برای يگان موتوریدرحال تردد کاری بسیار
مشکلبودوعملیاتويژهضدچريکیرامیطلبید .

ضدانقالبکهدرچندروزمتوالیبافعالیتهايیازجملهجنگو
گريزوکمین،نیروهایماراخستهکردهبود،عملیاتکمیناصلیخودرا
میتوان گفت به داليل زير ضدانقالب
در دارساوين تدارك ديده بود . 
دارساوينرابهعنوانمحلاصلیکمینانتخابکردهبود :
 -1ارتفاعاتبه دلیلبههمپیوستگیوپوشیدهبودنازدرخت ،ديد
کافیومناسبراازافرادمیگرفتند .

پیچهای تند و گردنهای شکل است که محدوديت
 -۱جاده دارای  
هاايجادمیکند .

سرعتوحرکتمانوریرابرایخودرو
 -3ضد انقالب به خوبی میدانست که نیروهای نظامی ما فقط در
پادگانهایشهرهای بانه وسردشت مستقرهستند وامکان پشتیبانی آتش

توپخانهبرایمادردارساوينوجودندارد .
-۵بهدلیلاينکهمحورهایسردشت بهپیرانشهر وسردشتبهمهاباد
تحت کنترل ضد انقالب بود ،هرگونه آمادرسانی ،پشتیبانی از نیروهای
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انسانی و تسلیحات رسانی برای ما غیر ممکن بود .ضمناً عمق مناطق در
چهارجهتشمال-جنوب-شرقوغربدراختیارگروهکهایمسلحبود .
بايد اين نکته را ياد آور شد که حزب دموکرات با توجه به
سالحهای سبک ، نیمه سنگین و سنگینی که پس از انقالب از پادگان
مهاباد  به يغما برده بود ،مشابه يک ارتش منظم که دارای سالحهای
متعارفاستبامامیجنگید.

آتش گرفتن خودروها

صحنهایرامشاهدهکرديمکهيادآوری

وقتیکهدرارتفاعبوديم ،
آننیزبسیارناراحتکنندهاست .قضیهازاينقراربودکهدراين ستون
اکثر خودروهاسوختهبودندودودغلیظیکهازآنهابرخاستهبودحاکیاز
ستونيادشدهدروقتگذرازگردنهایکه شیببسیار

عمقفاجعهبود .
تندی داشت ،با ضد انقالب مواجه شده بود و يک دستگاه تانک
موردحمله سالحضدتانکدشمنقرارگرفتهبود.بهمحض

اسکورپیون 
انفجارتانکاسکورپیون ،ديگرخودروهایستونهمکهدر نزديکی آن
قرارداشتندبهترتیبمنفجرشدند .اينلحظهکهبرایضدانقالبايدهآل
بود ،بهصورت 360درجهایستونرامحاصرهکردوبسیاریازنیروهای
فداکاررابهشهادترساندند .البتهنبايدفرماندهیشهیدصیادرافراموش
کرد ،ايشانبادرايتخودمانعازاسیرشدننفرات شدند ،زيرااگرشهید
صیادشخصاًحضورنداشتند،ممکنبوداتفاقاتبدتریرخبدهد .
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ستونموصوفکهحاملموادسوختی،مهماتوموادغذايیبود،در
خسارتکلیگرديدوهمانگونهکهگفتهشدبهعلت

کمینمزبوردچار 
اينکه خودروها پشت سر هم متوقف شده بودند ،با منفجر شدن اولین
خودرو،ديگرخودروهانیزيکیپسازديگریدچارحريقشدند .
شهید صیاد شیرازی در خاطراتش درباره آتش گرفتن خودروها در
آنکمینمیگويد :

« ضدانقالبباکمیندرمسیرستوناقدامبهتیراندازیباآرپیجی
هایآرپیجیبهتريلیحاملمهمات،


کردودراثراصابتيکیازگلوله
آن را منهدم نمود .مهمات داخل خودرو همچون کوه آتشفشان منفجر
هایآنبههوامیرفت.تايکیدوساعتانفجارهمچنانادامه


شدوشعله
داشت .معلوم شد که آرپیچی زن يک زن بوده است .هنوز آتش
خودرویحاملمهاتخاموشنشدهبودکهخودرویديگریازپلپايین
افتادوواژگونشد ».

برادرپاسدارفتحهلل جعفریکهدرآنزمانفرماندهیسپاهیانحاضر
درستونرابهعهدهداشت ،روزکمینخوردنستونرابهعنوانروزسیاه
آنروزمیگويد :

تعبیرمیکندودرباره

تپههای آن
يکیازسختترينروزهایعملیاتبود . 

«روز ۵9/6/18
قسمتتوسطضدانقالباشغالشدهبودوسنگرهایکمینمستحکمی
درآنجازدهبودند .ناگهانبارانگلولهبرسرمانباريدنگرفت .تعدادی
از خودروها سوختند ،انفجارات مهیبی روی دادو آتش جاده را بست.
کمینگاه به صورتی بود که از سه طرف گلوله به طرفمان میآمد.

سنگرهای کمین دشمن آنقدر مستتر بودند که در فاصله چند قدمی به
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درستی ديده نمیشدند .عناصر ضد انقالب با دقت زيادی تک تک
نفرات را مورد اصابت قرار میدادند و هیچ پناهگاهی هم برای افراد
ضدانقالبپیشبینیکردهبودکهازکمینگاهکسیزنده

وجودنداشت .
شودودرهمانجاکارستونرايکسرهمیکند.هرلحظهوضع


خارجنمی
یتوانستحرکتکند ،زيرابهمحضبلند
یشدوديگر کسینم 
بدترم 
میگرفت ».
شدنمورداصابتگلولهقرار 

گونهایبودکههرگونه
همانطورکهشرحدادهشدساختارجادهبه 
ابتکار عمل را برای متفرق کردن خودروها مانع میشد ،کم عرض بودن
جادهووجودپرتگاهودرههایعمیقدرکنارجادهباعثمیشدکهراهی
برایگريزازکمینگاهوجودنداشت .
نکتهقابلتوجهاينبودکهچونشیخعزالدينحسینی (رهبرمذهبی
دموکراتها) و برادرش جالل حسینی برای مبارزه فراخوان داده بودند،

نیروهای دموکرات ،کومله ،رزگاری ،منافقین و چريکهای فدايی خلق
آنهادراعالمیههای

همگیباهمعلیهحکومتمرکزیمتحدشدهبودند .
میگفتند که پیروزی بر
میکردند ، 
خود که از راديو دموکرات پخش  
حکومتمرکزیدستاوردیمنحصربهفرداستونبايدنیروهایحکومت
جان سالم به در ببرند .آنها از انجام عملیاتهای روانی غافل نبودند و
هایعوامفريبانه


تعدادیبلندگودراطرافکمینقراردادهبودندوباپیام
میکردند .
خودسربازانراتشويقبهتسلیمشدن 
ازوضعیتروحیوروانینیروهایخودیهمینبسکهکهسربازان
 ۱4 ساعتبودکهنخوابیدهبودندوآنمدتراباسختیهر چه تمامتر
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گذرانیدهبودندوتعدادیشهیدومجروحنیزدرستونباقیماندهبودکه
آنانرانداشتیموهمیناوضاعروحیهپرسنلراپايینمیآورد .

امکانتخلیه
تنهاعاملیکهباعثشدهبودسربازانروحیهرزمندگیراازدست
ندهند ،عالوهبرايمانراسخ ،حضورپرسنلکادراعمازافسرودرجهدار
درخطاولپدافندیبود.البتهسربازانرابهمکانهايیکهقابلکنترلبود،
هدايتکرديم .
جنگهای چريکی ،محل

ايننکتهرانبايد دورازنظرداشتکهدر
استقرار تیرانداز مشخص نیست و معلوم نیست که گلوله از کدام سمت
میآيد .نه سنگری در کار بود و نه جان پناه مناسبی .ضد انقالب هم با

تیراندازیازهرطرفسعیمیکردامکانهرگونهحرکتیراازستونبگیرد .
درساعتششبعدازظهر ،جنابسرهنگصیادشیرازی همهافسران
میدانستیم که ايشان میخواهد درباره
ستون را به وسیله بیسیم فراخواند . 
چهرهاشبسیارخستهبودومانندديگر
نحوهپیشرویستونسخنبگويد . 
سربازانفانسقهایپرازفشنگ و يکقبضهتفنگ (ژ )3به همراه داشت.

جنابصیادپسازقرائتدعایفرج،بهآنجمعچندنفریکهمتشکلبود
از اينجانب ،سرگرد غالم آرين (فرمانده گردان هوابرد شیراز)  -سروان
حسنرنجبر(معاونگردانهوابرد)-سرگردحسینشهرامفر(اعزامشدهاز
تیپنوهد)-ستوانیکمناصرآراسته-ستوانیکمحسینمعصومی(اعزامیاز
تیپنوهد)-ستوانیکمحمیدنجفی(خلبانهواپیمایشکاریورابطهوايی
ستون)-ستوانیکمحجتاهللنوردیوستواندومحسنمیرزايی .
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سرهنگصیادشیرازی پسازدعایفرج ،سخنانشراباآيه(اناهلل
يدافععنالذينآمنواهلل)آغازنمود.دقايقیچنددربارهآزمايشهایالهیو
زحماتیکهاولیایخدابرایحفظدينمتحملمیشوند ،سخنراند .وی
گفتکهمنتکتکشمارامیشناسمواينجابايدباهمبیعتکنیمتابا

همدلیوتالش،امیدضدانقالبرابهناامیدیتبديلکنیم .
در همان لحظه که جناب صیاد سخن میگفتند ،سخنان زير از
میشد :
بلندگوهایضدانقالبپخش 
«ای سربازان و ای درجهداران ،يک لحظه به خود بیايید و درست
تصمیمبگیريد.آياصحیحاستکهمسئولیندرتهرانبنشینندوشمارابه
سالحهايتان را زمین بگذاريد .سخنان فرماندهان
برادر کشی وادارند؟  
توانیدشبهنگامهمه شماازجاده

خودفروخته خودگوش را ندهید . 
می
به سمتشهر سردشت بیايید .قول میدهیم که جان همگی حفظشود.
اگر خواستید شما را به خارج از کشور میفرستیم .اگر تسلیم نشويد،
شمارابهآتشمیکشیم ».

جنازه


گفتند.میگفتندکهعاقلباشید ،پشههم


مبهصیادناسزامی
آنهادائ
نمیتواندازدستماجانسالمبهدرببرد .

جناب صیاد گفت :ما عالوه بر مبارزه فیزيکی ،بايد جنگ روانی
دشمنرانیزخنثیکنیم،زيرااگريکنفرهمفريبضدانقالبرابخورد،
برایماضايعهاست .
پسازاينسخنان،دربارهاوضاعجغرافیايیمحیطووجودسنگرهای
ضد انقالب تبادل نظر شد .در شمال کمینگاه ارتفاعی پوشیده از درخت
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وجود داشت که دشمن تیربارهای خود را در آنجا قرارداده بود و آتش
میکرد .در سمت جنوب
سنگین خود را از آن منطقه به سمت ما روانه  
ارتفاعاتپستتریوجودداشتکهبهدشتآلوت ومرزباعراقمنتهی

میشدوخمپارهاندازهایدشمننیزدرآنجاقرارداشتند .

پسازبحثوتبادلنظر ،تصمیمبراينشدکهفرداارتفاعاتباالی
دارساوين گرفتهشودتامیدانفضایتأمینیبراینفراتمافراهمگردد.در
شدندکهباادامهمحاصره،ماراازپای


بموفقمی
غیرآنصورتضدانقال
در آورند ، زيرادستمااز هر گونه آمادخالیشده بود و مهمات بسیار
کمیبههمراهداشتیم .خوشبختانهدشمنازوضعیتمااطالعینداشت .تا
هواروشنبود ،بههمراهشهیدصیادبهبازديدنقاطمختلفپرداختیموسه
معبررابرایرسیدنبههدف،شناسايیوانتخابکرديم .
تصمیم بر آن شد که صبح روز بعد برای حمله به ارتفاعات اقدام
کنیم ، اماجنابصیادافرادیراکهقراربودبهعنوانفرماندهدرعملیات
حضور داشته باشند معرفی نکرد .شبانه بچهها را سازماندهی کرديم.
بیسیمچیهاتعیینشدندوکدرمزهممشخصشد .
آمدن ضد انقالب بر روی خط ارتباطي ما

مسئله مشکل ساز برای ما ،اشغال شبکههای مخابراتی ما توسط
ضدانقالببودوايناشغالبهاينصورتبودکهچونضدانقالبفرکانس
بیسیمهای ما را میدانستند ،روی خط ما میآمدند و در بعضی موارد به
وچريکهای

گمراهکردننیروهایمامیپرداختند .بهعنوانمثال ،منافقین 
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میکردند ،با آمدن بر روی
فدايی خلق که با لهجه غیرکردی صحبت  
بیسیمهایماتالشدرفريبدادننیروهایماداشتند.براینمونه،زمانیکه
برایپشتیبانیمامیآمد،خلبانمجبوربودکهبرای

يکبالگردازشهرسقز
درستانجامدادنمأموريتبافرماندهستونتماسراديويی حاصلکند.
ضدانقالبکهموفقشدهبودفرکانستماسرابیابد،بهرویخطآمدوبا
پیامهایدروغین،خلبانرافريبدادواوراازمسیراصلیمنحرفکردو

بههمیندلیلدراجرایمأموريتتاخیربهوجودآمد .
مرحومسرتیپدوممظفرکشاورزدربارهآنواقعهچنینگفتهاست :
«ضدانقالبفرکانسارتباطراديويیهواپیماهایجنگیباافسر
رابطهوايیستون را بهدست آورده بود وطی تماسی با يکی از
هواپیماهایجنگیکهدرحقیقتبرایسرکوبضدانقالبیونآمده
بودند ،او را با فريب به سمت نیروهای خودی هدايت کردند که
متأسفانهمنجربهشهادت1۱نفرازنیروهایماشد ».

سازماندهي برای تسخير ارتفاعات

همانطورکهگفتهشد ،شببهسازماندهیسربازانپرداخته
بگذريم ، 
شدوصبحروزبعد،پسازنمازصبح،جنابسرهنگصیادشیرازیافسران
راگردآوردوفرماندهیمحورسمتراستبه سرگرد شهرامفر و ستوان
حسنمیرزايی ،محورسمتچپرابهستوانیکمحسینمعصومی واينجانب
سپردوخودشبا ستوانناصرآراسته نیزفرماندهیمحوروسطکهازديگر
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محورها مشکلتر بود ،به عهده گرفتند .ديگر افسران نیز به همراه پرسنل
گردانهوابردشیرازمأموريتپدافنددر180درجهرابهعهدهگرفتند .
تیم های عملیاتی نیرو مخصوص به همراه نفرات سپاه مأمور تسخیر
ارتفاعات شدند .نبايد فراموش کرد که اگر افراد انتخاب شده ،افرادی
مجرب ،متعهد ،آشنا با جنگهای چريکی و آشنا با رزم درکوهستان و
جنگلنبودند،تعدادشهدابسیارباالمیرفت .
پسازاينکهشهیدصیادخودشرابهعنوانيکیازفرماندهانمحور
وسط معرفی کرد ، به ايشان عرض کرديم که اگر شما همراه ما نیايید و
همین جابمانیدوماراهماهنگکنیدبهتراست .ايشانگفت :اکنون که
اوضاع بحرانی و مهمات ما اندك است و همه نیروها نیز تشنه و گرسنه
هستند ،دلم نمی آيد که شما را بفرستم و خودم اينجا بنشینم و نظارهگر
باشم.شايدکمترکسیدرآنشرايطبتواندمانندشهیدصیادتصمیمبگیرد.
وقتی به ايشان القابی از جمله متعهد ،ايثارگر ،شهادت طلب و  ...نسبت
میدهند ،تعارف نیست .شجاعت و رشادت ايشان زبانزد بود و هرچه از

فداکاریايشانگفتهشود،کماست .
خالصهحرکتستونهاتقريبابهفاصله300مترازيکديگرآغازشد.

دقايقیچندنگذشتهبودکهعناصرتأمینیدشمنکهدرچندصدمتریما
بودندازپیشرویمامطلعگرديدند .تیراندازیمتقابلشروع شد ،هنگامی
که نیروهای ما را مشاهده کردند ،به عقب کشیدن نیروهايشان پرداختند،
بهگونهایکه

ولیآتشتیربارهایخودرابررویستونهایماگشودند .

امکانپیشرویبهسمتاهدافرانداشتیم .
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حدود ساعت  8صبح بود که شهید صیاد درخواست آتش پشتیبانی
هوايی توسط بالگردهای مستقر در شهر سقز را نمود .پس از دقايقی دو
فروندبالگردکبریويکفروندبالگرد۱14بهکمکماآمدند.خلبانانبا
شهید صیاد هماهنگی کردند و سپس آتش به محل استقرار ضد انقالب
گشودند وضد انقالبمجبور شدندکهسنگرهايشان را تركکنند .ضد
تواندبهراحتیهرچهتمامتر نفرات ماراازپای


پنداشتمی

انقالبکهمی
درآورد،ازايستادگینیروهایماجاخوردونتوانستبههدفشومحود
دستيابد .
نکتهایکهپسازساعتهادرگیریورزمنزديکمشاهدهکرديم،
اين بود که ضد انقالب از روزهای قبل حفره روباهها را به جان پناههای
مستحکم خود تبديل کرده بودند و آن حفرهها را استتار کرده بودند.
سنگرهایمستتروعمیقآنهادرحفاظتازجانشانبسیارموثربود .برای
آنهامیسربودکهازنقاطیکهقابلديدمانبودمارابهگلولهببندند .
حدود ساعت دوازده ظهر بود که در ارتفاعات با جنگ تن به تن
مواجهشديم،وضعیتبسیاربحرانیوکنترلنیروهانیزبسیاردشوارگرديد
وخستگیهمگانراسببشدهبود .
دربارهآناياممیگويد :

امیرناصرآراسته
«درحال پیشرویبوديمکهصدایشهرامفر راازبیسیمشنیديمکه
میگفت :مابهقلهسمتراستارتفاعرسیديم ،تعدادیازضدانقالب

کشتهشدندوتعدادیفرارکردند.فقطمراقبباشدتعدادیدرحالفرار
بهسمتشمامیآيند .
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شهرامفرتوجهخوبیداد.زيراهنوزصحبت هايشکامالتمامنشده
بود ، که با ضد انقالب که در حال فرار بودند مواجه شديم .چون
میخواستند جان سالم به در ببرند ، به شدت به سمت ما تیراندازی
میکرد ندوتوانستنديکنفرراازگروهماشهیدکنند .البتهخودشان
همسهکشتهدادندکه نتوانستندجنازههايشانراببرند .احتماالً تعدادی
هممجروحشدهبودندکهتوانستندفرارکنند. باالخرهدرمجموعخسته
وکوفتهوازحالرفتهبعدازقريببه ۵ساعتنبردسختدرمحوری
باشیبفراوانوپرازدرختتوانستیمبهقلهبرسیموباگروهشهرامفر
دستبهدستهمدهیم ».

بههرشکلباتوجهبهاينکهبرتریآتشومواضعدفاعیبادشمن
بود ،چونمأموريتاصلیماتسخیرمرتفعتريننقطهبود ،هرگونهتعللو
تساهل خسارات جبران ناپذيری را برای ما در پی داشت .تمام مشکالت
ذکرشده را ناديده گرفتیم و فقط به رسیدن به نقطه مورد نظرمان
میانديشیديم و برای نیل به اين هدف ،دالوران نوهد و رادمردان سپاهی

میکردند .
تمامیمسیرراکهزيرآتشبودبهصورتسینهخیزطی 
حدود ساعت  7غروب بود که جناب صیاد به وسیله بیسیم گفت:
تیمها
تاهنگاماذانمغربهمه 

بچههاطلسمشکستهشدوبههدفرسیديم.
پیشبینیشدهراتسخیرکردند.امااينتسخیرچنددقیقهبیشترطول
اهداف 
نکشید.ضدانقالبکهعقبراندهشدهبود،مغلوبشدنرانمیپذيرفتو
به فکر انتقام گیری افتاد .ناگهان آتش سنگین توپخانه را از سمت
روستاهایکلته ،ربطوگندمانبهرویماگشود .ماهمکهفاقدهرگونه
وسايل پدافندی موثر از جمله سنگر يا فاصله مناسب وحتی کاله آهنی
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بوديم ،سازماندهیخودراازدستداديموتعدادیازپرسنلمامجروح
هماهنگیهايیکهباجنابصیادبهعملآمد ،مجبوربهترك

شدند .بنابر
گونهای
آنارتفاعواتخاذموضعدررشتهارتفاعاتهمجوارگرديديم ،به 
کهدشمنازمحلاستقرارمااطالعدقیقیپیدا نکرد .به هرحال به دلیل
اينکهسنگرهایفرماندهیضدانقالبازدستشانخارجشدهبود ،امیدمی
رفتکهبهپیروزیبرسیم .
به کمک شهیدان بزرگوار صیاد ،شهرامفر ،معصومی ،نوردی و
هداوند میرزايی يکپدافنددايرهایموثرسازماندهیشدومانیزسنگری
فرماندهی متشکل از شهید صیاد ،اينجانب ،شهید شهرامفر و خلبان حمید
نجفی تشکیلداديم .البتهفراموشنشودکهاينسنگرباسنگرهايیکهدر
دوران جنگ با عراق وجود داشت ،بسیار فرق داشت ،زيرا اين سنگر با
امکانات حداقلی از جمله شاخه های درخت درست شده بود و فقط به
میکرد .
محفوظبودنازديددشمنکمک 
ضدانقالبنیزتمامنیروهايشراازسراسرمنطقهفراخواندهبودوبه
عبارتی همقسمشدهبودندکهاجازه ندهدکسیاز نیروهای دولتی جان
سالمبهدرببرد .

تهيه غذا برای ستون

در سنگر فرماندهی تصمیم گرفتیم که اصلی ترين نیاز ها از جمله
رساندن مهمات ،رساندن غذا و تخلیه شهدا و مجروحین ستون برآورده
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شود .به همین منظور ،جناب صیاد از جناب سرهنگ مدرکیان و جناب
سرهنگفراشاهیان کهدربانه  مستقربودنددرخواستکردکهدراسرع
وقتچندفروندبالگردبرایرساندنمهماتوغذاآمادهنمايند.فردایآن
هماهنگیهای از پیش

روز سه بالگرد  ۱14باالی سر ما ظاهر شدند .بنابر 
انجامشده ،قراربراينشدکهبالگردهابارهایخودرارویارتفاعاتیکه
مادرآنجامستقربوديمتخلیهکنند .متأسفانهبهايندلیلکهضدانقالببه
وسیلهتوپوخمپارهارتفاعاتراموردحملهقراردادهبود،بالگردهاموفق

بهفرودنشدندو يکیازبالگردهانیزمورداصابتقرارگرفتوخسارت
کلیبهآنواردشد. الجرمخلبانانکهقصدداشتندبهدلیلشرايطنامناسب
منطقهراتركکنند،بهدرخواستشهیدصیادبههرشکلممکنکهبود
جیرههایغذايیکهمتشکلازنانوخرمابود،بهصورتپرتابهوايیبه
روی زمین انداختند و رفتند .متأسفانه به علت کوهستانی بودن منطقه،
درستبهمنطقهموردنظرمانرسیدوبهانتهایدرههايیدراطرافماافتاد
و ما نیز مجبور شديم برای يافتن آن محموله ها به جستجو در دره ها
بپردازيم . درراهکهبوديميکیازتیمهادرنزديکیبستههایغذايیبه
کمینضدانقالبافتاد .ستوانیکممجتبیفراهانی کهفرماندهآنتیمگشتی
بودازناحیهپابهشدتمجروحشدودونفرازاعضایآنتیمنیزبهدرجه
رفیعشهادتدستيافتند .جنابصیادکهتانزديکیهایمحلدرگیری
آمدهبود ،دستوردادتاتعدادشهداازاينبیشترنشدهبرگرديد ،مانیزبی
آنکه به بستههای غذا دست يابیم ،به سمت ارتفاع محل اسقرارمان
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بازگشتیم.خالصهغروبدستخالیبهمقرمانرسیديمدر حالیکهتاآن
موقعموفقبهتخلیهشهدايماننشدهبوديم .

