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شکل گیری سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد

گروه پژوهش فصلنامه نگين ايران

زمینه های شکل گیری سازمان پیشمرگان
مناطق  در  سپاه  فرماندهان  از  رستگارپناه  سردار 
عملیاتی غرب و شمال غرب درباره زمینه ها و ریشه های 
شکل گیری سازمان پیشمرگان مسلمان کرد می گوید: 
کردستان سه مقطع نبرد دارد؛ یکی مقطع نبرد اول، 
یکی مقطع نبرد دوران فترت، و یکی هم مقطع نبرد 

دوم. وضعیتی که در مقطع نبرد اول ]از سوی دشمن[ 
دنبال می شد، ازنظر روانی تهدید و سرکوب بود و باعث 
مهاجرت تعدادی از مردم شد. من این را به این دلیل 
گفتم که پایه و بستر سازماندهی پیشمرگان مسلمان 
کرد از این مهاجرین شکل  گرفت. قبل از اینکه حادثه 
پاوه پیش بیاید، تعدادی از مردم مسلمان پاوه به تهران 

پس از پیروزی انقالب اسالمی و باالگرفتن بحران در مناطق کردنشین، به ابتکار محمد بروجردی فرمانده 
سپاه غرب کشور، در پاییز سال ۱358 و با همکاری مهاجران، سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد تأسیس 
شد. سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد با جذب نیروهای بومی استان کردستان به سرعت گسترش یافت و 
با شرکت در عملیات پاک سازی شهرهای مختلف، در سال های ۱359 تا ۱36۱ در پاک سازی جاده های 
مواصالتی و روستاهای کردستان ایفای نقش کرد. این سازمان از سال ۱36۱ به مرور جذب سازمان بسیج 
شد. ازاین رو به منظور تبیین نقش تأثیرگذار سازمان پیشمرگان مسلمان در مقابله با ضدانقالب و تأمین 
امنیت در مناطق کردنشین، نشست تخصصی پیشمرگان مسلمان ُکرد با حضور سردار حسین دقیقی و 
سردار حسن رستگارپناه از فرماندهان سپاه در مناطق مختلف عملیاتی غرب و شمال غرب به ویژه کردستان، 
در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار شد. متن حاضر تلفیقی از مباحث این نشست و مطالبی از 

جلسات تاریخ شفاهی سردار رستگارپناه و دیگر منابع مرتبط می باشد.
سپاه  کرد،  مسلمان  پیشمرگان  سازمان  بروجردی،  محمد  سیدالشهدا)ع(،  حمزه  قرارگاه  کليدی:  واژگان 

کردستان، جنداهلل.

چکيده
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می آیند و از حاکمیت مرکزی درخواست می کنند که 
وضع ما را مشخص بکنید. تصمیم گرفته می شود که 
خرداد  در  کند.  راه اندازی  را  پاوه  سپاه  برود  گروهی 
۱358، سپاه بانه با مردم بومی بانه تشکیل می شود. از 
فرمانده سپاه سنندج می خواهند سپاه های شهرستان ها 
را تشکیل بدهد که اولین بار سپاه مریوان با  نفر نیروی 
بومی مریوان شکل می گیرد. حاال این زمان، زمانی است 
تبلیغات  نظام  علیه  به شدت  ضدانقالب  گروه های  که 
می کنند و شروع به درگیرشدن با تشکلی می کنند که 
سپاه دارد از خود مردم منطقه، آن را شکل می دهد. آن 
موقع هم آنها به عنوان پیشمرگان مسلمان کرد هنوز 
مطرح نبودند و به عنوان سپاه هایی که در بقیه کشور 
دارد شکل می گیرد، مطرح بودند. در آنجا هم تعدادی 
به شهید چمران می پیوندند، مثل خانواده شهید قادر 
خان زاده و شهید بهرامی. استحضـار داشتـه باشیـد کـه 
تنها خانـواده ای در کشـور کـه شش فـرزنـدش شهیـد 
شده، همین خانواده قادر خان زاده بانه ای است. حادثه 
بسیار زیبایی که خود من ناظرش بودم، زمانی بود که 
به سنندج  و  بودند  مقام معظم رهبری، رئیس جمهور 
آمدند. این پدر شهید را بردیم خدمت ایشان، سرش را 
گذاشت روی شانه حضرت آقا و گریه کرد. حضرت آقا 
یک مقداری دلجویی اش کردند و گفتند پدرجان، چرا 
ناراحتی؟ گفت گریه من مال این است که چرا فرزند 
بیشتری نداشتم که در راه انقالب امام خمینی)ره( بدهم.

 اینها از اولین کسانی اند که در بانه به شهید چمران 
اولیه  جرقه  یعنی  انقالبیم؛  پیشمرگ  ما  می گویند 
پیشمرگان انقالب در اینجا زده شد و شهید چمران آنها 
را پیشمرگان مسلمان کرد می خواند و این قشر از جامعه 
در شهرهای مختلف هسته های اولیه را شکل می دهد. 

در جریان دوران فترت کردستان، شهید بروجردی یک 
هوشمندی نشان می دهد و در جریان مصوبات هیئت 
حسن نیت که می خواستند سپاه را از شهرها بیرون کنند، 
به شهرهای مختلف می رود و در جلسه ای مطرح می کند 
مسلمان اند  پیشمرگ  و  آنجایند  خود  مردم  اینها  که 
از  گروه ها  ترفند،  این  با  و  بمانند؛  اینجا  می خواهند  و 
بروجردی رودست می خورند. در مقطع نبرد دوم تعدادی 
که به عنوان جوانمرد بودند، به سپاه می گویند که حاضریم 
دفاع کنیم، حاضریم سازمان پیدا کنیم. وفاداری مردم به 
اسالم و انقالب بود که برای اسالم و برای امام ماندند. 
انقالب و  به  این سازمان به دست وفاداران  اولیه  هسته 
امام اعم از جوانان و کهن ساالن شکل گرفت. زمینه های 
شکل گیری پیشمرگان مسلمان کرد در این چند بعد بود. 
شهید بروجردی بعد از مشورت  و رایزنی ، یک روز همه 
برادران را در محوطه مسافرخانه یاس جمع کرد و گفت 
تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد مورد موافقت 

حضرت امام قرار گرفته است.

