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روند آزادسازی مناطق کردنشین غرب ایران 
در ابتدای انقالب اسالمی

1. مقدمه
نخستین روزهــای پیروزی انقالب اســالمی درحــال 
سپری شدن بود که مشکالت متعددی دامن کشور را 
فراگرفت. حسب طبیعت همه انقالب ها که در بحبوحه 
روزهای آغــازین خود بــروز تنش به واسطه درگیــری 

بخش های مختلف نظام کهنه و جدید را تجربه می کنند، 
و حوادث  بحران ها  ابتدا  از همان  نیز  ایران  انقالب  در 
متعددی رخ نمود. در فضای انقالبی آزاد بعد از سقوط 
رژیم پهلوی، بستر مناسبی برای تضارب آرای گروه ها 
و  مرزبندی  شفاف شدن  با  ادامه  در  اما  آمد،  فراهم 

با پیروزی انقالب اسالمی، بحران های متعددی سراسر ایران را فراگرفت که یکی از مهم ترین آنها بروز 
آشوب در مناطق غربی کشور و شعله ورشدن اندیشه تجزیه طلبی میان برخی گروه های کردی بود. این 
ناآرامی ها به تسلط چند حزب کرد بر برخی شهرها و مناطق مرزی انجامید. گروه های حسن نیت مأمور 
از جانب دولت مرکزی در چندین مرحله با این احزاب وارد مذاکره شدند که توافقاتی هم در پی داشت، 
امام  مسالمت آمیز،  راه های  به بن بست رسیدن  با  یافت.  ادامه  آشوب ها  و  گرایید  ناکامی  به  عمل  در  اما 
خمینی فرمانی مبنی بر مقابله با تجزیه طلبان و آزادسازی مناطق مذکور از دست گروه های ضدانقالب 
نیروهای  ژاندارمری،  ارتش،  سپاه،  نیروهای  با حضور  مناطق  این  آزادسازی  به این ترتیب،  و  کرد  صادر 
استان  سه  برای  می شود،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  محور  پنج  در  کرد  مسلمان  پیشمرگان  و  بومی 
کردستان، آذربایجان غربی و بخشی از استان کرمانشاه برنامه ریزی و برای تحقق آن عملیات های متعددی 
با مشکالت فراوان و فرازوفرودی پرتالطم اجرا شد. گزارش پیشرو درصدد است مروری کلی و اجمالی 
بر جریان آزادسازی مناطق غربی از سلطه گروه های تجزیه طلب داشته باشد. همچنین در بخش پایانی 
باتوجه به این موضوع مهم که بازتشریح عملیات ها از زبان فرماندهان نظامی درگیر در آنها می تواند به 
روشن ترشدن ابعاد و زوایای پنهان و پیچیده این عملیات ها کمک شایانی کند، تجربه های سردار حسن 

رستگارپناه در آزادسازی این مناطق در قالب سلسله ای از نکات و مالحظات آورده می شود. 
کردنشین،  مناطق  آزادسازی  تجزیه طلب،  گروه های  نامنظم،  جنگ  نیت،  حسن  هیئت  کليدی:  واژگان 

قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، شهید محمد بروجردی.
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آرمان های گروه های انقالبی با دیگر گروه ها، در برخی 
و  قومی  احزاب  و  جریان ها  برخی  زیاده خواهی  موارد 
به شکل گیری  ـ  تاریخی هم داشت  ـ که سابقه  ملی 
از  یکی  انجامید.  انقالبی  نیروهای  با  تقابل هایی جدی 
این بحران ها، ظهور اندیشه های تجزیه طلبانه و اقدامات 
عملی برای تحقق آن در مناطق کردنشین غرب ایران 
بود که با تحریک برخی عناصر داخلی و حمایت های 
خارجی و بازگشت برخی افراد کرد خارج نشین، کم کم 
فراگیر و تنش آفرین شد. به این ترتیب، برخی احزاب کرد 
از فرصت پیش آمده و نبود ثبات و امنیت کافی در کشور 
سوءاستفاده کردند و با حمله به چند پادگان و غارت 
سالح و تجهیزاتی بسیار، کنترل برخی شهرها را به دست 
گرفتند. در ادامه، این گروه ها با مسلح کردن هوادارانشان 
خود،  نفوذ  دامنه  افزایش  و  کشور  غرب  شهرهای  در 
تالش کردند با ایجاد درگیری، مقدمات تجزیه مناطق 
تالش های  خمینی)ره(،  امام  کنند.  فراهم  را  کردنشین 
مسالمت آمیز  طرق  از  بحران  این  حل  برای  بسیاری 
انجام داد، مذاکرات متعدد پرفرازوفرود و فشرده ای انجام 
شد و پیشرفت هایی نیز به دست آمد، اما سوءاستفاده 
دموکرات،  حزب  )ازجمله  خودمختارطلب  گروه های 
کومه له، رزگاری، گروه های کمونیست چریک های فدایی 
خلق، پیکار و...( و دخالت ها و حمایت های خارجی، همه 
تالش ها را به بن بست رسانید. به طورکلی می توان گفت 
زیاده خواهی، خواسته های نامحدود و غیرمنطقی و خارج 
از قوانین کشور و دست آخر مبارزات مسلحانه و ایجاد 
ناامنی به دست این گروه ها از دالیل اصلی بی نتیجه بودن 
مدارا و کوشش های امام و همچنین تالش های هیئت های 
حسن نیت بود که درنهایت، آزادسازی مناطق آلوده غرب 

کشور را در دستور کار نیروهای انقالبی قرار داد.

2. بحران در مناطق غرب و شمال غربی
عمده ناامنی ها در غائله غرب ایران در شهرها و مناطقی 
از آذربایجان غربی و کردستان بود. در آذربایجان غربی 
پس از سرنگونی رژیم پهلوی برخی فعاالن سیاسی 
ایران  به  داشتند،  اقامت  از کشور  در خارج  که  ُکرد 
بازگشتند و همراه با تعدادی از روحانیون و زندانیان 
به  استان  این  برخی شهرهای  در  آزادشده،  سیاسی 
جریان  این  افراد  پرداختند.  عمومی  نظم  در  اخالل 
به جــای همراهی  از خأل قدرت،  بــا سوءاستفــاده 
در فرایند استقرار نظام نوپا، اهداف سیاسی و گروهی 
خود را پی گرفتند و یک هفته پس از پیروی انقالب، 
به پادگان مهاباد  با هجوم  ابتدای اسفند ۱357،  در 
کردند.  غارت  را  تجهیزاتش  و  سالح  آن،  اشغال  و 
کردستان"  "خودمختاری  تبلیغ شعار  با  آنها سپس 
دیگر  به  را  وحشت  و  رعب  ایجاد  و  ناامنی ها  دامنه 
چنین  در  دادند.  گسترش  ایران  غرب  شهرهای 
شرایطی، امام خمینی به برخی علما و مردم مناطق 
با  و  کنند  حفظ  را  وحدت  کرد  توصیه  کردنشین 
باشند.  سازندگی  به دنبال  معاند،  گروه های  از  دوری 
اما این نصایح اثرگذار نشد و درنهایت هفت ماه پس 
و  اوضاع  وخیم ترشدن  روزبه روز  و  غائله  این  آغاز  از 
انقالب  با  این گروه ها  توطئه چینی و همراهی نکردن 
اسالمی، با یک برنامه ریزی منسجم شهرهای مهاباد 
و سنندج در چند مرحله عملیات آزاد شد. همچنین 
بقیه شهرها و نقاط حساس و محورهای مواصالتی با 

عملیات های جداگانه ای پاک سازی شدند.
و  شهرها  آزادسازی  کرمانشاه،  و  کردستان  در 
به  را  آنها  کنترل  تجزیه طلب  گروه های  که  مناطقی 
انجام شد. در دوره  بودند، در دو دوره  دست گرفته 
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اول، پس از ایجــاد ناامنــی در پاوه و محاصــره شهر 
به دست گروه هــای ضدانقالب و سپس توسعـه دامنه 
با محاصره  ـ که  به شهرهای سنندج و سقز  آشوب 
پادگان های ارتش و خلع سالح یک واحد از یگان های 
در مسجد جامع  زنان  نیز گروگان گیری  و  نیرو  این 
سنندج به اوج خود رسید ـ امام خمینی در دو فرمان 
جداگانه در 27 و 28 مرداد ۱358، به نیروهای مسلح 
و سپاه پاسداران دستور داد با همه توان و قدرت، این 
مناطق را پاک سازی کنند. ازاین رو، در این مرحله با 
تا ۱5 شهریور،  از 28 مرداد  آزادسازی  عملیات های 
پاک سازی  تجزیه طلب  نیروهای  از  شهر  ده  از  بیش 
و  ضدانقالب  گروه های  اقدامات،  این  از  پس  شد. 
سرکوب  به شدت  روز   ۱5 طول  در  که  تجزیه طلب 
بازگشتند و  به شهرها و خانه های خود  بودند،  شده 
تاحدودی آرامش نسبی برقرار شد. اما پس از مدتی 
این گروه ها با مشاهده وضعیت بحرانی کشور دوباره 
دست به تحرکاتی زدند و مطالبات زیاده خواهانه خود 
با روش های سیاسی و  این گروه ها  را مطرح کردند. 
فشار مسلحانه خواستار مذاکره مجدد و امتیازگیری 
از دولت موقت بودند. در ادامه، با وساطت افراد معتمد 
و هیئت های حسن نیت دوباره مذاکراتی با گروه های 
به منظور  موقت  دولت  و  گرفت  انجام  تجزیه طلب 
دستور  گفت وگو،  برای  مساعد  زمینه  فراهم کردن 
کردنشین  مناطق  در  نظامی  عملیات های  همه  داد 
متوقف شود. این مذاکرات با فرازونشیب فراوان زیر 
)به دلیل  انقالب  شورای  سپس  و  موقت  دولت  نظر 
استعفای دولت موقت( پیگیری شد و با صدور پیام 
در  کرد  مردم  مشکالت  حل  امام  ازجانب  حمایت 
برای  مناسبی  زمینه  کردستان،  داخلی  امور  اداره 

به نتیجه رسیدن آن فراهم شد. اما هنوز یک هفته از 
صدور این پیام نگذشته بود که سوءاستفاده گروه های 
حسن نیت  هیئت  و  امام  حسن نظر  از  تجزیه طلب 
به  آشکارا  و  به صراحت  گروه ها  این  آغاز شد.  دوباره 
توافقات خود پشت کردند و با انتخاب جمعی به عنوان 
"هیئت نمایندگی خلق کرد"، خواسته های جدید و 
غیرمعقولی را در هشت ماده اعالم کردند که هیئت 
صدر  سعه  با  بازهم  نکرد.  موافقت  آن  با  حسن نیت 
آذر   29 در  حسن نیت  هیئت  امام،  رهنمودهای  و 
۱358، طرح "خودگردانی" برخی مناطق را با تأیید 
امام منتشر کرد. اما هیئت نمایندگی خلق کرد این 
طرح را هم نپذیرفت و حتی با مقابله به مثل و طرح 
از  پاسداران  پیشنهادی دیگر، خواستار خروج فوری 
سنندج و اعطای "خودمختاری به این مناطق" شد. 
سپری شدن  درحال  فراوان  جزئیات  با  رویدادها  این 
را  آنها  یکدیگر،  رد مطالبات  با  مدام  و دو گروه  بود 
می پرداختند.  هم  با  مخالفت  به  دانسته،  نامشروع 
نمایندگی  هیئت  که  رسید  جایی  به  کار  سرانجام 
خلق کرد زبان به تهدید گشود و آغاز جنگ داخلی 

در کردستان تسریع کرد.