نخستين شب در دارساوين

اولینشبیکهتوانستیمارتفاعباالیروستایدارساوين-شیندرا رااز
دستضدانقالبخارجکنیم،برمابسیارسختگذشت،زيراضدانقالب
به شدت ما را مورد هدف آتش توپخانه خود قرار داده بود و رگبار
میکرد ،عالوهبراينهاخستگیرزمندگانماو
تیربارهايشرانیزمتوقفن 
کمبودمهماتبرمشکالتمامیافزود .
شهیدصیادازستواننجفیپرسید:آياهواپیماهایشکاریمامیتوانند
بیايند ودر تاريکی شب برایتخريبروحیه دشمن فعالیتی انجام دهند؟
جنابنجفیضمناينکهپاسخمثبتداد،بااستفادهازبیسیمانحصارینهاجا
که در اختیار داشت ،تمام هماهنگیهای الزم را با مرکز و پايگاه هوايی
شهید نوژه به عمل آورد .تقريبا ساعت  3نیمه شب بود که يک فروند
هواپیمای شکاری  F-4باالی سر ما ظاهر شد .به ياد دارم که خلبان آن
هواپیماجنابسرهنگگلچینبود .ضمنهماهنگیلحظهبهلحظهباشهید
برایتخريبروحیه ضدانقالباقدامبهپرتابيکعددبمبدر

صیاد ،
انتهای دره ای که بین روستای شیندرا-شموال وجود داشت نمود .چون
تمامیروستاهایمنطقهخالیازسکنهبودند ،ضدانقالبدرآنروستاها
مستقرشدهبودند .
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حرکتتحسینبرانگیزآنخلبانبهاندازهایتأثیرگذاربودکهديگر
ضد انقالب تا صبح اقدام به تیراندازی نکرد .عناصر خود فروخته ضد
انقالبکهازاينحرکتبسیارخشمگینشدهبودند،بااستفادهازفرکانس
هايیکهداشتندبهرویخطمیآمدندوبهناسزاگويیبهسرهنگصیاد
می پرداختند و عبارات بی ادبانه ای که اليق خودشان بود بر زبان می
میدادکسی
آوردند.اماهیچگاهشهیدصیادبهآنهاپاسخندادواجازههمن 
سعه صدر و بزرگواری آن
به آنها پاسخ دهد و اين حرکت نشان دهنده  
شهیدارجمندبود .
درروزدومهمتالشهابرایرسیدنغذامعطوفشدهبود ،زيراتا
وقتی که وضعیت جسمی پرسنل بهبود نمی يافت ،تصمیم گیری درباره
ديگرمسائلامکانپذيرنبود .
خوشبختانهدرروزدومعلیرغمشلیکگلولهتوسطضدانقالب،
بالگردهايیکهبرایرساندنغذاآمدهبودندتوانستندمحمولههایغذارا
تخلیه کنند و پرسنل هم که  ۵شبانه روز از خوردن غذا محروم بودند،
توانستندخودراتغذيهومقداریازنیرویازدسترفتهشانراجبرانکنند.
ديدن آن بستههای نان و خرما برای پرسنل غیرقابل باور بود ،زيرا اصالً
میکردندکهبهغذادستيابند .
تصورن 
سعدیچهزيبامیفرمايد :

هچ دانند ـجیحونیان قدرآب

ُ
ز واماندگان پ س رد آتااب
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بعدازظهرهمانروزمجدداًبالگردهاآمدندومقداریمهماتتفنگ
ژ  3 و نارنجک دستی برايمان آوردند و اين اقدام توان رزمی و روحیه
تهاجمی را مضاعف کرد .در آمد و شد بالگردها اجساد مطهر شهدا و
جسمهایبیرمقمجروحینیکهاز 48ساعتقبلدرمنطقهماندهبودندو
تخلیه نشده بودند ،تخلیه گشتند و به شهر سقز فرستاده شدند .يکی از
ضررهايیکهباقیماندنشهداومجروحیندرمنطقهداشتاينبودکهاين
میشد .
وضعیتباعثپايینآمدنروحیهرزمندگان 
امامشکلعدمدسترسیمابهآبهمچنانپابرجابودزيراامکانآب
رسانیبابالگردتقريباًغیرممکنبود .خوشبختانهپسازمدتیدرنزديکی
چشمه آبیيافتشد ،اماتاحدودیتحتنظارهدشمن

محلتوقفستون ،
درهماننخستینمرتبهایکهرزمندگانمابراینوشیدنآب

وناامنبود .
بهکنارآنچشمهرفتهبودند،بامینهایضدنفریکهضدانقالبدرآنجا
کارگذاشتهبودندمواجهشدند.يکیازپرسنلتیپنوهدبهنامگروهبانیکم
رحمانوفايی بايکیازهمینمینهابرخوردکردوپایخودراازدست
داد و ما نیز مجبور شديم برای تأمین چشمه افرادی را در باالی ارتفاع
مشرفبهچشمهمستقرکنیم .

در پي آب

به دست آوردن آب برای پرسنلی که در ارتفاعات شیندرا حضور
زيرافاصلهباچشمهموصوفزيادبودووسیلهای

داشتندبسیارمشکلبود،
برایذخیرهآبهمدراختیارنبود .يکروزکهبههمراهشهیدشهرامفر
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باالیارتفاعینشستهبوديم،متوجهشديمکهکالغیهرچنددقیقهيکبار
به انتهای دره ای میرود و ما نیز حدس زديم در آنجا آب وجود دارد.
تصمیمگرفتیمبههمراهستواننجفی ،بدونآنکهبهسرهنگصیاداطالعی
بدهیمبهانتهایدرهبرويموببینیمچهخبرهست .نیمساعتکهاز محل
استقرارمانفاصلهگرفتیم ،چشمهآبراديديموهمانطورکهباخوشحالی
به طرف آب می رفتیم با اصابت يک گلوله فسفری توپ دشمن مواجه
شديموپسازآنشمارگلولههایدشمنبیشترشد.تقديراينبودکهزنده
بمانیموتنهااقبالمادراينبودکهگلولهایکهبهسمتماشلیکشدهبود
فسفریبودوانفجارینبود.البتهبخشیازلباسوحتیمویشهیدشهرامفر
درآنصحنهسوخت. بههرحالقمقمههایخودراپرازآبکرديموبه
سمتسنگربرگشتیموموضوعرابهشهیدصیاداطالعداديموپرسنلرااز
وجودنآنچشمهآبمطلعکرديم .فقطدرتاريکیشبکهضدانقالب
امکان رويت نیروهای ما را نداشت ،رفتن به سمت آن چشمه آب برای
پرسنل ما میسر بود و در روز ضد انقالب همواره طول مسیر را
نکته جالباينبودکهشهیدصیادرفتنبهچشمهرا
آتشبارانمیکرد . 
نوبتی کرده بود و خودش نیز طبق نوبت برای آوردن آب راهی چشمه
میشد .

وهمهرزمندگانیکهدرآنعملیات

میگذشت
روزهابههمینمنوال 
بودندازفرطخستگی ،گرسنگیوتشنگیبهستوهآمدهبودندوعدهای
نیزانديشهبازگشتدرسرداشتند.شبهاتاصبحنگهبانیدادنبهصورت

پاسبندیتقسیمشدهبودومنهممسئولبرنامهريزینگهبانیبودم .در
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شباولبهاحترامسنوسمتشهیدصیادویراازبرنامه نگهبانیحذف

کرديم ، ولی ايشان دستور داد که بايد نام وی را هم در نگهبانی منظور
کنیم،زيراايشانبینخودشوديگرانفرقینمیديد .

حمله ضد انقالب با استفاده از گوسفند

اتفاقاًشبیکهنوبتنگهبانیشهیدصیادبود ،حدود ساعت ۱نیمه
شب با هراس به داخل سنگر آمدو ما را بیدار کرد .ما هم با واهمه از
خواببیدارشديموعلتبیدارکردنراپرسیديم .ايشانگفت :بچهها
چند دقیقه است صدای حرکت گوسفند می شنوم ،اما چیزی نمی بینم.
چند لحظه که به دقت گوش داديم ،متوجه شديم درست میگويد .با
بیسیمبهديگرسنگرهاآمادهباشداديم.سالحها يمانرابرداشتیمومنتظر
بوديم ببینیم چه اتفاقی می افتد.خوشبختانه روز قبل تعدادی نارنجک
دستی  درخواست و دريافت کرده بوديم و بین سنگرها توزيع نموده
بوديم . با پرتاب تعدادی از نارنجک ها ، ضد انقالب متوجه شد که
رزمندگان ما هوشیار هستند . متوجه شديم که نیروهای ضد انقالب بین
گوسفندانمخفیشدهاندوقصددارندباپیشرویبهسمتسنگرهایما،
کارمارايکسرهکنند .
درتبادلآتشیکهبیشازيکساعتبهطولانجامید ،ضدانقالب
موفق به نفوذ در سنگرهای ما نشد ،که اگر چنین اتفاقی می افتاد ،عمق
فاجعهمعلومنبود،زيرااگربهارتفاعاتدستمیيافتند،نیروهایمستقردر
میکردندويابهشهادتمیرساندند .
آنجارااسیر 
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خالصهدرگیریتاصبحبهطولانجامیدوپسازاتمامدرگیری،100
متری از ارتفاع پايین آمديم و با پیکر زخمیشده تعداد زيادی گوسفند
مواجهشديمودربینآنگوسفندهاجنازه  4نفرازعناصرضدانقالبهم
به چشم می خورد .ضمناً  11گوسفند سالم نیز در کنار آنان يافتیم.
گوسفندهارابهارتفاعاتبرديموبیننیروهاتقسیمکرديموتوانستیمپس
ازچندروزغذايیمطلوببخوريم.ضدانقالببهوسیلهفريبهمنتوانست
بههدفشومخوددستيابد .
حافظبسیارزيباسرودهاست :
دیدی آن قهقه کبک رخامان حافظ

هک ز رسپنجه شاهین قضا غافل بود

آنواقعهواقعاً امدادغیبیبودواگرلطفپروردگارنبود ،معلومنبود
چهباليیسرمامیآمد.خالصهتاچندروزغذایپرسنلازراهغیبرسید .

حمله عراق به ايران

روز هفتممهر بودکه برایادامهحرکتبهسمت سردشت تصمیم
میکرديم.ناگاهديديم3فروندهواپیمایشکاریباارتفاعبسیارکم
گیری 
به سمت شهر سقز حرکت کردند .ستوان نجفی که خودش خلبان بود با
مشاهده هواپیماها گفت :اين هواپیماها میگ عراقی هستند .سخن جناب
نجفی برایماغیرقابلباوربود .علتغیرقابلباوربودنسخنايشاناين
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بودکهچونماهیچگونهرسانهخبریدراختیارنداشتیم ،تاآنموقعخبر
حملهناجوانمردانهارتشعراقرابهکشورماننشنیدهبوديم .

میگذشت وچوناطرافماکامالً
روزهاسختوزمانبسیارکند 
بسته شده بود ستون امکان حرکت به سمت سقز و يا بازگشت به بانه را
نداشت و به اصطالح نه راه پیش داشت و نه راه پس .ضمناً شرايط به
گونهای بودکههیچنیرويیایازخارجازستونتوانکمکرساندنبه

جلسهای تشکیل شد و تصمیم گرفته شد که فردای آن
ستون را نداشت . 
روزهنگامیکهبالگردهابرایتخلیهمحمولهمیآيند ،شهیدصیادبايکی
ازآنبالگردهابهشهرسردشت برود ،تلفنیبامسئولینلشکر ۱8ونزاجا
صحبتکندوازآنهاامکاناتیرادرخواستکند .امابهدلیلعدمامنیت
الزمبرایفرودبالگردهاجهتکمکرسانیوکافینبودنتعدادبالگردها،
میرسید .بههرحالجنابصیاديه
تصمیماخذشدهانجامشدنیبهنظرن 
شهر سردشت رفت .ايشان با مرحوم مظفر کشاورز که فرمانده گردان
هوابرد مستقر در شیراز بود و با ديگر فرماندهان مستقر در منطقه
هماهنگیهايیبهعملآوردوغروببهستونپیوست.ماکهانتظارداشتیم
باچهره مغموموی

باچهره رضايتمندوخندانجنابصیادمواجهشويم ،

برخوردکرديم .تا چندلحظهسکوتمعنیداریحاکم شد .سپس شهید
شهرامفرپرسید:جنابسرهنگموفقشدیکاریانجامبدهی؟ 
شهید صیاد در پاسخ گفت :ای کاش نمیرفتم و اين خبر ناراحت
ناراحتکننده ايشان حمله عراق به خاك

کننده را نمیشنیدم .خبر 
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آنوقتبودکهماعلتپروازمیگهای

جمهوریاسالمیايرانبود .تازه
عراقیدرآسمانايرانرادريافتیم .
بهسايرنفراتچیزینگويیدکهروحیه آنها

جنابصیادگفت :فعالً 
میشودکهعراقبهخاكماحمله
خرابترنشود.درادامهافزود:دهروزی 

کردهونیرویزمینیونیرویهوايی شديداً درگیرمناطقغربوجنوب
کشورند.عراقبخشیازخاكماراتصرفکردهونیروهابرایجلوگیری
ازپیشرویدشمنبهمناطقنبرداعزامشدهاند .ايشاندرادامهسخنانشبه

ايننکتهاشارهکردکهاصالً امکاناعزامپشتیبانیوجودنداردومابايدبه
خودمانمتکیباشیم .
اتفاقاًاينکهامکانياریرساندنوجودنداشت،ازجهتیهممفیدبود،
چونمامجبورشديمکهعزمخودراجزمکنیموازداشتههایخودبه
بهترينشکلاستفادهکنیم .
اغراقنگفتهام.

اگربگويماتخاذهرگونهتصمیم،دلشیرمیخواست،
وپیچیدهستونراشرحدهمبازحقمطلب

هرچهکهبخواهمشرايطدشوار
جلسهای باحضور
راادانکردهام .چندروزیگذشت .درسنگرفرماندهی 

فرماندهگردان146هوابردوديگرمسئولینتشکیلشدودرآنجلسهتصمیم
گرفتهشدکهنیروهایموجودبهسهقسمتتقسیمشوندوهمچنین48ساعت
برایرسیدنبهشهرسردشتدرنظرگرفتهشد.طرححرکتماکامالًشفاهی
بودومقررشدکهنیروهایموردنظرساعت۱نیمهشبحرکتخودراآغاز
کنند .دلیلانتخابآن ساعتاينبودکهمامیدانستیمدر آن موقع عناصر
تأمین و نگهبان ضد انقالب معموالً به استراحت میپردازند و اگر ما هم

 86دالورمردان روزهاي سخت

میتوانستیمتاابتدایروشنايیصبحبهاهدافتعیینشدهدستيابیم ،نیازیبه
درگیریمستقیمباضدانقالبنداشتیم .
دسته اولبهفرماندهیاينجانبوستوانحسنهداوندمیرزايی برای
دسته دوم به فرماندهی شهید صیاد و
ارتفاعات شمالی (ارتفاعات لیالنه) ، 
جنابآراسته وشهیدشهرامفر برایسهراهیپیرانشهر-سردشت-مهاباد و
دسته سوم به فرماندهی شهید حسین معصومی و شهید نوردی برای

ارتفاعاتشرقسردشتانتخابشدند .گردانهوابردشیراز نیزپشتسر
میکرد .
تیممرکزی(شهیدصیاد)حرکت 
البته از  قبل اين برنامه را هم در نظر داشتیم که برای فريب دادن
دشمن ،حرکتبهسمتبانهداشتهباشیمتاضدانقالبقوایاصلیخودرا
درمسیرجاده-بانهمستقرکنند .همینحرکترابعدازظهرشروعکرديم
کهمتأسفانهبامقاومتسرسختانهآنهامواجهشديم .
در درگیری شديدی که در جنوب روستای شیندرا ،بین ما و ضد
انقالب بهوجود آمد ،دو نفراز يگانما به علتاصابت گلوله به پايشان
مجروحشدند.هرچهتالشبرایعقبراندنضدانقالبداشتیم،بیفايده
بود .صدای تیراندازی آنها را در نزديکی خود میشنیديم ،ولی هر چه
میکرديمتااينکهديديميک
جستوجومیکرديم ،سنگرآنهاراپیدان 
نفر از ال به الی شاخه درختان واژگون شد .آن گاه متوجه شديم گرچه
برایفريبدادنمابعضاسنگرهايیساختهاند ،امااغلبدرالبهالیشاخه
میشد که از
رکردهاند .همینعملآنهاباعث  

هایدرختانخودرااستتا
میشد در
مورداصابتقرارگرفتنتیرهايیکهازطرفنیروهایماشلیک 
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امانبمانند . ضدانقالبراتعقیبکرديموتاهنگامغروبتوانستیمچهار
نفرازآنانرابههالکتبرسانیم .جالببودکهضدانقالب تماممهمات
مورد نیازشانرادراطرافهماندرختانیکهدربین شاخههايشان استتار
میکردند .ضد انقالب اکثر نیروهای ضربتی خود را در
میشدند ذخیره  

ارتفاعات مسیر دارساوين به سردشت مستقر کرده بودند .اين حرکت ما
میشد .زيرا در آن
يکی از بی سابقهترين حرکتهای نفوذی ما قلمداد  
عملیات ، عناصر تأمین و کمین دشمن بسیار به ما نزديک بودند و ما در
میکرديم و عبور کردن ما از بین
فاصله چند قدمی آنها حرکت  

میرسید .
کمینگاههایآنانبرایخودمانهمبعیدبهنظر 

صبحبودکهتیمهایمنتخبيکیپسازديگریبه

حدودساعت 7
اهدافموردنظررسیدند.ضدانقالبکهمتوجهحرکتماشدهبود،تالش
موفقیراآغازنمودکهخوشبختانهتالشمذبوحانه آنهامثمرثمرواقع

نا 
ندکهباآتشتوپخانهوخمپارهاندازهايشاننیروهای

نشد.آنهاسعیمیکرد
ماراپراکندهکنند ،امابهايندلیلکهمابهچندکیلومتریسردشت رسیده
بوديم،میتوانستیمباسالحهاینیمهسنگینیکهدرپادگانسردشتوجود
داشت،باآنهامقابلهکنیم .
دادنمینبرسرراههای

ضدانقالبکهخودراناتوانمیديد،بهقرار

نمیتوانست از پیشروی ما
عبور ما پرداخته بود ،اما اين کارشان نیز  
جلوگیریکند.عالوهبراقداماتضدانقالب،سرمایبسیارشديدحاکمبر
محیطوهمچنینعدموجودوسايلیازجملهکیسهخواب،پتو،وسايلگرم
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کنندهو...ماراازحرکتبهسمتسردشتبازنمیداشتوشوقرسیدن
میکرد .
بهشهرسردشتهمهسختیهارابرایماآسان 

رد بیابان رگ هب شوق کعبه خواهی زد قدم

رسزنشاه رگ کند خار مغیالن غم مخور 


رسيدن به سردشت

خالصه پس از چهل شبانه روز محاصره توانستیم در تاريخ
 13۵9/7/۱0خود رابهشهرسردشت برسانیم .هرگزاستقبالیکهمردمازما
نمیشود .مردم با قربانی کردن گوسفند اشتیاق
به عمل آوردند فراموش  
میدادند .
خودرانسبتبهرزمندگانوتنفرخودراازضدانقالبنشان 
شهیدکالتهدرمورداينروزچنینگفتهاست :
یهای زياد به شهر
«باالخره پس از تحمل مرارتها و سخت 
بچههاهمهسوره
سردشت رسیديمو مورداستقبالمردمقرارگرفتیم . 
نصررامیخواندندوواردشهرشدند .پسازاينکهواردشهرشديم،

قرارشدبرایاقامهنمازجماعتوايرادسخنرانیتوسطامامجمعه
شهربهمسجدکهفاصلهکمیتاپادگانسردشتداشتبرويم ».

اينضدانقالبشکستخورده ،همانضدانقالبیبودکهباتبلیغات
پوشالیوبیاساسخود ،ازپیروزیخودبررزمندگانوشکستخوردن
میگفت .
ستوننظامیسخن 

حمله به مسجد  39
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درنخستینشبیکهدرپادگانسردشت بوديم،بنابرفرمايششهید
صیادقرارشدکهنمازمغربوعشارادرمسجدبخوانیم.ضدانقالبکه
مسجدرامملوازنمازگزارانارتشیديدند،فرصترامغتنمدانستندودست
بهکاریبیشرمانهودورازاخالقزدند.آنهاازتاريکیشباستفادهکرده
هایساختمانهايیکهمشرفبهمسجدبودپنهانشدهبودند .در


ودربام
رکعتدومبوديمکهناگاهبابهرگباربستهشدنمسجدمواجهشديم.ماهم
که سالح همراهمان نبود ،روی زمین دراز کشیديم .گرچه تعداد زيادی
گلولهشلیکشد ،اماتقديرخدابراينبودکهبهکسیآسیبواردنشود.
میکردند .البتهسربازیکهدربرجنگهبانی
زيراگلولههابهديواربرخورد 

بامشاهدهضدانقالببهطرفشانتیراندازیکردهبودو

پادگانايستادهبود،
ضدانقالبنیزازتیراندازیآنسربازغافلگیرشدند .
شهیدصیادافرادرابهحفظخونسردیدعوتکردوشهیدشهرامفر
هم مرا به جلوی درب خروجی فرستاد و گفت :فعالً نگذاريد کسی از
مسجدخارجشود،چونهرکسیبهخیابانبرودحتماًشهیدمیگردد .
دقايقیبعد ،صدایتیراندازیقطعگرديد .البتهبرقمسجدوپادگان
بهطورکلقطعشدهبودوهیچگونهروشنايیوجودنداشت .لحظاتیبعد

شهیدصیادبهماگفتافرادرا4نفر4نفرازمسجدخارجکنیدوبهسمت
پادگانهدايتکنید .حدودنیمساعتتخلیهتمامنفراتبهطولانجامید.
پسازاينکهازرفتنهمهاطمینانيافتیم،مانیزبهآنهاپیوستیم .
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اين حرکت غیر اخالقی ماهیت پلید ضد انقالب را برای همگان
آشکارنمود .
ماندوهماهنگیهای

شهیدصیاد 48ساعتدرپادگانشهرسردشت 
هماهنگیهایبهعمل

الزمرابرایتعويضبرخیپرسنلبهعملآورد.بنابر
آمده مقرر شد که اينجانب به همراه ده نفر از نیروهای اعزامی نیرو
مخصوصدرشهرسردشتبمانیم .

وضعيت شهر سردشت

سردشت کهشهریمرزی است ،جنوبیتريناستانآذربايجان غربی
میباشد کهازشمالبهپیرانشهر  1۱0کیلومتروازجنوببهبانه  70کیلومتر

فاصلهدارد.همچنینيکجادهمواصالتی140کیلومتریبهشهرمهاباددارد .
گروهکهای

در سال  13۵9هر سه محور موصوف تماماً درکنترل 
گونهای بودکهامیرسرتیپسید حسام
مسلحغیرقانونیبودند .وضعیتبه 
میگويد :
هاشمیدربارهآنروزهاچنین 
«خالصه اينکه در فروردين ماه سال  ۵9کلیهشهرهای کردستان
گروهکهایضدانقالبقرارگرفتوپادگانهاینظامی

درکنترل
محترمانه به محاصره در آمده بود.يکی از افسران پادگان سنندج
میگفت :

ماروزهایبسیارسختیراداشتیم .گروهککومله ودموکرات
طوری بر شهر تسلط داشتند که شورای شهر-استانداری-فرمانداری
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همه وهمه از آنها بود .شهربانی تعطیل شده بود و کار را به جايی
میخواستیمازپادگانخارجشويموبهشهر
رساندهبودندکهوقتی 
میکردند .
برويمازمابرگهمرخصیطلب 
گروهکهایضدانقالبجسارترابهجايیرساندهبودندکه

گاهیبررویپاسگاههایژاندارمریوياستونهاینظامیارتش
میدادند .بنابراين هرگونه فعالیت
عملیات کمین و يا دستبرد انجام  
عمرانی ،اقتصادی ،بهداشتی و فرهنگی از سوی دولت مرکزی غیر
ممکن بود .برای مثال اگر وزارت نیرو تصمیم به برق رسانی می
میخواست پلی بر روی رودخانه ای
گرفت و يا جهاد سازندگی  
میشد ونیروهایدولتیتوسط
باحمله مسلحانهمواجه 

تاسیسکند ،
میشدندوتجهیزاتنیز
میرسیدندويااسیر 
ضدانقالبيابهشهادت 
میشدند .
بهآتشکشیده 
شهر سردشت نسبت به ديگر مناطق اوضاع آشفته تری داشت.
نیروهاینظامیمستقردرپادگانسردشتدرشرايطبسیارنامطلوبی

بودند ».
در ابتداالزم بودکه بادراختیار گرفتن تمامیارتفاعات مشرف به
شهر ، تأمینبرقرارشودکهاينمهمبااستقرارپنجپايگاهکهاکثراً درسه
راهی سردشت-پیرانشهر-مهاباد مستقر بودند ،انجام شد و تأمین نیز در
مراکز مهم و حساس شهر توسط برادران سپاه ،بسیج و پیشمرگان کرد
برقرارگرديد .
جناباحمدصالحزاده  کهازافسرانغیوروايثارگرهوابردشیراز
بود ، بهعنوانفرماندارشهرسردشت  انتخابگرديد . ویدرسال1361
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در عملیات بیت المقدس در نزديکیهای شهر خرمشهر  به درجه رفیع
شهادترسید وفرماندهیوقتسپاهدرسردشت رانیزجناباسماعیل
احمدیمقدمبرعهدهداشتند .
شرايطحاکمبرمنطقه،همکاریتنگاتنگتمامنیروهایرزمیرامیطلبید.
هر روزبالاستثنادوفروندبالگرد۱14بههمراهدوفروندبالگردهجومیکبری
کهبرایتأمینآنهابهکارمیرفتاقالمموردنیازنیروهایمستقردرشهر،از
قبیل:سوخت،آرد،موادغذايیو...ارسالمیکردندوهمچنینامرتخلیهشهداو
میدادند .
مجروحینوتعويضنیروهایدولتیراانجام 
بهدلیلاينکهپادگانسردشتدربخشپايینارتفاعشهرقرارداشت،
اکثرشبهاموردهجومتیراندازیضدانقالبقرارمیگرفتوضدانقالب
حتی با استفاده از نارنجک دستی سعی در نا امن کردن پادگان داشتند.
گونهای شدهبودکهشبهنگامنیروهایمادرسنگرهایپدافندی
وضعبه 
که دورادور پادگان ايجاد کرده بودند قرار می گرفتند و تا ساعت ها با
آتش متقابل از نفوذ احتمالی ضد انقالب به داخل پادگان جلوگیری
میکرد ند،بهشکلیکهاينامربرایماعادیشدهبود.تنهابیمارستانشهر

مردانه ضد انقالب در

که حالت درمانگاه داشت ،نیز از حمله های ناجوان
اماننبود.بعضاًدرحمالتیکهبهبیمارستانمیشد،برخیازافرادیکهدر
میرسیدند .
بیمارستانحضورداشتندبهشهادت 
يکیديگرازصحنههایغمانگیزیکهمشاهدهمیشد ،اينبودکه
بهدلیلفقدانامکاناتدرمانیموردنیاز ، افرادیکهمجروحيامصدوم
میشدند ،نمیتوانست ند تحت درمان قرار بگیرند و جان به جان آفرين
تسلیممیکردند .
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درمحوطه پادگان،عاریازخطرسانحهديدن

فرودبالگردهای ۱14
نبود.زيراضدانقالببااستقراريکعرادهتوپدرشهركربط کهدر
میتوانست با دقت تمام پادگان را
مسیر جاده بانه-سردشت-مهاباد بود ، 
میداد .
گلولهبارانکندکهاينکاررانیزانجام 
يکروزبالگردیکهدرمحوطهپادگاندرحال

حدودادرآبانماه۵9
فرودبود،مورداصابتيکگلولهتوپقرارگرفتکهمتأسفانهواژگون
گرديدوملخهایدرحالگردشآنبهصورتگلولههای آتشینوارد
ساختمانهایپادگانشدوعالوهبرشهیدشدنخلبانوکمکخلبان،پنج
نفرازسربازانوکارکنانمستقردرآشپزخانهپادگانبهشهادترسیدند.تا

چندروزآمدوشدبالگردهاتعطیلشدتاچارهایانديشیدهشود.روزیبه
همراهجنابسرهنگقهرمانی کهفرماندهپادگانبود،بهارتفاعاتاطراف
شهررفتیمومکانیرابرایفرودبالگردهاکهدردامنه بلندیبود،انتخاب

کرديم .از آن روز به بعد بالگردهايی که از سقز به سمت سردشت می
میشدند.متأسفانهاينمکانپسازچندروز
آمدند،بهمحلجديدهدايت 
توسطيکقبضهخمپارهانداز1۱0ممکهحزبدموکراتازپادگانمهاباد
بهيغمابردهبود،موردحملهقرارگرفتوبهمکانیناامنتبديلشد .
ضدانقالبازشلیکگلوله توپازشهركربط دريغنمیورزيدو

چونهدايتآتشآنقوینبود،درچندنوبتمردمبیدفاعازجملهزنان
وکودکانرابهخاكوخونکشیدوباايناقدامهایضداخالقیخود،
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میکرد.ضمناًنبايدفعالیتهایمنافقین
چهرهضدبشریخودرابیشترهويدا 

پلیدرادراينگونهاقدامهافراموشکرد .
خالصهتاچندروزباجابهجاکردنمحلفرودبالگردهابههرشکل
ممکنکهبودنگذاشتیمکهتخلیه  محمولههایموردنیازبهتعويقبیفتد.