ضرورت شکل گیری سازمان پیشمرگان
سردار رستگارپناه دراین باره اظهار می کند: سازمان 
از  متشکل  اصل  در  کرد  مسلمان  پیشمرگان 
آنها  از  تعدادی  انقالب  از  قبل  که  است  نیروهایی 
ژاندارمری  با  و  بودند  مسلح  جوانمرد  عنوان  تحت 
پس  می کردند.  فعالیت  جغرافیایي  منطقه  این  در 
و  پیوستند  انقالب  به  اینها  از  تعدادی  انقالب،  از 
ما  نیروهای  با  محلی  بومی  نیروهای  عنوان  تحت 
و  مردم  به  ضدانقالب  تعرض  می کردند.  همکاری 
طرف داران انقالب سبب شد که مردم به مقابله با 
گروه ها بپردازند، ولی اقدامات آنها کفایت نمی کرد 
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و مردم طرف دار انقالب مجبور به ترک مناطق خود 
و حرکت به سوی کرمانشاه، تهران، ارومیه و جاهاي 

دیگر شدند.
 ما بحث عمده ای درخصوص سازمان پیشمرگان 
مسلمان ُکرد* داریم که نحوه شکل گیری و استارت 

* سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در سال ۱358 به همت محمد 
بروجردی فرمانده سپاه غرب کشور، تأسیس شد. افراد عضو این 
بودند که تحت فشار گروه های  کردهای مسلمانی  سازمان عمدتاً 
ضدانقالب به ناچار شهر و روستای خود را ترک کرده و به کرمانشاه 
که تحت تسلط دولت مرکزی بود، رفته بودند. نحوه تشکیل این 
رهنمودهای  از  الهام  با  بروجردی  محمد  که  بود  چنین  سازمان 
حضرت امام)ره( مبنی بر جدایی صف مردم از ضدانقالب و حضور 
در منطقه و مشاهده درخواست های مردم برای مقابله با ظلم و 
جور گروهک ها، اقدام به سازماندهی جوانان مسلمان و غیرتمندی 
و  پوچ  شعارهای  گروهک ها،  غیراسالمی  ماهیت  به  که  کرد 
برده  پی  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  حقانیت  و  آنها  بی اساس 
مسلمان  پیشمرگان  عنوان  با  سازمانی  تشکیل  طرح  وی  بودند. 
کرد را ازطریق دکتر بهشتی به مسئوالن نظام در شورای انقالب و 
دولت موقت پیشنهاد کرد. پس از موافقت با این طرح و واگذاری 
با عزمی راسخ و  به محمد بروجردی، وی  مسئولیت اجرایی آن 
گام هایی استوار در بسیاری از مناطق غرب و شمال غرب شعبه ای 
ایجاد  با  کرد.  راه اندازی  را  کرد  مسلمان  پیشمرگان  سازمان  از 

اولیه آن از کجا کلید خورد. در سال ۱358، بعد از تغییر 
و تحوالت عمده ای که در غرب کشور به وجود آمد و 
چمران  دکتر  که  سریعی  و  یک مرحله ای  پاک سازی 
انجام داد، تعدادی از مردمی که معتقد به اسالم و انقالب 
اسالمی بودند، از همان لحظه اول، اقتدار نظام اسالمی 

این سازمان، هرروز گروه جدیدی از جوانان کرد داوطلبانه به آن 
برقراری  و  منطقه  به  هیئت حسن نیت  ورود  با  می شدند.  ملحق 
آتش بس، این سازمان خلع سالح شد و اشرار دوباره بر مواضعی 
که در نبرد با رزمندگان اسالم از دست  داده بودند، مسلط شدند. 
شهید بروجردی آرام ننشست و بارها به همراه تعدادی از مسئوالن 
سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به تهران رفت و با پشتکار طرح 
و حضرت  بهشتی  دکتر  آیت اهلل  امام)ره(،  به حضرت  را  یگان  این 
و  آن  تقویت  و  تثبیت  برای  او  داد.  پیشنهاد  خامنه ای  آیت اهلل 
اینکه  تا  کرد  فراوانی  تالش  غرب  در  مانوری  تیپ  یک  تشکیل 
کلیاتی از این دو طرح به تصویب مسئوالن انقالب رسید و باز هم 
مسئولیت آن به شهید بروجردی سپرده شد. وی هم به کرمانشاه 
بازگشت و سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد را دوباره تشکیل داد 
کشور؛  غرب  در  اسالمی  انقالب  از  پاسداری  بیست ساله  )تاریخ 
نتایج و دستاوردها، کتاب ششم، مصطفی ایزدی، جواد استکی و 
مسعود یاران، دانشگاه امام حسین)ع(، مرکز مطالعات و تحقیقات 

توسعه امنیت پایدار )پروژه شهید بروجردی(، ص56(.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( و  فرمانده سپاه غرب کشور و مؤسس  بروجردی  ناشناس، شهید محمد  از راست: 
مرحوم مام رحیم احمدی مسئول پیشمرگان مسلمان کرد سنندج، ۱359.
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کردند.  همکاری  اسالمی  جمهوری  با  و  دریافتند  را 
شرایط موجود در خود منطقه غرب کشور هم سبب 
شده بود اکثر قریب به اتفاق مردم آنجا چه جوان و چه 
پیر، بنا به شرایط خاص طبیعی، جغرافیایی و قومیتی 
با سالح آشنایی داشته باشند و در پاک سازی های اولیه 
و حادثه های مختلفی که پیش آمد، شرکت کنند و 
با  طرفداری از جمهوری اسالمی، نگذارند ضدانقالب 
میدان پیدا کند. در این تغییر و تحول، مشی مرکزیت 
نظام برای برخورد با گروه ها 
تغییر کرد. در مقطعی بحث 
حضـور هیئـت حسـن نیـت 
و  بود  مطرح  کردستان  در 
فرصتی برای احزاب سیاسی 
کردستـان بـه وجـود آمـد. 
هرکسـی کـه به هـر شـکلی 
به طرف داری از نظام اسالمی 
و انقـالب بـرخـاستـه بـود، 
توسـط گروه هـا تحت فشـار 
قرار گـرفت. خالصـه اینکه 
تعدادی از مـردم بـراساس 
اعتقاداتشـان بـه طـرف داری 
از نظام اسالمی برخاسته بودند. طرف مقابلشان سالح 
داشت و دائماً درحال تقویت خود بود و طبیعی بود که 
آنها هم برای حفاظت از زندگی خودشان باید مسلح 
شوند. با تغییر و تحولی که در سال ۱358 پیش آمد، 
به طورکامل توازن قدرت نظامی به سمت گروه ها به ویژه 
قدرت  و  حاکمیت  رفت.  پیش  دموکرات  و  کومه له 
جمهوری اسالمی در شهرستان های مختلف به شکلی 
تحلیل رفت و این عناصر مجبور به ترک جغرافیای 

 ۱358 سال  در  است  یادم  دقیقاً  شدند.  خودشان 
پاوه،  مریوان،  شهرستان های  مردم  از  زیادی  تعداد 
از شهرهای آذربایجان غربی، جلوی  سنندج و بعضی 
حفاظت  خواستار  و  کردند  تحصن  خبرگان  مجلس 
انقالب در کردستان  از  شخصی خودشان و حفاظت 
شدند. تعدادی از آنها باالجبار آمدند در شهرستان های 
هم جوار مثل همدان، کرمانشاه، زنجان و تهران ساکن 
شدند. در این شرایط، این طور در ذهنم است که آن 
موقع ریاست مجلس خبرگان به عهده دکتر بهشتی 
بود، ایشان هم عضو شورای انقالب بود و در پاسخ به 
مسائلی که آنجا مطرح  شده بود، گفته بودند که این 
مردم مورد ظلم و تعدی ضدانقالب قرار گرفته اند و باید 
فکری برایشان شود. بنابراین آنها را به قرارگاهی که 
در کرمانشاه بود معرفی کردند تا فکری به حال مردم 
شود. درنهایت افرادی که جلوی مجلس خبرگان قانون 
اساسی تحصن کردند، به کرمانشاه رفتند و هسته اولیه 
سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد در آنجا شکل گرفت.