3. افزایش فشار با تشدید ناامنی ها
تجزیه طلب  از جریان  اثنای مذاکرات، گروه هایی  در 
و...  خلق  فدایی  چریک های  و  کومه له  گروه  مانند 
برای فشار بر حکومت مرکزی، دست به حرکت های 
مسلحانه و ایجاد ناامنی و شرارت در برخی شهرها زدند 
و پی درپی به مراکز جمعیتی و پادگان ها و نیروهای 
ارتشی و سپاهی و ژاندارمری حمله می بردند. حمله به 
مراکز دولتی، تحت فشار قراردادن طرف داران انقالب 
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و  دستگیری  کردنشین،  شهرهای  از  مهاجرت  برای 
محاکمه سرخود مردم بی گناه، گروگان گیری مقامات 
محلی و... از دیگر اقدامات وحشت آفرین این گروه ها 
در حین مذاکرات بود. امام چنین شرایطی را پیش 
بود  کرده  پیش بینی  خود  سخنرانی های  در  این  از 
گروه های  تعلل  و  مذاکرات  در جریان  ایجاد خلل  و 
تجزیه طلب را صرفاً بهانه ای برای تقویت و تجهیز این 

گروه ها توسط رهبران آنها می دانست. 
درنهایــت، با ناکام مانــدن مذاکــرات، نیـروهای 
تصمیم  انقالب،  رهبر  رهنمودهای  باتوجه به  انقالبی 
کنند.  آغاز  را  پاک سازی  از  جدیدی  مرحله  گرفتند 
خارجی  حمایت های  با  تجزیه طلب  گروه های  اما 
قوی تر،  عراق،  بعث  رژیم  حمایت های  ازجمله 
دلیل،  همین  به  بودند.  شده  آماده تر  و  مجهزتر 
مناطق  پیچیده  جغرافیای  به دلیل  پاک سازی  سیر 
حاکم  فرهنگی  و  اجتماعی  مشکالت  و  کوهستانی 
در این مناطق، با فرازوفرود و موانع متعددی همراه 
و  آزادسازی  عملیات های  درنهایت  هرچند  شد؛ 
پاک سازی با بررسی های دقیق و اتخاذ "راهکار جدید 
رزمی  تاکتیک های  به کارگیری  و  مرحله به مرحله" 
متناسب با محیط جغرافیایی، طی پنج مرحله کلی و 
در مناطق و شهرهایی از سه استان آذربایجان غربی، 
کردستان و کرمانشاه با موفقیت به سرانجام رسید و 

امنیت پایداری را در این مناطق ایجاد کرد.

پاك سازی  و  آزادسازی  پنج گانه  مراحل   .4
مناطق آلوده

مناطق  پاک سازی  و  آزادسازی  پنج گانه  مراحل 
فرماندهان  از  گروهی  همفکری  با  ناامن  و  بحران زده 

ارتش و سپاه طراحی شد. این مراحل عبارت بودند از: 
۱. آزادسازی و پاک سازی شهرها )حدود 2۱ شهر(. 2. 
پاک سازی و برقراری امنیت در جاده های ارتباطی میان 
شهرها )بیش از 22 محور مواصالتی(. 3. پاک سازی و 
برقراری امنیت مناطق روستایی و بینابینی جاده ها )29 
منطقه در 29 عملیات(. 4. پاک سازی و برقراری امنیت 
مرزهای کردستان و آذربایجان غربی و برقراری امنیت 
در مرزهای بین المللی )بیش از ۱۱ نقطه مرزی در ۱۱ 
عملیات(. 5. تعقیب و تنبیه متجاوزان بعثی و نیروهای 

ضدانقالب در سال های دفاع مقدس. 
این سلسله مراحل، هم زمان و در مقاطع مختلف 
به دلیل  اجرا شد؛ هرچند  با عملیات های گوناگون  و 
زمان  طوالنی تری  مدت  کامل،  پاک سازی  ضرورت 
برد و کم وبیش تا اواخر سال ۱364 ادامه یافت، که 
این  و مطمئن در  پایدار  امنیتی  تثبیت  به  درنهایت 

مناطق انجامید. 
ایــن دوره، بــا تحــوالت فــراوان و جزئیــات 
و  بازتوصیف  بود.  بی شماری همراه  پیچیدگی های  و 
سپس بررسی و تحلیل کم وکیف اقدامات صورت گرفته 
برای اجرای این مراحل و سازمان نیروهای درگیر در 
این آزادسازی ها و همچنین راهکارها و استراتژی ها 
عملیات ها،  این  در  به کار گرفته شده  تاکتیک های  و 
بحث های جدی و پراهمیتی است که الزم است به 
مروری  صرفاً  حاضر  نوشتار  اما  شود.  پرداخته  آنها 
عملیات هاست.  این  اجرای  مراحل  و  بر جریان  کلی 
اجمالی،  و  مختصر  به صورت  ابتدا  منظور،  همین  به 
به جریان آزادسازی مناطق مختلف پرداخته و سپس 
به منظور روشن ترشدن و ارائه تصویر و دورنمایی کلی 
مرتبطی  جداول  بخش  هر  در  آزادشده،  مناطق  از 
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تهیه و ارائه شده است. این آزادسازی ها در برهه های 
و  گرفت  صورت  متعددی  عملیات های  با  و  مختلف 
در اجرای آنها یگان هایی از سپاه، ارتش، ژاندارمری، 
مردم و بسیجیان بومی و پیشمرگان مسلمان کرد* 

حضور داشتند. 
گفتنی است در سال ۱36۱، برای ایجاد هماهنگی 
برقراری  و  ضدانقالب  گروه های  با  برخورد  در  بیشتر 
حمزه  قرارگاه  کردنشین،  مناطق  در  پایدار  امنیت 
در  ژاندارمری  و  ارتش  سپاه،  توسط  سیدالشهداء)ع( 
ارومیه تأسیس شد و بسیاری از عملیات ها با هدایت 
این قرارگاه به صورت هماهنگ تر و منسجم تر از قبل 

ادامه یافت.  

4-1. آزادسازی شهرها 
اهمیت شهرها و نقش تعیین کننده آنها در برقراری 
امنیت در محیط جغرافیایی ویژه مناطق غرب کشور 
شهرها  این  به  منتهی  مواصالتی  محورهای  نیز  و 
شد  موجب  کشور،  مرکز  با  ارتباط  در  آنها  نقش  و 
در  ضروری  گام  اولین  به عنوان  شهرها  آزادسازی 
در  ازاین رو،  گیرد.  قرار  فرماندهان  برنامه ریزی 

* گروه های تجزیه طلب پس از ناکامی در حفظ شهرها و مناطقی 
کرده  تصرف  غیرقانونی  به صورت  کردستان  غائله  ابتدای  در  که 
بودند، به اذیت و آزار و سپس مجبورکردن مردم بومی طرف دار 
انقالب به ترک خانه و کاشانه خود روی آوردند. این افراد بومی 
و  بودند  رسانده  یاری  نظامی  نیروهای  به  آزادسازی ها  در جریان 
به دلیل فشار گروهک ها ناچار شدند به مناطق کردنشین کرمانشاه 
پاسداران،  سپاه  همکاری  با  کرمانشاه  در  آنها  کنند.  مهاجرت 
دور  در  و  تأسیس  کرد"  مسلمان  "پیشمرگان  نام  به  سازمانی 
دوم آزادسازی شهرها و مناطق کردنشین، در کنار دیگر نیروهای 
انقالبی  نیروهای  پیروزی  تعیین کننده ای در  و  نظامی نقش مؤثر 

ایفا کردند.

غربی،  مناطق  آزادسازی  برای  پنج گانه  راهکارهای 
پاک سازی شهرها به عنوان اولین قدم منظور شد. در 
ازآنجاکه میزان و دایره تسلط گروه های  این راستا، 
تا  تجزیه طلب بر شهرهای کردستان و آذربایجان و 
حدودی مناطقی از کرمانشاه متفاوت بود، دو روش 
کار  به  عمل  در  و  پیشنهاد  پاک سازی  برای  عمده 
بزرگی  شهرهای  در  اینکه  باتوجه به  شد.  گرفته 
و...  مریوان  بانه،  ارومیه،  مهاباد،  سنندج،  مانند 
سپاهی  رزمندگان  داشت،  وجود  ارتش  پادگان های 
استقرار در  از  ژاندارمری پس  یگان های  و  ارتشی  و 
پیشمرگان  و  بومی  نیروهای  همکاری  با  پادگان ها 
پشتیبانی  امکانات  از  بهره گیری  و  کرد  مسلمان 
چندگانه  محورهای  در  و  مرحله به مرحله  پادگان ها، 
اجرا  را  آزادسازی  عملیات  شهر  هر  ورودی های  در 
اما  می رساندند.  انجام  به  موفقیت  با  و  می کردند 
و...،  دیواندره  کامیاران،  مانند  کوچکی  شهرهای  در 
مشکل اصلی نبود پایگاه برای استقرار و سازماندهی 
انقالبی  نیروهای  دلیل،  همین  به  بود.  رزمندگان 
ابتدا جاده ورودی شهر را آزاد می کردند و سپس با 
استقرار در دروازه های شهر و محاصره تجزیه طلبان، 
به پاک سازی و آزادسازی آنجا مبادرت می ورزیدند. 
همه  یا  بخش ها  که  شهر   2۱ حدود  به این ترتیب، 
مناطق آنها به تصرف نیروهای تجزیه طلب در آمده 
گروه های  سلطه  از  متعدد  عملیات های  در  بود، 

تجزیه طلب آزاد شد.