نکتهقالبتوجهاينبودکهدولتبرایآمادرسانی،هزينه باالوخطرات

گوناگونیرامتحملمیشد .

خمپارهانداز ضد انقالب

گروهکهامیخواستندبههرشکلممکننیروهایدولتیراازماندن

وکنترلکردنشهرمأيوس کنند وخودکنترل شهر را به دست بگیرند.
برای نیل به اين مهم از هیچ کوششی فروگذار نبودند .گرچه زحمات و
تالشنیروهایمسلحدرآنمقطعبهتصويرکشیدهنشد،لیکنجانفشانیو
ازخودگذشتگیتمامیارگانهایمستقردرشهرفراموشناشدنیاست
کهفقطآندستهازافرادیکهدرآنزماندرآنجابودندآنمقطعرابه
میکنند .
خوبیدرك 
بابررسیهايیکهبافرماندهعملیاتسپاهسردشتجنابحاجاکبری

وروسایعشايرکردمحلی داشتیم،محل دقیق خمپاره انداز ضد انقالب
مشخص شد و متوجه شديم که ضد انقالب خمپاره انداز خود را در
روستايی به نام بناويله که در مسیر سردشت-برده پهن-بیوران بود قرار
دادهاند.متفقاًطرحیجامعبرایبهدستآوردنآنخمپارهاندازانديشیده
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میتوانست ساعتها
پايگاههایما 

شد،زيراآنسالحباآتشباریشهرو
هرگونهتردددرشهررامختلکندوبعضاًشهرسردشتراتعطیلکند .
يکیازسرانعشاير به نامحاجعبداهلل واحدی پیشنهاد داد که اگر
شمابتوانیدنحوهبازوبستهکردنخمپارهاندازفوقرابهيکیازپیشمرگان

شجاعمابیاموزيد،آنپیشمرگتمايلداردکهاينمأموريترابهانجام
برساندوآنخمپارهاندازرابازنمايدوتحويلدهد .
جنابواحدیدرادامهسخنانشگفت:چوناينپیشمرگمااهلهمان
روستااست،بهخوبیمیداندکهنفراتخدمه آنسالحکجاوچهزمانی

میخوابند،بهايندلیلدسترسیبهخمپارهاندازبرايشآساناست.ضمناًاگر
مقداریپولدراختیارشقراردهید،میتواندازديگرروستايیانياریبگیرد .
ماصحبتهایحاجعبداهللواحدیراپذيرفتیموآنپیشمرگشجاع
راکهثورهباوهای نامداشتدراختیارمانهادند.آموزشهایالزمتوسط
يکنفرازمتخصصینسالحتیمنوهدبهویمنتقلشد .
پس از آن که مطمئن شديم به شیوه اجرای مأموريت و چگونگی
انتقال آن آشنايی يافته ،به اوگفتیم ،آوردن لوله ،دوپايه و زاويه ياب
فرماندهیبرایماکافیاستچونقنداق سنگینوحملآنمشکلاست.
آنگاهسالحموردنیازبرایدفاعشخصیازقبیلنارنجکدستی،کلتو
يکقبضهکالشینکفدراختیاراونهاديم.ماهملباسمحلیپوشیديموبا
يکدستگاهجیپلندرورکهمتعلقبهحاجعبداهلل واحدی وحاجمحمد
کريمی ديگر بزرگکردمحلی بود،به يکیازپايگاههای تأمینی حاشیه
شهررفتیم .
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ثورهاينعملیاترادرساعتيکنیمهشبآغازکرد.ویازتاريکی
شباستفادهکردوبراساسآموزشیکهديدهبودقطعاتخمپارهاندازرااز

دوپايهرابهوسیلهيکاسبکهازقبلتهیهکرده

يکديگرجداکردولولهو
بودحملکردوبهنزديکیهایسردشتآوردوزيرخاكپنهاننمود .
فردای آن روز با همان خودرو لندرور به محل موصوف رفتیم و
قطعاتخمپارهاندازرابهپادگانتحويلداديم .

ماجرایهمکاریجنابثورهبامادرهمانجاپاياننیافت.روزیحاج
عبداهلل واحدی به من گفت ثوره ،علی رغم جثه کوچکی که دارد ،تمام
احزابمسلحمحلیازاومیترسند.چونثورهزمانیباآنهاهمکاریداشتهو

میدهد.
میدانندهرمأموريتیکهبهاومحولمیشود،بهنحواحسنانجام 

حاجعبداهللواحدیدرادامهسخنانشافزودکهثورهتوبهکردهوازسپاهقم
اماننامهگرفتهوتصمیمدارداشتباهاتگذشتهاشراجبراننمايد .

ثورهحدود3۵سالداشتوواقعاًفردیعجیبوماجراجوبود.روزی
بههمراحاجعبداهلل واحدی وحاجمحمدکريمی بهمنزلمادرثورهرفتیم.
مادرثورهکهپیرزنیمهربانوخوشصحبتبود،ازپسرشتعريفمیکرد .
میگفت از گذشته خود پشیمانم و میخواهم به انقالب
ثوره دائم  
خدمت کنم .از اطالعاتش درباره چگونگی توانمندی ضد انقالب محلی
سواالتی داشتیم .سپس به او گفتیم با اطالعاتی که در اختیار دارد چه
کمکیمیتواندبهمابکند؟گفت:اگرتجهیزاتمناسبدراختیارمننهاده
میرسید.
فرمانده حزب را بکشم .سخنش عجیب به نظر  

میتوانم 
شود ، 
پرسیدمچگونهمیخواهیاينکارراانجامبدهی؟خنديدوگفت:مناز
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هر دری میتوانم عبور کنم .میدانم فرمانده حزب کجا میخوابد ،اطاق
خوابشرابهخوبیمیشناسموازبینبردناوبانارنجکدستیبرایمن
کارراحتیاست .
فرماندهموردنظريکیازبیرحمترينوپلیدترينافرادبودکهدستور

بهشهادترساندنتعدادیازبرادرانجهادسازندگیوسپاهراصادرکرده
بود.مردمهمازخشونتآنفرماندهبهستوهآمدهبودند .
پسازساعتهابحثوبررسی، همگاننتیجهگرفتندکهاگرثوره
پشتیبانیشودومقداریپولدراختیارشقراربگیرد،بهترمیتواندکارش
راپیشببرد،چونمعتقدبودندبعضیازمحافظانآنفرماندهرامیتوانبا
پولخريد .
ثوره گفت که چند روز به من فرصت بدهید که پنهانی به روستای
بناويلهبرومواوضاعرابررسیکنم.اگرشدنیبودکمکمکنیدتاعملیاترا
انجامبدهم.حاجعبداهلل واحدی هممسئولشدکهدرطولعملیاتثورهرا
باجیپلندرورجابهجاکند .شرحچگونگیانجامعملیاتازحوصلهبحث
خارج است .همین بس که يک هفته بعد صدای راديو حزب دموکرات
درباره به هالکت رسیدن آن فرمانده بلند شد .چند ماه بعد که از شهر

سردشت خارجشديم ،شنیديمکهحزبدموکرات ثورهرادستگیرکردهو
بهقولخودشانبهجرمخیانتبهحزبدموکراتتیربارانکردهاست .
روح شهید ثوره ،شهید حاج عبداهلل واحدی ،شهید حاج محمد
کريمیوديگرشهدایانقالباسالمیشادباد .
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پدر در جست و جوی پسر

دیماه ۵9وقتیکهدرسنندج بودم،پدرپیرمپرسانپرسانخودرا
بهستادلشکر ۱8رسانیدهبود،اوکهدوماهیبودازسرنوشتمنبیخبر
بود،پسازشرحداستانبرایدژبانپادگان،بهدفترجنابسرهنگحسین
خرسندی کهرئیسستادلشکر ۱8ويکیازافسراندالورومهربانارتش
بودراهنمايیشدهبود.جنابخرسندی کهمرامیشناختبهدفترجناب
سرهنگ مظفر کشاورز زنگ زد ،مرا احضار کرد و من توانستم با پدرم
صحبتکنم.چوندرآنزمانتلفنهمراهیدرکارنبودومنزلپدرمدر
شهرستانهمفاقدتلفنبود،پدرمآنزحمترابرجانخريدهبودو خود
رابهسنندجرسانیدهبودتامراببیندوازاحوالمباخبرشودروحششاد .

دلهره

نهمبهمنماه۵9غروبکهدرديواندرهبودموهواهمسردوبرفیو
جادههملغزندهبود،سواريکپیکانباریشدم،درآنخودروعالوهبر
راننده ،يک سرنشین ديگر هم حضور داشت .در حالی که روشنايی روز
رختبرمیبستوتاريکیشبخودرانمايانمیساخت،سرسخنباز
شد و از من پرسیدند که از کجا می آيی؟ ،چرا تنهايی و چطور جرئت
کردیکهسوارماشینشوی؟ 
پرسیدم شما چرا من را سوار کرديد؟ راننده گفت :دلمان سوخت.
رانندهنگاهیبهظاهرمانداخت.ديدکهلباسنظامیبادرجهستوانیکمیبه
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تندارمويکقبضهکلتروولور 11/43برکمرمبستهشدهويکقبضه
تفنگژ3-همدردستدارم .
را نندهگفت:جنابسروانمیدانیکهجادهاصالًتأمیننداردواالن
ضدانقالبدرکنارجادهها پراکندهاندبرایشکارامثالشماها.اوپیشنهاد
دادکهبهتراست حرکت خودرورامتوقف کندتامن اسلحه هاراقايم
کنم.منهمديدمپذيرفتنپیشنهاداوبهترينراهاست .
خودرورا پاركکرد،تفنگژ 3-راازهمبازکردموپشتصندلی
وداخلجعبهابزارريختم،رانندهکلتراگرفتوبهکمرخودشبست،
لباسهايمراهمبالباسهایرانندهعوضکردم .
میگفت :ما اهل اين منطقهايم و محلهايی که ضد انقالب
راننده  
،بهخوبیمیشناسیم .

میکند
کمین 
من هم گفتم :(يا من بیده ناصیتی) خدايا هر چه پیش آيد صالح
توستوتصمیمگرفتمنگرانیبهخودراهندهم .
شینانخودروبهمنگفتندقولمیدهیماگرجلویمارابگیرندو

سرن
ما را تهديد به مرگ کنند نخواهیم گذاشت که تو را ببرند .به هر حال
حضورمندرآنخودروبیشازچهارساعتبهطولانجامیدودرتاريکی
شببهمقصدرسیدموآنرانندهبدوناينکهيکريالهمکرايهبگیرد،
منرابهدربپادگانلشکر۱8رساندوتمامتجهیزاتمرابهمنتحويلداد .
درسی که از غیرت ،شرف ،اخالق و نوع دوستی عزيزان کُرد
آموختم،تاابدفراموشنشدنیاست .
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پس از مدتی گردان  1۵4نوهد برای آموزش ،تجهیز و سازماندهی
عشاير غیوری که در جهت دفاع از میهن اسالمی سالح به دست گرفته
بودند ،به ايالم اعزام شد .وقتی که به ايالم رسیدم ،جناب سرهنگ
کهفرمانده گردانبودگفت:چهارروزاستکهارتشحمالت

ذوالنوری 
کوبندهوبرقآسايیدرارتفاعاتمیمکاجرانمودهاست .
فرمانده گردان

شايانذکراستکهجنابسرگرد محمود کروندی 
 19۵تیپ 1لشکر 81زرهیکرمانشاه وجنابسرهنگاسماعیلسهرابی
فرماندهوقتتیپبودند .
مقررشدکهاينجانببهعنوانفرمانده تیممستقردرمیمک بهآنجا

گونهایبودکهمرتفعترين
بروم.وضعیتنبرددررشتهارتفاعاتمیمکبه 
قله دردستعراق بود و نبرد درآنجا بهصورتتن به تن ادامه داشت.
عراق بههیچ عنوانعقب نشینیازآنارتفاعاترا نمی پذيرفت ،الجرم
میکردکهنیروهایايرانیرابهعقب
سرسختانهباپاتکهایمتوالیتالش 
برگرداند.امافرماندهیمقتدرانه جنابسرگردکروندی و جناب سرگرد

خلفبیگی  کهمعاونايشانبودوهمچنیندالوریيکگردانازلشکر
پیادهمشهدباعثشدکهعراقنتواندبههدفخوددستيابد .
ديدهبانان
ايننکتهرانبايددورازنظرداشتکهبهعلتمستقربودن 
توپخانهعراقدرهمانارتفاعکهبهنامکلهقندیمشهوربود،تمامجادههای

مواصالتیايراندراختیارديدوآتشعراقبودوروزهاهیچکسیقادربه
عبورازراههایبینپايگاهیمانبودوتازمانپسگیریآنقلهازارتش
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عراق ،تمامی تحرکات ما برای تعويض نیروها ،تخلیه مجروحین و شهدا،
میشد. 
تداركرسانیغذاومهماتدرتاريکیشبوبامشقاتزيادانجام 
چون عراق نقاط حساس جادههای ما را ثبت تیر نموده بود،
میکردند،باآتشسنگین
خودروهایماکهباچراغخاموشرفتوآمد 
میشدندورانندهمجبوربودکهباسرعتکموباراهنمايی
دشمنمواجه 
توسطافرادیکهدرکنارمامی نشستندخودرورابراندوبهمقصدشبرسد.

خالصهارتفاعاتمیمکتاچندشببدينسانحفظگرديد .
شهید ستوانیکم حسن هداوند میرزايی که سرپرست تیم مستقر در
میمک بود،بههمراهشهیداستوارآقازاده ويکتیمازنوهدبرایتسخیر
ارتفاع کله قندی آماده تسخیر ارتفاع کله قندی شدند .به علت دست به
دست شدن رشته ارتفاعات میمک در تک و پاتکهای متوالی ،آن
ارتفاعاتمملوازاجسادنیروهایعراقیبود.هنگامیکهحمله نهايیآغاز
عراقیها برخوردکرديم

شد،درتاريکیشببهکشتههایشبهایقبل

که موفق بهتخلیه آنهانشدهبودند.نهايتاًپساز ۱4ساعت رزم سنگر به
سنگر موفق به تسخیر آن قله  مرتفع گشتیم .تالش تمامی دلیر مردان ايل
خزعلونیروهایلشکر81زرهیدراينعملیاتستودنیبود .
گیریمنطقهای


عملیاتفوقاولینعملیاتیبودکهارتشموفقبهپس
میدانست.
شد که صدام حسین آن را يکی از نقاط جدانشدنی از عراق  
حدود ساعت چهار بعدازظهر بود که که شهید حسن هداوند میرزايی
حضورخودشرابهعنواناولیننفردرآننقطه مرتفعاعالمکردوگفت
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کهمنهماکنوندرسنگرديدگاهعراقیهاهستم.هرگزصدایآنلحظه
نمیشود. 
ازخاطرممحو 

اعزام گشتي به منطقه عراق

در بهمن ماه  13۵9تقريباً  48ساعت پس از اينکه تمامی رشته
ارتفاعاتمیمکتوسطنیروهایعراقیکامالًتسخیرشد،فرماندهیگردان
 19۵ازتیمنوهدخواستکهبهمنظورکسباطالعاتدقیقتريکگشتی
میان برد به منطقه نی خضر و دشت هالله عراق اعزام گردد .گشتی
درخواستشدهسازماندهیواعزامشد.ماهمکهجزواعضایآنگشتی
بوديمحدود۱کیلومترازمیانشیارهاوکوهپايههایموجوددرمنطقهعبور
کرديم.ناگهانصداینالهانسانیراازالبهالیصخرهایکهدرکنارجاده

بود  شنیديم .بااحتیاط کامل آرام آرام به کاوشپرداختیم .منظرهعجیبی
مشاهده کرديم .يک استوار و يک سرباز که هر دو عراقی بودند و در
عملیاتمجروحشدهبودند،آنصخرهرابهعنوانجانپناهانتخابکرده
بودند .يک نفر از اعضای تیم ما که از عرب زبانان خرمشهر بود از آنها
پرسیدکهچرادراينجاپناهگرفتهايد؟استوارعراقیدرپاسخگفت:وقتی

کهشمامیمک راتسخیرکرديدومشغولپاکسازیشديد،مادونفرموفق
شديمفرارکنیم.بهعلتاينکهترکشگلولههایتوپبهمااصابتکرد،
موهمینجاماندگارشديم.نهتوانرفتنبه

توانحرکتراازدستدادي
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سمت نیروهايمان را داريم و نه شانسی برای زنده ماندن و همینجا منتظر
مرگنشستهايم .

وقتی که سخنانآناستوارعراقی بهپايانرسید،آن دورا حرکت
داديموبهسمتايرانحرکتکرديم.بچههایتیمماهرچهموادغذايیو
آب به همراه داشتند ،در اختیار آن دو عراقی قرار دادند .شهید حسن
کهقویترازديگرانبود،درجهدارمجروحشدهعراقیرا

هداوندمیرزايی
دربخشاعظممسیربهدوشکشید.پسازساعاتیآنانرابهمقرخودمان
رسانديموتحويلبهداریداديم .
قصد اينجانب از بیان اين خاطره ،بیان جوانمردی و رشادت شهید
بزرگوار حسن هداوند میرزايی بود که حتی برای دشمنش هم دلسوزی
میکرد.متأسفانه
وروحیهايثارورادمردیرا،درجنگهمفراموشن 

میکرد

درعملیاتبیتالمقدسکهدرسال 1361انجامشد،حسنهداوندمیرزايی

بهاسارتنیروهایعراقیدرآمد.بهمدتهشتسال،طعمتلخاسارتو
شکنجههای وحشیانه را در زندان عراق چشید .سرانجام يک شب قبل از

آزادسازیاسرایايرانی،توسطنیروهایپلیدعراقیبهدرجه رفیعشهادت
رسید .
همسر،فرزندانواقوامویکهمنتظربازگشتشبهمیهناسالمیبودند
و خانه را برای استقبال از او تزيین کرده بودند ،ناگهان با خبر شهادتش
مواجهشدندوجشنآنهابهماتمتبديلشد .
درسال 1381پیکرپاكشهیدحسنهداوندمیرزايی بههمراهپیکر
پاكشهیدخلبانعباسدورانبهوطنبازگشتند.نکتهبسیارجالباينبود
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کهوقتیکهتابوتشهیدحسنهداوندمیرزايی گشودهشد،پیکرسالمآن
گونهای بود که بیننده
شهید ،همگان را حیرت زده کرد .پیکر ايشان به  
میپنداشت،حسنمیرزايیخواباست .


ارتفاعاتمیمک 13۵9/10/19
ازراستبهچپ:گروهبانیکماصغرمهربان-گروهباندومبرناسی -
ستوانیکماحمداسدی-ستواندومحسنهداوندمیرزايی 
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درارديبهشتماهسال 1360بهسمتفرماندهیگردان 19۱تیپ۱3
نوهدمنصوبشدم.در1360/4/1۵هنگامیکهدرتهرانبهساماندهیگردان
تازهتشکیل 19۱مشغولبودم،فرماندهیوقتتیپجنابسرهنگمحمد
محمدیمرابهدفترخودفراخواندودستورنزاجامبنیبراعزاميکگردان
ازتیپنوهدبهمنطقهعملیاتیشمالغربرابهگردانماابالغنمود.گفته
شدجنابسرهنگعلیصیادشیرازیکهبهعنوانفرماندهیعملیاتشمال
حضوردارند،فرمودهاندکهفرماندهگردان19۱تیپ

غربکشوردرارومیه
نوهدتاچهلوهشتساعتديگربرایدريافتدستورات،شخصاًدرستاد
قرارگاهواقعدرارومیهحضوريابد .
پس از ابالغاين دستورجناب سرهنگ تلفنیبهفرماندهی پشتیبانی
دستوردادتاخودروئیدراختیارقراردهدتابهارومیهعزيمتنمايم .
دقايقیبعديکدستگاهپیکانکهرانندهاشسربازبودآمدوحرکت

نموديم،بهمحضخروجازشهرديدمرانندهطولوعرضجادهراباهم
در مینوردد ،علت را پرسیدم گفت تازه گواهینامه گرفتهام و تجربه
رانندگیدربرونشهرراندارم،صالحدانستمخودمرانندگیکنم.چون
به  موقع رسیدن به محل مأموريت برايم مهم بود ،نیکو پنداشتم برگردم
خودروورانندهراتعويضکنم.بگذريممسافرتمابهبیشاز۱4انجامید.
بهعلّتخرابیهایپیدرپیموتورونبودابزارتعمیردربیابانوشرايطو
امکاناتآنسالهادربینجادهها،باهزارانمشقتومکافاتدرنهايتبه
موقعبهق -حمزهرسیدموخودرامعرفیکردم.شورستادیبهفرماندهی
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جناب سرهنگ صیاد شیرازی و با حضور افسران ستاد قرارگاه ،جناب
سرهنگ آبشناسان ،فرماندهان لشکرهای  64و  ۱8و جناب سرهنگ
حمیدی فرماندهیتیپ 30گرگانوچندنفرازفرماندهانسپاهمستقردر
آذربايجانغربیتشکیلشد .
جناب صیاد فرمودند :برای نظام ما بد است که با اينکه سه سال از
انقالب سپری شده است ،دو شهر بوکان و اشنويه در کنترل ضد انقالب
باشد،مخصوصاًشهربوکانکهبرایعبورومروروسايلنقلیهترانزيتیبه
میشد ه،بستهاستواالنهمکهباعراقدرگیرهستیم،وقتیکه
کارگرفته 
ازاستانهایآذربايجان غربی وآذربايجانشرقیبرایماتدارکاتارسال

رادوربزنندکهاينکارهزينه

میشود،بايداستانهایکردستانوکرمانشاه

میکند.ايشانافزودبهحولوقوهالهی
مالیوزمانیزيادیبهماتحمیل 
تصمیمداريمدرعملیاتیبرقآساايندوشهرراهمزمانپاکسازیکنیمو
محورتبريزبهسنندجرابازکنیم .
سازیيگانهاراابالغفرمودند،


شهیدصیاددستوراتالزمبرایآماده
سپسبههمراهايشانبرایشناسايیبهمیاندوآب رفتیم.قرارگاهینیزدر
منطقهسدنوروزلودرحدود10کیلومتریجادهمیاندوآببهبوکانتاسیس
هماهنگیهای الزم در آنجا

شده بود که نظارت بر عملیات و 
صورتمیگرفت .

به نوهد نیز ابالغ شد که در زمان باقی مانده با برنامهريزی دقیقی
يگانهایحاضردرمنطقهکهمتشکلبودازتیپ 30گرگان،سپاهوبسیج

را با شیوه جنگهای چريکی آشنا سازند .ضمناً جناب سرهنگ حسن
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بهعنواننماينده سرهنگصیادشیرازی درمحورهایمیاندوآب

آبشناسان 
به بوکان و سقز  به بوکان معرفی گرديدند .پس از دريافت دستور فوق،
گردان 19۱درحداقلنیروهايشراکهدرسايرمناطقغربوغرباعزام
نمودهبودجمعآوریوبهصورتتمرکزیبهمیاندوآباعزامکردوبه

آموزشجنگها یچريکیبهنیروهایارتشیوبسیجکهآمادهپاکسازی
شهربوکانبودند،پرداخت .
طی هماهنگیهايی که با لشکر کردستان به عمل آمد مقرر شد دو
گردان از تیپ  ۱سقز همزمان با شروع عملیات از محور سقز ـ بوکان،
پاکسازیمحورراآغازکنندتابتوانندضدانقالبراازدومحورمختلف
درگیرکنندوابتکارعملراازآنانسلبکنند .
شايانتوجهاستکهدرسال 13۵9يکبارشهربوکان توسطسپاهو
ديگر نیروهای نظامیپاکسازیشده بود ،اماضد انقالب توانسته بود طی
عملیاتی سنگین به پايگاههای بسیج واقع در شهر حمله کند و ضمن به
شهادت رساندن جمع کثیری از سپاهیان ،کنترل مجدد شهر را در اختیار
الجرمپاکسازیشهربوکانازاهمیتويژهایبرخورداربود .

بگیرد.
میکرد کهمراکزمهم
ضدانقالبهموارهدرتبلیغاتسیاسیوانمود 
شهریآذزبايجانغربیرادراختیارداردوازاينجهتبهتوانسیاسیو
نظامیخودمیبالید .