پیشمرگان مسلمان کرد
تعداد زیادی از این مردم به همت برادر محمد بروجردی 
تشکیالتی که  ازطریق  تعدادی  هم  سازماندهی شدند. 
مسلح  کرمانشاه  مردمی  تشکیالت  به عنوان  بود  آنجا 
شدند. تشکیالتی در آنجا برای جوانرود و قسمتی از پاوه 
وجود داشت که مردم را مسلح می کرد. درمجموع، این 
هنوز  موقع  آن  تا  بودند.  مختلف  از شهرهای  هسته ها 
قرار  اسالمی  جمهوری  نیروهای  دراختیار  پادگان ها 
خودی  نیروهای  دراختیار  مریوان  پادگان  مثاًل  داشت. 
بود و هنوز سقوط نکرده بود؛ پادگان بانه هنوز سقوط 
و  نکرده  سقوط  هنوز  پادگان  سنندج  در  بود؛  نکرده 

از  زيادی  تعداد   1358 سال  در 

مردم شهرســتان های مريوان، 

پــاوه، ســنندج و بعضــی از 

آذربايجان غربــی،  شــهرهای 

جلوی مجلس خبــرگان قانون 

اساسی تحصن کردند و خواستار 

کردستان  در  انقالب  از  حفاظت 

شــدند.  درنهايت اين افراد به 

اوليه  هسته  و  رفتند  کرمانشاه 

سازمان پيشمرگان مسلمان ُکرد 

شکل گرفت.
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پیشمرگان  به تدریج  بود.  نیفتاده  ضدانقالب  دست  به 
مسلمان کرد سازماندهی اولیه پیدا کردند و با هلی کوپتر 
به همراه نیروهای پاسدار به مراکز شهرهایی مثل مریوان 
براساس  هرکسی  می شدند.  منتقل  مختلف  جاهای  و 
شناختی که از جغرافیای خودش داشت، مسلح می شد 
و به آنجا می رفت. این حرکت ادامه پیدا کرد تا استارت 
اولیه پاک سازی و آزادسازی شهر کامیاران زده شد و اینها 
نقش خودشان را در آنجا به طور معّین و روشن نشان 
دادند و طوری در صحنه عمل وارد شدند که مسئوالن 
و متولیان مدیریت منطقه مثل برادر محمد بروجردی 
سریعاً آنها را سازماندهی کردند تا با یک تشکل منظم، 
شیوه  کنند.  استفاده  نظام اند،  طرف دار  که  افرادی  از 
در  و  پراکنده  به صورت  نقاط  از  بعضی  در  سازماندهی 
در  مثاًل  بود.  و طایفه ای  فامیلی  به صورت  بعضی جاها 
مریوان کهنه پوشی ها، در بانه قادرخان  زاده ها و بهرامی ها 
بودند؛ در سقز فامیلی بود که پدر و بزرگ آن فامیل، 

به دلیل تهدید ضدانقالب منطقه را ترک کرده بود و بقیه 
اعضای خانواده  هم آنجا را ترک کرده بودند. در کرمانشاه 
اینها مراجعه می کردند، سازماندهی می شدند و مجدداً به 
شهرها انتقال داده می شدند و به مرور زمان، این نقش را 
این فرد به صورت طایفه ای توسعه می داد. تا سال ۱359 
این  - سنندج،  کامیاران  پاک سازی جاده  یعنی شروع 
روند ادامه داشت. به هرحال، بخشی از این نیروها تحت 
عنوان پیشمرگ مسلمان بودند. سازمان اولیه  پیشمرگان 
تا  می کرد  پیدا  توسعه  شکل  این  به  مختلف  نقاط  در 
سنندج  پاک سازی  در  شد.  انجام  سنندج  پاک سازی 
تعداد این نیروها افزایش یافت و در ادامه برادر محمد 
بروجردی به آقای مصطفی طیاره مأموریت  داد که این 
نیروها را به  کار گیرد. البته همان پیشمرگان مسلمان 
ُکرد در پاک سازی سنندج نقش تعیین کننده ای داشتند.

در حادثه ای که برای آقای ایرج نصرت زاده اتفاق افتاد، 
که  زمانی  داریم  سپاه  نیروهای  از  نقل  به  مستندات  در 

جمعی از پیشمرگان مسلمان کرد، سپاه پاوه، ۱360
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ستون می خواست از آن جاده کمربندی برود، تعدادی از 
پیشمرگان مسلمان ُکرد می خواستند آن را همراهی کنند، 
ولی برخی فرماندهان نظامی منطقه نمی پذیرند و می گویند 
که با این استدالل ما که خودمان توان از پذیرش نیروهای 
پیشمرگ اجتناب می کردند. ولی شهید بروجردی تعدادی 
به صورت  سنندج  فرودگاه  در  را  پیشمرگ  نیروهای  از 
اولیه شروع  اینکه درگیری  به محض  نگه می دارد.  آماده 
می شود، تعدادی از آنها داوطلــب می شــوند و به کمــک 
ستــون می روند. کمک رسانی 
که  می شود  باعث  ستون  به 
ستون  نیروهای  از  تعدادی 
بتواننــد خودشــان را نجات 
و  بیاینـد  عقب  به  و  دهند 
آسیب پذیری شان کمتر شود.

خالصــه اینــکه سازمان 
پیشمرگان مسلمــان کرد بــا 
سازمانــدهی در کرمــانشــاه 
اولیه آن  شروع شد و هسته 
و  گرفت  شکل  سنندج  در 
در همه شهرها توسعه یافت. 
در  هم  تمرکز  و  توان  عمده 
خود سنندج بود. پیشمرگان مسلمان ُکرد در مریوان و 
بانه مستقل بودند، یعنی برای خودشان یک سازمان رزم 
مستقلی تشکیل داده بودند، ولی زیر نظر سپاه فعالیت 
تعداد  اینکه  به دلیل  کامیاران  و  سقز  در  اما  می کردند. 
پیشمرگان کم بود، با بقیه سازمان رزم ما ترکیب شدند. 
در پاوه و سردشت هم تعدادی از پیشمرگان را به صورت 
مستقل در دسته های ۱5 یا 20 نفره داشتیم. بعدها این 

سازمان در سپاه ادغام شد.۱

هدف از تشکیل پیشمرگان مسلمان
اهداف عمده ای که این سازمان در راستای آنها شکل گرفت 
عبارت بود  از: پاک سازی مناطق کردستان از دشمنان، تبلیغ 
دین مبین اسالم و اثبات حقانیت جمهوری اسالمی، جدایی 
صف مردم از ضدانقالب، مقابله با تاکتیک دشمن در ایجاد 
تفرقه بین شیعه و سنی، برقراری امنیت در منطقه به دست 
ساکنان آن و استفاده از امکانات و تجارب متقابل نیروهای 
بومی و غیربومی و تالش برای جذب افراد فریب خورده و 
سازماندهی افراد برای خدمات رسانی به مردم... . پس فقط 
اینها سالح دست بگیرند. این بندگان خدا  این نبود که 
شبانه روز توی این روستا، با این فامیل، با این قبیله و با آن 
عشیره می رفتند صحبت می کردند و انقالب را برای آنها جا 
می انداختند. شهید بروجردی ستاد عملیات غرب را تشکیل 
می دهد، سازماندهی مهاجرین را شروع می کند، وفاداران به 
انقالب را شناسایی می کند و مرتب توسعه می دهد. جذب 
نیرو می کند، برنامه ریزی آموزشی می کند. ما فرهنگ سازی 
کردیم و نیروهای اعزامی را مهاجرین نامیدیم و پیشمرگان و 
نیروهای مردمی محل را انصار نام نهادیم. این صبغه را ما در 
صدر اسالم هم داشتیم. ما شهدای بزرگی در بین پیشمرگان 
داشتیم؛ شهید محمدامین رحمانی، شهید عثمان فرشته، 

شهید شبلی، شهید کاک سعید توفیقی، فرید تعریف.

