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بازپس گیری شهرهای سنندج و مریوان 

مقدمه
عملیات آزادسازی شهر سنندج در ساعت ۱۱ پنجشنبه 
4 اردیبهشت ۱359، در پنج محور طراحی شد و طبق 

آن در محور اول به فرماندهی محمد بروجردی فرمانده 
ارتش  و  سپاه  از  انقالبی  نیروهای  شمال غرب،  سپاه 
پادگان  از  را  خود  حرکت  کرد  مسلمان  پیشمرگان  و 

ناکامی مذاکرات هیئت های حسن نیت با گروه های کرد تجزیه طلب و حضورنداشتن چندماهه نیروهای نظامیـ  که در 
تابستان ۱358 توانسته بودند نظم و امنیت شهرهای ناآرام را در مدت ۱5 روز برقرار کنندـ  موجب شد این گروه ها 
مجدداً در شهرهای غربی کشور دست به آشوب زده، ناامنی ایجاد کنند. این احزاب به تعهداتی که اجرای آنها را در 
توافقاتشان با هیئت های حسن نیت تضمین کرده بودند، پشت کردند و به جای همراهی با انقالب تازه پاگرفته، مدام 
چوب الی چرخ تثبیت آن می گذاشتند و هر روز از دولت مرکزی خواسته های نامعقول و غیرمنطقی جدیدی مطالبه 
می کردند. یک روز خواستار اعطای خودمختاری به شهرهای کردنشین می شدند و روزی دیگر به حضور نیروهای 
اعزامی از مرکز به ویژه سپاهیان اعتراض داشتند و می گفتند باید شهرهای کردنشین را ترک کنند. در این بحبوحه 
آنچه اوضاع را آشفته تر و ناامن تر کرد، حمله گروهی از افراد مسلح به ستون خودروهای ارتشی عازم مرز بود. همچنین 
حوادث خونبار دیگری نیز رخ داد که ده ها شهید و صدها زخمی بر جای گذاشت. باادامه این روند، مسئوالن به این 
نتیجه رسیدند که تساهل و تعامل با این احزاب دردی را دوا نخواهد کرد. ازاین رو، مقابله با این جریان آشوبگر ضرورت 

یافت.
یادداشت حاضر در دو مقدمه کوتاه، ابتدا به تشریح کلیات عملیات های آزادسازی و پاک سازی شهر سنندج و مریوان و 
سپس به بازنشر مکتوب روایت های سردار رحیم صفوی و سردار حسن رستگارپناه از برخی جنبه های این عملیات ها 

به عنوان فرماندهان حاضر در صحنه نبرد پرداخته است. 

چکيده

گروه پژوهش فصلنامه نگين ايران
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لشکر28 آغاز می کردند و با عبور از استانداری و باشگاه 
افسران، به میدان انقالب می رسیدند. در محور دوم که از 
فرودگاه آغاز می شد، نیروهای عمل کننده، به فرماندهی 
سیدیحیی رحیم صفوی، می بایست ابتدا به تپه دیدگاه و 
صداوسیما می رسیدند و سپس از آنجا در دو محور فرعی 
)ازسمت غرب به تپه غفور و تپه حسن آباد و ازسمت شرق 
به منبع آب و بیمارستان توحید( حرکت خود را ادامه 
می دادند. در این محور، عملیات با سه روز تأخیر در 7 

اردیبهشت آغاز شد. 
عملیات در این دو محور فرعی در طول نزدیک به 
و  اجرا شد  و درگیری های شدید  با سختی  یک هفته 
نسبتاً موفقیت آمیز بود. پس از این اقدامات، جلسه ای با 
حضور فرماندهان اصلی سپاه و ارتش حاضر در عملیات 
آزادسازی برای تثبیت موقعیت های آزادشده و آزادسازی 
کامل شهر در روز چهارشنبه ۱0 اردیبهشت در پادگان 
که  نهایی  هدف  به  نیل  برای  و  شد  تشکیل  لشکر28 
آزادسازی و پاک سازی کامل شهر بود، تصمیم گرفته شد 

عملیات در سه محور دیگر ادامه یابد. 
برای پیگیری عملیات در محور سوم و براساس تصمیم 
اتخاذشده در ۱7 اردیبهشت ۱359، نیروهای نظامی به 
فرماندهی علی صیاد شیرازی و حسین همدانی فرمانده 
نیروهای سپاه، پاک سازی جاده دهگالنـ  سنندج را آغاز 
کردند. روز بعد و پس از پاک سازی این جاده، نیروهای 
گردنه  در  هلی برن  با  شیرازی  صیاد  شهید  امر  تحت 
صلوات آباد به سمت ورودی شهر سنندج حرکت کردند 
و در دو خط پیشروی شمالی به تپه عباس آباد و جنوبی 
به سمت سیلو و پل قشالق بر شرق سنندج به طورکامل 
مسلط شدند. به این ترتیب، شهر سنندج که پیش از این 
ازجانب شمال و جنوب محاصره و آزادسازی شده بود، 