چند روز قبل از آغاز عملیات ،جناب صیاد شیرازی فرمودند که به
اتفاق جناب سرهنگ آبشناسان ،فرمانده تیپ گرگان ،جناب سرهنگ
بهرامپور که فرمانده ناحیه ژاندارمری بود و جناب سرهنگ رامتین که
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جادههایمواصالتیشهر
فرماندهتیپ ۱سقز بود،توسطيکبالگردتمام 
فعالیتهای احتمالی ضد انقالب را ببینیم.

بوکان را شناسايی کنیم و 
شناسايی هوايی بسیار موثر بود و اطالعات زيادی در اختیار ما نهاد .اوالً
مشاهدهشدکهتمامارتفاعاتحاشیه جادهآسفالتهمیاندوآب بهبوکانو
همچنینکیلومتر 40سقز بهبوکانسنگربندیشدهاست،امابهايندلیل
کهآنارتفاعاتفاقدهرگونهپوششگیاهیبودندازفاصلهبسیاردورقابل
پذيریزيادیرابرایضدانقالبفراهممیساخت.از


رويتبودندوآسیب
سويی چون اين شهر آخرين پناهگاه و پايگاه مهم در اختیار ضد انقالب
بود،درصورتازدستدادناينشهرمجبوربودندکهبهکوههاوروستاها
وياخاكعراقفرارکنند.همچنینازلحاظسیاسی ،اقتصادیواجتماعی
میشد.ازسويیاخبارواطالعات
شکستیجبرانناپذيربرایآنهامحسوب 
دريافتیماحاکیازآنبودکهضدانقالبمجدداًخودرابرایمقابلهتمام
عیارآمادهکردهاست .
هنگامی که برای بررسی بیشتر به قرارگاه سد نوروزلو بازگشتیم ،به
جنابصیادشیرازی عرضکردمکهخوباستمتنیتهیهکنیمودرآن
تصمیمارتشرابرایپسگرفتنشهربوکان ازدستضدانقالباعالم
کنیموهمچنینمشارکتمردمرابرایرهاسازیاينشهرخواستارشويم.
جنابصیادپیشنهادمراپذيرفتوبهتهیه متنیاثرگذاراقدامکرد.چندين

هز اربرگازآنمتنتکثیرشدودوروزقبلازآغازعملیات،بهوسیله
بالگردبرفرازشهربوکانپخشگرديد .

آزادسازي شهر بوكان
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يکروزقبلازشروععملیاتازپايگاههوايیتبريز درخواستشد
که دقايقی قبل از آغاز عملیات ،دو فروند هواپیمای  F-۵حرکات
آکروباتیکبرفرازشهربوکان داشتهباشند .اينحرکتنقشبسیارموثری
در تضعیف روحیه ضد انقالب داشت و بالعکس موجب تقويت روحیه
رزمندگانماگرديد .

آزادسازی شهر بوکان

سهگردانازتیپ 30گردانبهمنظوراستقراردرپايگاههایتأمینی
محور میاندوآب به بوکان حضور داشت که توسط تیمهای نوهد رزم
چريکی را فراگرفته بودند .پاکسازی اولیه توسط برادران سپاه و بسیج با
میگرفت .شبها برای خارج
هدايت و فرماندهی تیمهای نوهد صورت  
پايگاههاازکنترلضدانقالببااستفادهازتاريکیواصلغافلگیری

کردن
میشد .پس از درگیریهای
به ارتفاعات سرکوب حاشیه جاده حمله  
میدادندو
گروهکها توانمقاومتراازدست 

سنگین،عناصروابستهبه
مجبوربهفرارياتسلیممیشدند.پساز برقراریتأمیننسبی،رزمندگانما
خودرابرایانجامعملیاتبعدیمهیامیکردند .
درتاريخ 1360/6/۱0عملیاتازکیلومتر 10شهرمیاندوآب بهسمت
بوکانآغازشد.حدود۵کیلومتراولدرزمینیتقريباًمسطحمیگذشتکه
میشد.اماازآنبهبعددرسمت
مقاومتچندانیازسویضدانقالبديدهن 
راستجادهتعدادزيادیکورهآجرپزیوجودداشتکهضدانقالبباجان
پناهگرفتندرداخلآنهااقدامبهاجرایکمینیگستردهنمود .
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با آن که ما آمادگی درگیر شدن در اين منطقه را داشتیم ،ولی
متأسفانهبخشیازنیروهایمابدونتوجهبهدستوراتصادره،برایتعقیب
آندستهازضدانقالبهايیکهفرارکردهبودندفاصلهایغیرمنطقیباما

گرفتند .ساعت هشت صبح بود که برادر حاج ابراهیم صوفی که مسئول
عملیات محور سپاه بود به من اطالع داد که هشت نفر از نیروهای ما
برنگشتهاند .تیمهايی برای يافتن آن هشت نفر اعزام نموديم ،اما متأسفانه

دقايقیبعدازاعزامآنتیمها،باپیکربیجانآنانکهمورداصابتگوله
قرارگرفته بودند ،مواجه شديم .ضد انقالب يک تیرپارچی در باالی لوله
دودکش آجرپزی قرار داده بود و به وسیله آن نیروهای ما را به شهادت
رسانیدهبود .
درگیری بسیار پیچیدهای بین نیروهای ما و ضد انقالب رخ داد.
وضعیت درختان منطقه و وجود کورههای آجرپزی باعث شده بود که
کنترلعملیاتبسیاردشوارشود.سرانجامحدودساعت10صبح،آنمحل
کامالًپاکسازیشدودستضدانقالبازآنجاقطعگرديد .
چهار کیلومتر جلوتر روستايی وجود داشتبه نام ساری قمیش.
طبق هماهنگیها يی کهبا شهیدصیادو شهید آبشناسان  به عمل آمده
بود ، قرارشدهبودکهابتداارتفاعسرکوبیکهدرسمتچپجادهو
مقابلساریقمیشبودراشبانهتأمینکنیم.برایانجاماينکارحدود
 ۵0 نفر از برادران بسیج و تیمی از نوهد به فرماندهی شهید هداوند
میرزايی  بهارتفاعمذکوررفتندوعلیرغمدرگیری شديدی که رخ
داد موفق به پاکسازی آن ارتفاع شدند .وقتی که آن ارتفاع را در
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اختیار گرفتیم ديديم که ضد انقالب سنگرهای بسیار مستحکمی
پوشیدهازصخرهایسنگیبافضایديدخوببرایخوددرستکرده
است.بهايندلیلکهاحتمال میداد يممردمبومیدرآننزديکی ها
حضور داشته باشند ،از هرگونه تیراندازی با سالح نیمه سنگین و
سنگین اجتناب کرديم .اگر میخواست یم با اتکا بر قدرت آتش ،ضد
انقالبرابهعقببرانیمبرایمابسیارسادهبود.باشلیکچندگلوله
خمپارهياتوپ میتوانست یمکهارتفاعاتمورد نظرمانراازکنترلضد
انقالبخارجکنیم.امابنابرتعهداتاخالقیودينیوهمچنینتوصیه
هایمکررجنابصیاد،هرگزاجازهغیراخالقیوغیرانسانیجنگیدن
رابهخودن می داد يم.همینامرباعثشدهبودکهماساعتهاسختیها
وعذابهایجانفرساراتحملکنیم .
روستای ساری قمیش يک کیلومترباجاده آسفالته فاصله داشت.در
زيرارتفاعیچهارصدمتریقرارداشت.اطرافروستارابیشهزاریکه از
درختانانبوهفراگرفتهبود.برایعبورستونازمقابلروستایيادشدهمجبور
بوديمآنارتفاعوروستاراتأمینکنیموپايگاهیدرآنمکانايجادکنیم .
شبهنگامسینفرازنیروهايمانمامورشدندکهباعبورازمعابری
کهدرپشتروستاوجودداشتخودرابهباالیارتفاعموردنظربرسانندو
تأمینمحوررابرقرارسازند.تاحدودساعتششصبح،اوضاعخوببود
امابهمحضروشنايیصبحضدانقالبکهمجبوربهتخلیهآنارتفاعشده
بود،بهصورت 360درجهآنارتفاعراباخمپارهاندازهایخودبهآتش
بست.نیروهایمابهدلیلاينکهفاقدجانپناهمناسبیبودندشرايطدشوارو
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بدیراسپریکردند.بهناچارازسهجهتبهضدانقالبحملهکرديموبا
هر ترفندی که بود ،توانستیم اغلب نیروهای گرفتار شده را به عقب
بازگردانیم .
ايثارگری های پرسنل نوهد از جمله جناب ابراهیم صالحیان ،شهید
گروهبانیکم عباس چگینی ،شهید فتحیانپور ،شهید محمدی و شهید
شیرزاديانفراموشناشدنیاستوتالشوشجاعتاينافرادباعثشدکه
دشمن نتواند تعداد بیشتری از نیروهای ما را به شهادت برساند .متأسفانه
هفتنفرازبرادرانبسیجوپیشمرگانکرددرباالیارتفاع توسطآتش
خمپارههایدشمنبهشهادترسیدهبودندوراهیبرایتخلیهآنهاوجود
نداشت.برایتخلیهشهدابههمراهبرادرعیسیزادهکهازسپاهیانحاضردر
آنمنطقهبودوپرسنلنوهددوباربهآنارتفاعيورشبرديم،ولیباتقديم
کردن يک شهید و ومجروح شدن چند تن از نیروهايمان موفق به تخلیه
شهدانشديم .
بعدازظهرحوالیساعتدوبودکهباخودگفتماگرديربجنبیمو
میتواند پشت سر ما را هم ببندد و
هوا تاريک شود احتماالً ضد انقالب  
خاطراتستونبانه بهسردشت  برايمزندهشد.بابیسیمیکههمراهمبود
ازطريقجنابسرهنگکوچکزاده باجنابسرهنگصیادشیرازی که
درمحوراشنويه درحالعملیاتبودارتباطبرقرارکردم.اوضاعرابرای
جناب صیاد شرح دادم .خدا رحمتش کند گفت :حفظ موقعیت کنید و
عقبنیايید،منتانیمساعتديگرخودمرابهشمامیرسانم.ماهمچنان
درحاشیههماندرختاندرکنارجادهآسفالتهسنگرگرفتهبوديمواجازه
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میداديمضدانقالببهسمتبقیهنیروهايمانبیايد.گرچهمهماتمادر
ن 
حالاتمامبود،امابهآيندهامیدواربوديم .
يکساعتبعدازتماسمنباجنابصیاد،صدایسهفروندبالگرد
بهگوشرسید.امیدهادوچندانشد.بالگرد۱14کهحاملشهیدصیادبود،
يک کیلومتر پشت سر ما فرود آمد .به همراه ستوان فهیمی صالح و
گروهبانیکمصالحیان بهسمتبالگرددويديم.ديگررزمندگاننیزدرحال
مبارزهباضدانقالببودند.اولینجملهشهیدصیاداينبود:خونسردباشید،
عجله نکنید تا ببینیم چه بايد کرد .اوضاع را به طور مفصل شرح دادم و
موقعیتضدانقالبونیروهايمانرابهسمعايشانرساندم .
ازمنپرسیدندآيا کسیازنیروهایپیشمرگانيابسیجیهستکهبا
اين منطقه آشنا باشد؟ عرض کردم :جناب سرهنگ فردی هست به نام
کاكعبداهللکهشجاعوجسوراست،اماسپاهگفتهکهنمیشودزيادبهاو
اعتمادکرد،چونقبالًجزوپیشمرگانحزبدموکرات بودهاستوسابقه
جنگ بارزمندگانجمهوری اسالمیدرسوابقش موجود است.در ادامه
گفتم که البته کاك عبداهلل توبه نامه گرفته و گاهی به عنوان راهنما به
میکند .
نیروهایماکمک 
جنابصیادگفت:کهصدايشکنید.ازطريقشهیدمیرزايیویرا
احضارکرديم.شهیدصیادمقداریباویصحبتکرد.جنابصیادبهبرادر
صوفی  گفت که هر چه سريع تر موتوری تهیه گردد و در اختیار کاك
عبداهللکهموتورسواربینظیریاستقرارگیرد .
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نمیشود اينجاماند.بايدبهسمت
شهیدصیادروبهمنکردوگفت: 
جادهپايگاهدرمانآباد برويموازپشتسر،ضدانقالبرادرگیرکنیمتا
دست از اين سوی جاده بردارد .فرمايش ايشان کامالً منطقی بود ،لیکن
میرسید .عرض کردم چگونهاين کار را انجام
امری انجام نشدنی به نظر  
دهیم .بالگرد که نمیتواند ما را به آنجا ببرد ،چون تمام آن قسمت در
کنترلضدانقالباست.فرمودند:بیاباموتورکاكعبداهلل برويم.دستور
هماهنگیهایالزمانجامشودوضمناً

دادندکهباجنابسرهنگخرسندی
درخواستکردندکه سريعاًنقشهمنطقهوبیسیمدراختیارشانقرارگیرد.
سپسبهکاكعبداهلل گفت:ماراباموتورتبهپشتارتفاعمحلدرگیری
ببر.کاكعبداهلل بهشهیدصیادگفت:جنابسرهنگاگرهمماراتعقیب
میتوانیمفرارکنیم.اجرایآنتصمیمشجاعت
کنندچونمنراهرابلدم 
خاصیمیطلیبد.نهمیشدبهجنابصیادگفتکهاينکاربهصالحنیست
ونهراهديگریوجودداشت.خالصهبههمراهشهیدصیادبهتركموتور
میگفتماگرکاكعبداهللماراببردبهضد
کاكعبدهلل سوارشدم.باخود  
انقالبتحويلدهد،چوندرجهجنابصیادازمنباالتراستضدانقالب
بامنزيادکارنخواهدداشتوخطرهامتوجهجنابصیاداست .
کاكعبداهلل باسرعتزيادازمیانزمینهایکشاورزیعبورکردو
ما را به پشت سر ضد انقالب رساند .در میان گندمزاری که ارتفاع
علفهايش به اندازه قد ما بود ايستاد و موتورش را خاموش کرد .من و

جنابصیاد در محلی مخفی شديم.شهیدصیاد به فرماندهتوپخانهای که
پشت سر ستون بود ،به عنوان ديدبان گفت :چند گلوله به مقر اصلی
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ضدانقالب و مکانهايی که خالی از سکنه هست شلیک کنید .همین امر
باعثشدکهآتشضدانقالبقطعگردد .
ضدانقالبوقتیمارادرپشتسرخودمشاهدهکرد،پنداشتکهما
میخواهیمآنهارادوربزنیم.تصمیمبهفراربهسمتروستای قرهموسالو

گرفتند و البته تک تیراندازهايی در دره باقی گذاشته بودند .حدود دو
ساعتآنجامانديم.جنابصیادبابهکارگیریتعدادیازپرسنلتیپ30و
چندتنازنوهد،نیروهارابهدرونبیشهزارهدايتکردندتاباضدانقالب
کردهايم.بههر
قطعتماسنشودوضدانقالبگماننکندکهماعقبنشینی 

شکلممکنتاآخرشبعملیاتطولکشید .
شهید صیاد به کاك عبداهلل  گفت اگر بتوانی شهدای ما را تخلیه
کنی ،در ازای تخلیه هر شهید ، پنج هزار تومان پاداش خواهی گرفت.
کاكعبداهلل  پیشنهادراپذيرفتوغروبباموتور   به محلی که پیکر
شهدادرآنجاماندهبودرفتوهمهشهداراتخلیهنمود.پسازاتمام
کارماندرآنمنطقهکاكعبداهلل  ماراازراهیديگر به ارتفاعی بین
کورهآجرپزیوروستایساریقمیشبودرساند .
به شهید صیاد گفتم :جناب سرهنگ شما به عواقب کار انديشیده
میدادچهعواقبیدر
بوديدکهاگرکاكعبداهللمارابهضدانقالبتحويل 
انتظارمان بود؟ ايشان گفت :من به ياد ستون بانه-سردشت افتادم و هیچ
تعللیراجايزندانستم،ضمناًمگرخونماباخونديگرسربازانفرقیدارد؟ 
هاوايثارگریهای

خالصهاينکهروستایساریقمیشبهواسطهدالوری
رزمندگانعزيزدر۱4ساعتاولکامالًپاکسازیشد .
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پدر و فرزند شهيدش

درروز 60/6/۱1وقتی کهضدانقالببااجرایعملیاتکمینموفق
شدحرکتستونماراازپیشرویمتوقفوتعدادیازعناصرتامینیمارا
به شهادت برساند ،پیرمردی را ديدم که کالشینکف زير بغلش بود و به
میکردوبهزبانترکی
سمتارتفاعیکهشهدایمادرآنجابودندحرکت 
دادمیزد.باداد وفرياداورابرگرداندمکنارخودمورویزمیندرازکش

خواباندم.گفتماينچهکاریاستکهانجاممی دهی؟مگرنمیبینیکه
مادرحالجنگیدنهستیم،تیرمیخوری.يکیازبرادرانسپاهیکهکهدر
کنارمابود،بهمنگفت:جنابسروان،يکیازآنشهدايیکهازصبحتا
حاال جلوی چشم ما است و قادر به تخلیه او نیستیم ،پسر ايشان است و
میگويد چندنفرمردبلندشودبرويمپسرمرابیاوريم.
پیرمردبهزبانترکی 
شنیدناينجملهوديدنحرکاتپیرمردبسیارجانسوزبود،امادرآنموقع
هیچکاریازدستماساختهنبود.چندباراقدامکرديمولیبدونموفقیت
وباتقديمکردنمجروحانويکشهیددستخالیبازگشتیم .
هنگامی که شهید صیاد به ما پیوست ،اين واقعه را برايش تعريف
کردم.ايشانگفتبههرقیمتکهشدهنبايداجازهبدهیمکهشهدايمانبه
دست ضدانقالب بیفتد .چون ما خاطره تلخ چنین رخدادهايی را در
عملیاتهایقبلیداشتیمواگرپیکرشهیدیبهدستضدانقالبمیافتاد،

میکردند و دست و پای او را قطع
آن ها به پیکر بی جان هم رحم ن 
مینمودند.خالصهباهرزحمتیکهبودتوانستیمپیکرشهداراتخلیهکنیمو

غروبباآمبوالنسیبهمیاندوآببفرستیم .
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ماهمچنانباضدانقالبدرگیربوديم.شبراشهیدصیادهمراهما
در باالی ارتفاع به سر آورد تا فردا بقیه طرح عملیات اجرا شود .تصمیم
گرفتهشدکهنیروهايمانرابهدو بخشتقسیمکنیم واز دو سوی جاده
میاندوآبـبوکانوهمزمانباهمحرکتکنیم .
همان گونه که گفته شد ،تمامی برادران سپاه و بسیج تحت کنترل
تیمهای عملیاتی نوهد بودند .ضمناً تیپ  ۱لشکر  ۱8سنندج به فرماندهی
جنابسرهنگرامتین ازمحورجنوببهشمالدرحالپیشرویبودوبا
میشد ،سعی بر اين بود که آهنگ حرکت به
هماهنگیهايی که انجام  
گونهایحفظشودکههمزمانباهمواردشهربوکانشويم .

پس از پانزده شبانه روز تالش ،يگانهای ضربت ما محور را
بازگشايیکردندوبهتعقیبضدانقالبدرروستاها پرداختند.الزم به
ذکراستکهگروهکها یمسلحبهاقتضایزمانو مکان تحت قشار
زياد ،سنگرهای خود را رها و فرار میکرد ند ،اما با استفاده از بیشه
زارهای حاشیه زرينهرو د مجدداً قادر بودند از پشت سر به نیروهای ما
حملهکنندوبعضاًکمینهایوسیعیرابهاجرادرآورند.ساعتچهار
بعدازظهر به بعد که عناصر تأمین جاده ،به پايگاهها ی خود مراجعت
میکرد ند،منطقهبهجوالنگاهضدانقالبتبديلمیشد .
روز  1360/7/8ضد انقالب با اجرای کمین گسترده ای به نیروهای
ضربتدرروستايیبهنامعلیار دربیستکیلومترماندهبهبوکان،دوشبانه
روزحرکتمارابهتاخیرانداخت.متأسفانهدراينمکانمجدداًبااستفاده
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ازتوپخانهایکهدراختیارداشتبهگلولهبارانشهربوکانمیپرداختو
گونهای
آخرينمقاومتخودراباآتشهایسنگینبهاجرامیگذاشت،به 
کهمامجبورشديم برایشناسايیمحلتوپ با بالگرد منطقه را شناسايی
کنیم.بههمراهشهیدآبشناسان وسرهنگگلستانه کهازافسرانرکنسوم
تیپ 30بود،بوسیلهيکبالگردبرایشناسايیبهسمتغربشهربوکان
رفتیم.کمکخلبانازتیراندازیتیربارهایضدانقالببهسمتماخبرداد
ودرهمینمیانهخلبانکهدرحالچرخشبهسمتشرقبود،براثراصابت
میکرد.پسازچند
گلولهبهبازويشدادزدوبهسختیبالگردراکنترل 
لحظهکمکخلبانهدايتبالگردرابهعهدهگرفتوبالگردرابهسمت
روستایعلیارکهنیروهايماندرآنجابودندبرگرداند .
وقتیکهبالگردفرودآمد،شاهدحضورشهیدصیادوتنیچند از
افسرانقرارگاهشمالغرببوديم.جنابسرهنگولیيزدانی کهلباسش
فاقد درجه نظامی بود و لباسی به سان بسیجی ها به تن داشت ،وقتی
متوجه شد که من فرمانده گردان عمل کننده هستم ،به من گفت که
جناب سروان يک دستگاه نفر بر را با آر پی جی زده  اند و تعدادی
مجروح شده اند .محل نفر بر را پرسیدم ، از فاصله دور نشان داد.
باورکردنینبود.کاكعبداهلل  رااحضارکردموخواستمکهباموتوری
که در اختیارش بود من و گروهبانیکم صالحیان  را به آنجا برساند .به
محضاينکهواردجادهآسفالتهشديم ،دوگلولهآرپیجی 7بهسمت
ما شلیک شد .به سرعت موتور را رها کرديم و از سمت رودخانه
زرينهرو د به سمت نفربر دويديم .متوجه شديم که راننده آن خودرو
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زرهی اشتباه کرده و بدون تماس و اطالع  حدود دو کیلومتر از خط
تأمین جلوتر آمده است .ضد انقالب هم متوجه حضور نیروهای ما با
بالگرددرباالیسرشانشدوجرئتنزديکشدنبهمارانداشت،اما
به راحتی هم اجازه امداد رسانی زمینی را به ما نمیداد  .ضد انقالب
منتظر بود تا در وقت مناسب نفربر ما را آتش بزند و  مجروحینی که
داخلآننفربربودندبهشهادتبرساند .
بهوسیلهبیسیمباشهیدصیادتماسیبرقرارشدوجنابصیادپانزدهنفر
رابابالگردبهسمتارتفاعمقابلمااعزامنمود.ضدانقالبیهاکهخودرادر
محاصرهديدند،بااستفادهازشیارهایکوهبهسمتروستایاوجفرارکردند .
اينصحنهمشابهيکامدادغیبیبود.چوناگرشهیدصیادنمیآمد،
معلومنبودچهعواقبیدرانتظارافرادگرفتارشدهمابود.البتهتالشواز
خودگذشتگیشهیدحسنآبشناسانراکهماننديکتکاورسادهعلیرغم
سنبااليشبهرزممیپرداخت،نبايدفراموشکرد.ايشانعالوهبراين،
هدايتنیروهایغیرسازمانیمثلبسیحرابرعهدهداشت،ارتفاعاتراطی
مینمودوباشهامتبسیاردالورانهمیجنگید .

شهیدصیادهمانروزازسویحضرتامام(ره)بهعنوانفرماندهی
نیرویزمینیارتشمنصوبگرديد.تقريباًدوروزباقیماندهبودکهبهشهر
بوکان  برسیم .در همانجا با همه رزمندگان خداحافظی نمود و به تهران
عزيمت کرد تا در راستای مسئولیت جديد انجام وظیفه نمايد .لیکن تا
جلسهای با تمام فرماندهان در ارتفاعی که بر روستای
غروب همان روز  
علیار  مشرف بود تشکیل داد و مأموريت هر يگان را تا يک هفته بعد از
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تأمینشهربوکانمشخصنمود.اتفاقاًدرزمانیکهآنجلسهتشکیلشد،
میلیمتری به نزديکی محل تشکیل جلسه اصابت
چند گلوله خمپاره  1۱0 
کرد .پس از پايان جلسه ،شهید صیاد مأموريت هر يگان را در دفترش
يادداشتنمودوگفتهرشبجنابسرهنگآبشناسانبامنتماسبگیرد
وپیشرفتکاررابگويد.درادامهافزود:اگرچهمناينجانیستم،اماتمام
فکرمنتاپاکسازیکاملمحورمیاندوآببهسقزهمینجاست .
با فراز و نشیب های زيادی به سمت شهر بوکان پیش می رفتیم.
همانطورکهگفتهشد،تیپ ۱لشکر ۱8سنندج بههمراهتعدادیازبرادران
سپاهوبسیجنیزازمحورمقابلمايعنیجادهسقز-بوکان در حالپیشروی
بودند.برایورودبهشهربوکان،نکتهایکهبايدموردتوجهقرارمیگرفت،
میبايست هماهنگیهایدقیقیبیننیروهایخودیصورتمی
آنبودکه 
گرفتکهخدایناخواستهبهعلتناهماهنگی ،مسئلهایرخندهد.چونبه
علتعدمآگاهیازهمديگر،درگیریناخواستهبیننیروهایخودیمتصور
استودرچنینلحظهایمديريتعملیاتبسیارمهماست .