ویژگی های سازمان پیشمرگان
یکی از ویژگی های این سازمان، گسترش سریع سازمان 
رزم بود و انعطاف پذیری بی نظیر آنها، به طوری که به تنهایی 
یک مأموریت را در دل دشمن بر عهده می گرفتند. ترمیم 
سازمان نیز به خوبی انجام  می شد و به مجرداینکه یکی از آنها 
در سازمان آسیب می دید، فرد دیگری جایگزین او می شد. 
پیشمرگان چابکی و چاالکی خاصی داشتند و توانایی رزمی 

ســازمان  اوليــه  هســته 
کرد،  مســلمان  پيشمرگان 
در ســنندج شــکل گرفت. 
عمده تــوان و تمرکز هم در 
در  بعدها  و  بود  سنندج  خود 
يافت.  توســعه  شهرها  همه 
در  ســازمان  اين  نهايت  در 

سپاه ادغام شد.
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آنها ده برابر توانایی رزمی کومه له و دموکرات بود. آنها پابه پای 
ضدانقالب در کوهستان می رفتند و مبارزه می کردند. وقتی  
بروند،  عملیات  به  می خواستند  ضدانقالب  گروهک های 
بار  عملیاتی  مهمات  و  ساعته   48 جیره  و  کوله پشتی 
می کردند، ولی پیشمرگان مسلمان چون عقیدتی بودند، 
یک دستمال بر کمر می بستند و با تکه ای نان به عملیات 
می رفتند. پیشمرگان کرد، هم فعالیت فرهنگی، هم فعالیت 
سیاسی و هم فعالیت تبلیغاتی برای نظام می کردند. در 
عملیات سپاه، حضور داوطلبانه داشتند و در جنگ هایی که 
حضور پیدا می کردند، به کمک سپاهیان می رفتند و برای 
این کار پولی نمی خواستند. مقاومت و دقت کامل در نبرد از 

دیگر ویژگی های پیشمرگان بود.

سازماندهی و استعداد پیشمرگان مسلمان کرد
رستگارپناه دراین باره می گوید: شکل و شمایلی که سازمان 
پیشمرگان در سنندج به خود گرفت، سبب شد سازمان 
بنابر  پیدا کند.  و ساختاری  و سازمان  تمرکز  پیشمرگان 
چیزی که در ذهن من است، در مرداد سال ۱359 قرار 
بر این شد که از این به بعد اگر نیروهای بومی می خواهند 
بیایند جذب شوند، تشکیل پرونده اولیه ای داده شود و با 
تأیید دو نفر از نیروهای پیشمرگان مسلمان ُکرد که شاخص 
و سرشناس اند، ما به اینها اسلحه بدهیم. سازماندهی خاصی 
هم نبود. همان طور که در خود سنندج جذب می شدند، در 
شهرستان های مختلف هم جذب می شدند. هسته اولیه این 
تشکیالت هم با به کارگیری چند نفر از نیروهای بومی شکل 
می گرفت. مثالً یک نفرشان را مسئول عملیات و یک نفر 
را هم مسئول پشتیبانی گذاشتیم. آنجا یک ستاد مانندی 
را ستاد  البته نمی شود اسمش  بودند که  را تشکیل داده 
گذاشت. چند نیرو بودند که گوشه ای از ساختمان سپاه فعلی 

را در بلوار شهید شبلی سنندج، برای این کار سازمان دادند 
و بعد هم به باشگاه افسران منتقل شدند. این حالــت که 
پیــش آمــد، در شهرهــای مختلف هم بنا به فراخوری 
که سپــاه توسعه پیدا کرد و واحدهایش افــزایش یافت، 
سازمان پیشمرگان را افزایش داده بودند. مثالً در مریــوان 
ظرفیت باالتر و استعدادشان بیشتر بود و با تــالش برادر 
احمد متوسلیان تحت عنــوان سپاه بومی شکل داده شــدند 
و غیرازاین یک کمیته شهری هم راه انداخته بودند که بیشتر 

متشکل از فرزندان دانش آموز 
از  بعضی  بود.  بومی  نیروهای 
آنها که ادامه تحصیل نمی دادند 
و سن های پایینی داشتند، در 
کمیته شهری مسلح می شدند 
و شب ها برای گشت در شهر 

مریوان از آنها استفاده می شد.
در کامیــاران هم هستـه 
اولیـه ای شکل  گرفتــه بــود 
در  که  اینها  از  تعــدادی  و 
کرمانشاه بودند، در آنجا شکل 
و ساختار پیدا کردند. در سقز، 
به فراخور  بانه و دیواندره هم 

ما  و  داشتند  اولیه ای  شکل  داشت،  وجود  که  استعدادی 
سازمانی را در سنندج تشکیل دادیم و به شهرستان هایی که 
می رفتیم با فرماندهان سپاه صحبت می کردیم و می گفتیم 
اینها را به این شکل به کار بگیرید. این سازمان تا سال ۱359 

چنین توسعه ای را پیدا کرد.
در سال ۱360 توسعه  سازمانی مستقل پیشمرگان 
در  اولیه  سازماندهی  یک  به صورت  کرد  مسلمان 
سنندج دنبال شد و ما گردان های حضرت رسول)ص( 

در سال 1360 توسعه سازمانی 
مستقل پيشــمرگان مسلمان 
کرد به صورت يک سازماندهی 
اوليه در ســنندج دنبال شد و 
ما گردان  های حضرت رسول)ص( 
يا نبی اکرم)ص( را با اين نيروها 

سازمان داديم.
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یا نبی اکرم)ص( را با این نیروها سازمان دادیم. 
نوع  این  استعداد  بیشترین  که  است  ذهنم  در 
نیروهای بومی را در شهرستان مریوان داشتیم. حتی 
در شهرستان مریوان بعد از آغاز جنگ، نیروهای اعزامی 
کافی برای ما نمی آمد و اینها را سازماندهی می کردیم. 
ما آموزش آنجا را ۱5 روزه گذاشته بودیم. از روستاهای 
مختلف سهمیه داده بودیم، نفرات که جمع می شدند، 
که  پدافندی  در خطوط  را  آنها  و  روزه می آمدند   ۱5
برای مقابله با عراق ایجاد کرده بودیم، می فرستادیم و 
اسمشان را بسیج بومی گذاشته بودیم. یک بسیج اعزامی 
داشتیم که از استان های دیگر می آمدند، اما اسم اینها را 
بسیج بومی گذاشتیم؛ بیشترین استعداد نیروهای بومی 
در مریوان بود. بعد در سنندج، بانه، کامیاران، دیواندره، 
سقز و درنهایت سردشت از این نیروها داشتیم. چون  
خودم اواخر نیمه دوم سال ۱359 و سه ماهه اول سال 
۱360 مرتب به این شهرها می رفتم، می دیدم که به 
این شکل این سازمان ها آنجا تشکیل  شده بود. تقریباً 
پتانسیل و توانایی هر شهرستان را در تهیه برآوردها برای 
طرح عملیاتی و پاک سازی ها لحاظ می کردیم. این طور 
شد که هم زمان با شکل گیری سپاه های شهرستان ها، 
نیروهای بومی هم به این شکل سازماندهی شدند. سپاه 
از مسائلشان  اولیه، خیلی  شهرستان ها هم در مرحله 
را مستقیم با استان مربوطۀ خودشان حل می کردند. 
جمع بندی  این  به   ،۱359 سال  اواخر  از  کم کم  ولی 
رسیدیم که تشکیالت سپاه کردستان شکل بگیرد. با 
حضور شهید ناصر کاظمی در سال ۱360 این سازمان 
شکل بهتری به خودش گرفت. با استمرار حضور ناصر 
کاظمی و رابطه عاطفی و اخالقی که با رده های مختلف 
سپاه  ساختار  از  تبعیت  بود،  کرده  پیدا  شهرستان ها 