اردیبهشت   ۱9 در  شد.  پاک سازی  نیز  شرق  ازجانب 
محمد  فرماندهی  با  چهارم  محور  در  عملیات   ،۱359
بروجردی از پادگان لشکر28 آغاز شد و تا ارتفاعات شمالی 
شهر پیش رفت. در این محور نیروها توانستند ارتفاعات 
نزدیک به جاده سنندج ـ دیواندره را تأمین کنند. در 
پنجمین محور که آخرین مرحله عملیات نیز بود، نیروها 
به فرماندهی صیاد شیرازی در یکشنبه 2۱ اردیبهشت با 
اجرای عملیات هلی برن در ارتفاعات دامنه آبیدر در بخش 
غربی شهر مستقر شدند و به این ترتیب، محاصره شهر 
کامل شد و پاک سازی نقطه به نقطه در دستور کار قرار 
گرفت. در این اثنا، گروهی از پاسداران در باشگاه افسران 
در محاصره شورشیان قرار گرفته بودند که با مقاومت 
سرسختانه آنها و حرکت سایر رزمندگان از محورهای 
و  تجزیه طلب  گروه های  بر  محاصره  حلقه  پیش گفته، 
از رخنه ای  آنها مجبور شدند  ضدانقالب تنگ تر شد و 
که در شمال شرقی شهر وجود داشت، بهطرف سقز فرار 
کنند. بدین ترتیب، شهر سنندج از وجود ضدانقالب تخلیه 
شد و رزمندگان سه شنبه 23 اردیبهشت ۱359 وارد شهر 
شدند و به طورکامل آن را تحت اختیار گرفتند. پس از 
به طورکامل پاک سازی  این شهر در مدت سه روز  آن، 
شد. مقدمه پیش گفته مدخلی کوتاه برای ورود به روایت 
سردار رحیم صفوی به عنوان یکی از فرماندهان حاضر در 

صحنه نبرد بود که در ادامه آن را می خوانید. 
از غائله کردستان بدان  اهمیت روایت های شفاهی 
دلیل است که معلومات جنگ در ذهن فرماندهان حاضر 
در این ماجرا که در عرصه نظری )طراحی( و عملیاتی آن 
فعال بوده اند و از روند و روح حاکم بر نبردهای نظامی 
نیز آگاه اند، می تواند ابعاد و زوایای پنهان این موضوع را 
بیش ازپیش به صورتی جزئی و دقیق آشکار و ناگفته های 
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ارزشمندی را از آن رویداد برای نسل جدید بازنمایی کند.
و  عملیات ها  ترسیم  و  طراحی  در  صفوی  سردار 
تصمیم گیری در مسائل راهبردی و استراتژیک آزادسازی 
سنندج و غائله کردستان نقشی اثرگذار ایفا کرده و در 
عرصه میدانی و صحنه نبرد نیز با فرماندهی عملیات در 
چند محور، بسیار جسورانه و فعاالنه حاضر بوده است. 
چارچوب های  درنظرگرفتن  با  او  روایت های  ازاین رو، 
در  اول  منبعی دست  به عنوان  بررسی سندی می تواند 
تحلیل های تاریخی مورداستناد عالقه مندان به این حوزه 

و پژوهشگران عرصه تاریخ معاصر قرار گیرد.

می مانیم و می جنگیم
سردار صفوی: ابتدا حوادث کردستان را از همان سال 
در  می کنم.  بیان  شما  برای  اجمالی  به صورت   ۱358
آبان ۱358 پس از اشغال النه جاسوسی، دولت موقت با 
مسئولیت مرحوم مهندس بازرگان استعفا داد و حضرت 
بنی صدر  بهمن ۱358،  در  پذیرفت.  را  استعفا  امام)ره( 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و در اسفند همان سال 
حضرت امام عالوه بر تنفیذ حکم ریاست جمهوری، حکم 
فرماندهی کل قوا را هم به او واگذار کرد. حوالی بهمن 
۱358، من، صیاد شیرازی و برادر سالک فرمانده سپاه 

نقشه آزادسازی شهر سنندج، دور دوم، اردیبهشت ۱359.
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استان اصفهان، جلسه ای با بنی صدر در تهران داشتیم 
که در آن، آقای بنی صدر به ما گفت شما اگر خیلی 
هنر دارید، بروید کردستان را آزاد کنید. ما به اصفهان 
برمی گردد  کردستان  در  من  حضور  سابقه  برگشتیم. 
به شهریور ۱358 که برای پاک سازی جاده سردشت 
با فرماندهی شهید چمران یک هفته ای در کردستان 
شیرازی  صیاد  شهید  عملیات،  آن  در  داشتم.  حضور 
یوسف  فروردین ۱358، شهید  در  داشت.  هم حضور 
کالهدوز قائم مقام فرمــانده 
کــل سپــاه، گفــت همــه 
در  سیــاسـی  راه هــای 
بن بســت  بــه  کردستان 
رسیـده و آنــجا را آشــوب 
فراگرفتــه، شهیــد بهشتی 
هم با من صحـبت کــرده و 
گفته است که تنها راه، ورود 
سپاه به منطقه است. شهید 
خــواست  من  از  کالهدوز 
پاســداران  از  تعدادی  با 
شهر  آزادی  برای  اصفهان 

سنندج به آنجا برویم.
ازاین رو در اواخر فروردین ماه ۱359 بنده همراه 
دو  با  بسیجیان،  و  پاسداران  از  نفر   200 حدود  با 
فروند هواپیمای سی ۱30 از اصفهان به سمت سنندج 
و  اعزام  این  از  فیلمبرداری  تصاویر  کردیم.  حرکت 
200 نفر پاسدار و بسیجی و صحبت های بنده موجود 
است. در این فیلم من به عنوان فرمانده عملیات سپاه 
استان  این  سپاه  فرماندهی  شورای  عضو  و  اصفهان 
و  می کنیم  سرکوب  را  ضدانقالب  می رویم  ما  گفتم 

کردستان را آزاد می کنیم؛ خیلی با اقتدار، اطمینان 
و اعتمادبه نفس. 