طبق هماهنگیهای به عمل آمده ،جناب سرهنگ رامتین به همراه
شهید ناصر کاظمی که در آن زمان فرمانده عملیات سپاه بود ،به وسیله
بالگرد بهپايگاهیکه نزديک بوکان وجود داشت آمدند و مقرر شدکه
شهربوکانبهدوبخششمالیوجنوبیتقسیمشودوهرمحورتانصف
شهرپیشرویکندتاازادغامنیروهادريکديگرخودداریشود.همینطرح
اجراگرديد .
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بهمحضورودبهشهرمالحظهشدکهاغلبمردمشهرکهتحتتأثیر
تبلیغات نیروهای ضد انقالب قرار گرفته بودند ،شهر را تخلیه کرده و به
روستاهایاطرافگريختهاندوآنعدهکهجايینداشتنددرخانهها ی
خودماندهاند.تقريباًمانندشهرارواحشدهبودواصالًسروصدایترددی
میشد.بابچههایسپاهبهمقرودفترحزبدموکراترفتیم.تمامی
شنیدهن 
مدارك،اسنادووسايلرابههنگامتركشهرباخودبردهبودندوبرخیرا
میگفتنداينجادوسالپیشمکتبقرآن
سوزاندهبودند.قديمیهایسپاه 
ما بود ،هنگامی که ضد انقالب برای دومین بار حمله کرد و شهر را به
اختیارخوددرآورد،باحملهسنگینیکهبهاينساختمانداشتند،تعدادی
ازبرادرانبسیجوسپاهرادراينجاگروگانگرفتند.وشبهنگامهمهآنها
رادرپشتبامهمینساختمانبهشهادترسانیدند .
معموالًرسمبودهروقتکهضدانقالبشهرويامحوریراازدست
میکرد و
میداد،بدوناستثناشباولبرایپسگرفتنآناهدافحمله  

میکرد وبهناچارتاچند شبوضع
بعضاًموفقیتهاینسبیهمحاصل 
میشدندو
بحرانیبود.حتیتعدادزيادیازضدانقالبدرخانههاپنهان 
پايگاههای ما آمادگی خوبی

آماده تک در شب می گرديدند و چون 
نداشتندمديريتدرآنشبهابسیارمشکلبود .
همان روز اول با شهید ناصر کاظمی تمام سطح شهر را شناسايی
کرديمومکانهایحساس،مانندتاسیساتدولتیومراکزحیاتیشهررا
گونهای با
جهتاحداثپايگاهبررسیکرديم.تالشمانبراينبودکهبه 
پايگاهها يمانيکديگررازيرآتشنگیرند.مشکلما

همهماهنگباشیمکه
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اين بود که شهر توسط يک سازمان فرماندهی نمیشد و تا زمانی که
میشد .البته با
وحدتفرماندهیوجود نداشت،پیشرفت چندانیحاصل ن 
همدلی و حسن نیتی که وجود داشت به نحو شايسته ای تقريبا وحدت
فرماندهیحاصلمیشد.بايددانستاگردرجايیوحدتفرماندهیوجود
نداشته باشد ،دشمن از اين آشتفه بازار سوء استفاده میکند و در جهت
ضربهزدنبهحريفخوداقداممینمايد .
همانساختمانیکهگفتهشدمکتبقرآنسپاهی ها بود ،بهعنوان
پايگاهانتخابکرديم.بههمراهجنابسروانرضافهیمیصالحکهمعاون
گردانبود،برادرعیسیزاده وبرادرصوفی  کهسپاهیبودندوبیستنفر
ازتیپنوهددرآنساختمانمانديم.بعدازظهرروزاول،تمامپايگاههای
جديدالتأسیسراآمادهباشداديم.پايگاهها یمجاوررابههمشناسانديم
کهنیروهایخودیازدشمنتمیزدادهشوند .
حدودساعتيازدهشبدرطبقهاولآنساختماننشستهبوديمو
منتظربوديمکهضدانقالبشهررابهآشوببکشاند.ناگهاندوگلوله
آرپیجی7 بهساختمانمحلاقامتماشلیکشدکهبهطبقهباالیسر
ما اصابت کرد .خوشبختانه کسی در آن طبقه حضور نداشت .در يک
لحظه صدای تیراندازی ضد انقالب تمام شهر را فرا گرفت .لحظه به
لحظهبهاينفکرمیکرد يمکهنکندضدانقالببتواندپايگاههایمارا
دراختیارخودبگیردوحوادثتلخسالقبلتکرارشود.ساختمانیکه
مادر آناستقرارداشتیمدوطبقهبودکهطبقهباالبه علت اشرافی که
ضدانقالببهخاطرحضورشدرساختمان هایمجاوررویآنداشت
برای ما قابل استفاده نبودومدامضد انقالب آن طبقه را با گلولههای
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مختلفمورداصابتقرارمیداد .ماتنهابااستفادهازنارنجکهایدستی
کهدر  اختیارداشتیمازورودضدانقالببهداخلساختمانخودداری
میکرديم .
آن شب تا اوايل صبح ،تبادل آتش صورت گرفت .شبی فراموش
نشدنیشد.فشارروانیبررویرزمندگانبهخصوصبررویفرماندهبسیار
میگذشت .
زيادبود،زمانبراینیروهایمابسیارکُند 

عيادت از پدر شهيد

روزدوم به همراهجناب ناصر کاظمی بهعیادتمجروحینی که در
بیمارستانداشتیمرفتیم.پیرمردیراکهفرزندشدرروستایساریقمیش
بهدرجهرفیعشهادترسیدهبودديدم.پیرمرديکپايشقطعشدهبودو
رویتختبیمارستاندرازکشیدهبود .
پسازمدتیمسئولینسپاهبهمنگفتندکههرچهبهاواصرارکرديم
کهبهعقببرگرددوستونراتركکندنپذيرفتوگفتمنوپسرمباهم
پیمان بسته ايم که تا پاکسازی کامل بوکان ستون را رها نکنیم ،من هم
نخواستمقولمرابشکنم .

انتخاب فرمانده سپاه بوکان

پسازپاکسازیوتأمینکاملشهربوکان برایانتخابفرماندهسپاه
در شهر با مشکل مواجه شديم .پس از رايزنی های بسیار ،سپاه از ما
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درخوا ستکردکهبرایچندماهمسئولیتکاملشهررابپذيريموفراهم
هماهنگیهايیکهباجناب

کردننیروهایموردنیازمانراتقبلکردند.با
سرهنگ صیاد شیرازی به عمل آمد ،سروان رضا فهیمی صالح مدتی با
پوشیدنلباسسپاهبهعنوانفرماندهسپاهبوکانانتخابگرديد .

کمين در مسير بوکان ـ مياندوآب

 7مهرماه  ،1360 ۱4ساعت پس از پاکسازی بوکان تصمیم گرفتم،
خودرو،نقشههاوسايروسايلیکهجنابصیاددراختیارمانهادهبود،بنابر
اوامرايشانبهتبريزبرسانم.حدودساعتچهاربعدازظهربودکهبهدروازه
خروجی بوکان  -میاندوآب رسیدم .ديدم شهید آبشناسان و دو نفر از
هابهنامهایآقاینیکدلوآقایخرمیبههمراهيکدستگاهجیپ

بسیجی
ارتشی عازم میاندوآب هستند .توقف کردم .پرسیدند :کجا میروی؟
موضوعراشرحدادم.جنابآبشناسانکهمتوجهشدند،مسیرمانيکیاست
تشريفآورندودرجیپاستیشینیکهمتعلقبهشهیدصیادبودسوارشدند
و باهم بهسمت میاندوآبرفتیم.حدود 30کیلومترکهاز بوکانفاصله
گرفتیم ،به منطقهای به نام داشبند رسیديم .وضعیت جغرافیايی آن مکان
برایاجرایکمینکامالًمناسببود.اوالًدارایچندشیببازوايایبسیار
میداد.درسمت
تندبودکهسرعتراتاحد۱0کیلومتردرساعتکاهش 
چپ رودخانه زرينهرود حاشیهای پر از درخت وجود داشت و در سمت
راست جاده رشته کوهی مرتفع قرار داشت که امکان هرگونه مانوری را
مینمود .گرچه در باالی همان ارتفاع پايگاهی وجود داشت که
سلب  
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بخشیازنیروهایتیپ 30گرگاندرآنجامستقربودند ،امابهعلتعدم
ديدکافیتأمینخوبینداشت.وقتیکهمابهآنمنطقهرسیديمساعتاز
چهاربعدازظهرگذشتهبودوطبقدستورنفراتتأمینراسساعتچهاراز
میکردند.خالصهبهمحضاينکهخودروماوارد
پايگاههایخودمراجعت 

اولین پیچ شد ،ناگهان صدای به گلوله بستن خودرو را شنیديم و ضمناً
اصابتگلولههابهحاشیهجادهکامالًمشهودبود.فرصتواکنشازماگرفته
شدوفقطسرهنگآبشناسان گفتکهنترسیدوبااسلحههايتانبهبیرون
تیراندازیکنید.ماکهدارایتفنگژ3تاشوبوديم،شیشهراپايینداديمو
شروعبهتیراندازیکرديم.نفراتضدانقالبرابهوضوحمیديديمکهدر

باالیارتفاع ايستادهبودند،اماما مجالتوقف نداشتیم و مجبور بوديم به
مسیر خود ادامه بدهیم .خدا رحمت کند رانندهای که در اختیارمان بود
سربازیبودبسیارورزيده،مودبوشجاعبهنامحسنبیدوا.ايشانهمان
روزصبحبهمنگفت:جنابسروانبیستروزازسربازیمنباقیماندهو
میخواهم پس از مراجعت عروسی کنم .من هم به او قول دادم و گفتم

انشااهلل اگر زنده برگشتیم حتماً با مسئولین سازمانت تماس میگیرم و به
خاطراينزحماتیکهدراينچندشبوروزکشیدیوبیداریراتحمل
کردیبرايتمرخصیتشويقیخواهمگرفت .
همینطورکهمادرحالتیراندازیبوديموصدایيازهراياحسین

میشد ،راننده خودرو که دستهايش را از ناحیه کتف کمی باال
شنیده  
آوردهبودوسرشراپايین گرفتهبود کهازتیرهایاحتمالیکمیدرامان
بماند ، ناگهان صدای آخ گفتنش به گوش رسید .با داد گفتم حسن تیر
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خورد.وضعیتعجیبیبود.شهیدآبشناسانکهدرصندلیعقبنشستهبود،
باصدایبلندگفت:نترسیدوتیراندازیکنید.شهیدآبشناسانفرمانماشین
رامحکمگرفت.شرحآنلحظاتتوصیفناپذيراست.شهیدآبشناسانبا
میخواست فرمانماشینراکنترلکندواينکار
قامتبلندیکهداشت 
ماشینبهچپوراستمیپیچید.هرلحظهممکنبودکه

بسیارمشکلبود.
بهکوهاصابتکندياداخلرودخانهبیفتد.منسريعخمشدم.پایحسنرا
از روی پدال گاز برداشتم و با دست گاز ماشین را میفشردم که توقف
نکند.خالصهباهزارمصیبتازپیچهایداشبند وکمینگاهبهدرآمديمو

خودروخودبهخودخاموششدودروسطجادهماند.حدوددوکیلومتر
ازکمینگاهفاصلهگرفتهبوديم.سريعبهبیرونپريديموازارتفاعباالرفتیم
و با سالحی که همراهمان بود به تیراندازی متقابل با مهاجمین پرداختیم.
خوششانسیمااينبودکهدرهمانلحظهيکدستگاهخودروارتشیکه
بهسمتمامیآمد.

پرازسربازبودازسمتمیاندوآبجهترفتنبهبوکان
پريديمجلویآنراگرفتیموباعجلهتمامدورزد.کمی خیالمانراحت

شد.آمديمکنارماشینخودمان.وقتیکهخواستیمشهیدبیدوا راازپشت
فرمانبرداريم ،ديديمکهيکگلولهکهاحتماالمتعلقبهتفنگ ژ 3بود،
دربخودروراسوراخکردهوناحیهقلبویراشکافتهاست.تمامخون
بدنش در کف صندلی جاری شده بود .شهید را به عقب خودرو منتقل
کرديم .وقتی ياد آن صحنه میافتم که چند لحظه قبل از مرگش درباره
میگیرد.مَشیوتقدير
میگفت،تماموجودمراغمفرا 
عروسیاشسخن 

خداوندمتعالاينبودکهآنجوانرعناوورزيده،عمرشبهدنیانباشدوبه
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جایاينکهچندروزبهمرخصیبرودبرایهمیشهازايندنیایفانیمرخص
گرديد.روحششادويادشگرامی .
خالصه جیپ را که موتورش مورد اصابت گلوله ضد انقالب قرار
گرفته بود بکسل کرديمو بهمقرمانسد نوروزلو مراجعت کرديم.از بد
حادثه،لحظاتیبعدازاينکهضدانقالبازجانسالمبهدربردنمامطلع
شدباابتکاریکهبهخرجدادچندينتنهدرختقطعشدهدرآنبیشهزار
رابهعنوانمانعبرایمسدودنمودنجادهدررویآسفالتجادهقرارداد.
متأسفانهحدود نیم ساعت بعدازما يکدستگاهپیکان بار سپاهکه شش
سرنشین داشت و مانند ما از بوکان عازم میاندوآب شده بود ،به محض
رسی دنبهآنموانعواژگونشد.مهاجمینناجوانمردانهوبهدورازاخالق
انسانیسرنشینانآنخودروراکهمجروحشدهبودندبهگلولهبستندودر
اقدامیبسیارددمنشانهسرآنهاراازبدنشانجداکردندوبهصورتبههم
پیوستهدرکناررودخانهانداختند .
ديگر کار فجیع ضد انقالب که روح و روان هربینندهای را پريشان
میکرد  ،اين بود که پیکر بی سر آن مظلومان را در کنار جاده گذارده

بودند .چند ساعت پس از رخ دادن اين فاجعه از طريق تیپ به ما اطالع
دادندکهيکدستگاهخودرودرکفجادهآتشگرفتهودرحالسوختن
سیبرنمیآمدوفقطنیروهایپايگاهدرحال

است.البتهکاریازدستک
آماده باش بودند .موضوع را با بیسیم برای جناب سروان فهیمی صالح
(معاونگردان)کهدربوکانبودشرحدادموگفتمفردااولصبحبهمحل
آتشگرفتنآنخودروبرودوببیندجريانچهبوده است.جنابفهیمی
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صالح ساعت  9 صبح با بیسیم چگونگی وقوع آن حادثه اسفناك و به
شهادت رسیدن برادران بسیجی را اعالم داشت .به همراه شهید آبشناسان
برای بررسی واقعه به آن محل رفتیم .شاهد ماجرای تلخ و باور نکردنی
گرديديم که شايد وحشی صفتها بتوانند از عهده انجام آن بر آيند.
گونهای ازبدنشانجداکردهبودکهمنسوبکردن
ضدانقالبسرهارابه 
خالصههرپیکررامیبايستبههمراه

هرسربهبدنامریبسیارمشکلبود.
سرشبهخانوادهاشتحويلمیداديم،اماسریکهباپیکریدرداخلکفن
قراردادهمی شدمربوطبهيکبدننبودند.بههرحالپیکرپاكشهدابه

سردخانه شهر میاندوآب منتقل گرديدند و سپاه پس از بررسیهای دقیق
پیکرهایپاكشهدارابهخانوادههايشانتحويلداد .

حمله ضد انقالب به پايگاه داشبند

 1۵مهرماه ،1360حدود يکهفتهاز بازگشايیمحور میاندوآب به
بوکان  گذشتهبودوايامهمزمانباعیدسعیدقربانبود.دربازديدیکهاز
پايگاهها داشتیم جناب سروان باروت کوب که فرماندهی پايگاه باالی

روستای قره موسالو را به عهده داشت و افسری دلسوز و مدبر بود به ما
گفت:ديروزساعت 10 صبحپنجنفرازافرادمحلیبامقداریگوشتتا
جلوی سیم خاردار ورودی پايگاه ما آمدند و اظهار داشتند که گوشت
قربانیبرايتانآورده ايم.ماهمازآنهاپذيرايیکرديموبعدازنیمساعت

اينجاراتركکردند.بهویگفتمکهجنابسروانيکايستبازرسیدر
محلتالقیجادهآسفالتهوپايگاهتانداشتهباشیدوبهآنهاابالغکنیدکه
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به هیچ وجه اجازه ندهند ،هیچ فردی حتی چوپانهايی که برای چرای
گوسفندانشان به صحرا میآيند ،به سنگرهای پايگاه نزديک شوند ،چون
ممکن است محل شما را شناسايی کنند ،راههای ورود و خروج شما را
بیابند ودرعملیاتشبانه بهشماضربه واردکنند.متأسفانه چهل وهشت
ساعت از اين ماجرا نگذشت که ضد انقالب ساعت  ۱نیمه شب به آن
پايگاهحملهنمود.درابتدانگهباندربورودیپايگاهرابافروبردنسرنیزه
بهگلو يشخفهورعدآسابهسنگرهاحملهکردند.ضدانقالبباپرتاب
نارنجکدستیوبستنرگباربهدرونسنگرهاتوانستند17نفررابهشهادت
برسانند.پنجنفرنیزمجروحشدندوسهنفربااستفادهازتاريکیشبدر
جان پناهی شب را به صبح رسانیدند .جنازه دو نفر از مهاجمین که در
درگیریکشتهشدهبودنددردرهکنارپايگاهباقیماندهبود.میتوانعدم

احداث موانع منطقی و مناسب مانند میدان مین دورادور پايگاه ،استفاده
نکردنازسیمخاردارهایمستحکم،شناسايیخوبضدانقالبازدرون
پايگاه ،عدم وجود سنگرهای آتش مناسب برای پوشاندن تمام شیارها و
محل ورود ضد انقالب ،خستگی مفرط نفرات و نداشتن تجربه را از
علتهایوقوعاينحادثهناگواربرشمرد .

تعدادیازسربازان ،مجالبیرونآمدنازکیسهخوابرانیافتهبودند
ودرهمانلحظاتاولبهرگباربستهشدهوشهیدگرديدهبودند.برخیاز
شهداپوتینبهپانداشتندواينمبینآنبودکهضدانقالبآنچنانسريعو
برق آسا به پايگاه حمله کرده بود که برخی از کسانی که داخل پايگاه
بودندفرصتبهپاکردنپوتینرانیافتهبودند .
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پیکرشهیدباروت کوب ،فرماندهپايگاهوپیکرشهیداستوارزارع در
وسط پايگاه ،گويای آن بود که برای کنترل سربازان تالش کرده بودند،
ولیتالشآن هاموثرواقعنشدهبود.سکوتیمرگبار،غمانگیزودلخراش

بر پايگاه حاکم بود .با حضور مسئولین ،در اندك زمان پايگاه پاکسازی
گرديدوبااعزامنفراتیجديدپايگاهمجدداًسازماندادهشد .
ضد انقالب که با از دست رفتن کنترل خود بر شهر بوکان تمام
برتریهای سیاسی ،نظامی و اجتماعی خود را از دست رفته میديد ،تا

تاانتقامخودرابهاينشیوههابازستاندواينباعث

میکرد 
مدتها تالش 

شد که پايگاههای ديگر با تمهیدات بیشتر بتوانند با هرگونه فعالیت
گروهکهای

ضدانقالبمقابلهنمايند.البتهتامدتهایمديددرآنمنطقه

مختلف تالشهای مذبوحانهای به عمل میآوردند ،ولی رزمندگان با
عکسالعملهایبهموقعآنهاراناکاممیگذاشتندوبعضاًضدانقالب

ازصحنهنبردمیگريختند .

بابهجایگذاشتنکشتهومجروح

حمله به مقر اصلي ضد انقالب

سهروزبعد 18مهرماه اخباریکهبهمارسیدحاکیازاينبودکه
ضدانقالبمقراصلیخودراازبوکان بهروستايیبهنامسراب درعمق
منطقهو 30کیلومتریشهربوکانمنتقلکردهاست.طیطراحیبابرادران
هلیبرن با
سپاهوجنابسرهنگحمیدی فرماندهتیپ 30گرگانعملیات 
بهره گیری از دو فروند بالگرد  ۱14انجام شد و به ارتفاعات اطراف آن
روستارفتیموبهساختمانیکهضدانقالبآنرابهعنوانمقرخوداستفاده
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مینمود واردشديم.تالشوجسارتشهیدستوانحسنهداوندمیرزايی،

شهیداستوارنعمتاهلل شیرزاديان،شهیداستوارآرياپور،شهیدگروهبانیکم
محمدیوشهیدگروهبانیکمنظریازگردان19۱دراينعملیاتفراموش
نشدنیاست.(اينعزيزاندرعملیاتبیتالمقدس-آزادسازیخرمشهربه
درجهرفیعشهادترسیدند ).
مکانیکهبرایعملیاتوانهداممقرضدانقالبدرنظرگرفتیم،کامالً
توسطسنگرهایضدانقالبمحصورشدهبودوماازاصلغافلگیریبهره
گرفتیم .چون محور جاده ای کامالً تحت کنترل آنها بود ،هرگز باور
میکرد ندکهنیروهایماچنینخطریرابپذيرندوازطريقهوابهآنجا
ن 
حملهکنند.تقريباًباآغازروشنايیطبقطرحدرنظرگرفتهشدهبابالگرد
رویارتفاعاتمشرف به روستافرود آمديم.ضد انقالب که خود را در
محاصره کامل ديد راهی به جز فرار نداشت.آنگاه با آتش پشتیبانی به
ساختمانهدفکهتقريباًدرصدوپنجاهمتریمابودحملهشد.چوناز
ارتفاعاتمشرفبهروستابرتریداشتیمنتوانستتندزيادمقاومتکنند،امابا
استفادهازآتشتوپخانهتوانستنددونفرازنیروهایتأمینیمارابهشهادت
برسانند.درگیریپراکندهتاساعتيکبعدازظهربهطولانجامید .
درنهايتموفقشديمباورودبهساختمانمزبورتعدادیبیسیمAM

بردبلند،تعدادیمیندستسازکهبرایعملیاتتخريبیآمادهکردهبودند
وسايرتجهیزاتنظامیراضبطيامنهدمکنیم.ساعت ۱بعدازظهربافرود
بالگردهانیروهايمانراازمحلتخلیهنمودهوپايگاهاصلیگردانکهدر
نزديکیهایسدنوروزلوبودمراجعهنموديم .
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پاکسازی روستای حسنآباد

شايان توجه است که حدود  6ماه قبل برادران سپاه میاندوآب در
عملیاتپاکسازیروستايیبهنامحسنآبادتعداد ۱3نفرشهیدرابهعلت
يگانهایعملکنندهمتحملشدهبودند. 1۵مهرماههمان
عدمتأمینعقب 
سالبرایپاکسازیوبازگشايیمحورمیاندوآببهمهابادبهاجباردرآغاز
میبايستاينروستاازلوثوجودضدانقالبپاکسازیمیشدوتااينمهم

صورتنمیپذيرفتپیشرویماغیرممکنبود .
شبهنگامباسازماندادن 3تیمعملیاتینوهدوبادراختیارگرفتن
 ۵0نفرازبرادرانبسیجازدومحور  بهمقرضدانقالبدراينروستاحمله
کردندوضمنمقاومتشديدضدانقالبموفقشدندتاساعت 10صبح
تمامنیروهاراازروستاخارجکنندوکنترلکاملآنجارابهدستگیرند .
برابراطالعاتدريافتشدهپسازاينکهضدانقالبشهربوکانرادر
منطقهازدستدادند.باآشفتگیزيادیروبروشدند،بهشکلیکهروحیهو
توان رزمی خود را به طور محسوسی از دست دادند .عدم مديريت در
نیروهایآنهاکامالًمشهودبود.درچندساعتتوانمقاومتراازدست
دادندوماباورنداشتیمکهبتوانیمبدانشکل آنمکانراپاکسازیکنیم.
البتهضدانقالبسعیمیکردباشلیکگلولهبرایماايجادرعبووحشت
کند،اماآتشهایآنانموثرنبود .
فردایآنروزبايکدستگاهخودرونیسانکهمتعلقبهسپاهبود،
جهت شناسايی به مکانی رفتیم که چند کوره آجر پزی در آنجا وجود
داشت.ضدانقالبکهازقبل  درساختمانهایآنجابهکمیننشستهبود،

پاكسازي روستاي حسن آباد
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باشلیک ۱گلولهآرپیجی  7 بهسمتمادرصددبهدامانداختنويا
منهدمکردنمابود .

بازگشايي محور مياندوآب به مهاباد

میباشد
میاندوآب يکیازشهرهایوابستهبهاستانآذربايجان غربی  
کهازشمالبهدرياچهارومیهودرفاصله1۱0کیلومتریشرقشهرمهابادو
ازجنوببهبوکانارتباطدارد .
چون محورهای بوکان و مهاباد در کنترل ضد انقالب بود ،عمالً
هرگونه ارتباط اين شهر با مرکز استان قطع شده بود ،الجرم برای انجام
بهرهمیگرفتند

هرگونهاقداماداریمیبايستازطريقمحورتبريز ارومیه 

عدمسافتشرايطبسیارنامطلوبیرافراهمنمودهبودومیبايست

کهاينبُ
هرچهسريعترشهربوکانراازاينوضعیتنابسامانرهانید.خالصهپساز
آزادسازیبوکانگرچهمأموريتجديدیرادريافتننمودهبوديم،ضمن
مشورت با شهید آبشناسان طرح بازگشائی محور میاندوآب به مهاباد را
بررسی و به قرارگاهشمالغربپیشنهاد داديم .گردان 19۱نیرو مخصوص
آمادگیرزموتعقیبعناصرضدانقالبرادارابودامافاقدنیرویاضافی
پیشبینیشدهبود .
برایاستقراردرپايگاههای 
طرحوآمادگیاجرایعملیاتبهقرارگاهشمالغربارائهودستورات
الزمجهت شروععملیاتاتخاذ گرديدحدود يکهفتهاز آزاد شدن شهر
میگذشت .
بوکان 
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ضدانقالبموفقشدهبودباجمعآورینیروهایخودکهازبوکان
وسايرمحورهایمنتهیبهآنشهرپايگاههایخودش در اين محور را
تقويتکند.چونمی دانستباازدستدادناينمحورهرگونهتحرك،
ترددودرنهايتاعتبارسیاسیشکستخوردهخودرابهکلیدرمنطقه
ازدستخواهدداد .
حتیبرایجبرانشکستخوددرزمینهازدستدادنبوکان ازهیچ
تالشیفروگذارنبود .
قرارگاه شمالغرب در تاريخ  60/7/1۵دستور حرکت از میاندوآب به
مهاباد راصادرنمود.میبايست  80کیلومتریازمسیر 1۱0کیلومتریمحور
فوقراپاکسازیوتعداد 10پايگاهازنیروهایژاندارمریوارتشرامستقر
مینموديم .