کردستان بیشتر شد. به موازات این شکل گیری، سازمان 
پیشمرگان مسلمان ُکرد هم این شکل گیری و انسجام 
را طبیعتاً پیدا کرد. این  یک تصویر کلی از راه افتادن 

سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد بود که عرض کردم.2

کیفیت توان رزم پیشمرگان مسلمان کرد
رستگارپناه در ادامه افزود: در سال های اولیه باوجوداینکه 
نیروهای بومی را آموزش می دادیم یا کالس های توجیهی 
یا آموزش هفتگی یا ۱5 روزه، یک ماهه یا 45 روزه برای 
آنها می گذاشتیم، اکثر قریب به اتفاق آنها با سالح انفرادی 
آشنایی داشتند. برای سالح های دیگر مثل آر.پی. جی، 
نارنجک تفنگی که آن موقع دراختیار ما بود و حتی برای 
استفاده از بی سیم مجبور بودیم کالس آموزشی مثاًل نیم 
روزه یا یکی ، دو روزه برای نحوه به کارگیری تجهیزات 
تشکیل دهیم. این طوری آموزش های پراکنده و بنا به 
فراخور و نیازی که بود را انجام می دادیم؛ اما می توان گفت 
در صحنه نبردهای مختلف، توان رزمی نیروهای بومی 
باالتر از حتی نیروهای اعزامی بود. ما در پاک سازی هایی 
که انجام می دادیم، یا به صورت ترکیبی از پیشمرگان 
استفاده می کردیم یا در اکثر قریب به اتفاق مانورهایی که 
انجام می شد، 5 نفر از نیروهای بومی به عنوان گروه یک 
یا دو، در نوک حمله با دیگر نیروها شرکت می کردند. در 
سال های ۱359 و ۱360 نیروهای پیشمرگان مسلمان 
کرد ازنظر شرایط جسمی، توانمندی در تردد، استقامت 
در سختی طول مسیر و شیوه جنگیدن با ضدانقالب 
بهتر از دیگر نیروها عمل می کردند. ولی بعضی  اوقات 
به صورت  آنها  چون   می شد،  زیاد  ضدانقالب  فشار  که 
سنتی و موردی به این شکل سازمان پیدا کرده بودند 
و توان داشتند، نمی توانستند برای پاک سازی استمرار و 
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مقاومت داشته باشند. بنابراین دراین باره به این نتیجه 
می خواهد  که  پاک سازی هایی  در  که  بودیم  رسیده 
نیروهای بومی  از  به صورت ترکیبی  انجام شود، حتماً 
و نیروهای اعزامی که سازمانی اند، استفاده کنیم. توان 
رزمی و قدرت بدنی نیروهای بومی به مراتب باالتر از توان 
نیروهای اعزامی اولیه ما بود، ولی این جور نبود که این 
اعزام  وضع عمومیت داشته باشد. در سال ۱359 که 
نیروهای بسیجی شکل  گرفته بود و کم کم بسیجی ها 
می آمدند، از بین بچه هایی که از استان های مختلف به 
عضویت سپاه درمی آمدند، موارد و شاخص هایی داشتیم 
که توانایی بچه های بسیجی و پاسدار در نبرد و مقابله 
با دشمن از توان نیروهای بومی باالتر بود. ازطرف دیگر، 
قدرت سازماندهی، مدیریت و کنترل عملیات به دست 
درمجموع،  ولی  گرفت.  بیشتر شکل  اعزامی  نیروهای 
توان رزمی نیروهای بومی باالتر از نیروهای اعزامی بود. 
البته باز در شهرستان های مختلف فرق می کرد. نیروهای 

بومی در مریوان توان بسیار باالیی داشتند، ولی در سقز 
و بانه این توان کمتر بود. من می توانم به این مسئله 
سال ۱359  در  شهرستان ها  همه  در  که  کنم  اذعان 
و ۱360 حداقل در یک یا چند مرحله عملیات برای 
تعاقب ضدانقالب و پاک سازی ها، من از پیشمرگان یا 

نیروهای بومی استفاده کردم.3

برخی شهدای شاخص و اقدامات عمده سازمان 
پیشمرگان مسلمان کرد

بارها  که  کرد  مسلمان  پیشمرگان  از  برخی  اسامی 
عبارت   رسیدند،  شهادت  به  گرفتند  قرار  ترور  هدف 
سنندج  در  بار  سه  که  غمیان  مسعود  شهید  از:  است 
غفوری،  علی  شهید  جماران،  عبداهلل  شهید  شد،  ترور 
احمدی،  ناصر  شهید  سیدپناهی،  شمس الدین  شهید 
شهید اسماعیل دوراجی، شهید چاپاری، مرحوم رحیم 
علی طهماسبی،  رضایی، شهید  احمدی، شهید خلیل 

جمعی از پیشمرگان مسلمان کرد، کردستان، ۱360.
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پیکی،  اقبال  شهید  حسین پناهی،  سیدصدیق  مرحوم 
شهید  صالحی،  حاجی  شهید  عراقی،  حامد  شهید 
سیدعطاءاهلل حسینی، شهید عبداهلل ترک، شهید رشید 
محمدرضایی، شهید فرهاد رستمی، شهید عزیز خدیور، 
شهید  فرشته،  حاجی  شهیده  زارعی،  عزت اهلل  شهید 
جالل بارنامه ، شهید قادر خان زاده، شهید بهرامی و... . 
مناطق کردنشین کشور، امنیت و آرامش امروز خود را 
پیشمرگان  این  جان فشانی های  و  فداکاری ها  مدیون 
بدون  و  است  کرد  مسلمان 
آنها  زحمات  قدردان  شک 

می باشد.
پیشمــرگان  ســازمان 
همــه  در  کــرد  مسلمــان 
پاک سازی هـای کردســتــان 
شرکت داشتنــد. در سازمان 
رزمــی که در ســال  ۱363 
بــرای این افراد ایجاد شــده 
تحــت  گردان هــایی  بــود، 
رســول)ص(  حضــرت  عنوان 
و نبی اکرم)ص( و گروهان های 
ضربت نبی اکرم)ص( و حضرت 
رسول)ص( شکل  گرفته بود. یگان حزب اهلل ازجمله یگان هایی 
بود که مسلح  تسلیم شده تشکیل  شده  افراد  از  بود که 
می شدند و با کومه له و دموکرات می جنگیدند. پیشمرگان 
مسلمان کرد در اولین عملیات آزادسازی کامیاران، پاوه، 
روانسر و جوانرود پابه پای رزمندگان اسالم جنگیدند. آنها در 
آزادسازی سنندج نیز بسیار نقش آفرین بودند. در آزادسازی 
عملیات های  در همه  و  داشتند  بانه هم شرکت  و  سقز 
پاک سازی و دفاع از مرز در جنگ با عراق حضور داشتند. 