4-2. آزادسازی محورهای مواصالتی 
گروه های  به دست  که  شهرهایی  پاک سازی  از  پس 
که  جریان  این  عناصر  بود،  اشغال شده  تجزیه طلب 
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روستاهای  به  بودند،  داده  از دست  را  کنترل شهرها 
مقرهایی  ایجاد  با  و  می کردند  کوچ  شهرها  اطراف 
به  دست  بین شهری  جاده های  در  آنها  در  ثابت 
این  از  ناامنی می زدند. هدف  و  ترس  ایجاد  و  کمین 
اقدامات، اثبات حیات نظامی، قدرت نمایی و تضعیف 

قدرت دولت مرکزی بود. این اعمال همچنین مانع از 
خدمات رسانی به مردم و ایجاد ثبات و امنیت پایدار 
می شد و تأمین جاده های اصلی و حیاتی را با مشکل 
برای  مواجه می کرد. به همین دلیل، ضرورت داشت 
از  این گروه ها و ممانعت  از وحدت دوبارۀ  جلوگیری 

مهم ترين شهرهای پاک سازی شده کردستان، آذربايجان غربی و کرمانشاه )به ترتيب حروف الفبا(

تاريخ عمليات)برخی شهرها در چند مرحله پاک سازی شده اند( شهر

)بخش هایی از شهر( طی سال های ۱358 تا ۱364 و در عملیات های متعدد ارومیه
۱9 شهریور ۱360 اشنویه

۱2 شهریور ۱358 و 6 خرداد ۱359 بانه
۱0 شهریور ۱358 و ۱۱ مهر ۱360 بوکان

2 مرداد ۱358 پاوه
۱۱شهریور ۱358 و 27 مهر ۱359 پیرانشهر

شهریور ۱359 تکاب
۱0 خرداد ۱359 خوی

3 شهریور ۱358 و 3۱ اردیبهشت ۱359 دیواندره
۱5 شهریور ۱358 سردشت

3 شهریور ۱358 و 2 خرداد ۱359 سقز
سال های ۱358 تا ۱364 در عملیات های متعدد سلماس

2 شهریور ۱358 و 5 اردیبهشت ۱359 سنندج
در طول سال های ۱358 تا ۱359 شاهین دژ

۱ شهریور ۱358 و ۱0 بهمن ۱358 کامیاران
اواخر خرداد ۱359 ماکو

3۱ مرداد ۱358 و 2 تیر ۱359 مریوان
۱2 شهریور ۱358 و 26 شهریور ۱359 مهاباد

در طول سال های ۱358 تا ۱359 میاندوآب
تیرماه تا شهریورماه ۱358 نقده

29 مرداد ۱358 و نیمه اول ۱359 نوسود
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جاده های  امنیت  آنها،  به دست  شهرها  بازپس گیری 
ازاین طریق،  تا  برقرار شود  بین شهری هرچه سریع تر 
با  و  به سهولت  دولتی  نیروهای  و  مردم  رفت وآمد 
آرامش صورت گیرد. باتوجه به این ضرورت، مرحله دوم 
عملیات های  اجرای  قالب  در  پایدار  امنیت  استراتژی 
پاک سازی محورهای مواصالتی در دستور کار نیروهای 
نظامی  قرار گرفت. در این عملیات ها که به طور دقیق 
و سنجیده شده، گاهی از دو جهت مخالف و بعضاً در 
جاده ها  پاک سازی  با  ابتدا  می شد،  اجرا  مرحله  چند 
آزاد و  نیز  اطراف جاده ها  به صورت کامل، روستاهای 
امنیت آنها برقرار می شد. با اجرای موفق هر مرحله، 
و  پاک سازی شده  روستاهای  در  ثابتی  پایگاه های 
نقاط مهم و حساس اطراف جاده ها احداث می شد تا 
عالوه بر تأمین امنیت جاده ها، تردد و عبورومرور نیروها 
این  شود.  انجام  کمین  از  ترس  بدون  عادی  مردم  و 
مرحله که در آن راه های ارتباطی بین شهری آزاد شد، 
از دشوارترین و حساس ترین مراحل عملیات های این 
دوره محسوب می شد، چراکه این جاده های استراتژیک 
ـ که مهم ترین محورهای مواصالتی در پیوند شهرهای 
مرزی غرب کشور به یکدیگر و سپس به مرکز محسوب 
می شدند ـ طبیعت پیچیده ای داشتند که غلبه بر آن 
و  موانع  وجود  با  سرانجام  اما  می نمود.  بسیار سخت 
نیروهای  جانفشانی  و  مجاهدت ها  متعدد،  مشکالت 
انقالبی در کنار تدبیر و هوشیاری فرماندهان، همه آنها 

را آزاد کرد.

4-3. آزادسازی سایر مناطق )مناطق بینابینی(
پس از آزادسازی شهرهــا و جاده هــای مواصالتــی 
تجزیــه طلب  گروه هــای  عنــاصر  بین شهــری، 

جاده هــای  و  شهرهــا  از  دور  که  روستــاهایی  به 
اصلی بودند پناه می بردند. ایــن گــروه هــا به تدریج 
روستاهــای دوردست و ارتفاعات حساس منطقه را 
به پایگاه و مأمنی ثابت برای خود تبدیل کردند و با 
اعزام تیم های عملیاتی از آشیانه های خود به مناطقی 
به  بودند،  کرده  انتخاب  هدف  عنوان  با  پیش  از  که 
یا  کمین  متعددی  موارد  در  نظامی انقالبی  نیروهای 
شبیخون می زدند. دراین بین، مشکل اساسی دیگری 
اصلی  جاده های  امنیت  تأمین  که  داشت  وجود  نیز 
در شب بود. نیروهای نظامی باوجوداینکه جاده های 
اصلی را در روز تأمین و پشتیبانی می کردند، امکانات 
و توان و نیروی کافی برای حفظ امنیت شبانه آنها 
معرض  در  جاده ها  این  کنار  پایگاه های  و  نداشتند 
داشت.  قرار  تجزیه طلب  نیروهای  و شبیخون  کمین 
این  شبانه روزی  امنیت  تأمین  و  آزادسازی  ازاین رو، 
آنها و روستاهای  نیز برخی مناطق مابین  جاده ها و 
منطقه،  مهم  و  ارتفاعات حساس  برخی  و  دوردست 
کار  در دستور  پاک سازی  استراتژی  مرحله سوم  در 
یگان های ارتش و سپاه و نیروهای مردمی و ژاندارمری 
قرار گرفت. این مناطق که در بین رزمندگان، مناطق 
مهم  جاده های  و  شهرها  از  یا  گرفتند،  نام  بینابینی 
فاصله داشتند یا بین دو یا چند شهر واقع شده بودند 
در  بود.  همراه  بسیار  سختی  با  آنها  به  دسترسی  و 
این مناطق، به دلیل کوهستانی بودن و شرایط پیچیده 
محیطی و جاده های نامناسب، رزمندگان برای اجرای 
عملیات با دشواری و سختی مضاعفی روبه رو بودند. 
این مناطق برای ضدانقالب هم اهمیت زیادی داشت 
و ازآنجاکه این گروه ها با جنگ های چریکی آشنایی 
داشتند، نهایت استفاده را از این مناطق می کردند و 
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از آنها برای عملیات های نامنظم پی درپی و سبک و 
استقرار  محل  از  گروه ها  این  می بردند.  بهره  ایذایی 
خود در مناطق دوردست، با اعزام گروه های متعددی 
حساس،  جاده های  و  شهرها  ناامن کردن  برای 

عبورومرور در این مناطق را مختل و با مشکل مواجه 
می کردند. به همین دلیل، پاک سازی این مناطق که 
از چندین روستا و جاده و منطقه مهم تشکیل شده 
بود، اهمیت فراوانی یافت و در چندین عملیات بزرگ 

مهمترين محورهای مواصالتی پاک سازی شده در شهرهای کردستان، آذربايجان غربی و کرمانشاه

تاريخ  آزادسازی محور عمليات

۱7 اردیبهشت ۱359 دهگالن ـ سنندج
2 خرداد ۱359 سقز ـ بانه
۱0 تیر ۱359 سنندج ـ دیواندره
۱5 تیر ۱359 سنندج ـ کامیاران
۱ مرداد ۱359 سنندج ـ مریوان

5 شهریور ۱359 سقز ـ دیواندره
9 فروردین ۱360 سقز ـ بوکان
۱۱ خرداد ۱360 سقز ـ مریوان
۱7 شهریور ۱360 کامیاران ـ روانسر

7 آذر ۱360 بانه ـ سردشت
26 شهریور ۱359 ارومیه ـ مهاباد
23 شهریور ۱360 نقده ـ اشنویه

7 مهر ۱360 مهاباد ـ میاندوآب
۱ اردیبهشت ۱362 مهاباد ـ پسوه ـ پیرانشهر

۱0 مهر ۱360 میاندوآب ـ بوکان
27 تیر ۱36۱ تکاب ـ شاهین دژ
25 مهر ۱36۱ پیرانشهر ـ میرآباد ـ سردشت

آبان ۱36۱ پیرانشهر ـ هنگ آباد ـ سردشت
7 فروردین ۱362 سلماس ـ سرو
اردیبهشت ۱362 مهاباد ـ سردشت
اردیبهشت ۱362 مهاباد ـ بوکان
شهریور ۱362 ارومیه ـ اشنویه
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و محدود، پاک سازی این مناطق به سرانجام رسید و 
تجزیه طلب  گروه های  برای  امنی  جای  بدین ترتیب، 

باقی نماند.

4-4. تأمین مرزها 
و  مواصالتی  محورهای  و  شهرها  پاک سازی  از  پس 
مناطق بینابینی، عوامل متعدد و مهمی ایجاب می کرد 
که امنیت مرزهای استان های غربی کشور به طورکامل 
برقرار  و نظم کافی در مناطق مرزی  ثبات  و  تأمین 
شود. از مهم ترین این عوامل که موجب اخالل در نظم 
عمومی و برهم خوردن امنیت مرزها می شد، می توان 
به موارد زیر اشاره کرد: وابستگی گروه های معاند و 
تجزیه طلب به حکومت عراق و رفت وآمد مداوم آنها 
استان های  مشترک  مرز  داشتن  مرزی؛  معبرهای  از 
و  انتقال سالح  و  ترکیه  و  عراق  کشورهای  با  غربی 
این  از  تجزیه طلب  گروه های  تقویت  برای  تجهیزات 
فراوان  دخالت های  ایران؛  خاک  داخل  به  کشور  دو 
حکومت بعث در امور داخلی ایران به ویژه در مناطق 
مرزی؛ ایجاد دفاتر سیاسی گروه های تجزیه طلب در 
عراق و آموزش آنها؛ پشتیبانی های نظامی، سیاسی، 
از  بعث  رژیم  استخبارات  سازمان  اطالعاتی  و  مالی 
مشکالت،  این  باتوجه به   . و...  تجزیه طلب  گروه های 
شرایط ایجاب می کرد هرچه سریع تر با تأمین مرزها 
از رفت وآمد ضدانقالب به کشور عراق که پس از سه 
گام نخست آزادسازی شدت گرفته بود و نیز تجهیز 
این  شود.  جلوگیری  مرزها  در  ناامنی  ایجاد  و  آنها 
افراد که با استفاده از معابر مرزی و راه های میان بر 
و  مناطق  برخی  در  می کردند،  نفوذ  ایران  داخل  به 
نیروهای  و  مردم  علیه  عملیات  اجرای  به  جاده ها 

مسلح می پرداختند. به همین دلیل، نیروهای نظامی 
در آخرین گام استراتژی راهبردی خویش در تأمین 
امنیت و ثبات، به عملیات هایی برای بستن مرزها و 
کنترل عبورومرور در نقاط مرزی دست زدند. عالوه  
بعث  رژیم  سراسری  هجوم  از  پس  موضوع،  این  بر 
به خاک ایران، یگان هایی از ارتش عراق نیز در این 
مناطق پیشروی کرده و روی ارتفاعات حساس منطقه 
مناطق  بر  سلطه  با  یگان ها  این  بودند.  شده  مستقر 
پدافندی، از نیروهای تجزیه طلب و معاند نیز تمام و 
کمال حمایت می کردند. در چنین شرایطی، نیروهای 
نبرد  بر مناطق مرزی، دو شیوه  برای تسلط  خودی 
عراق  ارتش  با  مقابله  و  تجزیه طلب  جریان های  با 
جنگ های  با  ابتدا  مسلح  نیروهای  کردند.  اتخاذ  را 
نامنظم و چریکی به مقابله با تجزیه طلبان پرداختند 
و سپس با به کارگیری روش های حاکم بر جنگ های 
پرداختند.  عراق  ارتش  تجاوز  با  مقابله  به  منظم، 
ناگفته نماند اجرای این عملیات ها سختی های خاص 
با  به طورمداوم  عراق  ارتش  چراکه  داشت؛  را  خود 
نیز  و  هلیکوپتر  از  استفاده  و  هوایی  نیروی  کمک 
تجزیه طلب  نیروهای  از  توپخانه،  پشتیبانی  آتش 
زیر  خودی  نیروهای  و  می کرد  حمایت  به طورکامل 
آتش های سنگین و پرحجم دشمن قرار داشتند. به 
همین دلیل، فرماندهی این دسته عملیات ها دشوارتر 
و پیچیده تر بود، اما نیروهای سپاه، ارتش و ژاندارمری 
با تالش و شجاعت و ایستادگی مثال زدنی توانستند با 
سرکوب نیروهای ضدانقالب و ارتش عراق در نواحی 
را  مناطق  این  امنیت  و  برانند  عقب  را  آنها  مرزی، 