گونهایبودکهجناحراستراتپههايیکمارتفاع
مسیرحرکتمابه 
ولی اطراف آنها درختزارهايی پوشیده قرار داشت .سمت چپ محور
زمینهایهمواروکشتزارهايیروستائیانمحلیکهاغلببادرختهایمیوه
مینمود،بنحوی
مانندسیب،ديدمحدودیرابرایيگانعملکنندهفراهم 
کهضدانقالبراقادرمیساختبابهرهگیریازهمینپوششهایطبیعی
خودراتانزديکیهایجادهآسفالتهبرساندوبتواندبااجرایکمینهاینقطه
ای خساراتیراببارآورده،ضمناحرکتتیمهایتأمینرابامشکلجدی
روبرو سازد و بهمین دلیل ما مجبور بوديم نیروهای تأمینی ستون را شب
پیشبینی شده اعزام نمايیم تا از خسارات و
هنگام به سمت پايگاههای  
تلفاتپرسنلیاجتنابيابکاهیم .
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شب اول عملیات با درگیری نسبتا سنگینی که با کمین عناصر ضد
انقالبدر 6کیلومتریشهرداشتیمموفقشديمضمنآوردنتلفاتکهبه
منجرباقیماندندوکشتهازآناندرمحلدرگیریبودتانزديکیهایاذان
پیشبینی شده را از اشغال آنان پس بگیريم .شايان ذکر
صبح ارتفاعات  
استدراينگونهعملیاتهاضدانقالبسعیوآخرينتالشخودرابرای
میداشت وعلت
تخلیهکشتههاويامجروحینازصحنهدرگیریمعطوف 
ناتوانايیآنانبرایبهعقببردنکشتههاعدمديدمناسببعلتتاريکی
مطلق،شرايطزمینودرختهایمیوهمنطقهبود .
صبحروزدومعملیاتبههمراهشهیدآبشناسان بايکدستگاهخودرو
نیسانباریآبیرنگمتعلقبهسپاهراهیارتفاعیدرکنارروستایحسن
آبادشديمتابادوربینترددخودروهایضدانقالبوچگونگیراههای
روستايی محلی را شناسايی کنیم .چون اين معابر در میزان تحرك ضد
انقالببرایپشتیبانی آنانموثربود.رانندگیخوردورراشهیداستواريکم
آرياپورکهفردیشجاعوورزيدهبودبعهدهداشت .
میرفتیمازامنیتمناسبیبرخوردارنبودونیروهای
میبايست 
مسیریکه 
تأمینیمانمیتوانستندبصورتصددرصدبرمحورديدوتیرداشتهباشند .
حدوددوکیلومتردرجادهآسفالتهمیاندوآببهبوکانپیشرفتیمکه
ناگهان متوجه شديم به کمین نیروهای ضد انقالب در افتاديم ،تصمیم
سالحهایانفرادی
گیریبسیارسختبودکهچهعکسالعملیانجامدهیم 

دردسترسنبود،ازسويیادامهمسیراصالامکاننداشتودورزدنباآن
سرعتغیرممکنبود .
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شهید آرياپور که گفته شد بسیار شجاع و بی باك بود بهر ترتیب
خودرورابهشانهجادهکشاندکهدرهمیناثناعناصرکمینکنندهباشلیک
يکراکت(لوله) R.P.G.7بسمتماسعیدرمنهدمنمودنخودرونمود.
خوشبختانهگلولهدرستمماسباسقفاطاقخودرودرفاصله ۱0متری
جلومابهزمیناصابتومنفجرگرديد .
بهمراه شهید آبشناسان و شهید آرياپور در حداقل زمان به بیرون
سالحهای ژ 3-خود را از زير صندلی
پريديم و در اين لحظه توانستیم  
میگذشت جانپناه
خودروبرداشتهوبهداخلنهرآبیکهازکنارجاده 
گرفتهوبهسمتعناصرکمینکنندهتیراندازینمائیم .
سالحهاینیمه سنگین
نیروهایخودیمتوجهماجراشدندوسريعبا 
به محل حادثه رسیدند .نیروهای ضد انقالب نیز با فراخواندن نیروهای
اضافیازپايگاههایخوددرمنطقهروستایدرمانآباد اقدامبهحملهای
سنگینبرایتسخیرمجددپايگاههایازدستدادهشبقبلنمودند.چون
فرماندهاين عملیاتی آنها به هیچ عنوان نمی پذيرفتند کنترل بر محور
میاندوآببهمهاباد راازدستبدهند،زيرادرچنینیصورتیبرترینظامی
را از دست میداند ،نیروهايشان تجزيه میگرديد و اجرای عملیات پاك
سازیدرعمقمنطقهدرآيندهبراینیروهایخودیتسهیلمیگرديد.از
سويی اين جاده به روستای دارلک که يکی از قرارگاههای عمده ضد
انقالببودختممیگرديد.روستایدرلکازشرايطسوقالجیشیخاصی
برخورداربودوضدانقال بچندماهقبلموفقشدهبوديکفروندبالگرد
 ۱14هوانیروز رادرآنجامنهدمويکیازخلبانانراشهیدوکمکخلبان
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رابهاسارتخوددرآورد.خالصهدرگیریماساعتهابطولانجامید.تادر
نهايت ما تصمیم گرفتیم راه ضد انقالب را از طريق محور میاندوآب به
بوکانببنديمووقتیمتوجهطرحماشدندناچارابهسمتپايگاهايشانوآن
همدرتاريکیشباقدامنمودند .
ناگفتهنماندضدانقالبدوبارديگردرهمیننقطهبهماکمینزدند.
چونمکانمناسبیبرایانجامعملیاتايذايیبود .

تصميم برای قطع درختان

همچنانکه ما مصمم و بدون وقفه برای بازگشايی محور ياد شده

میداشتیمباخودانديشیديمچهکنیمکهازورودضدانقالببهاين
تالش 
مکان جلوگیری کنیم ،چون امکان احداث پايگاه در آن قسمت وجود
نداشتضمنمشورتباديگرافسرانگردانبرآنشديمتاتمامیدرختانی
راکهضدانقالببهعنوانمخفیگاهازآنهااستفادهمیکرد قطعکنیم ،اين
درختان  7-8ساله در محدوده ای حدود  ۱00متر در  100متر در 8
کیلومتریغربمهابادبهمیاندوآبقرارداشتند.بهمسئولتدارکاتگردان
گفتیم برود میاندوآب دو اره برقی خريداری کند .خالصه دستور قطع
درختاندادهشد.نمیدانستمچهاشتباهوکارغیرقانونیفاحشیراانجام

میدهم ، چونجوانبودمودرحالمبارزهوجنگباضدانقالبتصورم

اينبودکهبااينفعلخدمتکردهام.ازآنسوهمچناندرحالبهعقب

راندن عناصر مسلح دشمن و پیشروی به سوی مهاباد بوديم که با کمین
گستردهای در روستايی به نام میرآباد تقريباً در میانه جاده میاندوآب –
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مهاباد روبرو شديم .(روستای بزرگی به همین نام بین محور سردشت –
پیرانشهروجوددارد) .
چون ارتفاعات نسبتا مناسبی در اطراف اين روستا وجود دارد که
عناصرراقادرمیسازدپیشرویستونرامختلنمايد.نکتهمهمیکهوجود

داشتاجتنابورزيدنمادراستفادهازبالگردبرایهلیبرننیروهایتأمینی

رویاينارتفاعاتبود.چونضدانقالببابهرهگیریازتیربارهائیکهاز

میتوانستهرگونهبالگردیرادر
پادگانمهابادبهيغمابردهبود،بهراحتی 
حالفروددراينمناطقآلودهبودبامشکلجدیوحتیبهسقوطبکشاند
واينامربرایمامسبوقبهسابقهبودالجرمبامکافاتومشقاتتوصیف
ناپذيری،عملیاتراادامهمی داديموهمانااگرروحیهايثار،شهادتطلبی
وشهامتنیروهایمانبود،ضدانقالبمیتوانستخساراتسنگینیرابهما
واردنمايد .
تااينلحظهتعدادشهداومجروحینمابسیاراندك،وبابرآوردیکه
قبلازعملیاتداشتیمقا بلمقايسهنبود،امادردسرازآنجاشروعشدکهما
در  حال نزديک شدن به تسخیر آخرين پايگاه ضد انقالب يعنی ايستگاه
بزرگ جهاد کشاورزی مهاباد بود که حدود يکسال در اختیار حزب
دموکرات داشت.بهمنخبردادند که  ۱-3نفرکشاورزانو صاحبانآن
مزرعههايی که درختانشان را قطع کردهايد با بستگانشان آمدند به عنوان

اعتراض در وسط جاده نشستهاند و در حرکت خودروهای ما اختالل
می آفرينند .واز اينجا بودکه بهاشتباه بزرگخود پی بردم .قبال گفتم

معاون گردانسروانفهیمیصالح را بهعنوانفرماندهسپاه بوکان در آن
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شهر گذاشتیم .به ناچار يکی از افسران به نام نوردی را احضار و سکان
عملیات را به وی تحويل و خودم را سريع به روستای محل درگیری
رساندم.ديدماوضاعنابسامانیاستاهالی روستاجمعشدندوبی نهايت
شاکی و صد در صد حق با آنها بود .تنها راه رهايی موقت را مسالمت
آمیزانهصحبتکردنيافتم.باريشسفیدآنهاپسازيکساعتبحث
قول دادم در اسرع وقت جبران خسارت مالی شود .به آنها گفتم دو روز
متوالیمادراينمحلکمینخورديموششنفرشهیدداديم،البتهحرفمن
غیر منطقی بود ،و من احساساتی عمل کرده بودم .خالصه با واسطه ريش
سفیدوقولوقرارهایمنمسئلهموقتاحلشد .
ازسويیچونهدفاصلیمابازگشايیمحوربودچندروزیازاين
موضوع غافل شديم ،تا اينکه ديديم از طريق شکايت و قوه قضايیه وارد
عملشدهاند.بحثطوالنی ا ستکاربدانجارسیدکهشهیدصیادشیرازی
ازطريقفرمانداریمهاباد مطلعشد.بعدهاشنیدمبامحبتودستوراتی که
ايشان به جناب سرهنگ کوچک زاده دادند که در آن ايام در قرارگاه
شمالغرب  بودند ،ضمن هماهنگی با فرمانداری های مهاباد و میاندوآب
خساراتمالیراجبراننمودندتادادگاهدستازماکشیدند .ازآنلحظه
بهبعدحواسمراششدانگجمعنمودمکهبههنگاممبارزهباضدانقالب
به اموال و منابع خصوصی مردم بومی خدشه وارد نشود .البته شايان ذکر
استکهدرمبارزاتضدچريکیاينگونهافعالبعضارخمیدهد،ولیچون
میکندبهچنین
نظاممقدسج.ا.تمامزوايایحقوقالهی،انسانیرارعايت 
نکاتريزیهمتوجهخاصدارد.وامادردسروگرفتاريهايشبرایعناصر
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جنگهاینامنظمو

رزمندهاست.واينازجملهنکاتی استکهمجريان
آنانکهدرخطوطرزممنظممیرزمندباهماختالفنظردارند .

درآنسویعملیاتپسازحدود10روزنبردمستمروگريزوفرار
از سوی ضد انقالب ما موفق شديم در کیلومتر  30جاده آسفالته مهاباد
الحاقپیداکنیم.بااحداثپايگاههایمناسبدرحاشیهجادهو

میاندوآب 
برقراری تأمینهای ايده آل پس از يکسال و نیم که از مسدود بودن اين
محورمیگذشتمجدداًبازگشايیشدونیروهایدولتیراقادرساختکه

بهراحتیازاينمحورترددنمايند.زحماتوتالشنیروهایژاندارمریآن
دوراندرحفظامنیتمحورپسازبازگشايیفراموشناشدنیاست .
پسازبازشدنجادهتصمیمگرفتمبهشهرمهاباد برومتابافرمانده
گردانیکه نیروهايش در ابتدای محور مهاباد به سمت میاندوآب بود

هماهنگیهایالزمرابهعملآورمچونامریالزامیبود .
میکرديمترددهایانفرادیراباخودروهایغیرارتشی
اغلبسعی 
انجام دهیم که شناسايی آنها مشکل باشد و به همین منظور بود که سپاه
میاندوآب  يکدستگاهنیسانآبیرنگباپالكغیرنظامیتاپايانعملیات
دراختیارمانهادهبود.بههمیندلیلباخودروفوقوبههمراهاستواريکم
شهید آرياپور به سمت مهاباد حرکت نموديم .حدود  ۵کیلومتری شهر
میخواستند
ديديمدژبانارتشراهرامسدودوتمامیخودروهائی راکه 
واردشهرشوند،متوقفنمود.رفتمجلو ،علترابررسیکنم،درجهدار
دژبان گفت در شهر درگیری شديد است و حزب دموکرات به مقرهای
سپاهوشهربانیحملهکردهاست .
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بايد دانست در سالهای  60-۵9- ۵8و  61با وجود اينکه
شهرهائی کهدرآغازدرگیریهادرکنترلگروهکها یغیرقانونیبود،
توسط  نیروهایمسلحماآزادشدهبودند ، اماچونامکانپاکسازیهای
خانهبهخانهوجودنداشت ، متأسفانهافرادمرتبطبااحزابمسلحاکثرا
در منازل خود سالح انفراديشان را پنهان کرده بودند و در آن سالها
برای ابراز وجود و اينکه به مردم بگويند ما باز هم زندهايم و به رخ
کشیدن قدرت و حیاتشان به دولت و مردم ضمن هماهنگیهای درون
سازمانیهرازگاهیيکشهرر ابههرجومرجمیکشاندند. 
مثالً يکبار میديديم ساعت  10صبح در يک شهر با هماهنگی
دستمیگرفتندوازهرکویوبرزناقدامبه

قبلیشانسالحهايشانرابه

مینمودند و در يک لحظه شهر تعطیل میشد و فقط صدای
تیراندازی  
رگبار و تیراندازی بود که به گوش میرسید .به زبان عامیانه آن زمان
میگفتندشهرافتاددردستحزبدموکرات.درايناوقاتمردمعادیبه

خانه هايشانپناهمیبردند،چونهرگونهرفتوآمدمساویبودبااصابت
معلومنبودگلولهازکجامیآيد .

تیرغیب.اصالً
از آنسو نیروهای سپاه ،ارتش ،کمیتهها ،پیشمرگان کرد وابسته به
دولت،ژاندارمری،شهربانیسريعخودرابهمقرهایتأمینیخودکهازقبل
وتیراندازیمتقابلشروعمیشد.حاالدر

آمادهنمودهبودندمیرساندند 
اين میان بیچاره آن سرباز و نیروی دولتی بود که در گوشه کناری گیر
افتادهبودوسالحیدردستنداشتشهادتويااسارتاوحتمیبود .
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الجرمبرخیازافرادیکهبازحمات،ايثارگریوتالشارتشبرای

حفظيکپارچگیوتمامیتجغرافیايیکشورحتیدربحرانهایداخلیو
درآغازينروزهایانقالباسالمیآگاهانهوياناآگاهانهاطالعاتیندارند
راهمیاندازندکههنگامحملهعراقبهايران،ارتشکجا

بعضاًدادوفريادبه
بود؟ودرپاسخبهآنهابايدگفتایآگاهانياناآگاهان،چشموگوشرا
در اختیار عقل قرار دهید و ببینید که لشکرهای  64و  ۱8پیاده ،تیپ ۵۵
هوابرد،تیپ ۱3نوهد،هوانیروز و...به هنگامتهاجمناجوانمردانهعراقدر
آنزمانبرایحفظتمامیتارضیدرشمالغربچهمیکردند؟ 
حدود يکساعت در دروازه شهر مهاباد مانديم ،ديديم از پیدايش
آرامش در شهر خبری نیست ،به سمت میاندوآب برگشتیم .در بین راه
مشاهدهکردمبعضیازخودروهایسنگینازجادهاصلیمنحرفمیشوند
وبهيکجادهفرعیمیروند،علتراجوياشدمگفتنداينجادهبهيک
میتوانندازآنعبورکنندو
رودخانهختممیشود کهماشینهایشاسیبلند 
ازراهفرعیخودرابهجادهارومیه-مهابادبرسانندومهابادرادورمیزنند.
من همتصمیمگرفتمازاينراهبهرهگیرموبهشکلیخودمرابهپادگان
تیپ 3مهابادبرسانم.االنکهبهيادآناياممیافتمروحیهرزم،بیباکی،
ماجراجويیآندورانبرايملذتبخشاست .
تغییر مسیر دادم و به سمت رودخانه رانديم .حدود  ۱کیلومتر طی
طريق شد ،به رودخانه ای رسیديم که حدود يک متر عمق داشت،
خودروهای سنگین عريض ترين بستر رودخانه را پیدا و از آنجا عبور
میکردند.کمیبررسیکرديم،بهشهیدآرياپورگفتمتوکلبخدابنشینبه
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آب بزنیم .پشت سر يک تراکتور محلی به راه افتاديم ،درست وسط
رودخانهرسیديمکهآببهدرونموتوررفتودرجاگیرکرديم.خودرو
ازحرکتبازايستاد.خودرومابهدرونآبرفت ،شیشهراباالکشیديم.
ديدمآبازشیشههاهمباالترآمد.دربسمتراستکهمنبودمودر
جهتحرکتآببودبازکردموگفتمشناکنانبرويمبیرون.بههرمرارت
وتالشیبودبهآبزديم ،شناکنانخودروراگرفتیمورفتیمرویسقف
صحنهعجیبیبود،کسیهمپیدانمیشدبهماکمککند.بیشتر

کابینآن،
بهفکراسلحههايمانبودمکه آبآنهاراببردودردسرمضاعفیبرايمان
بیافريند .با خود گفتم سالحها را آب ببرد ،جواب مسئولین را چه بايد
میپرسند :تویرودخانهچهکارمیکردی؟ چوناينحرکتمابا
گفت . 
میکرديم،شهرآرامشود
میبايستياصبر 
عقلومنطقهماهنگینداشت، 
نمیدانم چرا دنبال دردسر و
يا به مقر خودمان مراجعت میکرديم ،ولی  
میکرديمخدايارحمی کن و فريادرسی
کارهای هیجانی میگشتیم.دعا 
برسان.در همیناثنا ديديميک دستگاه خودروريوارتشی ازروبرو می
میخواست ازهمینمسیر بهشهر میاندوآب برود .رانندهاش
آيد.آنهم  
گروهبانیکمیبودکهازشرف،غیرتوجوانمرديشهرچهمیتوانگفت،
کماست،مارابالباسخیسباالینیسانديد،آمدپايینوگفتتاشمارا
بیرون نکشم نمیروم .سیم بکسل (وينچ) خودروش را باز کرد .شهید
آرياپور بچهآبادان وشناگرقهاریبود .شناکنانبهسمتريورفتقالب
وينچراگرفتوبرگشت.بیشازيکساعتدونفریکلیتالشکرديم
تاقالبرابهگوشهایازسپرنیسانوصلکنیم.باصلواتزيادخودرورااز
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میشد کهتأمینهای
آببهبیرونکشیديم.مصیبت بعدیازاينجاشروع 
محور در حال جمع شدن بودنئ .راننده ماشین ريو با کمال جوانمردی
گردانهایتیپبرد .

ماشینمارابکسلوبهقرارگاهيکیاز
مشکلیکهپیداشدعدمهرگونهتماسماباقرارگاهگردانخودمان
بود .چون آنها هیچ اطالعی از سرنوشت ما نداشتند و ما هم بیسیمی در
اختیارنداشتیمکهبگوئیمکجاهستیم،خودروبهطورکلیخرابشدهبود
ونیازبهچندساعتکاراضافیداشت .بهناچارمجبورشديم آن شبرادر
گردانتیپ  3مهاباد بهسربريم؛ زيراناآرامیودرگیریدرشهرتاحدود
ساعت8بعدازظهربهدرازاکشید،بعدازآنهمراههاتأمیننداشت .
فرداآنروزکهبهمقرگردانخودمان()194بازگشتیم،اوضاعخوبی
پايگاهها را بررسی

میرسیدند .وضعیت 
بود .پرسنل خیلی خسته به نظر  
کردم.گفتندبعدازاينکهديروزشمابهسمتمهابادرفتید،ضدانقالببه
يکیازپايگاههاینزديکشهرمهابادحملهنمود.ستوانیکمحسنمیرزايی
واستوارنعمتاهللشیرزاديان،کههردوبعدابهافتخارشهادتنائلآمدند،
جهتکمکبهپايگاهتعدادینیروبردند،متأسفانهازديشبتاکنونهیچ
گونهاطالعواثریازايندونفردراختیارمانیست .
وضعیتدرگیریشهرراديروزخودمنازنزديکشاهدبودم.من
همباهرپايگاهیتماسگرفتم ،خبریازايندونفرنیافتم.فشارعصبیو
روحیعجیبیدستدادهبود .
مجم هم
ای هک رد ع ی رگدی هچ دانی حال ما

حال تنها رگد ،تنها رگد میداند هک چیست
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ترسیموشرحآنحالواحوالامکانندارد .
طاقتنیاوردممجدداسوار بر خودرو وعازم مهاباد جهت جست و
جووتعیینسرنوشتايندونفرشدم.ابتدابهستادمعراجشهداسریزدم،
تعدادیشهیدعملیاتبودولیبینآنهامشاهدهنشد.درسرراهرفتمسری
بهشهربانیشهرسریبزنم،چونيکیازکانونهایدرگیریهمیشههمین
شهربانیبود،بهعلتقرارگرفتندرمرکزشهرحدودساعت10صبحبود
که بهنزديکیهایشهربانیرسیدم .ديدممیرزائیوشیرزاديان باقدمهای
خیلیبلندوبالباسکردیبهطرفشهربانیمیروند.خدامیداندکه
چقدرخوشحالشدم.متوقفشديموراننده ،آنهاراباصدایبلندمتوجه
حضورمانمود .
دواندوانبهسمتماآمدند.آنهاراسواروسريعبهسمتمیاندوآب
میکرديد .شهید
حرکت کرديم .پرسیدم کجا بوديد و در شهر چه کار  
میرزايی شرح داد :ما ديروز به همراه يک تیم الف نیرو مخصوص برای
کمک به يکی ازپايگاههای نزديک مهاباد آمديم .وضعیت امنیت پايگاه
کهتثبیتشد،مادونفربرایهماهنگیبهمقرسپاهرفتیم.وضعآنجابسیار
نابسامانونیروهایضدانقالبدرونشهر شديدادرگیربودندويکیاز
مقرهایبسیجرامحاصرهکردهبودند.میرزايیگفتمامسئولیتینداشتیم،
ولی به همراه  ۵نفر سپاهی ديگر خواستیم به کمک آنها برويم .گفت:
ساعتحدود 4بعدازظهربود ،چونمنخیابانوکوچههایشهررابلد
میکرديم ،من (میرزائی) و
نبودم و به صورت جنگ و گريز حرکت  
شیرزاديان اشتباهیواردکوچهایشديم،تکتیراندازهاراهرابرمابسته
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بودند .نمیدانستیم به کجا بايد برويم ،وسط کوچه گیر افتاده بوديم ،در
همینلحظهصاحبيکیازحیاطهایدرونکوچهالیدربحیاطراباز
کردودادزدبیائیداينجا.شیرزاديان خودشراپرتکرددرونحیاط،من
مشغول تیراندازی بودم خانه ای ديگر نیز درب حیاطش را گشود مرا به
داخلکشاندوسريعدربرابست .
مناولفکر کردم ،اينها وابسته بهحزبهستند و می خواهند ما را
بکشند .ولیصاحبخانهخیلیزودبهمافهماند وگفتنترس،پنهانتانمی
کنیمونمیگذاريمشمارابگیرندوگفتبهمن نان و غذاهمدادندو در
يکی از اطاقهايشان نگهداری کردند .صبح به صاحبخانه گفتم ،يکی از
دوستانمدريکیازساختمانهامثلمنپناهگزيدهاست.ویگفت:اگربا
لباسارتشیازاينجابرويمومردمببینند،حزبراخبرمیکنند وروزگار
میکنند.داستانراخالصهکنم.ازبهرآن ،اينرخدادرانوشتم
ماراسیاه 
تابدانیمکهمردمغیور،شرافتمند،میهنپرستووفاداربهانقالبهمهبا
احزابغیرقانونیهمکارینمیکردند .
البتهچندروزبعدبهشکلغیرمحسوسودرحدتوان،ازآنخانواده
تقديرشد.گرچهباهیچديدمادیلطفوايثارگریآنانقابلجبراننبود .
همانگونهکهقبالاشارترفتضدانقالبدرآندورانبهمناسبتها
مینمود و گاهی
و در شهرهای مختلف اقدام به تظاهر حیات و نیرو  
وبهپايگاههاومقر

ساعتهايیازروز را شهرهارابهآشوبمیکشاندند

میشدند.براینمونهدرتاريخ13۵8/07/19حزب
نیروهایدولتیحملهور 
باجمعآوریتعدادزيادیازنیروهايشبهطورگستردهاقدامبه

دموکرات 
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ايجاد درگیری و تیراندازی نمودند و نهايتاً به شهربانی شهرستان مهاباد
ورشدند.يکیازداليلحملهآنانبهپايگاههاینظامیبیشترجهت


حمله
اگرنیروینظامیاسیرمیگرفتند

دستيافتن بهسالحومهماتبود.ضمناً 
برايشاناهمیتداشتوآنهاراقادرمیساختتابههنگامتبادلافرادیکه

میشد .
ازآنهادستگیرشدهبودچانهزنیکنندوبرايشانامتیازمحسوب 
الجرمدراينحملهموفقشدندبرایچندساعتبهظاهرکنترلشهر
رابهدستگیرند.درآنهنگامفرماندهوقتشهربانیمهاباد (امیرسرتیپ
مینمودکهافسری
شهیديارجانی)کهدرآنموقعبادرجهسرگردیانجام 
متعهد ،مذهبی ،شايسته ،جسور و دلسوز بود .وقتی احساس مینمايد اگر
تعللی پیش آيد امکان فاجعه و به شهادت رسیدن پرسنل شهربانی
قريبالوقوع خواهد بود .به رغم آنکه سمت رياست شهربانی را به عهده

داشتشخصاجهتحفاظتازکلزيرمجموعهدرخطمقدمرزمباضد
انقالببهنبردبرمیخی زدوهمینحضورمستقیمفرماندهدرخارجازدفتر

کار همکاران وی را به مقاومت تمام عیار تشويق مینمايد و از هرگونه
میشودکه
میشود،البتهتقديربرآن 
خسارتکلینیرویانسانیجلوگری 
بااصابتچندگلولهبهپیکرپاكومطهرنامبردهدرصحنهنبردشهیدشود
واستقامتديگرهمکاراندردفاعوجلوگیریازسقوطحتمیشهربانیرا
ودرنهايتوبانثارخونخودبهخیلعظیمشهدامیپیوندد .