هنوز هم در منطقه مریوان، بانه، سردشت و پیرانشهر این 
افراد در دفاع مرزی حضور دارند.

ضدانقالب  پیشمرگان  به وسیله  ضدانقالب  تعقیب 
تسلیم شده از دیگر اقداماتی بود که نیروهای پیشمرگ 
دموکرات  تسلیمی  پیشمرگان  از  ما  می دادند.  انجام 
از  یکی  و  کردیم  درست  را  حزب اهلل  یگان  کومه له،  و 
را  اینها  کردیم.  آن  فرمانده  را  خودمان  پیشمرگان 
می فرستادیم سراغ ضدانقالب و تلفات خیلی سنگینی 
را هم از دشمن می گرفتیم. بین اینها شهید هم داریم. 
تا دیروز در جبهه  برای فردی که  چقدر ُحسن عاقبت 
کفر بوده، اما امروز بعدازظهر آمده توی جبهه اسالم قرار 
ما  پیشمرگان  است!  رسیده  شهادت  مقام  به  و  گرفته 
زحمات زیادی کشیدند. ورود سازمان پیشمرگان مسلمان 
ُکرد به صحنه مبارزه با گروه های ضدانقالب در منطقه، 
ضمن افزایش توانمندی های دفاع مردمي، مانع از بازگشت 
گروهای ضدانقالب به شهرها و روستاها شد. در نتیجه، 
مراکز جمعیت به عنوان نقطه اتکا، از کنترل ضدانقالب 
خارج و ضدانقالب متکي به جغرافیا شد؛ جغرافیایي که 
در زمستان مزیتی نداشت. حمایت و پشتیباني فعال مردم 
مزایاي چشمگیري شامل کسب اطالعات، به دست آوردن 
تدارکات و تأمین نیروي انساني براي مدیریت بحران در پي 
داشت. جدایي و محرومیت گروه هاي شورشي از جمعیت 
غیرنظامی، آنها را از مزایاي حیاتي محروم کرد؛ موضوعی 
از  می کرد.  غیرممکن  برای شورش  را  مبارزه  تداوم  که 
سوي دیگر، برخورداري از مشارکت مردم، ضمن افزایش 
مشروعیت نظام، فرصتي فراهم آورد که دولت سازمان های 
خود را در زمیــنه فعالیــت های اجتماعــي، اقتصادي و 
فرهنگي تقویت کند و سازمان های جدید را براي توسعه 

منطقه به وجود آورد.

تسليمی  پيشــمرگان  از  ما 
يگان  کومه له،  و  دموکــرات 
حزب اهلل را درســت کرديم و 
يکی از پيشــمرگان خودمان 
کرديــم.  آن  فرمانــده  را 
تعقيب ضدانقالب به وســيله 
اقدامات  ديگر  از  پيشمرگان 

اين گروه بود.
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برخی عملیات های سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد
مشترک  به صورت  سازمان  این  عملیات های  عمده 
و  تعدد  تنوع،  می شد.  اجرا  ارتش  و  سپاه  نیروهای  با 
پراکندگی عملیات آنها بسیار بود، به همین دلیل در 
به صورت  سازمان  این  که  عملیات هایی  به  فقط  اینجا 

مستقل اجرا کرده است، اشاره می شود:
با حزب منحل شده دموکرات و عوامل  - درگیری 

حزب بعث عراق در جوانرود، مورخ ۱5 بهمن ۱358.
- درگیری با ضدانقالب در روستای باخله در محور 

کامیاران سنندج، مورخ ۱4 فروردین ۱359.
ده ریش  روستای  در  ضدانقالب  با  درگیری   -

کرمانشاه، مورخ ۱6 فروردین ۱359.
با عملیات ضدانقالب در منطقه سنندج،  - مقابله 

مورخ ۱2 اردیبهشت ۱359.
- درگیری ۱۱ ساعته با ضدانقالب در روستای چیالنه 
علیا و سفال، میرعبدلی و الران پاوه، مورخ 29 اردیبهشت 

.۱359
- عملیات پاک سازی 5 روستا در منطقه پاوه، مورخ 

30 اردیبهشت ۱359.
- عملیات پاک سازی ۱۱ روستا در اطراف باینگان 

پاوه، مورخ 2 خرداد ۱359.
در  دموکرات  منحل شده  حزب  مقر  به  حمله   -

واش کن ارومیه، مورخ 3 خرداد ۱359.
- واردکردن تلفات سنگین به ضدانقالب و اشرار در 

منطقه اشنویه، مورخ ۱8 تیر ۱359. 
- عملیات پاک سازی آبادی نران سنندج، مورخ ۱7 

مرداد ۱359. 
- درگیری با ضدانقالب در محله عباس آباد سنندج، 

مورخ 2۱ مرداد ۱359. 

 2۱ مورخ  سنندج،  در  ضدانقالب  با  درگیری   -
شهریور ۱359. 

- حمله به پاسگاه عراقی در منطقه سیاناو مریوان، 
مورخ 3 مهر ۱359. 

در  روز   5 مدت  به  رزگاری  مزدوران  با  درگیری   -
سنندج، مورخ ۱7 مهر ۱359. 

- درگیری با افراد حزب منحل شده دموکرات در باینگان 
پاوه، مورخ ۱8 مهر ۱359. 

پاک سازی  عملیــات   -
روستــاهای باباریز، کوله سره و 
چند روستای دیگر در سنندج، 

مورخ 30 مهر ۱359. 
- درگیــری با نیروهـــای 
حزب منحل شده دموکرات در 
محور باباریز مرزه در سنندج، 

مورخ 30 مهر ۱359. 
روستاهای  پاک سازی   -
تازه آباد، گزگزآبــاد، آلبــالغ، 
هانیــس، خیــاره، دوالب و 
مادیان دول سنندج، مورخ ۱0 

آبان ۱359. 
با  درگیری  و  مریوان  شیخان  منطقه  تا  پیشروی   -
نیروهای ضدانقالب و ارتش بعث عراق، مورخ 24 دی ۱359. 
- پاک سازی روستاهای دره  وزان در حومه مریوان، 

مورخ 27 دی ۱359. 
- پاک سازی روستاهای ماسیدر و مله لنج مریوان، 

مورخ ۱6 بهمن ۱359. 
- درگیری با ضدانقالب در روستاهای قلعه کیله و 

خوش مقام بیجار، مورخ 26 بهمن ۱359. 

ورود سازمان پيشمرگان مسلمان 

ُکرد به صحنه مبارزه با گروه های 

ضدانقالب در منطقه، ضمن افزايش 

توانمندی های دفاع مردمي، مانع از 

به  ضدانقالب  گروه های  بازگشت 

شهرها و روستاها شد. در نتيجه 

نقطه  به عنــوان  جمعيت  مراکز 

اتکا، از کنترل ضدانقالب خارج و 

ضدانقالب متکي به جغرافيا شد؛ 

جغرافيايي که در زمستان مزيتی 

نداشت.
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- درگیری با ضدانقالب در منطقه جوانرود، مورخ 
27 اردیبهشت ۱360. 