به طورکامل و در طول شبانه روز تأمین کنند. 
در  است  گزارش، شایسته  از  بخش  این  آخر  در 
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مهم ترين مناطق بينابينی پاک سازی شده در شهرهای کردستان، آذربايجان غربی و کرمانشاه 

تاريخ آغاز  نام عمليات محدوده پاک سازی  منطقه عمومی
3 دی ۱359 دزلی دزلی شهرستان مریوان

30 شهریور ۱360 موچش موچش کامیاران ـ سنندج ـ دهگالن 

۱3 آذر ۱360 ـ بیلوار و کیونانات کامیاران ـ سقز

6 فروردین ۱36۱ شهدای دوالب  ژاوه رود غربی سنندج ـ مریوان

26 فروردین ۱36۱ ـ کامیاران ـ سروآباد شهرستان مریوان

25 اردیبهشت ۱362 یا حسین)ع( گل تپه ـ کرفتو ـ تیله کوه سقز ـ دیواندره ـ تکاب

27 مرداد ۱362 شهید ناصر کاظمی چهل چشمه سقز ـ دیواندره ـ سنندج

23 شهریور ۱362 شهید حسینی شاهو مریوان ـ کامیاران ـ روانسر ـ پاوه

27 اردیبهشت ۱363 قائم)عج(  سارال و خورخوره سقز ـ دیواندره ـ سنندج ـ مریوان

2۱ خرداد ۱364 انصاراهلل سارال و خورخوره سقز ـ دیواندره ـ سنندج ـ مریوان

30 مرداد ۱360 مرگور جنوب غربی ارومیه

۱6 فروردین ۱36۱ شهید فتحی ترجان بوکان ـ سقز

29 اردیبهشت ۱36۱ مکریان شمالی مهاباد ـ میاندوآب

7 تیر ۱36۱ شهید بهشتی  محال آختاچی جنوب غربی میاندوآب 

22 تیر ۱36۱ شهید صدوقی فیض اهلل بیگی  بوکان ـ تکاب ـ سقز 

۱ شهریور ۱36۱ ثاراهلل)ع( صفاخانه بوکان ـ شاهین دژ ـ تکاب

25 مهر ۱36۱ ـ شهرک ربط شمال شرقی سردشت

5 دی ۱36۱ ـ ترگور غرب ارومیه

۱9 خرداد ۱362 ـ ایل تیمور بوکان ـ مهاباد

۱9 تیر ۱362 ـ الجان شرق پیرانشهر

3 مرداد ۱362 ـ منگور مهاباد ـ پیرانشهر ـ سردشت

5 شهریور ۱362 شهید ناصر کاظمی انزل  ارومیه ـ سلماس

۱3 شهریور ۱362 شهید حسینی سالمت بوکان ـ سردشت ـ بانه

29 بهمن ۱362 یازهرا)س( گل تپه بوکان ـ تکاب ـ سقز

۱4 فروردین ۱363 شهید صفرزاده ملکاری  شمال سردشت

25 مرداد ۱363  فتح  منگور و الجان مهاباد ـ پیرانشهر

۱8 شهریور۱363 فجر  آلواتان شمال غربی سردشت

۱ مهر ۱363 ثاراهلل)ع(  گورک شمال شرقی سردشت

8 مرداد ۱364 عاشورای۱ اطراف روستای دارتو شاهین دژ ـ تکاب 
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طاقت فرسا،  و  سخت  نظامی،  عملیات های  این  کنار 
و  پشتیبانی  درمانی،  عمرانی،  فرهنگی،  اقدامات  از 
انقالبی  نیروهای  صمیمانه  و  خالصانه  حمایت های 
بومی و مسلمان مناطق کردنشین نیز یاد کرد. این 
عالی قدر  شهید  محوریت  با  که  فعالیت ها  مجموعه 
انجام  سپاه  نیروهای  دیگر  و  بروجردی  محمد 
می گرفت، در تألیف قلوب و جذب مردم غرب کشور 
به سمت انقالب نقش مؤثر و تعیین کننده ای ایفا کرد.

بخش،  این  مطالب  و  است جدول ها  ذکر  شایان 
و عملیات های  بر سلسله حوادث  مروری کلی  صرفاً 
و  گروه ها  سلطه  از  کشور  غرب  مناطق  آزادسازی 
انقالب  پیروزی  ابتدای  در  کرد  تجزیه طلب  احزاب 
اسالمی است و شامل عملیات های دوران دفاع مقدس 
یا تعقیب متجاوز نمی شود؛ به همین دلیل از ذکر آنها 

از  مقاله  این  مطالب  کلیات  همچنین  شد.  اجتناب 
کتاب های "کردستان در جنگ ضدشورشگری و دفاع 
و  با ضدانقالب  "آذربایجان غربی در جنگ  مقدس"، 
مجموعه  از  جنگ"  در  "کرمانشاه  و  مقدس"  دفاع 
دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  راهنمای  اطلس های 
برای  نیز  زمینه ها  برخی  در  و  استخــراج  مقــدس 
مجموعه  بــه  مطالب  بهتر  بــازنویســی  و  فهــم 
درنهایــت،  است.  شده  رجوع  بروجردی  محمد 
گویاتر  و  ساده تر  بیانی  با  مطالعــات  این  حاصــل 
افتد  مقبــول  ان شاءاهلل  که  است  شده  بازنویســی 
و  دقیق تر  پژوهش های  راه  در  کم نور  ولو  چراغی  و 
عمیق تر دربـاره این مقطع تاریخی از ایران اسالمی 

روشن کند.
در آخر یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد 

عمليات های تأمين مرزهای کردستان، آذربايجان غربی و کرمانشاه

تاريخ آغاز عمليات منطقه نبرد منطقه عمومی

2۱ اردیبهشت ۱362 رمضان جنوب سرو سرو

28 خرداد ۱362 جهاد بریاجی غرب سردشت

30 خرداد ۱363 لیله ًْالقدر شمال و جنوب سرو سرو

27 تیر ۱363 نصر آلواتان شمال غربی سردشت

7 شهریور ۱363 شهید کاظمیان منگور غربی جنوب غربی پیرانشهر

25 بهمن ۱363 تأمین مرز اشنویه غرب و جنوب غربی اشنویه اشنویه

۱5 مهر ۱360 ـ اورامان تخت مریوان ـ پاوه

۱2 اردیبهشت ۱362 بعثت آلوت ـ ننور بانه
7 آذر ۱362 وحدت بلکه ـ سورکوه بانه

8 خرداد ۱363 شهید  هادوی سرشیو بانه ـ سقز ـ مریوان

۱0 شهریور ۱364 غدیرخم بلکه ـ بوالحسن بانه
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که آزادی سازی های این مراحل به صورت جدا از هم 
ترتیب  براساس  )رخداد  کرنولوژیک  زمان  یک  در  و 
زمانی( صورت نگرفته، بلکه همه مراحل در کنار هم و 
در دل یکدیگر پیش رفته و به سرانجام رسیده است. 
بنابراین تقدم و تأخری که در درج مطالب پس از این 

خواهد آمد، دال بر ترتیب زمانی وقوع آنها نیست.

تأکید  )با  آینده  راه  چراغ  گذشته؛  تجارب   .5
تجارب  انتقال  دوره  بر 
فرماندهان دفاع مقدس(

فرماندهانی  ذهن  معلومات 
و  که در درگیرهای فکری 
عملیـات هـای نظامی غائله 
بـوده اند،  کردستان حاضـر 
از  گران بهـایــی  گنجیـنه 
می تواند  که  ناگفته هاست 
ابعــاد و زوایــای پنــهان 
نظامی  ـ  سیاسی  تحوالت 
جـریــان ضــدانقــالب را 
کند.  واکاوی  بیشتر  هرچه 
از  جزئی  و  دقیق  اطالعات 
با چشمان خود صحنه های  فرماندهان که  این  زبان 
آزادسازی غرب کشور  نبرد را در طول عملیات های 
و  تجربه کرده اند  را  آن  و سختی  پیچیدگی  و  دیده  
قامت  در  عملیاتی،  مهم  تصمیمات  در  همچنین 
می تواند  داشته اند،  عهده  بر  مهمی  نقش  فرمانده 
جذاب، خواندنی و آموزنده باشد و برای نسل جدید 
الگویی  و  سرمشق  به عنوان  سپاه  آتی  فرماندهان  و 
این  کنار  در  گیرد.  قرار  مورداستفاده  تجربه شده 

به  پاسخ گویی  نیز  نظری  عرصه  در  عملی،  استفاده 
پرسش ها و شبهات گوناگونی که درباره حوادث آن 
فقر  رفع  و  دارد  وجود  ایران  معاصر  تاریخ  از  برهه 
دیگر  از  کشورمان،  تاریخ  از  مقطع  این  تاریخ نگاری 

فواید مترتب بر مکتوب شدن این تجربیات است. 
آنچه در ادامه خواهد آمد، کلیات و نکته هایی از 
این سنخ تجربیات است که سردار حسن رستگارپناه 
در دوره "انتقال تجارب و فرهنگ دفاع مقدس" برای 
دانشجویان دافوس بیان کرده است. این تجربه ها در 
همان محیط و جغرافیای شمال غرب، یکی در گردنه 
صلوات آباد )2 مهر ۱395( و دیگری در مسیر سنندج 
نظامی  مخاطبان  برای   )۱395 مهر   3( مریوان  به 
کرده ایم  تالش  پیشرو  نوشتار  در  است.  روایت شده 
روایت های  این  محتوای  تعدیل،  و  جرح  اندکی  با 
شفاهی را به صورت مکتوب و دسته بندی شده عرضه 
تا هرچه بیشتر مورداستفاده عالقه مندان قرار  کنیم 
تاریخ  از  روز   5 مدت  به  تجارب  انتقال  دوره  گیرد. 
دافوس  دانشکده  مدیریت  به   ۱395 مهر   6 تا   2
این  برگزار شده است.  امام حسین)ع(  دانشگاه جامع 
فرماندهان  و  دانشجویان  برای  گاهی  از  هر  دوره ها 
آینده سپاه و به منظور فراگیری تجارب دوران دفاع 
برپا  بوده اند،  نبرد  صحنه  که  مناطقی  در  مقدس 
این  با  نزدیک  آشنایی  دانشجویان ضمن  تا  می شود 
را  فرماندهان نظامی  مناطق، روایت و تجربه زیسته 
تا جایی که  تاریخی بشنوند و  برهه  در تحوالت آن 
می توانند به عنوان الگویی کارآمد سرلوحه تصمیمات 

و اقدامات خویش قرار دهند. 
مالحظات و نکاتی که در ادامه خواهد آمد، درواقع 
شرح مصداقی مراحل آزادسازی کردستان طی پنج 

فرازونشــيب  با  مذاکــرات 
فراوان زير نظر دولت موقت و 
سپس شورای انقالب پيگيری 
شــد و با صدور پيام حمايت 
رســميت  به  و  امام  ازجانب 
شناختن حق »مردم کرد« در 
اداره امور داخلی کردســتان 
زمينه مناسبی برای به نتيجه 

رسيدن آن فراهم شد. 
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راهکاری است که پیش از این کلیات آنها را از نظر 
گذراندیم. مشاهده سختی ها و پیچیدگی های طبیعت 
و کوهستان های این مناطق و مرور کم وکیف نبردها 
و مشکالت رزمندگان در آن محیط ، مرور مسائل و 
تاکتیک های نظامی، چگونگی کنترل و تأمین مرزها 
داخل  به  ضدانقالب  عناصر  تردد  از  جلوگیری  برای 
فرهنگی،  ظرائف  و  مشکالت  با  آشنایی  و  کشور، 
این  اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومیتی حاکم در 
نواحی، از ویژگی های ارزشمند این روایت هاست که 
می تواند هرچه بیشتر نسل آتی فرماندهان سپاه را با 
جغرافیای انسانی، طبیعی و سیاسی این مناطق آشنا 
کلی  رئوس  کند.  بهره مند  گذشتگان  تجربیات  از  و 
این اصول و تاکتیک ها به نقل از سردار رستگارپناه 

به ترتیب زیر است.