پس از اینکه به منطقه رسیدیم، هواپیما فرودگاه 
سنندج را پیدا نمی کرد؛ فرودگاه جای بدی داشت و 
را حداقل  ما  گفتیم  که  برگردد  هواپیما می خواست 
برویم.  سنندج  به  آنجا  از  تا  کنید  پیاده  همدان 
پیدا  را  سنندج  فرودگاه  و  کرد  عنایت  خدا  باالخره 
که  ارتفاعی  از  ضدانقالب  هواپیماها  ورود  با  کردیم. 
به حسن آباد مسلط بود، با خمپاره۱20 شروع کرد به 
زدن فرودگاه، و هواپیماها بدون اینکه موتورهایشان 
را خاموش کنند ما را در محوطه رمپ فرودگاه با همه 
نیروها بیرون ریختند و سریع اوج گرفتند و برگشتند. 

آن شب تا صبح با خمپاره باالی سر ما را می زدند. 

تالش برای آزادسازی نقاط استراتژیک 
اواخر  در  را  و کردستان  است وضعیت سنندج  الزم 
فروردین ماه کمی تشریح کنم. شهر سنندج کاماًل در 
دست ضدانقالب بود و فقط دو نقطه دست نیروهای 
انقالبی بود، یکی فرودگاه، یکی هم پادگان لشکر28 
فرمانداری  و  استانداری  از  اداره ای  هیچ  کردستان. 
نمانده  حکومت  دست  در  آموزش وپرورش  تا  گرفته 
بود. جاده اصلی شهر هم که مسیر آن از فرودگاه به 
بزرگ و الشه های ماشین  با سنگ های  بود،  پادگان 
وجود  عبورومرور  برای  راهی  هیچ  و  بود  بسته شده 
پادگان  وارد  می خواستیم  اگر  فرودگاه  از  نداشت. 
با هلیکوپتر می رفتیم. در کل کردستان  باید  شویم، 
مریوان،  بانه،  سقز،  شهرهای  هم  آذربایجان غربی  و 
دیواندره، سردشت، مهاباد و پیرانشهر همه دراختیار 
از  بسیاری  کشور  از  نقطه  این  در  بود.  ضدانقالب 

سردار صفوی: 
در شــهر ســنندج فقط دو 
انقالبی  نيروهای  دســت  جا 
هم  يکی  فرودگاه،  يکی  بود، 
کردستان.  لشکر28  پادگان 
دســت  در  کامــاًل  شــهر 
اداره ای  هيچ  بود.  ضدانقالب 
فرمانداری  و  اســتانداری  از 
در  آموزش و پرورش  تا  گرفته 

دست حکومت نمانده بود.
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این  در  باوجوداین،  بود.  گرفته  را ضدانقالب  شهرها 
انقالبی  نیروهای  روزها  آن  شرایط  به دلیل  مناطق 
نداشتند.  بود و حضور چندانی  تعدادشان بسیار کم 
سپاه  ولی عصر)عج(  پادگان  دوم  گردان  نیروهای  فقط 
موحد  برادران  و  داشت  حضور  سنندج  در  تهران 
دانش، کوچک محسنی و احمد اسلیمی هم با حدود 
50-60 نفر در فرودگاه بودند. غیر از بچه های پاسدار 
که از تهران آمده بودند، تعدادی دیگر هم در پادگان 
یک  هم  فرودگاه  خود  در  داشتند.  حضور  سنندج 

گروهان از ارتش بود. 
پس از ورود نیروهای سپاه طی چند عملیات به 
ارتفاعات جنوبی شهر  در  نام صداوسیما  به  نقطه ای 
مستقر  آنجا  و  رسیدیم  کامیاران  جاده  ابتدای  در 
شدیم. از داخل فرودگاه هم چندبار اقدام به گسترش 
فضای تحت امر خود به سمت شهر کردیم و حمالت 
ناموفق بود. ازجمله  مختلفی انجام دادیم، ولی اکثراً 
ترتیب  توحید  اسم  به  بیمارستانی  به سمت  حمله ای 
دادیم، اما ضدانقالب در محدوده جنگلی ای که قبل 
را  ما  آنجا  از  و  بود  کرده  کمین  بود،  بیمارستان  از 
به سختی  شدیم  مجبور  و  گرفت  آتش  زیر  به شدت 
شدند  شهید  پاسدارها  از  تعدای  کنیم.  عقب نشینی 
و همانجا ماندند و نتوانستیم جسدهایشان را بیاوریم 
بعد از یک هفته اهالی بومی رفتند جسدها را آوردند. 
من آن قدر متأثر شدم که آن شب تا صبح فقط گریه 
کردم و به خدا گفتم خدایا انسان های خبیث بهترین 
در  هنوز  می کنند.  شهید  این گونه  را  ما  جوان های 
خاطرم هست که سگ ها آرم سپاه را نخورده بودند. 
قباًل آرم سپاه در یک پالستیک بود که سمت چپ 

لباس می زدیم؛ آن را نخورده بودند. 