- حمله چریکی به ماشین سرهنگ قادری فرمانده 
عملیات حزب منحل شده دموکرات در مریوان، مورخ 6 

مرداد ۱360. 
- پاک سازی روستای خرکه از توابع سنندج، مورخ 

۱4 مرداد ۱360. 
- درگیری با عناصر ضدانقالب در روستاهای گردیان 

از توابع سلماس، مورخ 25 مرداد ۱360. 
بانه،  نیزه رود  روستای  در  با ضدانقالب  درگیری   -

مورخ ۱ آذر ۱360. 
نیروهای گروهک مزدور رزگاری در  با  - درگیری 
روستای گل تپه از توابع دیواندره، مورخ 7 دی ۱360. 

جانوران  روستای  در  ضدانقالب  با  درگیری   -
مریوان، مورخ 24 خرداد ۱36۱. 

سردشت،  توابع  از  بریسو  روستای  پاک سازی   -
مورخ 20 تیر ۱362. 

منطقه  در  ضدانقالب  با  مقابله  عملیات  اجرای   -
سردشت، مورخ 29 آبان ۱362.

- اجرای عملیات کمین در مدخل ورودی روستای 
سرگرد  هیز  نیروهای  علیه  ارومیه  توابع  از  ایشکه سو 

عباسی در اردیبهشت  ۱364. 4

برخی دستاوردهای سازمان پیشمرگان مسلمان کرد
گروهک های  لوث  از  کردستان  منطقه  پاک سازی   
حقانیت  اثبات  و  اسالم  مبین  دین  تبلیغ  کردی، 
جمهوری اسالمی از دستاوردهای سازمان پیشمرگان 
دست  به  اسلحه  فقط  افراد  این  بود.  کرد  مسلمان 
نمی گرفتند، بلکه شبانه روز در روستاها و عشیره های 

آنها  برای  را  انقالب  و  می کردند  صحبت  مختلف 
و  شهیدانشان  خون  پایمال نشدن  می انداختند.  جا 
سازمان  اهداف  از  امام،  و  انقالب  به  وفاداری  اثبات 
انقالب  به  را  وفاداری شان  بود،  مسلمان  پیشمرگان 
ثابت کردند. انجام کارهای عملیاتی، تقابل با انحرافی 
انتشار  و  بودند  کرده  ایجاد  کردی  گروه های  که 
بیانیه های متعدد در آن شرایط، ازجمله کارهای مهم 
و تأثیرگذار پیشمرگان مسلمان کرد بود. پیشمرگان 
نقاط  در  اتفاقاتی که  و  درباره  حوادث  مسلمان کرد 
اطالعیه  به طورمرتب  می داد،  رخ  کردستان  مختلف 
صادر و در بین مردم پخش می کردند. ورود سازمان 
پیشمرگان مسلمان ُکرد به صحنه مبارزه با گروه های 
توانمندی های  افزایش  ضمن  منطقه،  در  ضدانقالب 
ضدانقالب  گروهای  بازگشت  از  مانع  مردمي،  دفاع 
مراکز جمعیت  نتیجه  در  روستاها شد.  و  به شهرها 
و  خارج  ضدانقالب  کنترل  از  اتکا،  نقطه  به عنوان 
در  به جغرافیا شد؛ جغرافیایي که  ضدانقالب متکي 
فعال  پشتیباني  و  حمایت  نداشت.  مزیتی  زمستان 
اطالعات،  کسب  شامل  چشمگیري  مزایاي  مردم 
به دست آوردن تدارکات و تأمین نیروي انساني براي 
مدیریت بحران داشت. جدایي و محرومیت گروه هاي 
مزایاي  از  را  آنها  غیرنظامی،  جمعیت  از  شورشي 
حیاتي محروم کرد؛ مزایایي که تداوم مبارزه را برای 
شورش غیرممکن می کرد. از سوي دیگر برخورداري 
نظام،  مشروعیت  افزایش  ضمن  مردم،  مشارکت  از 
را  خود  سازمان های  دولت،  که  آورد  فراهم  فرصتي 
در زمینه فعالیت های اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
توسعه  براي  را  جدید  سازمان های  و  کند  تقویت 

منطقه به وجود آورد.
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از  رهبری  معظم  مقام  تجلیل  و  امام)ره(  تشکر 
پیشمرگان مسلمان کرد

حضرت امام خمینی)ره( در تقدیر از پیشمرگان مسلمان 
که  پیشمرگ  جوان های  این  از  »من  کرد  فرمودند: 
لشکر  و  هستند  اسالم  فداکار  کردند  اثبات  به راستی 
پیغمبر اسالم هستند، تشکر می کنم. من به شما عالقه 
فرزند،  به  پدر  یک  و  مسلم  به  مسلم  یک  عالقه  دارم، 
و شما را دعا می کنم. از وقتی که شما قیام کرده اید در 
مقابل اشرار و در مقابل اشخاصي که می خواستند نهضت 
اسالمي را سرکوب کنند، من از شما با تمام قوا پشتیباني 
اسالم  براي  ان شاءاهلل  را  شما  خداوند  کردم.  دعا  هم  و 
حفظ کند و شما جوان ها را در پیشگاه خداي مقّدس 
بزرگ آبرومند کند. شما می دانید که ما غرضی در این 
مسائل نداشتیم جز اینکه حکومت جبار برود تا به جای او 
حکومت اسالم برگردد. اینهایی که در طول این مدت چه 
در کردستان و چه در جاهای دیگر با این نهضت مقابله 

کردند، اشخاصی بودند که از اسالم اطالعات نداشتند و 
نمی خواستند حکومت اسالم برقرار باشد.5« مقام معظم 
رهبری نیز در جمله ای در این زمینه می فرمایند: من در 
همین جا باید یاد جوانان دالور پیشمرگان مسلمان کرد 
از  پیر که  و  از جوان  این مردان دالور  بدارم.  را گرامی 
روزهای اول و سال های اول پیروزی انقالب، اینجا قیام 
ما  را  آنها  فداکاری  نظیر  که  دشمن  درمقابل  و  کردند 
کمتر در هر نقطه دیگری دیده ایم، ایستادند. دلیلش را 
بگوییم؛  نمی خواهم  به گزاف  سخن  چون  بکنم،  عرض 
حقیقت قضیه این است که برادر بسیجی یا پاسدار در 
هر نقطه ای، در هر استانی، در چشم مردم با یک عظمتی 
موردتوجه قرار می گیرد، مردم در سایه امنیت او احساس 
امنیت می کنند. جوانان پیشمرگان مسلمان کرد در این 
نقطه و به خصوص در مناطق نزدیک مرز، درحالی که خود 
حافظ امنیت کوچه و بازار و شهر و بیابان بودند، دشمنان 
از آنها انتقام می گرفتند؛ گروه های مسلح مزدور دشمن 