نقاط  آزادسازی  در  تاکتیکی  مالحظات   .6
آلوده

6-۱. بــرای آزادســازی محــورهــای مواصــالتــی 
و به طورکلی شهرها و روستاها، الزم بود طرح مانور 
منطقه نبرد را طراحی کنیم تا در جایی که دشمن 
عالقه داشت که در آنجا درگیر شویم، وارد سناریویی 
بلکه خودمان صحنه  نشویم؛  بود،  کرده  طراحی  که 
نبرد را طراحی کنیم و گرداننده آن باشیم. باید توجه 
داشت چریک به یک موقعیت جغرافیایي در شرایطی 
عالقه مند می شود و در آنجا توقف می کند که مطمئن 
ضدانقالب  اگر  نمی کند.  تهدید  را  او  آسیبی  باشد 
موضع  سریعاً  است،  آسیب پذیر  منطقه ای  در  ببیند 

خود را تغییر می دهد. 
مردم  مراکزی که  از  را خارج  نبرد  منطقه   .2-6

تلفات  تا  می کردیم  انتخاب  داشتند،  متراکم  حضور 
کاهش یابد و عملیات سریع تر و راحت تر انجام گیرد. 
محورهای  هرچیز،  از  قبل  و  ابتدا  در   .3-6
مواصالتی را مسدود کردیم و کنترل آنها را در اختیار 

گرفتیم.
اقدام ضروری  اولین  6-4. برای آزادسازی شهرها، 
تأمین و بازگشایی محورهای مواصالتی بود. می بایست 
موانع مسیر را برمی داشتیم. تأمین محورهای مواصالتـی 

و  ممکــن  صـورتــی  در 
قابل اطمینــان اســت کـه 
بتوان در طول مسیر  دائماً 
تردد داشـت. بــه همیــن 
دلیل مهـم ما مجبور شدیم 
نیروهایــی در این مسیرها 
قرار دهیــم و در طول روز 
کنیم.  تأمین  بارها  را  آنها 
همچنین ازآنجــاکه تـردد 
مسیـرها  این  در  شب  در 
خیلی خطرناک تر بود، برای 
محورهای  تأمین  گسترش 
مواصالتی مجبور به توسعه 

وضعیت در دو سمت جاده می شدیم. 
اختیار  در  می بایست  را  فرعی  محورهای   .5-6
همچنین  و  می شدیم  مسلط  آنها  بر  و  می گرفتیم 
آنجا  از  می رفت دشمن  احتمال  که  را  نفوذی  معابر 

وارد شهر شود، کنترل می کردیم.
6-6. برای جلوگیری از آسیب پذیری مردم، یک 
معبر و مسیر را باز می گذاشتیم تا اگر دشمن قصد 
را  این کار  را تخلیه کند، راحت  یا روستا  کرد شهر 

و  آزادســازی  عمليات های 
پاک ســازی با اتخاذ "راهکار 
جديــد مرحله بــه مرحله" 
تاکتيک های  به کارگيــری  و 
رزمی متناســب بــا محيط 
مرحله  پنج  طی  جغرافيايی، 
کلــی و در مناطقی از ســه 
و  آذربايجان غربی  اســتان 
با  کردســتان و کرمانشــاه 

موفقيت به سرانجام رسيد.
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انجام دهد و آسیبی به مردم یا اموال آنها نرساند. 
6-7. در طول زمانی که قصد آزادسازی مسیرها 
را  نظامی  ستون  داشتیم،  را  مواصالتی  محورهای  و 
در  مهم  نکات  از  نمی دادیم.  حرکت  تأمین  بدون 
محورهای مواصالتی این بود که گردنه ها و ارتفاعات 
مسلط بر تنگه ها می بایست از قبل با نیروی انسانی 
تأمین می شد و بهترین زمان تأمین هم در شب بود؛ 
محورها  و  مسیرها  می خواستیم  روز  در  اگر  چراکه 
کار  و  می دادیم  زیادی  تلفات  قطعاً  کنیم،  تأمین  را 
مشکل می شد. بهتر آن بود که در شب نقطه تأمین 
خود را بگیریم و مواضع خود را مستحکم کنیم و در 
آنها مستقر شویم و صبح زود هم ستون را به حرکت 
محورهای  تأمین  کند.  عبور  مسیر  از  تا  درآوریم 
سال های  در  سنندج  به  قروه  مسیر  مثل  مواصالتی 
۱359، ۱360 و ۱36۱ در طول شبانه روز به گونه ای 
بود که بیش از شش ساعت نمی توانستیم در آن جاده 
حرکت کنیم. ما مجبور بودیم برای تأمین امنیت در 
محورها و همچنین خارج کردن ضدانقالب از مناطق 
پرجمعیت، تردد در جاده را شبانه روزی کنیم، چون 
هم زمان در مرزها با عراق درگیر بودیم و باید مسیر 

عبور یگان ها را به سمت مرزها فراهم می کردیم.
6-8. محورهای مواصالتی که به عقبه کشور وصل 
لذا  بودند،  حیاتی  شریان های  و  مهم  بسیار  می شد 
می بایست آنها را به هر قیمت در اختیار  می گرفتیم تا 

بتوانیم مانور الزم را انجام دهیم.
شهرهایی  اطراف  محورهای  آزادسازی  در   .9-6
مانند سنندج، داشتن نقاط قابل اتکا در اطراف شهر 
مثل فرودگاه سنندج و پادگان لشکر28 بسیار مهم و 

تعیین کننده بود. 

جنگ هایی  در  که  موضوعاتی  از  یکی   .۱0-6
دائم  تغییر  است،  مشکل ساز  و  شایع  بسیار  چریکی 
شماست،  دست  در  سنگری  است.  نبرد  صحنه 
دیگر  سنگری  به  و  می کنید  عبور  آن  از  وقتی  اما 
دشمن  نیروهاي  دست  به  بالفاصله  شاید  مي روید، 
بیفتد. لذا سنگرها دائماً دست به دست می شوند و به 
آتش  و هدایت  اجرای آتش پشتیبانی  همین دلیل، 
در نبردهای چریکی در عین مهم بودن، بسیار سخت 
است. در جنگ چریکی گرفتن هر قله و شیار یا نقطه 

حساس، یک مانور جداگانه می خواهد.

7. تدابیر نظامی و اصول دینی ـ اخالقی در 
پاك سازی ها

اولین  از دشمن،  مراکز جمعیتی  بازپس گیری   .۱-7
تأمین  و  شهرها  آزادسازی  در  مهم  نظامی  تاکتیک 
مسیرها و مناطق مختلف است. شهرها اولین مراکز 
جمعیتی اند. ازاین رو آزادسازی کامیاران و سنندج در 
دستور کار قرار گرفت و سپس آزادسازی مریوان، بانه، 
سقز، سردشت، پیرانشهر و مهاباد در مراحل مختلف 
کلید خورد. دلیل اصلی تأکید ما بر آزادسازی شهرها 
و مناطق جمعیتی، سوءاستفاده چریک ها از محل های 
بین  به هر طریقی  بود  ازاین رو الزم  بود.  پرجمیعت 
جمیعت و مردم عادی و گروه های ضدانقالب فاصله 
حضور  جمعیت  بین  نتواند  چریک  اگر  بیندازیم. 
ما  ترک منطقه می شود.  به  یابد، خودبه خود مجبور 
براساس این اصل مهم و استراتژی راهبردی، در گام 
اول تالش کردیم مراکز جمعیتی را از دست چریک ها 

خارج کنیم. 
مسئله  مهم ترین  شهرها  آزادسازی  در   .2-7
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و  مردم  از  مراقبت  داشتیم،  که  مالحظه ای  و 
آسیب نرسیدن به جان و مال آنها بود. الزم بود طوری 
عمل شود که حداقل آسیب پذیری را برای جمعیت 
و مردم داشته باشد. طبق تعالیم دین مبین اسالم و 
به حکم اخالق، ما موظفیم مراقب جان، مال و ناموس 
مردم باشیم. اما توجه به این اصل مهم را چه کسی 
مدام به ما تذکر می داد!؟ امام خمینی)ره( در سال ۱358 
پیام مهمی در سه بند به سپاه  دادند که اولین بند آن 
با نگاه  امام  مراقبت در آسیب نرساندن به مردم بود. 
عمیق الهی و حکیمانه، بر حفظ جان و مال و نوامیس 
مردم تأکید بسیار داشت و اجازه نمی داد به هیچ وجه 
در این زمینه تعرضی به کسی صورت بگیرد. دومین 
بند پیام امام این بود که به دشمن و سران آنها فرصت 
ندهید و آنها را دستگیر کنید. سومین بند نیز این بود 
که ارتش و دولت با یکدیگر هماهنگ باشند. اعتقاد 
عملی به جدابودن صف مردم از ضدانقالب و بررسی 

و تجزیه وتحلیل گروه های تجزیه طلب به صورت جدا 
از مردم و انجام هر اقدامی براساس نتایج حاصل از 
این بررسی ـ که با درنظرگرفتن ارزش های اسالمی 
خمینی)ره( طراحی  امام  حضرت  تدابیر  و  فرمان ها  و 
می شدـ  تصمیم گیری و رفتار فرماندهان و رزمندگان 
را با مردم جهت می داد و به آن چارچوب می بخشید. 
نظامی  عملیات های  و  تصمیمات  همه  براین اساس، 
در بازپس گیری شهرها، باتوجه دقیق به حفظ جان 
به  سخت  ضربه   واردکردن  و  ازیک سو  مردم  مال  و 
البته  می گرفت.  صورت  دیگر  سوی  از  ضدانقالب 
بود  کارساز  نکات  برخی  به  جدی  توجه  دراین بین، 
پیش  به  سریع تر  و  موفق تر  را  پاک سازی  جریان  و 
عملکرد  از  کرد  مردم  نفرت  نکات،  این  ازجملۀ  برد. 
ضدانقالب و همراهی نکردن با این گروه ها در بحبوحه 
بازپس گیری شهرها بود که مانع از واردآمدن آسیب و 
ضربه به مردم بومی می شد. همچنین واگذاری اهداف 