هم اندیشی برادران صیاد، بروجردی و صفوی
ابوشریف  آقای  سنندج،  در  حضور  از  پس  هفته  دو 
از  هلیکوپتر  با  بود،  سپاه  کل  عملیات  فرمانده  که 
کرمانشاه وارد فرودگاه سنندج شد و حکم فرمانـدهی 
عملیــات آزادســازی سننــدج را به بنده ابالغ کرد 
و نیروهــای پاسدار و برادر صیادشیرازی و دیگران 
را توجیــه کرد. پـس از آن شهــادت های مظلومانه، 
به ذهن  آزادسازی سنندج   برای  را  خداوند طرحی 

و  عنایت  با  و  انداخت  من 
رؤیای  یک  خداوند  توجه 
ارتش  از  دیدم.  صادقه 
سرگرد علی صیاد شیرازی، 
هاشمی  سیدحسام   سروان 
داوطلب  دیگر  نفر  یک  و 
بودند.  ما  همراه  ارتش  از 
 ۱2 تا   8 زمانی  بازه  در 
شهید  و  بنده  اردیبهشت 
علی صیادشیرازی و شهید 
عملیات  بروجردی  محمد 
را  سنندج  شهر  آزادسازی 

طرح ریزی کردیم.

محورهای عملیات آزادسازی
عملیات در اوایل اردیبهشت ۱359 ابتدا از دو محور 
محمد  فرماندهی  به  نیروها  اول  محور  در  شد.  آغاز 
با  و  پادگان لشکر28 حرکت می کردند  از  بروجردی 
عبور از استانداری و باشگاه افسران به میدان انقالب 
می رسیدند. در محور دوم به فرماندهی بنده، نیروها 
از فرودگاه ـ در تپه شریف آباد در قسمت جنوبی شهر 

يکی دو هفته از حضور ما در 
آقای  که  می گذشت  سنندج 
ابوشريف که فرمانده عمليات 
کل ســپاه، بــا هليکوپتر از 
کرمانشــاه آمد و در شــهر 
سنندج پياده شد. در فرودگاه 
حکــم فرماندهــی عمليات 
روی  را  ســنندج  آزادسازی 

کاغذ نوشت و به من داد.
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ـ حرکت خود را آغاز می کردند و بعد از پیشروی روی 
در جهت های  دو مسیر جداگانه  در  کامیاران،  جاده 
غربی و شرقی شهر پیشروی خود را ادامه می دادند. 
صداوسیما  آزادسازی  ابتدا  هدف  غربی  قسمت  در 
و در قسمت  بود  تپه حسن آباد  به  و سپس رسیدن 
آب  منبع  و  توحید  بیمارستان  به  رسیدن  شرقی 
)تپه اهلل اکبر( طرح ریزی شده بود. بعد از منبع آب، 
رودخانه ای بود که اطراف آن یک سیلو وجود داشت 
و ضدانقالب در آن مستقر شده بود. بعد از سیلو جاده 
قروه ـ دهگالن و گردنه صلوات آباد بود که ما می-

پس  ببندیم.  هم  را  صلوات آباد  جاده  این  خواستیم 
حمله  درنهایت  دوم  محور  اصلی  فلش های  از  یکی 
به سمت گردنه صلوات آباد و آزادسازی سیلو بود. ما 
جنوب شرقی  مناطق  بر  اردیبهشت   ۱2 در  درنهایت 
شهر مسلط شدیم. در ادامه بعد از عملیات در این دو 
محور، تصمیم گرفتیم عملیات را در سه محور دیگر 
نیز ادامه دهیم که یکی از این سه محور، آزادسازی 
فرماندهی  به  نیروها  هلی برن  با  صلوات آباد  گردنه 
در  گردنه  این  بود.  اردیبهشت   ۱8 در  صیاد  شهید 
ابتدای جاده دهگالنـ  سنندج در ورودی شرقی شهر 

است. 
من در محور خودم در گلدسته یا مناره مسجد 
بی سیم  یک  با  و  بودم  گرفته  موضع  شریف آباد 
این  برای  می کردم.  هدایت  را  نیروها  پی.آر.سی77، 
پی .آر.سی77  بی سیم  که  گلدسته  روی  بودم  رفته 
یک  به  اگر  می کند[  کار   F.M موج  روی  ]چون 
بی سیم  این  طریق  از  پیام  بخورد،  بلند  ساختمان 
مخابره نمی شود. ما رفته بودیم توی گلدسته تا برد 
وارد  کم کم  صبح   6 ساعت  از  تقریباً  برسد.  بی سیم 

سنندج شدیم. بچه ها از محور شریف آباد وارد میدان 
اقبال شدند که تقریباً میدان اصلی شهر بود. در محور 
بگیرند.  را  سیلو  توانستند  بچه ها  هم  دهگالن  جاده 
اولین کاری که کردیم، پاک سازی جاده اصلی شهر 
بود که از پادگان به سمت فرودگاه امتداد داشت. این 
محور  و  بود  مهم  بسیار  برایمان  جاده  این  و  محور 

اصلی شهر همین بود. 