سببمیشود
در اينجا اشاراتی به اعالمیههای آن دوران میرود و جالب بود که
ايامی چند بعد شهید بزرگوار دوران دفاع مقدس شهید دکتر مصطفی
چمران که در زمینه نقاشی از هنرمندی خاصی بهره داشت به مناسب
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زنامهای
چهلمینروزشهادتشهیديارجانی عکسویرانقاشیودررو 
منتشرتامیزانعشقوعالقهخودرابهویتبییننمايد .

آموزش جنگهای چريکي به سپاه مازندران

 ۱۱آبانماه،1360باتوجهبهاخبارواطالعاتیکهسپاهپاسداراندر
میکرد وشرايطیکهبرگروهکهایسیاسیمستقردر
شمالايرانکسب 
مازندرانواحزابوابستهبهشوروی آنزمانحاکمبوداحتمالشورشو
درگیریهای نظامی در آن خطه ،دور از پندار نبود .به همین منظور سپاه
پاسداران انقالب اسالمی از تیپ نیرو مخصوص درخواست نموده بود تا
جنگهای چريکی ،رزم در جنگل و  ...به

نیروهايی را جهت آموزش 
برادرانشمال کشور اعزامنمايد،تیپ ۱3اينماموريترابهگردان19۱
محولنمود .
ما هم برخی از نیروهايمان از منطقه شمالغرب کشور به سمت
شهرستانچالوس کهپادگانآموزشیسپاهبوداعزامنموديم،فرماندهوقت
سپاهفردیبودبهنامابوعمار.جوانیبلندقدبامحاسنیبلند،خوشاخالق
ومنظم .
ازویعلتدرخواستسپاهازنزاجا رابرایاينکهازنیرومخصوص
نیرو بفرستند ،پرسیدم .وی گفت ما بجز نیاز آموزشی تاکتیک و سالح
انفرادیبراینیروهايمان ،چوندرمنطقهایزندگیمیکنیمکهارتفاعات
پوشیدهوجنگلیاست،احساسنیازکرديمکهدراينزمینهآگاهیوعلوم
رزمدرجنگلرابیابیم،بررسیکردموگفتنديگاننیرومخصوصدراين
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علوم نظامی مسئولیت و توان تدريس دارد .به همین علت از نزاجا
درخواست شد ،ثانیاً يکماه پیش ،يک نفر از مربیان ما در حین آموزش
نارنجکدستی ،نکاتايمنیرارعايتننمودوموجببهشهادترساندن
خود و دو نفر از همکارانش ،همچنین مجروح شدن  ۵نفر ديگر گرديد.
پس از ورود يک تیم ب نوهد (حدود  ۵0نفر) به شهر چالوس ،برابر
خواستهونیازهایآموزشیآنها ،برنامهدروسنوشتهشدودرزمینههای
برندرجنگل،جهتيابیوحرکتشبانهدر


رزمدرجنگل،چگونگیهلی
جنگل ،زندگی درشرايطسخت وشیوههای به دام انداختن حیوانات با
وسايل ابتکاری و  ...ضمناً آموزش کامل انواع سالحهای انفرادی و نیمه
پیشبینی شد وتوسطکارکنانمتخصصنوهد
سنگیندربرنامهآموزشی 
بمدتدوماهارائهگرديد .
نکتهمهمیکهجلبتوجهنموداقداموتشکیلپايگاهعملیاتیورزم
شبانه در جنگل های انبوه و پوشیده بود .چون به علت وجود درختان
پوشیدهونامنظمحفظسمتحرکتدرجنگلامریبسیارمشکلاست،
الزم استکهازراههایموجودهرگزبهرهنبايدبرد .حفظزاويهوسمت
حرکت به سوی دشمن آن قدر مشکل است که به صورت غیرمحتمل
پیشبینی میشود .ما اين امر را در مسیر حرکتی از کالردشت به سمت

عباس آباد ،در دو شب متوالی به انجام رسانیديم .همین آموزش ،سپاه
پاسدارانانقالبمازندرانراقادرساختکهبهنحویبسیارشايستهودر
حداقل زمان هرگونه فعالیت و تالشهای نظامی گروهک مسلح ،به
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اصطالح سربداران در ارتفاعات مشرف به شهر آمل در منطقه امام زاده
هاشمآنشهررادرنطفهخفهنمايد .
بايد دانست که اتحاديه کمونیستهای ايران در تاريخ ششم بهمن
همانسال()1360طیحملهمسلحانهبهشهرآمل ،مردممسلمان،مظلومو
بیگناهشهررابهگلولهبستند.برایرسیدنبهاهدافشومننگینوخائنانه

خودحتیازبهشهادترسانیدنکودکان،نوجوانان محصلو جواناننیز
براینمونهدانشآموزدختریبنامسیدهطاهرههاشمی –

دريغنورزيدند .
خواهر امیر سرتیپ هاشمی -پس از بازگشت از دبیرستان به هنگام امداد
رسانیبهنیروهایمدافعشهرمورداصابتگلولههایخشمافرادوابستهبه
اتحاديه کمونیستهایايرانقرارگرفتهوبهخیلعظیمشهدابهويژهجده
بزرگوارشحضرتزهرا(س)میپیوندد .
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شايانذکراستايندرگیریوآشوبگروهکها درنتیجهحضور
نیروهای مردمی و دوستداران انقالب به ويژه نیروهای متعهد نظامی و
خصوصاً برادران سپاه پاسداران انقالب که چندی قبل آموزشهای
جنگهاینامنظمونبردهایخیابانیرافراگرفتهبودند،درحداقلزمانبه
خاموشی گرائید و نیروهای وابسته به شرق و غرب هیچگونه توفیقی در
دستيازيدنبهاهدافپلیدوشومشان تحصیلنکردند .يادشهدایفوق
گرامیوروحملکوتیآناندرجوارائمهمعصومین(ع)شادباد .

معرفي شهدا

معرفیبرخیازشهدايیکهنامپرافتخارشاندرايناثرذکرشدهاست :

-2شهيد سپهبد صياد شيرازی:

شهیدعلیصیادشیرازیدرسال13۱3درشهرستاندرگزچشمبهجهان
گشود .درسال 1343وارددانشکدهافسری شد .پساز طی دوره دانشکده
جهتدورهمقدماتیتوپخانهبهمرکزتوپخانهاصفهان منتقلگرديد .درسال
 13۵۱جهتطیدورهتخصصینقشهبرداریعازمآمريکا شدوپسازطی
دورهسهماههبهعنواناستاددرمرکزآموزشتوپخانهبهتدريسپرداخت .
فعالیتهایمذهبیخودراگسترشداد

همزمانباخدمتدراصفهان،
وبهواسطههمینفعالیتها قبلازپیروزیانقالبدستگیرگرديد .باآغاز
بحرانکردستانداوطلبانهواردمنطقهشدوبهياریدکترچمرانشتافت. 
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درسال 13۵8بهفرماندهیعملیاتغربکشورمنصوبگرديد .در
زمانرياستجمهوریشهیدرجايی ،قرارگاهعملیاتیغربراتشکیلداد.
پس از شهادت سرلشکر فالحی در  1360/7/9به فرماندهی نیروی زمینی
ارتشمنصوبگرديد .
طريقالقدس ،فتحالمبین،
ايشان عملیاتهای سرنوشت ساز  
بیتالمقدس و دهها عملیات ديگر را فرماندهی و مديريت نمود .در سال

 1368 بهدرخواستريیسستادکلنیروهایمسلحوموافقتمقاممعظم
رهبریبهسمتمعاونتبازرسیستادکلمنصوبشد .در شهريور137۱
جانشینستادکلگرديد .
اينامیربزرگوارارتشجمهوریاسالمیايراندر16فروردين1378
به درجه سرلشکری نائل گرديد و سرانجام در تاريخ  ۱1فروردين 1378
توسطدشمنانقسمخوردهاسالمترورشدوبهدرجهرفیعشهادترسید .

-2شهيد لشکر حسن آبشناسان

شهیدحسنآبشناسان درسال 131۵درتهران متولدگرديد .پساز
اخذ ديپلموارددانشکدهافسری شد .ايشانکهافسریباانضباط ،ورزيده،
شجاعوجسوربود،دراوايلجنگ،فرماندهیيکیازتیپهایلشکر۱1
حمزهرابهعهدهداشت. پسازتشکیلستادجنگهاینامنظمبهآنستاد
پیوست.درسال136۱بهفرماندهیقرارگاهحمزهسیدالشهدامنصوبشد.
در پاکسازی شهر بوکان از وجود ضد انقالب موفق بود .با تالش ديگر
همرزمانش محور سردشت-پیرانشهر را بازگشايی کرد .در مبارزه با ضد
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انقالبدرغربوشمالغرببسیارکوشید.شهیدآبشناساندرسال1364
بهفرماندهیلشکر ۱3نیروهایويژههوابردمنصوبشد .ايشاندر مدت
کوتاهفرماندهیخوددراينلشکرتحوالتبزرگیرابهوجودآورد .
سرانجام روح بزرگ شهید آبشناسان قفس تن را در عملیات قادر
گشود و در حالی که همچون يک سرباز شجاع در خط مقدم به نبرد با
دشمنمشغولبود،بهسویمعبودخودشتافت .

-3شهيد سروان حسين معصومي

ستوان حسینمعصومی ازافسرانمتعهد ،بااخالص و فداکار ارتش
جمهوری اسالمی ايران بود . وی که يکی از ارتشیان مذهبی بود در سال
 13۵3وارد تیپ نوهد گرديد .در آغاز حرکت های ضد انقالب وارد
کردستان شد .ايشان در عملیات پاکسازی محور بانه-سردشت شرکت
نمود.نامبردهدرسال1360بهگروهجنگهاینامنظمدکترچمرانپیوست
ودرهمانسالدردهالويهبهفیضعظیمشهادتنائلآمد .

-4شهيد سرگرد حسين شهرامفر

سرگرد حسین شهرامفر  يکی از افسران بسیار زبده ، شجاع و
نیرومندارتشبود . ايشانرشادتهایخودرا درعملیاتهایمختلف
ابراز نمود . در عملیات هايی که در غرب و شمال غرب شور انجام
میشد  مقتدرانهحضورمی ي افتودرجهتبازگشتامنیت و آسايش
بهمنطقهبسیارمیکوشید .

  210دالورمردان روزهاي سخت 

جنگهای نامنظم تبحر خاصی

سرگردحسینشهرامفر کهدر انجام
داشت،وقتیکهبرایپاکسازیمنطقهدشتآلوتبهسردشت رفتهبوددر
کمینضدانقالبافتادودرتاريخ13۵9/9/۱۵بهشهادترسید. 

 -5شهيد سرگرد حسن هداوند ميرزايي

حسن هداوندمیرزايی درنهم آبان 1337درخانواده ای مذهبی در
ورامینمتولدشد.ویدر13۵۵/7/1۱واردارتشگرديد .
پسازفارغالتحصیلیوطیدورههایالزمدر 13۵8/9/14بهتیپ
۱3نوهدمنتقلودرگردان1۵4مشغولبهخدمتشد .
دورهچتربازیراازتاريخ 30فروردين سال 1360تاهفدهمخرداد
1360طینمود.پسازطیدورهچتربازیبهگردان19۱ملحقگرديد.اين
رزمنده دالور در محورهای سلماس ،آبادان ،خرمشهر ،ايالم و گیالنغرب
حضورداشت .
درتاريخ 13۵9/8/1۵بهنهماهارشديتودرتاريخ 1360/3/1بهسه
میرسیدند. 
ماهارشديتنائلآمد.دراولمهرماه1360بهدرجهستوانيک 
ايشان در عملیات های گوناگون به نحو شايسته ای عملیات های
نامنظم تیم مربوطه را هدايت مینمود  .نقش حسن هداوند در عملیات
تاختموفقیتآمیزکهدر ۵9/1۱/۱9درارتفاعاتمیمک انجامشدو
همچنیندربازپسگیریارتفاعکلهقندیمیمکبسیاربارزبود .
ستوان هداوند میرزايی در دوم خرداد  ،1360يک روز قبل از
آزادسازی خرمشهر در منطقه شلمچه از ناحیه کتف مجروح شد و به
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اسارتدرآمد.درجاتسروانیوسرگردیدرتاريخهای 1364/8/۱4و
1369/۵/18بههنگاماسارتدرغیابویاعمالگرديد .
سرانجامویپسازتحمل 98ماهاسارتدر 69/4/۱۵براثرشکنجه
رژيمبعثبهفیضعظیمشهادتنائلآمد.پیکرپاكاينشهیدبزرگوار
پس از دوازده سال در سال  1381به میهن بازگشت و در روستای محل
تولدشدفن گرديد .نکتهجالبتوجه ايناستکهپیکر اين شهیدعزيز
پسازگذشتدوازدهسالازشهادتشسالمباقیماندهبود.روحششاد .

-6شهيد سرگرد غالمحسين يارجاني

شهیدغالمحسینيارجانیدرسومآبان13۱6درزنجانچشمبهجهان
گشود.ویکهازهوشسرشاریبرخورداربودتوانستزودترازهمسنو
سالهايشمدارجتحصیلیراسپریکند.ايشانپسازاخذديپلمرياضیدر
دانشگاهپلیسپذيرفتهشد.شهیديارجانیدرسال1347بهآباداناعزامشدو
پسازانجاموظیفهدرآبادانبهتهران منتقلگرديد.ویپسازمدتیبرای
طیدورهکامپیوتربههمراهتعدادديگریازافسرانبهآمريکااعزامشدودر
طولدورهفوقرتبهنخستراکسبکردوپسازبازگشتبهايراناداره
خدماتکامپیوترشهربانیراتاسیسکرد.اينشهیدبزرگوارپسازانقالب
اسالمیبرایمبارزه باضدانقالب راهی شمالغرب شدو با توجه به سابقه
درخشانیکهداشتبهعنوانرئیسشهربانیمهابادانتخابگرديد .

  211دالورمردان روزهاي سخت 

سرانجامسرگردغالمحسینيارجانیدردفاعحملهایکهضدانقالب
بهشهربانیمهاباد داشتدرنوزدهممهر ۵8بهشهادترسیدايندرحالی
میگذشت .
بودکهتنهاپانزدهروزازمراسمعروسیاش 

-7شهيد علي اصغرلو

در اين قسمت میخواهیم در مورد دالورمردی شهید علی اصغرلو
صحبتکنیم.شهیدعلیاصغرلو يکیازشهدایکمنظیروشجاعارتش
ايران بود که ايران دوستی اش زبانزد بود .هرچه از شهامت وی سخن
بگويیمبازکمگفتهايم. 


گردان  292به فرماندهي شهيد ابراهيم علي اصغرلو و شهر بانه

تیپ۱3نیروهایويژههوابرد(نوهدوبهعبارتیکالهسبزها)۵گردان
عملیاتی را در جدول سازمان عهده دار بود که گردان  19۱يکی از آنها
محسوبمیگرديد .

ويژگیهایمنحصربهفرد

گردانهایاينتیپکهازافرادی،با

تمامی
نظامیازقبیلورزيدگی،آشنايیبهعلوموفنونجنگهاینامنظمشکل
گرفته بودند .چون عملیات چتربازی و رزم در شرايط سخت از ابتدايی
ترينتخصصهایپرسنلآناست،لذاوضعیتجسمی،روحیوعلمی
میباشد .
برتر،ازالزاماتانجاموظیفهدرايننوعيگانها 
میتوان ادعا نمود ،يگان نیرو مخصوص نه در شب ۱۱
به طور جد  
بلکهازماههاقبلبهحرکتمردمیانقالباسالمیکهدر

بهمنسال،13۵7
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میکرد،
حالپیادهشدنبودلبیکگفتهبودودرکنارانقالبیون حرکت 
میگويد به رغم مسئولیت و
استدالل منطقی و علمی از آن سخن  
مأموريتهایواگذاریبهتیپ۱3نوهد،هرگزآمارويانشانینخواهیميافت

که فردی در آن دوران توسط پرسنل اين تیپ که غالباً به مأموريتهای
حکومتنظامیهممأموريتمیيافت،دستگیر،مجروحيابهشهادترسیده
باشد واينباعث افتخارارتش وتیپ ۱3نوهدبود که با آگاهی و بینش
ژرفانديشفرماندهانوتمامیکارکنانتیپاينانسجاممحققشدهبود .
گردان19۱تیپنوهدبهسانديگرگردانهاازاينشايستگیچهقبل
وچهبعدازانقالببهرهمندبود.اينگردانبعدازاستقرارنظامجمهوری

اسالمیبهفرماندهیشهیدسرهنگدومستادابراهیمعلیاصغرلو تجديد
ويژگیهايی ازجمله هوشمندی،تحصیلکردگی،

سازمانگرديد.نامبردهاز
ورزيدگی و عشق به ايران اسالمی و خستگی ناپذيری در انجام
مأموريتهایمحوله،برخورداربود.ویدرسال 1344ازدانشگاهافسری

بهنحوشايستهایدرامرآموزشبه

فرانسه (سنسیر)فارغالتحصیلشدو 
نسلجوانارتشازهیچکوششیفروگذارنبودوشاگردانیراتربیتنمود
که همین شاگردان پس از انقالب ،همین آموزشها را به برادران سپاهی
منتقل نمودند که تیمهای مبارزه با عوامل گروگانگیری (هواپیماربايی) و
دههاآموزشديگررامیتواننامبرد .

در فروردين ماه  13۵9که شهر بانه در محاصره کامل عوامل ضد
انقالببودوراههایارتباطیباشهرسقز وسردشت ازشرقوغربدر
گروهکهایمسلحغیرقانونیقرارداشت ،بهگردان19۱

کنترلاحزابو

  213دالورمردان روزهاي سخت 

تیپ نوهد مأموريت داده شد تا با چند فروند بالگرد هوانیروز به شیوه
رابهمرتفعترينارتفاعاتشهربانهيعنیآربابا و

عملیاتهلیبرننفراتش 

آرمردهکهکامالدراختیارحزبدموکراتبودمنتقلکندوضمنرزمتن
به تن با عوامل دشمن که در سنگرهای از پیش ساخته شده و مستحکم
مستقر بودند درستیزد ،به کنترل ارتفاعات مشرف برای بازگشايی محور
سقز-بانهبپردازندو با خارج نمودنضد انقالباز شهر اجرای مأموريت
نمايند،انجاماينحرکتراتسهیلبخشید .
گردان  19۱در تاريخ  ۵9/1/۱1اين مهم را به اجرا در آورد .لیکن
متأسفانهبهعلتپارهایناهماهنگیها وبهموقعنرسیدنآتشونیروهای
هلیبرن (پیاده شده) روی ارتفاع آربابا به محاصره
پشتیبانی ،نیروهای  
نیروهایضدانقالبدرآمدندوضمنيکنبردورزمتنبهتنچندساعته
کهبهشهادترسیدنهفتنفرازپرسنلشجاع،دلیروحماسهسازانجامید
وهمچنینمجروحشدن 1۵نفرديگر ،عملیاتبهشکستمنجرشد.نکته
ایکهدراينعملیاتفراموشناشدنیاست،هماناجنگیدنوتسلیمنشدن
اختیاریاينافرادتاآخرينفشنگدراختیارشانبود .

خاطرات سرهنگ وردائي ،همرزم شهيد علي اصغرلو

دراينجابهنوشتاریازسرهنگيداهللوردائیکهدراينعملیاتيکی
ازرادمردانتیمنیرومخصوصوازهمرزماننزديکشهیدعلیاصغرلو و
ساير همرزمان شهید و مجروحش بود و هم در اين نبرد بود که پس از
رزمینابرابروپسازمجروحیت،بهاسارتحزبدموکراتدرآمد.قريب
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گروهکهایدموکرات وکومله بود .آنايامسخت،

يکسال همدربند
شکنجهها،ناماليماترابهطوراختصاربهشرحزيرنگاشتهاست :

روز۵9/1/19فرماندهگردانوقتشهیدسرهنگابراهیمعلیاصغرلو
نفرات گردان 19۱رادرسالنتوجیهاحضارومأموريتآزادسازیشهرو
پادگانبانهراابالغنمود .
دوتیمعملیات(حدود 130نفرازگردانراانتخابوعنوانداشت
هلیبرن انجام شود .پادگان بانه از  360درجه اطراف
میبايست عملیات  

کامالدرمحاصرهاست.بنابراينخودمومعاونگردانجنابسرگردبهمن
شهیدینیزبههمراهتیمهایعملکنندهخواهیمآمد .
تیمعملیاتب 3 کهبرایعملیاتدرديگرمحوریمأموريتيافته
بودمعترضشدند ومطرحکردندمانیزبايددراينامرخطیرسهیمباشیم
وچنانچهامکاندارددرکنارشماباشیم.امافرماندهگردانبهسختیآنان
رامتقاعدنمودکهشمادرعملیاتالحاقحتماًبهماخواهیدپیوست .اين
نگاه و همدلی ، بیانگر اوج روحیه تعاون ،ايثارگری ،شجاعت و سبقت
گرفتن حتی در صحنهها ی جنگ و نبردهايی است که فرجام آن قابل
پیشبینینیست .
ما پس از توجیه عملیاتی ،دريافت سالح و مهمات مورد نیاز ،به
فرودگاه مهرآباد تهران رفته و با يک فروند هواپیمای هرکولس C-130
نهاجاعازمشهرارومیهگرديديم .
پسازيکشبتوقفدرارومیه،روزبعدباچهارفروندبالگرد۱14
میشد
هوانیروز کهبادوفروندبالگردهجومیکبریتأمینپروازدر مسیر 

  214دالورمردان روزهاي سخت 

بهشهرسقزاعزامشديم.شهیدخلبانشیرودیکهازنامآورانودلیرمردان
هوانیروزبودسمتفرماندهیتیمپروازیبالگردهارابهعهده داشت .در
هلیبرنسازماندهیشد .
پادگانسقزتیمهایهجومی 
درهربالگرديکتیمعملیاتیالف( 1۱نفر)حضورداشت،جناب
سرهنگ علی اصغرلو فرمانده گردان گفت :چون از چگونگی وضعیت
استقرار ضد انقالب روی ارتفاعات هدف اطالعات کافی نداريم ،برای
مديريتوحفظروحیهبااولینبالگردمیروم.فرماندهیدومینبالگرد
را شهید سروان کیانیا  و فرماندهی بالگرد سوم به ستوانیکم احمد
ذوالفقاريان  وهمچنینچهارمینبالگردراجنابسرگردبهمنشهیدی به
عهدهگرفتهبودند .
عملیاتدراولینساعتروز۵9/1/۱1شروعشد.نفراتسازمانداده
شدندودرچهارفروندبالگرد۱14سواروآمادهاجرایمأموريتگرديديم
ضمناًدوفروندبالگردهجومیکبریبرایاجرایهرگونهآتشپشتیبانیدر
جناحینماقرارداشتند .
هماهنگشدهربالگردبهفاصلهزمانی۵دقیقهبعدازبرخاستنبالگرد
قبلی ،رویهدففرود آيد .برایاينکهنفراتپیادهشدهازبالگردفرصت
بیابندبرایتأمینسرپلجانپناهیرابیابند.بههرشکلاولینبالگردساعت
0800صبحبرفرازارتفاعآرباباودرحالنشستنرویهدفبود،بهمحض
پیادهشدنآخريننفرما،نیروهایکمینکنندهضدانقالبدرسنگرهای
مستحکم از قبل آماده شده که با انواع سالحهای نیمه سنگین خصوصا
تیربارهایضدهوايیهمپشتیبانیمیگرديدند.پرسنلپیادهشدهازبالگرد
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راقبلازهرگونهگسترشی،زيرآتشسنگینسالحخودقرارداده،تعدادی
رامجروحوبرخیرابهشهادترساندند .
میکند،
دومینبالگردضمناينکهصحنهدرگیریراازباالمشاهده 
براساستعهدوروحیهيکسربازباشرفوغیرتمنددرمیانآنآتشو
درگیریوبااصرارشهیدسروانکیانیابرایکمکبهپرسنلقبلیبهسمت
هدف می روند .آنان نیز به هنگام پیاده شدن ،به همان سرنوشت بالگرد
پیشین دچار گرديدند و جوانمردانه همه به صورت هلیبرن از بالگرد به
پايین میپرند و برای ياری رساندن به اعضای قبلی به نبرد با دشمن می
پردازند.بالگردسومکهمادرآنمستقربوديم،ازاينامرمستثنینبودوقبل
ازرسیدنبهرویهدفدرببالگردرابازنمودهوآمادهبوديمبهمحض
رسیدنرویارتفاعآرباباسريعبهپايینبپريم .
میشديم ،خلبانبالگرد
ازفاصلهچندصدمتریکهبههدفنزديک 
نمیشود به هدف نزديک شد ،همه
گفت اوضاع خیلی پريشان است و  
گفتیم نمیشود  وجود ندارد ما بايد پیاده شويم .با فشار ستوانیکم احمد
ذوالفقاريانکهافسریشجاع،بیباكوبسیارورزيدهبود،بالگردبهسمت
هدف پیش رفت .همچنان لحظه شماری میکرديم که از فاصله  ۱متری
خود را به پايین ورودی هدف پرت کنیم ،با آتش سنگین ضد انقالب
مواجهشديم،کمکخلبانشديدامجروحشد،گروهبانیکمسادگی يکی
از همرزمان جسور و فداکار همراه ما در درون بالگرد به شهادت رسید،
ستوانیکمکیومرثکیانی ازناحیهپاوشکممجروح ،ولیبقیهاعضاءتیم
کهسالمبوديمدرآنیوبهعبارتیدرچشمبه همزدنی،خودراازبالگرد
میشدخودرابه
بهپائینانداختهودرحالیکهآتشدشمنلحظهایقطعن 
جانپناهیرسانديم .
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خلبانبالگردمابايکشهیدودومجروح ،بامهارتوجسارتزائد
الوصفکههرلحظهبهسمتسقوطپیشمیرفت ،بالگردراکنترلوبا
وجود اينکه چند گلوله به بدنه آن اصابت نموده بود ،با هر ترفند ممکن
خودرابهپادگانبانهکهآننیزدرمحاصرهکاملضدانقالببودرساند .
میپردازم :
وحالبهشرحچگونگیاوضاعرویارتفاعآربابا 
پسازآنکهخودرارویهدفيافتیم ،باهدايتومديريتفرمانده
گرداناقدامبهيکپدافندساعتی(دورادورنموديم) .ناگفتهنماند ،آنقدر
حجم آتش دشمن بر روی ما زياد بود که به محض هرگونه جابجايی،
ولیهیچراهچارهایبهجزمقاومت

نفراتمامجروحياشهیدمیگرديدند.