از راست سردار سرتیپ پاسدار حسن رستگارپناه، سردار سرتیپ دوم پاسدار هادی مرادپیری، کردستان، اردوی 
انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس ویژه مناطق غرب و شمال غرب دانشگاه امام حسین)ع(، شهریورماه ۱395.
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مشخص و دقیق به یگان ها و نیروهای عمل کننده در 
کلیدی،  و  مهم  نکات  به  توجه  و  شهرها  پاک سازی 
کمک مؤثری به واردنشدن خسارت به مردم می کرد. 
سخنرانی های  برگزاری  اطالع رسانی،  دراین میان، 
کوتاه و تبیین ماهیت دشمن، از دیگر اقداماتی بود 
که به خروج مردم از صحنه یا ماندن آنها در خانه ها 
و در نتیجه مصون ماندن از خطرات احتمالی  انجامید. 
در چنین فضایی، عملیات  روانی از مهم ترین اقدامات 
همچنین  می شد.  محسوب  پاک سازی  حین  در 
نیمه سنگین  و  آتش های سنگین  از حداقل  استفاده 
و هدایت و نظارت دقیق بر عملیات آتش باری روی 
مواضع ضدانقالب در حفظ جان و مال مردم بسیار 

مؤثر بود. 
7-3. باید توجه داشت گرفتن شهر و آزادسازی 
آن، به تنهایی امنیت به همراه نمی آورد. چریک ها در 
هر  به  را  خود  درصددند  معموالً  شهری  محیط های 
مدام می خواهند  میان جمعیت حفظ کنند؛  قیمتی 
حمله کنند و وجود خود را به رخ بکشانند؛ شرایط 
نظامی و اراده نظامی خود را بر نیرویی که می خواهد 
حاکمیت ثابت و امنیت پایدار تشکیل دهد، تحمیل 
کنند و... . به عنوان مشاهده عینی خدمت شما عرض 
می کنم که بالفاصله پس از پاک سازی شهر سنندج، 
در شب اول و شب دوم عناصر ضدانقالب و تجزیه طلب 
بودیم، حمله  آنها مستقر  نقاطی که در  از  به بعضی 
و  نشانه وجود  افکار عمومی  این حمالت در  کردند. 
حضور چریک در شهر و عدم پاک سازی کامل بود. ما 
برای غلبه بر این مشکل، در داخل شهر پایگاه هایی را 
در نقاط مختلف ایجاد کردیم که تسلط در چهارراه ها، 
را  و خروجی شهر  ورودی  مبادی  و  مراکز جمعیتی 

کامل و مستحکم کند. البته باید توجه داشت تسلط 
با ایجاد یک پایگاه امکان پذیر نیست. ما برای  صرفاً 
از زمان حضور  نیازمند داشتن اطالعات الزم  مقابله 
دشمن بودیم و اساسی ترین و بیشترین نقش را برای 
عهده  بر  کرد  مسلمان  پیشمرگان  مهم،  این  انجام 
داشتند. به همین دلیل باید به این نکته مهم توجه 
امنیت  ایجاد  در  بومی  مردم  به کارگیری  که  داشت 
استفاده  درواقع  است.  اساسی  بسیار  اصل  یک  شهر 
باید  که  است  الزم  شرط  یک  اجتماعی  پتانسیل  از 
حتماً آن  را رعایت کرد تا بتوان شهر را امن و آرام 
نگه  داشت. اینکه صرفاً روی یک ارتفاع یا در ورودی 
یک شهر پایگاهی احداث کنیم، جوابگو نیست. یکهو 
می بینی عناصر دشمن از پایین آن ارتفاع یا دره در 
شب و با اختفا کامل حرکت می کنند و می آیند یک 
آر.پی .چی به مقر ما می زنند و برمی گردند و ما کار 
به  ما  رو،  همین  از  دهیم.  انجام  نمی توانیم  چندانی 
تجربه دریافتیم که پیش از اینکه حمله یا شبیخونی 
صورت بگیرد، اخبار آن را از نیروهای بومی دریافت 

کنیم و آماده باشیم. 
یک  باید  می شوند  احداث  که  پایگاه هایی   .4-7
پایگاه ها  همان  از  و  باشند  قابل اطمینان  اتکا  نقطه 
کمین  شب  در  شهر  ورودی  و  نفوذی  مبادی  برای 
شهرهای  در  ما  منظور  همین  به  کرد.  سازماندهی 
مختلف، شب ها در اطراف شهر کمین می گذاشتیم و 
راه نفوذ دشمن را می بستیم یا آمادگی این را داشتیم 
ما حمله  کرد، سریعاً  به  نقطه ای  در  اگر دشمن  که 
شاید  کمین  این  افراد  دهیم.  گسترش  را  کمینمان 
آن  اثرگذاری  اما  نباشد،  بیشتر  نفر  پنج  الی  چهار 
بسیار است. این افراد در یک  شیار یا شکاف مستقر 
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دشمن  که  زمانی  و  می گیرند  موضع  و  می شوند 
از شهر خارج شود،  یا  کند  نفوذ  به شهر  می خواهد 
با آنها درگیر می شوند و از دشمن تلفات می گیرند. 
و  امکان حضور مداوم  تاکتیک هایی  با چنین  کم کم 
ورود و خروج راحت دشمن به مراکز جمعیتی را از 

او سلب کردیم. 
متوجه  را می گرفتیم،  آنکه شهرها  از  7-5. پس 
می شدیم دشمن در 2 کیلومتری شهر در یک نقطه  
را  نیروهایش  شب  هر  و  دارد  حضور  روستا  یک  یا 
ما  به  ضربه ای  آنها  اعزام  با  و  می کند  سازماندهی 
از  پس  مشکل،  این  بر  فائق آمدن  برای  می زند. 
ثبات  و  امنیت  گسترش  برای  شهرها  آزادسازی 
تصمیم گرفتیم شعاع امنیتی شهر را گسترش دهیم. 
این اقدام مانع از حضور عناصر ضدانقالب در روستاها 
از  را  شهرها  اطراف  روستانشین های  صف  و  می شد 
و  عمق  در  نفوذ  برای  اگر  می کرد.  جدا  ضدانقالب 
روستاهای دوردست، مردم با ما همکاری نمی کردند، 
را  شهرها  امنیتی  شعاع  بتوانیم  که  بود  غیرممکن 
گسترش دهیم. به همین دلیل، برای گسترش شعاع 
امنیتی شهرها تا 4 یا 5 کیلومتری شهر، روستاهایی 
آنها  در  را  ضدانقالب  عناصر  و  می کردیم  انتخاب  را 

پاک سازی می کردیم. 
7-6. یکی از مهم ترین موضوعات تعیین کننده در 
و  با ضدانقالب، همکاری  مقابله  و  آزادسازی شهرها 
همزیستی صمیمانه با مردم روستاهای اطراف شهرها 
بود. چون در آن روستاها ما پایگاه های عملیاتی احداث 
می کردیم، همکاری و همراهی مردم خیلی ضروری 
موجب  نیروها  گسترش  محیط هایی  چنین  در  بود. 
بر  تسلط  برای  ولی  می شد،  ما  بیشتر  آسیب پذیری 

می دانیم،  که  همان طور  بود.  اجتناب ناپذیر  منطقه 
یک  طبیعی  جغرافیای  در  هرقدر  منظم  نیروی 
منطقه پیچیده گسترش پیدا بکند، آسیب پذیری اش 
هم بیشتر می شود، چون امکان کمین، مین گذاری، 
تله گذاری و... برای دشمن بیشتر می شود. دشمن هم 
البته در این بین راحت نمی نشست و با عوامل داخلی 
خودش می آمد و با شناسایی این پایگاه ها، اطالعات 
به قصد سقوط  را رصد و حتی گاهی  استعدادش  و 
و انهدام به آن پایگاه حمله می کرد. به عنوان نمونه، 
احداث  منطقه  عمق  در  ما  که  پایگاه هایی  از  بعضی 
کردیم در برهه ای توسط ضدانقالب سقوط می کرد، 
که  بود  این  ما  برای  اقدام  این  مزیت  و  حسن  ولی 
ضدانقالب را از مناطق جمعیتی عمده دور می کرد و 
موجب می شد ما منطقه نبرد را ولو با تحمل اندکی 

خسارت، انتخاب کنیم. 
مردم  از  چریک ها  و  ضدانقالب  دورکردن   .7-7
از اصول اساسی،  و جمعیت های متمرکز یکی دیگر 
این  البته  است.  آزادسازی  در  راهبردی  و  کلیدی 
در جنگ های  که  دیگری  بنیادین  با مسئله  موضوع 
چریکی بسیار حیاتی است پیوند دارد و آن انتخاب 
میان  در  اگر  دشمن  است.  چریک  با  نبرد  صحنه 
جمعیت باشد، اراده خود را به شما تحمیل می کند؛ 
ازاین رو باید تا حد امکان او را به هرطریق از جمعیت 
و مراکز عمومی دور کرد. عمده تالش ضدانقالب در 
مناطق غربی کشور این بود که ما در کنــار جمعیت 
بومی با او درگیر شویم تا جمعیــت آسیب ببیــند 
هم  کند،  محدود  را  ما  نیروهای  هم  ازاین طریق،  و 
میان  و  متنفر کنــد  نظامی  نیروهای  از  را  جمعیت 
میان  در  امنی  جغرافیای  هم  و  اندازد  فاصــله  آنها 
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مردم برای خود به وجود آورد. 
یا  روستایی  محورهای  در  امنیت  توسعه   .8-7
محورهای عمقی از دیگر تاکتیک های مهم راهبردی 
بیشتر  ما  است.  کشور  غرب  کوهستانی  مناطق  در 
روستاهای این مسیر را تأمین کردیم و در این زمینه، 
از مردم بومی همین روستاها کمک گرفتیم. نمی توان 
در این جغرافیای گسترده حجم زیادی از نیروی های 
منظم را به کار گرفت و مثاًل یک گردان را در فالن 
جا گذاشت و یک گروهان 
را در جای دیگر. باید میان 
نحوه کنتــرل ایــن مسیـر 
و این منطقــه با طبیعــت 
و جمعیــت آنجا همخوانی 
ایجــاد کــرد. از هـمیــن 
رو، استفــاده از نیــروهای 
و  ضــروری  بسیــار  بومی 
ازطرف دیـگر بسیار کارساز 
برای  است؛ چون  و حیاتی 
آن روستایی، امنیت خود و 
خانــواده اش مهم اســت و 
از جان و دل برای آن مایه 

می گذارد.
منطقه  این  کوهستانی  وضعیت  به دلیل   .9-7
و  نیازها  به  توجه  آن،  خاص  آب وهوایی  شرایط  و 
با شرایط  برای مواجهه  آنها  نیروها و دپوی  امکانات 
اکثر  بود.  راهبردی  نکات  دیگر  از  زمستان  سخت 
پوشیده  برف  از  زمستان  در  منطقه  این  مسیرهای 
این  از  برخی  در  بودیم  مجبور  ما  می شود.  بسته  و 
مناطق با کمک نیروهای آماد، امکانات الزم و مهمات 