مالحظات و مخاطرات
بلند  ساختمان های  همه  روی  اصلی  جاده  این  در 
نیرو گذاشتیم. مثاًل در آن میدان، بانک بزرگ و 5-6 
طبقه ای بود که هم باال و هم پایینش نیرو گذاشتیم. در 
مناطق حساس مثل چهارراه ها و در میادین هم تانک 
گذاشتیم که کنار هرکدام از این تانک ها 6-5 پاسدار 
یا  با آرپی جی7  از نزدیک می شد  را  تانک  بود؛ چون 
نارنجک هدف قرار داد. هنوز ضدانقالب در شهر بود. 
خود من در میدان اقبال وقتی می خواستم به آن طرف 
میدان بروم، از یک ساختمان بلند مرا به رگبار بستند. 
آن زمان جیپ آهو داشتیم و هنوز از تویوتا و... خبری 
برای  بود،  ایران  ساخت  که  جیپ هایی  این  از  نبود. 
مسجد  زیر  از  می کردیم.  استفاده  شهر  پاک سازی 
شریف آباد که یکی از پایگاه های ما آنجا بود، یک تونل 
آب رد می شد که ما از آن اطالع نداشتیم. ضدانقالب از 
داخل این تونل، با کارگذاشتن مواد منفجره، بخشی از 
مسجد را تخریب کرد که الحمدهلل نه برای انبار مهمات 
و نه برای نیروهای پاسدار اتفاقی نیفتاد. بمب را جایی 
کار گذاشته بودند که خالی بود. به هرحال ما تازه بعد 
انفجار فهمیدیم در زیرزمین یک تونل آب هست  از 
که از شمال شهر می آید و به سمت بیمارستان توحید 
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تونل  آن  پاک سازی  برای  بالفاصله  می رود.  جنگل  و 
و فراری دادن ضدانقالب، در یک تانکر نفتی 20 هزار 
لیتری با بنزین ترکیب کوکتل مولوتف را درست کردیم، 
یونولیت و روغن ریختیم و رفتیم باالی شهر، شیر تانکر 
را باز کردیم و ریختیم داخل نهر و تونل. وقتی کامل 
جریان پیدا کرد، آن را آتش زدیم. همین طور که آتش 
پیش می رفت هرچه مهمات و چیزهای دیگر در این 
تونل جاسازی کرده بودند، همه منفجر شد. آسفالت 
کف خیابان پرت می شد و هوا می رفت و از دریچه هایی 

که کف خیابان ها درست کرده بودند، دود باال می زد.
پاک سازی  کامل  به صورت  شهر  هنوز  به هرحال 
نشده بود و در بعضی مسیرها وقتی پاسدارها از خیابان 
ماشینشان  داخل  نارنجک  یک دفعه  می کردند،  عبور 
بود  اصلی شهر  بانکی که در میدان  می انداختند. در 
جعبه  دو  کردی  دوم  روز  همان  هست،  هم  اآلن  و 
مظلوم  بچه های  این  آورد.  و...  تبریک  برای  شیرینی 
را  باز کردند و خوردند. دومی  را  اول  جعبه شیرینی 
که باز کردند، بمب بود و منفجر شد و همه آن بچه ها 
شهید شدند. بمب  طوری بود که همه آن بچه هایی که 

در آن پاسگاه کوچک بودند، شهید شدند.

ضرورت پاك سازی کامل شهر
ضدانقالب هنوز در شهر حضور داشت و به همین دلیل، 
درنهایت تصمیم بر آن شد که پاک سازی کامل شهر را 
شروع کنیم. در ورود به خانه ها دیدیم درگیرشدن با زن 
و بچه و پیرمرد کار درستی نیست. نمی خواستیم با مردم 
این محدودیت و مالحظه، در  باتوجه به  درگیر شویم. 
مرحله اول برای پاک سازی، در ساعت های مختلف ابتدا 
و انتهای یک خیابان و کوچه ها را می بستیم و مردمی 

را که در آن خیابان بودند، بازرسی بدنی می کردیم. به 
و  نارنجک  آنها می ترسیدند همراه  خود  دلیل،  همین 
اسلحه و... حمل کنند. در همین بازرسی ها می دیدیم 
در جوی آب کنار خیابان، یک کلت، نارنجک یا وسایل 
عناصر  کم کم  به این ترتیب  است.  افتاده  و...  جنگی 
ضدانقالب شهرها را ترک می کردند. همچنین ورودی 
و خروجی های شهر را کامل کنترل می کردیم. از همان 
هفته اول یک فرماندار برای شهر گذاشتیم. رئیس اداره 
آموزش وپرورش را از تهران انتخاب  کردیم و بعد از حدود 
یک ماه شهر به حالت روزمره و عادی برگشت و فعال 
شد. قبل از آن، مردم در عذاب و محدویت بودند. حتی 
نانوایی ها نمی توانستند آرد بیاورند و شهر اوضاعش امن 

نبود. اما پس از یک ماه آرامش برقرار شد. 
برایتان  خاطره ای  شرایط  این  بهتر  درک  برای 
تعریف می کنم. ما دو روز پس از آنکه وارد فرودگاه 
نداشتیم،  خوردن  برای  چیزی  هیچ  شدیم،  سنندج 
حتی نان خالی هم نداشتیم. پاسدارها از کنار نهری 
که اطراف فرودگاه سنندج جاری است یک نوع گیاه 
پیدا کردند که ما در زبان اصفهانی به آن "لیلوشنگ" 
می گوییم و علف کوهی قابل خوردن است. بچه ها از 
رفع  گرسنگی شان  اندکی  تا  می خوردند  گیاه ها  این 
شود. تا اینکه چند روز بعد، از کرمانشاه با هلیکوپتر 
شنوک آرد آوردند؛ که البته ما شهری ها بلد نبودیم 
با آن نان بپزیم. یکی دوتا از این بسیجی ها روستایی 
حاال  کنند.  پخت  ساروجی  نان  بودند  بلد  و  بودند 
گذاشتند  حلبی  درنهایت  نمی شد،  پیدا  هم  ساروج 
و زیر آن آتش برپا کردند. روی این حلبی ها خمیر 
درمی آمد،  آب  از  نپخته  و  پخته  نان  و  می انداختند 