مینمود که
نداشتیم.ضدانقالبباصدایبلندماراتشويقبهتسلیمشدن 
انجام اين خواسته از سوی ما محال بود و دائم فرمانده گردان ما را به
میکرد .در ابتدای
مقاومت و نبرد تا آخرين فشنگ دعوت و تشويق  
حرکتوبرایتعقیبضدانقالبجنابسروانرضاکیانیا واستواريکم
اژدر  (نامبردهازجملهقهرمانانسقوطآزادارتشجمهوریاسالمیايران
بود)زيرآتشتیربارباضدانقالبقرارگرفتندوبهشهادترسیدند .
درکنارآنهااستواريکماينانلووگروهبانیکممسلمیبهشدتمجروح
و غرق در خون گرديدند .ضد انقالب که قصد دورزدن ما را داشت ،با
يکیازتیمهایماروبروکهپسازيکساعترزمتنبهتناستواريکم
سوارزادهوگروهبانیکموجدانیانبهشهادترسیدند،ستوانیکمذوالفقاريان
وگروهبانیکمعبدالخالقبااصابتچندينگلولهبهدستوپايشانمجروح
شدند .وضعیت لحظه به لحظه اسفناكتر از آن بود که بتوان گفت و
نوشت،نهکسیراتوانايیياریرساندنبهمابودونهماراقدرتیافزوده
برعکسلحظهبهلحظهتعدادنیروهایضدانقالببیشترمیشدو

میشد .

نیروهایتازهنفسبهياريشانمیشتافتند،وچوندرگیریمابهصورتتن
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بهتنبود ،متأسفانهبالگردهایهجومیماقادرنبودندماراپشتیبانیآتش
میشديم .ضمنا سالحهای نیمه سنگین و
کنند ،زيرا خود ما هم کشته  
تیربارهایمادرهمانبالگردیکهکمکخلبانونفراتیازماهممجروح
شدندودرحالسقوطبود،جاماند.بنابراينازقدرتآتشمارویهدف،
فقط سالحهای انفرادی در اختیار بود که مهمات ما هم به علت ساعتها
درگیریتهکشیدودرحالتمامشدنبود .
میگذشت،ماباضدانقالب
ساعتهاازايندرگیریسنگینونابرابر 

دههامتربیشترفاصلهداشتیم .
هایبلندجانپناهگرفتهبوديموباهممیجنگیديم.داد


پشتصخره
گفتندشمابهچیزیامیدداريدکهتسلیمنمیشويد،مگرچند


زدندومی

می
نفريد ،جنازههايتان که روی زمین افتاده اين همه زخمی داريد بازهم
میجنگید .از آن سو فرمانده گردان که خودش نیز تیر خورده بود ،داد

میگفت بايد موقع اينجا آمدن ،پا روی جنازه تک تک ما
میزد و  

بگذارند ،بجنگید و میجنگیم .لحظهای توصیفنشدنی بر ما میگذشت.
می گويندانسانباامیدزندهاست،برایاولینوآخرينباربودکهمابرای

به شهادت رسیدن امیدوار و مصمم بوديم .مسلما وقتی فرمانده گردان
مجروح را با آن روحیه ارزشی و باال در کنار خود می ديديم افتخار
میکرديموبجزمقاومتبهچیزديگرینمیانديشیديم .

حدودسهساعتازايندرگیریمیگذشت ۵شهیدبهخونغلطیده

و بیش از ده مجروح در البالی صخرهها ،باز هم در حال مبارزه بوديم.
خدای رحمت کند ،گروهبانیکم بهداری شهید غفوری که مسئول تیم
بهداریبود،درآنشرايطسختکهتکتیراندازهایدشمنرویماديد
وتیرکاملداشتند ،صخرهبهصخرهمیدويد و باوسايلکمکهایاولیه
ابتدايیکهدراختیارداشتوبااستفادهازباندوسايروسايلیکهماازقبل
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تهیهودرونکولهپشتی هايماننهادهبوديمبهمداوایسطحیکههمانابند
هایپارهشدهبدنمجروحینبودمیپرداخت ،به


وبستنرگ
آوردنخون 
امیدآنکهچهپیشآيد.درستهنگامیکهبهسمتآخرينمجروحانسینه
خیز پیش میرفت ،مورد اصابت گلوله دشمن واقع و از ناحیه پیشانی
مجروحودرهمانجابهدرجهرفیعشهادترسید .
همچنانکه شرح داده شد صحنه دلخراش و غیرقابل باوری بود ،تا
آخرين فشنگ های در اختیار با همان بدنهای مجروح جنگیده بوديم و
ديگروسیلهایبرایادامهنبردوجودنداشت.ازسوئیهمهمجروحويابه
صورت شهید در صحنه نبرد محاصره شده بوديم ،به هیچ شکلی قابلیت
پشتیبانیوجودنداشت،چوندرآنشرايطهرعنصریبرایکمکمیآمد

بهآنروزگارمیافتاد .
در آن وقت بود که ضد انقالب فرصت را مغتنم شمرد و سنگر به
سنگرپیشآمدندوواردرزمگاهشدند .
مرحلهبعدیزندگیماازاينساعتشروعشد .
درابتدامجروحینراجمعنمودندو بافحش،لگدوناسزاهایشرم
آور در حالی که  يک نفر سالم در جمع ما نبود و از بدن همه ما خون
میريختکشانکشانکنارهمنشاندند .

سختتر ينلحظهزندگیمانآندمبودکهباکتکزدنمارامجبور
بهجمعآوریپیکرهایمطهرشهیدانواداروآنانرادرگودالینهاديم
تادفننمايند .
آنگاه مجروحینی که قادر به حرکت نبودند به کول آن تعداد از
میتوانستندراهروندنهادندومارابهروستايیدرمرزايران
مجروحینیکه 
وعراقهدايتکردند.فردایآنروزگروهکهایکومله،دموکرات،و
چريکهایفدايیخلق کهدراينعملیاتمتحداًشرکتداشتند ،اقدامبه


گردان  291و شهر بانه

 211

تصمیمدرتقسیممانمودند.مارابه 3گروهمجزاتقسیموهرحزبيک
گروهرابرایبردنبهزندانشانرهنمونساخت .
اوقاتیبسیارسختوناگواربود.من چوندانستیمازاينلحظهبهبعد
ديگرازسرنوشتيکديگرخبرینخواهیمداشت،ضمناً روشوبرخوردهر
حزببااسیراندربندخودفرقمیکرد وبايدپذيرفتکه شرف،بینش،
سواد،اخالقوافراطوتفريطدرآنانهمسوئینداشت.ازجهتیچونماتا
آخرينفشنگمانباآنهاجنگیدهبوديم،دلپرخونیداشتند.حرفزدنشانبا
مافحشهایرکیک،لگدوباقنداق تفنگبهسروصورتمابودوبس.
اجازه يک کلمه سخن گفتن به ما نمیدادند .بیش از  ۱4ساعت بود که
جرعهایآبونهلقمهاینان،نیاشامیدهونخوردهبوديموباآنتنزخمی

رمق حرکت کردن هم نداشتیم .شهید علی اصغرلو به همراه  4نفر ديگر
سهمیه حزب دموکرات ،من و سه نفر ديگر به حزب کومله ،سروان
ذوالفقاريان کهپاهايشباچندگلولهبهشدتمجروحشدهبودوبهعلت
خونريزیشديددرحالتشهیدشدن بود ،بههمراهجناباينانلو و 3نفر
ديگرسهمیهچريکهایفدايیخلقشدند .

دراينهنگامبودکهباچشمانبیرمقمانباهمديگرخداحافظیکرديم .
حزبدموکراتبهسمتزنداندولتو،حزبکوملهمارابهسمتزندان
بیتوش روستايی بین بانه و سردشت (مرز ايران-عراق) و چريکهای فدايی
خلقزندانشانرابهمنطقهاینامعلومکهنفهمیديمکجاستانتقالدادند .
در بین راه که میرفتیم متوجه شديم ،ستونی متشکل از لشکر 16
میباشد وفرماندهیمحوررا
قزويندرحالبازگشايیمحورسقز بهبانه  
شهیدبزرگوارارتشاسالمشهیدعلیصیادشیرازی بهعهدهداشت.مامی
ديديم که ضد انقالب چطور عجوالنه نیروهايش را فراخوان داده بود و
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حداکثرآنهاراجمعآوریوبرایجنگیدنوجلوگیریازپیشرویارتش
میداشت .
بهسمتبانهاعزام 
بههر حالمارابهزندانبیتوش بردند.حدود۱ماهاززندانیبودنما
میگذشت. يکزندانیجديدکهازپیشمرگانمسلمانکردبودبهجمعما

اضافه شد .زندانیان اغلب از نیروهای بسیجی ،پیشمرگهای کرد طرفدار
دولتمرکزی،وسربازانیبودندکهدرعملیاتمختلفبهاسارتآناندر
آمدهبودند .
زندانیجديدبهنامکاكعلیپسازچندروزبامنرفیقشد،چون
منهماصالتاًکردکرمانشاهیمیباشم ،تاحدودیخودرابهآنان نزديک
مینمودم.ابتدافکرکردمکاكعلیعنصرنفوذیآنهاستوبرایمراقبت
وشناسائیبیشتر،باماهماطاقشده،روزهایاولخیلیبااحتیاطباوی
صحبتمیکردم.پسازدهروزباویبیشترآشناودوستگشتهوصحبت
و قرار بر فرار از زندان نهاديم .ضمن اينکه با شیوههای عصر حجری به
اگرتقديرالهینبودزندهنمیمانديم.سپس

میپرداختیم.
درمانجراحاتمان 
جنگهایچريکیداشتیم ،بهکاكعلی

باشیوهگريزوفراری کهمااز
گفتمسوراخکردنديوارزندانبامنواوگفتچوناهلسردشتموراهها
رابلدمهدايتورفتنازکورهراههاتاسقز بامن،خالصهعزمرابرای

فرارجزمکرديم،درکمترازسهروزبابهرهگیریازآبیکهبراینوشیدن
به ما میدادند و استفاده از قاشقی که برای غذا خوردن داشتیم ديوار
اطاقمان را از زير پیسوراخ نموديم .درنهايت نیمهشب بود که با هزار
مصیبت و گربه سان ازآنسوراخ بهبیرونخزيده ودو نفری به دور از
چشمزندانیانفرارکرديم .
در باالی روستای بیتوش رشته ارتفاعی به  نام سیر وجود دارد که
میبايستیآنرادورمی  زديمتابتوانیمازمنطقهخارجشويم.زيرپوشو
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بیژامه ای (زير شلواری) مندرس بر تن داشتیم ،حدود ده ساعت دور
خودمان می چرخیديم . چون آن روستا برای هردومان نا آشنا بود و به
خوبیشرقوغربمانرادرتهدرههاکهحرکتمیکرديمنمیتوانستیم
خوبتشخیصدهیم ،الجرمراهراگمکرديم.ضمناًحزبکومله همبه
نیروهايش اطالع داده بود و در منطقه مسئولیتشان دنبال ما میگشتند.
متأسفانه حدود ساعت  ۵ بعدازظهر بود که مجدداً توسط عناصری از
نیروهایکوملهدرحالیکه1۵ کیلومتراززنداندورشدهبوديمشناسايی
شديموبهدامافتاديم .
درهمانمحلوبههنگامتعقیبمارابهگلولهبستندکهکاكعلیبا
اصابتچندگلولهبهسینهاشنقشبرزمینشدوبهشهادترسید.منهم
دوبارهدستگیروسرنوشتیوحشتناكترازباراولدچارگرديدم .
وجه تمايزی که بین اسرای دربند رژيم عراق و زندانیان احزاب بود،
حکايتازعدمپايبندیبههیچگونهقوانینومقرراتبینالمللیبود.چون
رژيم بعث عراق نه به صورت ايده آل بلکه در حد ضعیف هم که بود تا
حدودی مجبور به رعايت بعضی اصول شناخته بود .لیکن گروهکهای
غیرقانونی سلیقهای و به قولی عشقی برخورد میکردند .هرکس را دلشان
میرسیدروا
میکشتندوياهرنوعشکنجهایکهبهعقلوذهنشان 
میخواست 
میداشتند،درمقابلهیچسازمانیمسئولنبودند.مثالاگردرعملیاتیشکست

ایمیداشتند،بههمانتعداداززندانیانشانوهرکسراکه


خوردندوکشته
می
دلشانمیخواست میکشتند،لذاامیدبهادامهحیاتبرایزندانیانامریغیر
قابلتصوربودوماههاهیچگونهارتباطیباخانوادهايماننداشتیم .
شايانتوجهاستآنتعدادازدوستانماکهسهمیهچريکهایفدايی

خلق شاخهاکثريتشدهبودند ،بختيارشاننمود ،چونپساز ۱ماهبا
دولت در رابطه با تعويض اسرا موافقتی بینشان حاصل شد و متقابال افراد
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زندانی را معاوضه نمودند .ولی حزب دموکرات و کومله سر سازش و
تعويض نداشتند .متوجه شديم به دالئلی که احزاب خودشان صالح
میداشتند.پسازواردشدنبهزنداندولتو
میدانستندتبادلومعاوضهاسیرن 
باچهرهفرماندهگردانشهیدجنابسرهنگعلیاصغرلو روبروشدم .از
يک سو آنقدر خوشحال شدم که به مانند آزاد شدن برايم بود ،چون
زندگیدراسارتامابايکفرمانده ،دوستصمیمیتاحدودیازفشار
روانیمیکاست .اماازسويی،توهینکردن،کتکزدنوناسزاگفتنبا

الفاظرکیکدرمقابلهمديگربرایمافشارعصبیزائدالوصفیداشت .
 ۱0روز اولمن را در داخل توالت زندان نگهداشتند و بعد از يک
هفته روزی نیم ساعت برای هواخوری من را در جلوی توالت سرپا قرار
میدادند.پساز ۱0روزمن رابهداخلاطاقعمومیکهجنابسرهنگ

هم در آنجا بود آوردند .چون حزب در عملیاتها و کمینهايی که در
مناطق تحت اشغال داشت ،اسیر میگرفت ،لذا به اطاقهای بیشتری نیاز
میدادند
داشتند .برای ساختن اطاقهای جديد هر روز پتک به دست ما  
میکرديموغروب
سنگهایبزرگراخُرد 

کوههایاطراف،
میرفتیمدر 

آنقدردراينزمینهمارااذيتو
رویدوشگذاشتهبهزندانمیآورديم . 

میکردندکهکفدستوشانههايمانزخموپینهزدهبود.
فشارکاروارد 
میگفتنددر
میداشتند، 
خصوصاً جنابسرهنگرابیشازمااذيتوآزار 
میکرد وچندنفرازمارابهشدتمجروح،درنتیجه
آربابا خیلیمقاومت 
بعداز3ماهبادستوکولما،زنداندوطبقهشد .
ازنکاتفراموشناشدنیکهدررابطهباشجاعتورادمردیشهیدعلی
اصغرلومیتواناشارهنمود،بحثوجدالبامسئولینزندانبود.برایمثالدر
میدادند ،بالاستثناء با
جلساتی که برای تحمیل اراده و عقیده خود تشکیل  
اساتیدآنهاوفرماندهان ،جدلهایجدیبهعنوانردمباحثآنهادرانظار
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مینمود .آنانرانوکرامپريالیزمودستنشانده
عمومیسايرزندانیانمطرح 
میشد
هرچندکهباشکنجههایمفرطآنهاروبرو 

میخواند .
روسوآمريکا  
و يا شکستن سنگ و حمل آن برای ساخت زندان را بیشتر به او محول
میکردند و در انظار ما به تحقیر او میپرداختند ،ولی روحیهای شکست

میگفت :آنهامیخواهند مرادرمقابل
ناپذيرداشتودرغیابآنهابهمن 
نیروهایسپاه،جهاد،بسیجوشماهاخُردکنندتاهمکاریباآنانرابپذيرم .
حزبدموکرات دارایفرماندهیبود بهنامعلیار ايشان کهيکیاز
افسرانزبده،جسوروباسوادارتشقبلازانقالببودنامبردهاستادمسلم
جنگهایچريکیويکیازاساتیدمبرزکمیتهتکاورمرکزپیاده،همدوره
شهیدعلیاصغرلو وتحصیلکردهکشورهایاروپايینیزبود ،بعدازانقالب
اسالمیازارتشجمهوریاسالمیجداشد ومسئولشاخه نظامی حزب
دموکرات کردستان گرديد.چونقبلازانقالب از دوستانصمیمیشهید
بودچندينباررابطبهزندانفرستادوباشهیدصحبتکرد .
ايشان به من گفت علیار پیام برايم فرستاده ،اگر بیايی به ما پناهنده
شویکهبهعنوانضربهبرایحیثیتارتشجمهوریاسالمیمحسوبشود
(چونمیخواهندروی پناهندهشدنمنمانوردهند)خودوخانوادهاترابه
ایمیفرستیموزندگیتراتأمین


همزندگیکرده
فرانسهکهدرآنجاقبالً
میکنیم.ولیدرجواببهآنهاگفتهاممرگدرهمینزندانوازصبحتا
غروبسنگشکستنباپتکبرايمشیرينتراززندگیورفاهدرغرب
استکهننگپشتکردنبهنظامرايدكکشکنم.دههاباربهمنگفت
برايممثلروزروشناستکهاينهامرادرهمینجاخواهندکشت .شايد
کسینداندولیمیخواهممردانهبمیرم .
میگذشت که زمزمه تبادل زندانیان با دولت
هشت ماه از اسارت  
ج.ا.ايرانبهگوشمی رسید.گوياقراربودچهارنفرازمادرمقابلهمین
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تعداد از افراد حزب دموکرات که در زندان دولت بودند معاوضه شوند.
شهید علی اصغرلو به ما گفت اگر آمدند کاری میکنیم که شماها حتماً
برويد،چونمنتصمیمونقشهفراراززندانرادرذهنمآمادهکردهام،چند
روزینگذشنهبودکهتیممعاوضهکنندهآمدند.پسازبررسیومصاحبهبا
ما ،چهارنفرراانتخابکهيکیازآنهامنبودم.هنگام ترخیصاززندان
حال عجیبی داشتیم ،زيرا خوشحالی آزاد شدن ،تحت الشعاع نگرانی از
وضعیتمبهمونامعلومفرماندهماکهبهعلتماههازندگیدرشرايطسخت
چنانزندانی،درکنارباهمبوديم،قرارگرفتهبود .
میکرد که چون درجه من سرهنگ است و
شهید چنین استدالل  
باالتريندرجهای استکهاينهابهعنوان زندانیدربنددارند ،پسمايل
نیستنداينامتیازرازودترازدستبدهند .مسلماً مرابهاينزودی هاآزاد
نخواهندکرد.الجرممیطلبدخودمبهفکرباشموچارهایبینديشم.بهجز
نقشهفرارراهدومیوجودندارد .
روزموعودآزادیکهفرارسیدضمنخداحافظیباسايرزندانیان ،ما
رابهسردشتبردندوازآنجاراهیتهرانشديم .
اما شهید پس از آزادی ما بیکار نمی نشیند و با همکاری يکی از
میکنند .برابراخباریکهبعداً
برادرانپاسداردربند ،نقشهخودراعملی 
میگفتند،آندوموفقمیشوند،پساز ۱0روزباتهیه
زندانیانآزادشده 
وبهرهگیریازيکمیخبزرگودستهچاقو ،به هر شکلممکناززير
ديواراطاقیکهدرآنمحبوسبودندبهخارجاززندانسوراخیتعبیهکنند
و آن قدر ماهرانه اين کار را به انجام رسانیدند که هیچ يکی از زندانیان
متوجهنشدند.خالصهپساز 11ماهاسارتدرنیمهشب هر دواقدامبه
مینمايند .
فرار 
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متأسفانهپساز ۱4ساعتسرگردانیدرکوهها وجنگلهایآلواتان
هنگامی کهقصدعبورازرودخانهبزرگآلواتان راداشتندتوسطافرادی
وابستهبهحزبدموکراتمشاهدهودستگیرمیشوند. 
ويژگیهای شهید (سرتیپ) علی اصغرلو در هنگام اسارت

از ديگر 
میتوانبهنکاتزيراشارهکرد :

الف:هموارهمدافعزندانیانخصوصاًپرسنلیکهقبالسِمتفرماندهی
گردانبرآنهاداشتهبود .
مخالفتهای شجاعانه در اوقاتی که مسائل عقیدتی،

ب :بحث و 
میشد .
سیاسیازسویمسئولینحزبمطرح 
ج :شرکت در کارها و امورات جمعی به رغم داشتن سن و درجه
باالتر 
د:دلسوزوپیگیررفعمشکالتیکهبرایزندانیانپیشمیآمد .
ه :نکته بارز اين بودکه زندانبانانتالشمیکردند ايشان را شکنجه
گونهای بودکهاهداف
روحیوجسمیدهند ،ولیرفتاروگفتارویبه 
وآنهازجرمیکشیدندوبیشترهمینعقدهدرونیآنها

آنهامعکوسمیشد
بودکهبهبهانهفراراوراسريعتیربارانکردند .
نهايتاً  پس از تحمل يکسال سختترين شکنجه های جسمی و
روحی،پیکربیجان وتیربارانشدهشهیدبزرگواررانیمهشببهمنطقه
سه راهی جاده سردشت-پیرانشهر-مهاباد  منتقل و در آنجا مینهند و به
شکلیبهپادگانسردشتاطالعمی دهند.فردایآنروزپیکرمطهرشاز
طريقمراغه بهتهران  حملوبعدازتشییعدرجوارديگرشهدایگرانقدر
انقالباسالمیقرارمیگیرد .
فرماندهگرانقدرراگرامیمیداريم انشاءاهلل که

نام،يادوخاطرهاين 
باشهدایمظلومکربالمحشورباشد .
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شهیدسرتیپابراهیمعلیاصغرلو 



بالباسپرش(سقوطآزاد) 


همچنانکه قبالً  توضیح داده شد در سالهای اولیه انقالب به علت
عدم امنیت در اکثر شه رها و محورهای مواصالتی استانهای کردستان و
آذربايجان غربی برایهرگونهتردددرمحورها ،ارتشبهناچار ازستون
نظامیبهرهمی گرفت  وبرایايجاددرتامینمحور،شهیدصیادشیرازی
دستورفرمودندتابااستقرارتیمهایعملیاتینوهدکههرتیممتشکلاز
دوافسر،دهدرجهدارزبده،ورزيدهومسلطبهاجرایجنگهاینامنظم
بود ،در لشکر های  ۱8و  64 و تمامی پادگانهای مربوطه به هنگام به
حرکتدرآمدنستون ، آنانراهمراهیودرمسیرجادههرگونهفعالیت
ضدانقالبراخنثیتاعناصرستونقادربهادامهحرکتباشند .
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بدين لحاظ زمانی که در شهريور ماه  13۵9تصمیم به اعزام يک
گردان از تیپ هوابرد شیراز جهت گردان از همان تیپ که از قبل در
پادگانشهرسردشت حضورداشتگرفتهشد.برایشناسايیمحوریکه
میبايستازبانهبهسردشتمورداستفادهقرارمیگرفتبهتیمعملیاتینوهد

که در پادگان سقز مستقر بود دستور داده میشود چند روز قبل از اعزام
ستونبابهرهگیریازيکفروندبالگرد۱14شناسايیهوايیبهعملآورده

میتوانستندباايجادموانعو
وازهرگونهفعالیتاحتمالیضدانقالبکه 
احداث سنگرهای آتش به مختل نمودن حرکت ستون نظامی بیانجامد،
اطالعاتیکسبتابرمبنایآنتمهیداتالزمبهعملآورند.
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سخن پاياني:
امیدورام که توانسته باشم مختصری از حق مطلب را در چگونگی
فداکاری هموطنان و همرزمانم در سالهای اول پیروزی انقالب اسالمی
ايران ارائه کرده باشم .هر چند که عقیده دارم با هر قلم و بیان و سخن،
مفهومسازیآنلحظات،آنرفتارها،آنتالشهابطورکاملامکانپذير
نمیباشد.مسلماًخوانندگانمحترمهمهرکدامبهدرجاتیازدركمفاهیم
موضوعموفقمیگردند .
خداکندکهبااينبضاعتموحود،توانستهباشمتاحدیقابلقبول،
روحشهداراشادکردهباشم .
انشاءاهللوالسالم 
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سرهنگ علی صیاد شیرازی در حال گفتگو با سروان احمد اسدی فرمانده گردان نوهد برای
چگونگی ترکیب نیروهای عمل کننده

نیروهای عمل کننده که پس از  72ساعت نبرد تن به تن با گروه های مسلح به ارتفاعات نعل
شکن مشرف به بوکانرسیده اند و از فطر خستگی به خواب فرو رفته اند.
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