شهید محمد بروجردی، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(.
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به انتقام رشادت های این جوانان، حتی گاهی خانواده های 
آنها را از دم تیغ بی رحمانه جنایت خودشان گذراندند، 
ایستادند،  مشکالت  این  درمقابل  مردان شجاع  این  اما 
صبر کردند. لذاست که من از صمیم قلب معتقدم که 
جوانان دالور پیشمرگان مسلمان کرد در شماره اول و 
در صف مقدم دالوران این کشور قرار دارند.6 این تعبیر 
مقام معظم رهبری نشان می دهد که پیشمرگان مسلمان 
کرد در آن مقطع، در حد توانشان، دین خود را ادا کردند 
و دستاوردهای بسیار مهمی را به منصه ظهور گذاشتند. 
وحدت عملی بین شیعه و سنی و رزمندگانی که علیه 
دشمن می جنگیدند، در آنجا کاماًل ظهور و بروز یافت. در 
عناصر گردان های ضربت و گردان های جنداهلل در همه 
برادران  از  بودند  مقدسی  ترکیب  کردستان،  شهرهای 
پاسدار، بسیجی، ارتشی، نیروهای ژاندارمری و نیروهای 
پیشمرگان مسلمان کرد؛ یعنی یک وحدت مقدس که 
هم امنیت و آسایش را به آن منطقه بازگرداند و هم طعم 
شیرین وحدت را به همه چشاند و کارهایی که در سایه 
وحدت می توان انجام داد را عماًل به منصه ظهور گذاشت.

 
نتیجه گیری

در  اسالمی  انقالب  پیروزی  و  طاغوت  رژیم  سقوط  با 
به وجود  نوپا  نظام  این  برای  بهمن ۱357، مشکالتی 
نهادهای  در  خود  حضور  با  انقالبی  جوانان  ولی  آمد، 
تثبیت  راستای  در  سپاه،  و  کمیته ها  ازجمله  انقالبی 
از  یکی  کردند.  جان فشانی  اسالمی  انقالب  حاکمیت 
مناطقی که در ابتدای انقالب به دالیلی متعدد دچار 
بحران شده بود، مناطق غرب و شمال غرب یا به عبارتی 
مخالف  و  معاند  گروه های  که  بود  کردنشین  مناطق 
انقالب در آن مشکالتی را برای نظام و مردم ایجاد و 

شروع به بحران آفرینی کردند. با ورود نیروهای مردمی 
و نظامی از سراسر کشور به این مناطق به منظور مقابله 
از  تعدادی  امنیت،  تأمین  و  ضدانقالب  گروه های  با 
مردم بومی استان کردستان نیز در کمیته های موقت 
مناطق  امور  اداره  دست گرفتن  برای  اسالمی  انقالب 
اول و دوم  شهری و روستایی فعال شدند. در مقاطع 
نبرد در کردستان، تحرکات ضدانقالب به حدی شدت 
و  مردم  از  بسیاری  فشارهایشان  براثر  که  بود  گرفته 
نیروهای  از  استان کردستان که  مسئوالن کمیته های 
بومی بودند، به استان های هم جوار ازجمله کرمانشاه و 
همدان و در مواردی به تهران مهاجرت کردند. به دنبال 
کردنشین  شهرهاي  مردمي  کمیته های  سرکوب 
مهم  اقدامات  از  یکي  ضدانقالب،  گروه های  به دست 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، بسیج مردم و تشکیل 
سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد بود. محمد بروجردی 
به عنوان فرمانده سپاه منطقه7  کشور که آن زمان در 
بعد  و  داشت  منطقه حضور  در  بود،  مستقر  کرمانشاه 
را  گسترده ای  و  ارتباط جدی  مسئولیت  این  قبول  از 
با مردم بومی منطقه به ویژه شهرهای کردنشین غرب 
کشور برقرار کرد. وی به نحو بسیار شایسته و مناسبی 
از اعضای کمیته های انقالب که مجبور به ترک استان 
کرد.  استقبال  کرمانشاه  در  بودند،  شده  کردستان 
اولیه تأسیس سازمان پیشمرگان کرد در همان  طرح 
روزهای اول سال ۱358 و قبل از آغاز جنگ تحمیلی 
تعدادی  و  بروجردی  محمد  تالش  با  و  کرمانشاه  در 
انقالب  کمیته  اعضای  و  منطقه  بومی  نیروهای  از 
اسالمی که مجبور به ترک کردستان شده بودند، شکل 
منطقه  بومی  نیروهای  مشارکت  با  بروجردی  گرفت. 
پیشمرگان  سازمان  اسالمی،  به  نظام  عالقه مندان  و 
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مام  و سپس  داد  تشکیل  در سنندج  را  ُکرد  مسلمان 
کرد.  منصوب  آن  فرمانده  به عنوان  را  احمدی  رحیم 
کرمانشاه،  در  این سازمان  اصلي  با شکل گیری هسته 
شاخه های آن در شهرهاي مختلف کردستان تشکیل 
شد و در سراسر مناطق کردنشین توسعه و گسترش 
ُکرد،  مسلمان  پیشمرگان  سازمان  تشکیل  با  یافت. 
کردستان  مردم  سازمان یافته  حرکت  بستر  و  زمینه 
برای تأمین امنیت منطقه کردستان تشکیل شد. بعد 
از گذشت چند سال، سازمان پیشمرگان ُکرد مسلمان 
به  جایی رسید که در بسیاری از عملیات های مقابله با 
ضدانقالب و همچنین هشت سال دفاع مقدس نقشی 
ویژه و حیاتی بر عهده گرفت. این سازمان در ادامه راه، 

خدمات شایسته ای را به  نظام اسالمی کرد و سهم بسیار 
استان  در  امنیت  نهادینه کردن  و  تأمین  در  را  زیادی 
کردستان بر عهده داشت. با تأسیس و راه اندازی اولیه 
سازمان پیشمرگان مسلمان کرد و عضویت بسیاری از 
نیروهای بومی در آن، خیلی سریع تر از آنچه مؤسسان 
فکر می کردند، این سازمان شکل رسمی به خود گرفت 
و به عنوان یک نیروی چریکی و عملیاتی در صحنه های 
مختلف به دفاع از کیان نظام اسالمی پرداخت. درواقع 
ابتکار شهید محمد بروجردی، مردمی کردن امنیت  با 
ُکرد مدیریت  در کردستان شکل گرفت و خود مردم 
صحنه مبارزه با گروه های ضدانقالب را بر عهده گرفتند 

و نقش تعیین کننده ای در این زمینه داشتند.



شکل گيری سازمان پيش مرگان مسلمان ُکرد

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

42

منابع و مآخذ:
۱. رضا صادقی، تاریخ شفاهی سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن 

رستگارپناه، جلسه پنجم، صص4-5.
2. همان، صص9-۱۱.

3. همان، صص۱۱-۱2.
4. تاریخ بیست ساله پاسداری از انقالب اسالمی در غرب کشور؛ 
 نتایج و دستاوردها، کتاب ششم، مصطفی ایزدی، جواد استکی و مسعود 

یاران، دانشگاه امام حسین)ع(، مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه امنیت 
پایدار، پروژه شهید بروجردی، صص57-59.

5. آیت اهلل روح اهلل موسوی خمینی، سخنرانی در جمع نمایندگان 
سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد، 2۱ تیر ۱359، تهران، جماران.

6. آیت اهلل سیدعلی خامنه ای، بیانات در دیدار با مردم سقز، 29 
اردیبهشت ۱388.