ولی این بچه ها از بس گرسنه بودند، می خوردند.
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یا مرگ یا مهمات!
بود.  شده  تمام  مهمات  اردیبهشت  اوایل  همان  در 
فرمانده وقت لشکر28 سنندج، به ما مهمات نمی داد. 
من به دفترش رفتم و گفتم مهمات می خواهیم. گفت 
به شما مهمات  داده است که  بنی صدر دستور  آقای 
ندهیم؛ نمی توانم مهمات بدهم. جوان و تند بودیم با 
شیوه ای که مجبورش کردیم که مهمات بدهد. گفتم 
سبک،  کالیبر  یک  مهمات،  زاغه  دوتا  بنویس  آقا، 
یکی هم خمپاره؛ که نوشت. گفتم فایده ندارد، افسر 
مهماتت را بگو بیاید اینجا، با نماینده ما برود زاغه را 
تحویل بگیرد. گفت چشم. باالخره دوتا زاغه مهمات را 
گرفتیم. این سرهنگ بعداً در جریاناتی دستگیر و فکر 

کنم اعدام شد.

شهید بروجردی؛ وارسته ای در تراز انقالب
یک خاطره دیگر را به عنوان بخش آخر تجربیاتم از 
که  را  ضدانقالب  ما  می کنم.  نقل  برایتان  کردستان 
اول دادگاه تشکیل می دادیم.  می گرفتیم، همان ماه 
برای چند نفر حکم اعدام صادر شده بود. برادر محمد 
ببینید  گفت  و  کرد  اینها صحبت  بقیه  با  بروجردی 
هم  شما  کردند،  اعدام  دادگاه  به حکم  را  دوستانتان 
اعدام می شوید؛ اگر توبه کنید، ما می رویم با دادگاه 
به شما حبس  اعدام  به جای  صحبت می کنیم شاید 
ابد بدهند. آنها شروع کردند به فحاشی به پاسدارها 
و گفتند شما نوکران امپریالیستید و.... هنوز هم باور 
و  است  کرده  صادر  اعدام  حکم  دادگاه  که  نداشتند 
محمد  برادر  شده اند.  اعدام  دوستانشان  از  نفر  چند 
بروجردی گفت چند نفر از اینها را که حکم برایشان 
اینها  اما  اعدام کردند،  اعدام کنید.  صادر شده است 

از  باز خندیدند و فحش  دادند. گفتند فکر می کنید 
این فشنگ های مشقی شما می ترسیم؟ برادر محمد 
بروجردی گفت پتوها را از سرشان بردارید تا نزدیک 
شده  اجرا  دادگاه  حکم  کنند  باور  و  بروند  جسدها 
است و شوخی بردار نیست. اینها رفتند دیدند آن چند 
نفر واقعاً اعدام شده اند و شروع کردند به گریه کردن 
و خالصه بریدند. برادر محمد بروجردی گفت خیلی 
خوب، حاال ببریدشان داخل زندان. خودش هم رفت و 
با آن افراد تا صبح به بحث نشست که آنها را برگرداند 
و واقعاً چند نفرشان از مسیر کجی که انتخاب کرده 
شخصیت  بروجردی  محمد  برادر  برگشتند.  بودند، 
بزرگواری بود که تالش مداوم داشت حتی ضدانقالب 
و  از کشته شدن  ایدئولوژیک  و  با مباحث سیاسی  را 
بروجردی  دهد.  نجات  می روند،  که  اشتباهی  مسیر 
بسیار آرامش داشت و مدام می گفت باید بین مردم 
کرد و ضدانقالب تفاوت قائل شویم و میان آنها فاصله 
بیندازیم. نکته آخر اینکه در آن برهه، ما ضدانقالب 
عراق  داخل خاک  آنها  و  می کردیم  دنبال  مرز  تا  را 
می رفتند، اما پاسگاه های عراقی به سمتشان تیراندازی 
نمی کردند، یعنی راحت می رفتند داخل عراق و معلوم 
بود که رژیم عراق از آنها حمایت و پشتیبانی می کند. 