موردنیازمان را برای حداقل چهار ماه دپو کنیم.
دیگر  از  مرز  از  خروج  تا  دشمن  تعقیب   .۱0-7
نکات کلیدی راهبردی در پاک سازی منطقه است. ما 
دشمن را تا حاشیه مرز تعقیب کردیم؛ به گونه ای که 
حضور  امکان  دیگر   ۱363 و   ۱362 سال های  در 
ارتفاعات  در  و  نداشت  وجود  جمعیت  میان  دشمن 
امکان ماندن  هم برف و سرما آن قدر شدید بود که 
این  ترک  به  درنهایت مجبور  و  نبود  فراهم  برایشان 
جغرافیا شدند. به تعبیری روشن تر، ضدانقالب فقط 
شش ماه از سال را می توانست در جغرافیای مناطق 
غربی بماند و هدف ما هم همین بود که ضدانقالب 
شش ماه با جمعیت ارتباط نداشته باشد. این موضوع 
موجب می شد کم کم ارتباط ضدانقالب با جمعیت و 
حضور آنها در منطقه کمتر و کمتر شود. دراین میان، 
گسترده  پراکندگی  و  ارتفاعات  درهم تنیدگی  البته 
جمعیت نیز از خصوصیاتی بود که امکانات خوبی را 
در اختیار دشمن می نهاد و دشمن نیز نهایت بهره را 
از آن می برد. ما برای گرفتن این فرصت ها و کنترل 
این مسئله، طرحی را تحت عنوان "کنترل جمعیت" 
در منطقه دنبال کردیم که شرح آن مفصل است و 

در اینجا فرصت مطرح کردن آن نیست. 
کلیدی  نکات  دیگر  از  دشمن  تعقیب   .۱۱-7
مرزی  مناطق  به  دشمن  وقتی  یعنی  بود؛  راهبردی 
نکردیم  رها  را  او  شد،  عراق  خاک  وارد  و  گریخت 
اجرا  و  او طراحی  تعقیب  برای  را  تاکتیکی  و سریعاً 
و  گرفتیم  خدمت  به  را  نفوذی  عوامل  ما  کردیم. 
ترتیبی اتخاذ کردیم که این عوامل شبانه به مقرهای 
دشمن حمله کنند و سریع بازگردند. این امر موجب 
در  نگهبانی  برای  را  باالیی  استعداد  دشمن  می شد 

شــهرها  تعيين کننده  نقش 
در برقــراری امنيــت و نيز 
منتهی  مواصالتی  محورهای 
به اين شهرها و نقشی که در 
دارند،  کشور  مرکز  با  ارتباط 
موجب شد آزادسازی شهرها 
به عنوان اولين گام ضروری در 
برنامه ريزی فرماندهان مدنظر 

قرار گيرد.
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شب ها به کار گیرد که همین موضوع فرسودگی توان 
چریک را در پی داشت. با این کار، چریک ها از لب 
پایگاه های خود را به عمق  مرز هم عقب تر رفتند و 

خاک عراق منتقل کردند. 
7-۱2. موضوع مهم دیگر تأمین نقاط حساس و 
جاده های اصلی است. ما در یک مقطع زمانی خاص 
طرحی را تحت عنوان تأمین امنیت مناطق بینابینی 
یعنی بین سنندج ـ مریوان، سنندج ـ سقز، سنندج ـ 
دیواندره و... اجرا کردیم. برای تحقق این طرح، روی 
ارتفاعات حساسی که در این مناطق بینابینی وجود 
تابستانی و گشت و جوله )گشت  پایگاه های  داشت، 
برای  کردیم.  ایجاد  مخفی  دیدبان  و  تعبیه  نظامی( 
این کار، تغذیه 5 شبانه روز را به برخی افراد می دادیم 
متوجه شان شود می رفتند  اینکه کسی  بدون  آنها  و 
می کردند  مخفی  اجباری  گذرگاه های  در  را  خود  و 
و اگر تیمی از دشمن عبور می کرد، به واحد ضربت 
در  بزنند.  آنها کمین  راه  تا جلوی  ما خبر می دادند 
ارتفاعات بسیار  بینابینی، در برخی مسیرها،  مناطق 
به هم نزدیک می شود و دشمن از روی این ارتفاعات 
به راحتی می توانست ماشین های نظامی را هدف قرار 
به  و  داشت  آسیب پذیری  مدام  مسیرها  این  دهد. 
باید  بود.  مهم  بسیار  ارتفاعات  تأمین  منظور،  همین 
توجه داشت که تأمین محورهای مواصالتی هنگامی 
کرد.  تردد  آنها  در  به طوردائم  بتوان  که  دارد  ارزش 
ما برای برقراری این امنیت، در دو سمت جاده های 
مهم نیروی ضربت محلی ایجاد کردیم. نیروی ضربت 
محـلی چــه بود؟ اگر در روستــایی ۱0 فرد مسلـح 
داشتیــم که با ما همکاری می کردنــد، بــه صــورت 
هفتگی به آنها می گفتیم الزم است سه نفر از شمــا 

پیش ما بیاید. حاال 5 تا 3 نفر اگر می آمدند، ۱5 نفر 
می شد و استعداد خوبی را تشکیل می داد. این افراد 
به صورت پیاده در جنگل ها و شیارها تا سه کیلومتری 
به  اطالعاتی  دشمن  از  اگر  و  می زدند  گشت  جاده 
دست می آوردند یا با دشمن تماس برقرار می کردند، 
سریعاً به واحد ضربت خبر می دادند و دشمن مجبور 
تأمین می شد.  امنیت مسیر  از منطقه شده،  فرار  به 
دیگر  روش  چندین  و  روش ها  این  به کارگیری  با 

شبانه روزی  تردد  توانستیم 
را در جــاده ها با حمــایت 
ممکن  محلی  گشــت های 
نمونـه،  به عنــوان  کنیــم. 
جــاده  روی  مخفی  گشت 
داخل  یعنـی  می گذاشتیم، 
وسیله  هر  یا  پیکان  یک 
مسلح  نــفـر  دو  دیــگری 
اگــر  و  می گــمــاشتیــم 
پیش  مسیـری مشکلی  در 
یا چیــز مشکوکی  می آمد 
یا خــود  گزارش می شــد 
آنها تحرکــی را مشــاهده 

می کردند، سریعاً رسیدگی کرده، خبر می دادند. برای 
شبانه روزی کردن امنیت در جاده ها و گسترش ثبات 
متمرکز  به طور  عملیاتی  پایگاه های  نیز  آرامش  و 
ایجاد کردیم. همچنین در بعضی از گلوگاه ها، دره ها 
مراقبت،  برجک های  ایجاد  با  حساس،  پل های  و 
در  تردد  و  میسر  را  شبانه روزی  امنیت  توانستیم 
مسیرها را بدون ترس و با اطمینان از وجود تأمین 

فراهم کنیم.

پس از پاک سازی شهرهايی که 
به دست گروه های تجزيه طلب 
اشغال شــده بود، عناصر اين 
جريان که کنترل شهرها را از 
دست داده بودند به روستاهای 
اطراف شهرها کوچ می کردند و 
با ايجاد مقرهايی ثابت در آنها 
در جاده های بين شهری دست 
به کمين و ايجاد ترس و ناامنی 

می زدند.
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8. تمهیدات الزم در آزادسازی و پاك سازی 
مرحله به مرحله

همه  در  آنها  بر  تسلط  و  شهرها  آزادسازی   .۱-8
دور  نبردهای  به ویژه  ـ  کردستان  در  نبرد  مقاطع 
بود؛ چراکه  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار  ـ  دوم 
کنترل شهرها سمبل قدرت در هر حکومتی محسوب 
می شود و اگر شهری در دست دشمن باشد، در ذهن 
مردم نشان دهنده ضعف حکومت است. باتوجه به این 
آزادسازی،  راهکارهای  در  ما  اول  اولویت  اهمیت، 
تصرف شهرها و پاک سازی آنها بود. ضرورت داشت که 
مناطق بحرانی شهر به سرعت پاک سازی شوند و در 
اسرع وقت سراسر شهر در اختیار و کنترل نیروهای 
مرحله به مرحله  آن،  از  پس  و  گیرد  قرار  خودی 
پاک سازی دقیق و کامل خیابان ها، کوچه ها، محله ها 

و حتی خانه های مشکوک انجام گیرد. 
8-2. بعد از حضور نیروهای پیشرو یا تأمینی ـ 
هم  اطالعاتی  ویژه  نیروهای  آنها  به  مواردی  در  که 
گفته می شد و توانایی درگیری و مقابله با دشمن را 
هم داشتند ـ عمده قوای خودی وارد محدوده داخلی 
شهرها می شد و براساس اهداف از پیش تعیین شده، 

مأموریت خود را اجرا می کرد. 
8-3. در محله ها و نقاطی که ازنظر میزان حضور 
شورشیان و هوادارانشان، حساسیت بیشتری داشتند، 
نفرات،  استعداد  تقویت  و  زبده تر  نفرات  اعزام  با 
نیروهای  از  پشتیبانی  می شد.  انجام  پاک سازی  کار 
عمل کننده با استفاده از نقاط اتکایی که از قبل در 
اختیار رزمندگان بود و همچنین ورود نیروها از معابر 
وصولی و معابر نفوذی منتهی به شهر انجام می گرفت 
مثاًل  می شد.  استفاده  هلی برن  از  هم  مواردی  در  و 

اصلی  خیابان های  در  ابتدا  خیابان ها،  درخصوص 
شهرها پاک سازی صورت می گرفت و سپس به طرف 
خیابان های فرعی توسعه وضعیت داده می شد. بعد از 
پاک سازی کوچه ها و تأمین آن، خانه هایی که دشمن 
در آنها مقاومت می کرد یا تیراندازی به طرف نیروهای 
پاک سازی  می گرفت،  صورت  خانه ها  آن  از  رزمنده 
می شدند. منازلی هم که از قبل توسط عناصر و منابع 
نیروهای  استقرار  محل  و  شده  شناسایی   اطالعاتی 
شورشگر یا رده پشتیبان آنها بودند، بالفاصله به دست 
با  مقاومت  درصورت  و  محاصره  خاص  تیم های 
قاطعیت با آنها برخورد می شد. حتی درصورت نیاز از 

آتش آر پی جی یا تفنگ۱06 استفاده می شد. 
هسته های  و  تیمی  خانه های  شناسایی   .4-8
اطالعاتی ضدانقالب در شهرها با استفاده از روش ها 
عملیات  ازجمله  می شد؛  انجام  متعددی  ابزارهای  و 
پایگاه های  مکانیزه؛  یا  پیاده  شناسایی  و  گشت 
تسلیمی ها؛  و  تّوابین  آنها؛  دید بان های  و  استقراری 
استفاده  غیرمعمول؛  و  مشکوک  ترددهای  مشاهده 
از  بازجویی  هم محله ای ها؛  و  همسایگان  اطالعات  از 
دیگر،  سوی  از  فعالیت ها.  کنترل  و  دستگیرشدگان 
بیزاری مردم غرب و شمال غرب از عملکرد ضدانقالب 
بازپس گیری  در  عناصر  این  با  همراهی نکردن  و 
شهرها کمک بسیاری به شناسایی عوامل گروهک ها 
افراد،  این  معرفی  با  می کردند  سعی  مردم  می کرد. 
کنند.  خارج  درگیری  صحنه  از  را  اقوامشان  و  خود 
از واردآمدن ضرر  این همکاری ها عالوه بر جلوگیری 
و زیان جانی و مالی به مردم بومی، کمک مؤثری به 

شناسایی دقیق تر دشمن می کرد.
8-5. براساس اهداف طراحی شده، نقاط حساس 
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شهر )مانند ساختمان فرمانداری، شهرداری، ادارات، 
حاکمیت  ثبات  و  اقتدار  مظهر  که  و...(  کالنتری ها 
و  داشتند  قرار  پاک سازی  اولویت  در  بودند،  نظام 
نیروها در اولین مرحله این اماکن را آزاد می کردند و 
در آنها مستقر می شدند. برای تحقق این منظور در 
اولین  که  تأمینی  نیروهای  پاک سازی،  مراحل  همه 
با تصرف  بودند،  و حومه  به شهر  واردشده  نیروهای 
کلی  تأمین  شهر،  اطراف  ارتفاعات  و  حساس  نقاط 

نیروها را به عهده می گرفتند.
نداشتن  به دلیل  دشمن  موارد،  اغلب  در   .6-8
پایگاه مردمی، از شیوه جنگ وگریز استفاده می کرد و 
مقاومت چندانی نداشت. غیر از سنندج و مهاباد، در 
بقیه شهرها در مرحله اولیه، یعنی پاک سازی کلی و 
تأمین نخستین، مقاومت کم بود، اما پس از آن برای 
پاک سازی جزءبه جزء، مقاومت های بیشتری به چشم 

می خورد.