آزادسازی مریوان
در ادامه سردار حسن رستگارپناه به تشریح عملیات 
به دلیل  مریوان  گفت:  و  پرداخت  مریوان  آزادسازی 
جنگل  از  پوشیده  و  مرتفع  کوهستان های  وجود 
)به ویژه ارتفاعات دزلی( و نیز نزدیکی به مرز عراق، 
پس از پیروزی انقالب اسالمی به یکی از مراکز اصلی 
مردم  دیگر،  سوی  از  شد.  تبدیل  ضدانقالب  تجمع 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

گزارش

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

197

گروه های  با  همراهی  و  سازگاری  سر  منطقه  بومی 
ضدانقالب را نداشتند و همین امر، درگیری و تنش 
خودمختاری  خواهان  مسلِح  نیروهای  و  آنها  میان 
از  پس  مریوان  تلخ  رویداد  اولین  کرد.  شعله ورتر  را 
به  تیر ۱358  انقالب اسالمی، در 23  به ثمرنشستن 
وقوع پیوست که در آن گروه های مسلح با حمله به 
به  را  محلی  پاسداران  از  تن   ۱7 مریوان،  سپاه  مقر 
شهادت رساندند و حتی بعضی از ایشان را سر بریدند. 
این گروه ها پس از آن نیز دست از توطئه برنداشتند 
سالح  خلع  و  شهر  تصرف  برای  متعددی  دفعات  و 
تیپ مریوان دست به اقدامات نظامی سنگین زدند. 
درنهایت، با برنامه ریزی های انجام شده و کمک مردم 
بومی منطقه به فرماندهی احمد متوسلیان، در سال 
۱359 و بار دیگر در ۱360، این مناطق به طور کامل 
آزاد شد و سپس پاک سازی کامل آن به انجام رسید. 
آنچه در ادامه می خوانید، تجربیات یکی از فرماندهان 

حاضر در نبردهای مریوان در ابتدای پیروزی انقالب 
است. ازآنجاکه ما در حوزه تاریخ معاصر با نوعی فقر 
ابعاد  در  تحقیق  برای  پژوهشی  داده های  و  منابع 
و  بحران کردستان  اجراشده در جریان  عملیات های 
روایت ها  این  مواجهیم،  مناطق  این  آزادسازی  روند 

می تواند تا حدودی این کاستی را جبران کند. 

صداوسیمای مریوان در اشغال تجزیه طلبان
سپاه مریوان در ۱8 تیرماه ۱358 با نیروهای بومی 
محلی شکل گرفت. هم زمان با این رویداد، کومه له و 
دیگر گروه های ضدانقالب در مریوان اعتراض کردند 
این گروهک  بزند.  پایگاه  اینجا  ندارد  که سپاه حق 
همراه با دیگر گروه های تجزیه طلب به مریوان رفتند 
کردند.  سازماندهی  خود  اهداف  برای  را  افرادی  و 
آن زمان صداوسیما اخباری پخش می کرد مبنی بر 
اینکه عوامل تجزیه طلب در نقاط مختلف کردستان 

مرادپیری،  پاسدار هادی  پاسدار دکتر سیدیحیی رحیم صفوی، سردار سرتیپ دوم  راست: سردار سرلشکر  از 
تهران، دانشگاه امام حسین)ع(، شهریورماه ۱395.
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دست به اقدامات ضدامنیتی می زنند و اصطالحات 
دوراندیشی  با  امام  که  ضدانقالب  و  تجزیه طلبی 
صداوسیما  در  می برد،  کار  به  گروه ها  این  درباره 
در  اعتراضات  شرایط،  این  در  می یافت.  انعکاس 
بسیاری از شهرهای کردستان با تحریک گروه های 
یک  مریوان  در  می شد.  دنبال  تجزیه طلب  سیاسی 
اآلن هم هست  رادیویی وجود داشت که  فرستنده 
مرکز  این  است؛  معروف  مریوان  صداوسیمای  به  و 
مناطق  برای  را  آن  پایتخت،  از  اخبار  دریافت  با 
داخل  کردهای  حتی  و  مریوان  مردم  و  کردنشین 
خاک عراق رله* می کرد. گروهک های ضدانقالب به 

آنجا حمله و صداوسیما را تصرف  کردند. 

پاسدار تسلیم نمی شود!
بعد از اشغال این مرکز با تحریک سرکردگان گروهک ها، 
در  ساواک  که  هم  را  ساختمانی  ضدانقالب  نیروهای 
ورودی شهر داشت و سپاه آنجا تشکیل جلسه می داد، 
می شوند،  ساختمان  داخل  وقتی  آنها  کردند.  تصرف 
به پاسداران می گویند باید همه خلع سالح شوید. اما 
نام  به  فردی  آنها  فرمانده  بومی  که  پاسدار  نیروهای 
عبداهلل طرطوسی بوده که قبل از انقالب هم مبارزاتی 
با رژیم قبل داشته است، می گوید در مشی پاسداری 
ایشان سال  این جمله ای است که  ندارد.  معنا  تسلیم 
۱358 نقل کرد و این عظمت انقالب و راه ماست که 
یک کرد طرف دار انقالب، برداشتش از پاسداری انقالب 
چنین است؛ آن هم تازه چند ماه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی. او که می گوید در مرام پاسداری چیزی به نام 

* رله: دستگاه تقویت امواج رادیویی است.