8-7. از مراحل مهم پاک سازی و برقراری امنیت 
و  شهر  داخل  در  استقراری  پایگاه های  ایجاد  اولیه، 
یک  آزادسازی  از  بعد  بالفاصله  که  بود  آن  حومه 
از  مناسب صورت می گرفت. پس  در محلی  منطقه، 
استقرار  آن  در  دسته  یا  گروه  یک  پایگاه،  برقراری 
می یافت و مسئولیت تأمین محدوده سرزمینی خود 
را با عملیات گشت ثابت و سیار و کمین ـ به ویژه در 

شب ـ بر عهده می گرفت.
در  پاک سازی  عملیات  در  مرحله بندی   .8-8
را  خود  خاص  مشخصه های  و  مختصات  شهر  هر 
مقاومت  میزان  مرحله بندی،  این  داشت. در طراحی 
خودی  نیروهای  توان  دشمن،  سالح های  دشمن، 
و  مهــم  معیارهای  شهر  جغرافیایی  وضعیت  و 
نوع  در  که  می شدند  محسوب  تعییــن کننــده ای 
مرحله بندی و مدت اجرای آن مؤثر بودند. در برخی 
در  اما  شد،  آزاد  یک باره  شهر  بوکان،  مانند  شهرها 

از راست: برادران غالمرضا جاللی فراهانی، مصطفی ایزدی، حسن رستگارپناه، حسین دقیقی، شهیدمحمود کاوه، 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(.
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مهاباد، دشمن مقاومــت نقطه ای داشــت و همین، 
می بــایست  رزمندگان  و  می کرد  سخت  را  کار 

به صورت نقطه به نقطه با دشمن می جنگیدند.
8-9. برقراری امنیت در شهرهای آزادشده موضوع 
بسیار مهمی بود که با اقدامات زیر انجام می گرفت: 
تشکیل گردان های مختلط ثاراهلل)ع( در شهرهای مهم 
و عمده؛ استقرار مقرهای جوارشهری و بیرون شهری؛ 
راه اندازی گشت ویژه ثاراهلل)ع( برای کنترل ورودی ها 
و خروجی های شهر؛ اجرای 
جمعیت؛  کنترل  عملیات 
خاص  امنیتی  گشت های 

و... .
8-۱0. پس از پاک سازی 
و آزادسازی شهرها و تأمین 
امنیت آنها، برقراری امنیت 
تــردد در جاده هــای بین 
ضرورت  روستاها  و  شهرها 
یافــت. بــه ایــن منظــور، 
آزادســازی و پـاک سازی و 
تأمین امنیت در محورهای 
مواصالتی شهـری و تأمین 
سراسری آنها در دستور کار قرار گرفت. برای تحقق این 
هدف، در مرحله اول، محورهای بین شهری پاک سازی 
شد. پس از آزادسازی محورهای مواصالتی بین شهری، 
مهم،  محورهای  روی  عملیاتی  واحدهای  استقرار  با 
سعی شد امنیت تردد در جاده ها برقرار شود. مرحله 
ضدانقالب  چراکه  بود؛  محورها  امنیت  برقراری  دوم، 
با کمین و مین گذاری، رزمندگانی را که قصد تأمین 
داشتند به شهادت می رساند. برای مقابله با این امر، 

روی  به طورعمده  که  عملیاتی  پایگاه های  استعداد 
و  بودند، کم شد  بر جاده ها  و مشرف  مهم  ارتفاعات 
نیروهای آنها به جاده ها و روستاها نزدیک تر شدند. این 
کار تا آنجا ادامه یافت که نیاز به اعزام نیروی تأمین از 
بین رفت و ازطرف دیگر ضربه پذیری پایگاه ها هم کمتر 
شد. مرحله سوم، شبانه روزی کردن تردد در جاده های 
اصلی بود که با ایجاد برجک هایی در نزدیک ترین مکان 
به جاده ها، سعی کردیم آن را عملی کنیم تا نیاز نباشد 
هیچ نیروی برای تأمین جاده در فضای باز بایستد و در 
معرض حمله قرار گیرد. همچنین با گماشتن نیروی 

گشتی روی جاده نیز تاحدودی این نیاز رفع شد.
و  محورها  کنار  در  ضدانقالب  ازآنجاکه   .۱۱-8
در اعماق مناطق بینابینی شهرستان ها با استفاده از 
ارتفاعات صعب العبور، اقدام به ایجاد پایگاه های ثابت 
می کرد و از آنجا با اعزام گروه هایی رزمندگان مستقر 
در شهرها و جاده ها را هدف هجوم خود قرار می داد، 
بازگشایی  و  شهرها  تصرف  از  بعد  داشت  ضرورت 
محورها، دو نوع عملیات در این مناطق اجرا شود: الف( 
پاک سازی روستاهای عمق جاده ها، و ب( آزادسازی 
شمال غرب  و  غرب  در  که  مهم  و  حساس  مناطق 
به صورت ارتفاعات بزرگ و کشیده  و عوارض حساس 
وجود دارند. این مناطق به لحاظ بلندی، پیوستگی و 
نداشتن راه های عملیاتی، به سرزمین های افسانه ای و 
استقرار  به  ضدانقالب  شده اند.  شهره  غیرقابل تصرف 
از  و  افتخار  آنها  دراختیارداشتن  و  مناطق  این  در 
ضربه زدن  برای  چریکی  پایگاه  به عنوان  نقاط  آن 
با  مناطق  این  استفاده می کرد.  و شهرها  به جاده ها 
لیلهًْ القدر  مانند  عمده  و  بزرگ  عملیات  چند  اجرای 
)آزادسازی ارتفاعات مرزی شمال ارومیه و سلماس(، 

در کنــار ايــن عمليات های 
نظامی و سخت و طاقت فرسا، 
اقدامــات فرهنگی، عمرانی، 
و  پشــتيبانی  درمانــی، 
و  خالصانــه  حمايت هــای 
از  انقالبی  نيروهای  صميمانه 
مردم بومی و مسلمان مناطق 
کردنشين نيز ازجمله اقدامات 

قرارگاه حمزه بود. 
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مهاباد(،  سرشاخان  منطقه  )آزادسازی  فتح  عملیات 
عملیات نصر )آزادسازی آلواتان و دولتو(، عملیات قائم 
ارتفاعات مرزی چهل چشمه  آل محمد)عج( )آزادسازی 
توسط  و...  دیواندره(  ـ  مریوان  ـ  سقز  بینابینی  و 
رزمندگان اسالم آزاد شد. پس  از تسلط بر این نقاط، 
نیروهای خودی برای سهولت در اجرای عملیات های 
تهاجمی بعدی و همچنین ایجاد پایگاه های عملیاتی 
و تحکیمی، اقدام به احداث جاده های مواصالتی برای 
تجزیه و تقسیم عملیاتی این مناطق کردند تا نیروها 
همه  در  به راحتی  بتوانند  کنند،  اراده  که  زمان  هر 

مناطق حاضر شوند.

9. اهمیت و ضرورت کنترل مرزها
9-۱. ازآنجاکه ضدانقالب ازطریق مرز عراق تغذیه و 
تدارک می شد، به ویژه پس از پاک سازی که مرکزیت 
این گروه ها به پشت مرزهای ایران و عراق منتقل شد، 
کنترل مرزها ضرورت یافت. قطع ارتباط گروهک ها با 

مرز، ضربات مهلکی بر ضدانقالب وارد می کرد. 
9-2. با اجرای عملیات کنترل عبورومرور در نوار 
دست  به  مهمی  موفقیت های  و  دستاوردها  مرزی، 
اشاره  زیر  موارد  به  می توان  آنها  ازجمله  که  می آمد 
در  ضدانقالب  فرماندهی  ارتباط  در  اختالل  کرد: 
خاک عراق با نیروهای داخل؛ امکان ارتباط اطالعاتی 
نیروهای  با  ضدانقالب  اطالعاتی  منابع  وصل شدن  و 
ایجاد  گروهک ها؛  اقدامات  لودادن  به منظور  خودی 
مشکل در تردد عناصر نظامی ضدانقالب به خارج از 
مرز؛ جلوگیری از خروج و تخلیه زخمی ها؛ ممانعت از 
تردد سریع یگان های رزمی که بعضاً برای پشتیبانی 
وارد خاک ایران می شدند؛ جلوگیری از فرار عناصری 

که در عملیات ها شکست  می خوردند.
9-3. در جنــگ هــای چریـکی، زمانی موفــق 
به دستیابی به مرز می شــویم که بتوانیم به مبادی 
کنترل  را  آنها  و  شویم  مسلط  مرز  اصلی  و  ورودی 

کنیم. 
9-4. مــرزهــا را بــه شیوه هــای گونــاگــون 
کرد  کنترل  می توان  کافی  امکانات  و  اقدامـات  با  و 
که از مهم تــرین روش ها و اقدامات و ضروری تــرین 

موارد  به  می توان  امکانات 
پیشــرو اشاره کرد: احداث 
جاده های طولــی و عرضی 
ایجــاد  مــرز؛  به مــوازات 
به عنوان  مرزی  پاسگاه های 
نقطه اتکا برای دید داشتن 
در خــاک دشمــن و رصد 
دایرکردن  مرزی؛  تحرکات 
برجک های مرزی؛ راه اندازی 
پیاده؛  و  سواره  گشت های 
استــفـــاده از وســایــل 
و تجهیزات پیشـرفته برای 
داشتن دید مؤثر در روز و 

در  و  مرزها  در  اطالعاتی  ایستگاه های  تشکیل  شب؛ 
خاک دشمن؛ پی ریزی موانع فیزیکی ازقبیل کانال ها، 
بازارچه های  کنترل  و...؛  مین  میادین  سیم خاردار، 
مرزی، تسلیح و به کارگیری عشایر در دو سوی مرز؛ 
در  متحرک  به صورت  احتیاط  یگان های  به کارگیری 
منطقه و در حوالی مرزها؛ استفاده از امکانات ارتباطی 
سیستم  تقویت  هوشمند؛  و  پیشرفته  شناسایی  و 

روشنایی اطراف پاسگاه ها.

محورهای  آزادســازی  برای 
مواصالتی و به طورکلی شهرها 
و روستاها الزم بود طرح مانور 
نيروهای  توسط  نبرد  منطقه 
در  تا  شــود  طراحی  خودی 
جايی که دشمن عالقه داشت 
ما در آنجا درگير شــويم، در 
او  واقع وارد ســناريويی که 

طراحی کرده بود نشويم.