تسلیم وجود ندارد، افراد گروهک ها تهدید می کنند که 
اگر تسلیم نشوید، همه تان را می کشیم. اما آنها تسلیم 
نمی شوند. این افراد مخلص چه کسانی بودند؟ حدود 
آنها  از  تعدادی  که  مریوان  بومی  نیروهای  از  نفر   ۱8
بودند  کسانی  فرزندان  هم  دیگر  تعدادی  و  دانش آموز 
که در سال ۱342 که امام نهضت را شروع کرده بود، 
در حمایت از ایشان علیه رژیم پهلوی اعتراضاتی انجام 
امام به نجف مدام  از تبعید  افراد بعد  داده بودند. این 
خانواده  کهنه پوشی ها،  خانواده  داشتند.  ارتباط  او  با 
و  می کردند  رفت و آمد  امام  خدمت  که  و...  حیدری ها 
عالقه مندی خود را از آن تاریخ به حضرت امام نشان 
داده بودند. این پاسداران فرزندان آن خانواده ها بودند. 
از  نفر  دو  نمی شویم.  تسلیم  ما  می گویند  به هرحال 
سرکردگان گروهک ها با این عنوان که با آن پاسداران 
بومی  صحبت و آنها را متقاعد کنند، داخل ساختمان 
می شوند. پس از مدتی یکی از آنها بیرون می آید و در 
میان جمعیتی که آنجا بودند، فریاد می زند اینها خائن 
ُکردند و تسلیم نمی شوند. عبداهلل طرطوسی  به خلق 
بیرون می آید تا برای جمعیت صحبت کند که گول این 
حرف ها را نخورید، توطئه  در کار است و این گروهک ها 
ضدانقالب اند. در حین صحبت از میان جمعیت تیری 
تراس  باالی  از  بزرگوار  عزیز  این  و  می شود  شلیک 
ساختمان پایین می افتد. سپس افرادی به آن ساختمان 
هجوم می برند و همه افراد داخل ساختمان را شهید یا 
مجروح می کنند. مردم بومی زخمی ها را به بیمارستان 
انتقال می دهند، اما متأسفانه گروهک ها وارد بیمارستان 
مثله  و  اعدام   آورده،  بیرون  را  زخمی ها  و  می شوند 
می کنند. عبداهلل طرطوسی ریش بلندی داشته است؛ 
آن نامردها بعد از شهادتش زیر ریش این مرد بزرگ 
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کنید  تصور  حاال  می سوزانند.  و  می کنند  روشن  آتش 
شقاوت و فشار و ایجاد ترس برای نیروهای بومی اینجا 
تا چه حد بوده است تا آنها جرأت نکنند به سمت انقالب 

و امام بیایند و از نیروهای پاسدار فاصله بگیرند.

امدادرسانی در میان گلوله باران تجزیه طلبان
نیروهای  از  تعدادی  مریوان،  سپاه  سقوط  از  بعد 
پادگان  به  انقالبی در کرمانشاه سازماندهی و سریعاً 
با  هنــگام  همین  در  می شوند.  هلی برن  ارتش 

تحریک کومه له، افرادی وارد ورودی پادگان می شوند 
بیایــند.  اینجا  ندارند  حق  پاســدارها  می گویند  و 
بحـث و صحبـت و مــذاکره بــاال می گیــرد. ازجمله 
عزیـزانی که با هلیکوپتر به پادگان هلی برن شده بود، 
تبلیغات  و  عمومی  روابط  در  که  ایشان  بود.  دقیقی 
سپاه کرمانشاه کار می کرد، می گفت ما در بعدازظهر 
روز 24 تیرماه ۱358 هلی برن شدیم. وقتی نشستیم 
می خواهیم  گفتیم  آنجا  فرمانده  به  پادگان،  داخل 
وارد شهر شویم. او گفت نمی توانید بروید. پرسیدیم 

نقشه آزادسازی شهر مریوان، دور دوم، خردادماه ۱359.
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چرا. گفت بیایید تا به شما علتش را بگویم. فرمانده 
دست برادر دقیقی را می گیرد و می برد روی یال های 
مشرف بر شهر و می گوید من یک تک می زنم، بببین 
عدش چه خبر می شود. یک تیر را که شلیک می کند، 
می بینند از اطراف و اکناف مثل باران روی سر پادگان 
گلوله می بارد. می گوید اگر داخل شهر بروید، همه تان 
را قتل عام می کنند. بگومگوهایی می شود و بحث هایی 
درمی گیرد. در همین حین کومه له مردم را تحریک 
می کند و می گوید پاسدارها آمده اند که هر مردی در 

مریوان هست را قتل عام کنند. 

تخلیه شهر پس از تهدید کومه له
کومه له به نشانه اعتراض و برای ایجاد ترس و وحشت 
از نیروهای پاسدار، مردم را تحت فشار قرار می دهد که 
باالجبار کوچ کنند. شهر به تعطیلی کشیده می شود 
و مردم گروه گروه با تهدید ضدانقالب شهر را تخلیه 

می کنند و به سمت مرز رفته، در منطقه برده رشه و 
کانی میران اردوگاهی ایجاد می کنند. بحران سیاسی 
مختلفی  گروه های  تهران  از  و  می رسد  خود  اوج  به 
می آیند و صحبت ها و مذاکرات زیادی انجام می شود. 
درنهایت، گروه های ضدانقالب اعالم می کنند تا سپاه 

از پادگان خارج نشود، مردم به شهر نمی آیند.

عملیات روانی علیه پاسدارها
 از سوی دیگر، یک عملیات سنگین روانی در شبکه های 
بی بی سی و کشورهای خارجی صورت می گرفت و از 
ضدانقالب پشتیبانی تام و تمام می شد. جلوی دانشگاه 
تهران بساطی پهن می کردند که سپاه مردم را قتل عام 
کرده است. خالصه یک جو خبری برمبنای شایعه و 
هیچ  کردند.  ایجاد  واقعیت ها  برعکس  کاماًل  و  دروغ 
جایی هم مطرح نمی کردند که ما به ساختمان سپاه 

حمله کردیم و پاسدارها را مثله کردیم. 


