
فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

گزارش

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

201

پیکار تاکتیک و طبیعت
روایت هایی از پاک سازی محورهای مواصالتی غرب کشور در ابتدای انقالب اسالمی

مقدمه
شهرها  کنترل  ازدست دادن  با  ضدانقالب  گروه های 
مناطق  آزادسازی  پنج گانه  راهبرد  از  اول  مرحله  در 
غرب کشور ـ که در مقاله پیشین به آن اشاره شد 
ایجاد  با  و  بردند  پناه  اطراف شهرها  به روستاهای  ـ 
اجرای کمین  به  مقرها و مخفیگاه هایی در روستاها 
به  دست  زدند.  بین شهری  مواصالتی  جاده های  در 

محورهای  این  پاک سازی  و  آزادسازی  دلیل،  همین 
مواصالتی از گروه ها و احزاب تجزیه طلب در گام بعدی 
از راهبرد پنج گانه پیش بینی شده بود. در این مرحله 
که از دشوارترین و حساس ترین مراحل عملیات های 
دوره آزادسازی محسوب می شود، بیش از 22 محور 
آزاد  غرب کشور  ارتباطی  راه های  از  مهم  مواصالتی 
دلیل  بدان  مرحله  این  پاک سازی شدند. دشواری  و 

یکی از متالطم ترین بحران ها پس از پیروزی انقالب اسالمی بروز آشوب در کردستان و شعله ورشدن اندیشه 
تجزیه طلبی در میان برخی گروه های کرد در غرب کشور بود. این بحران در ادامه به تسلط چند حزب کرد در پاره ای 
از مناطق مرزی نیز انجامید. در این وضعیت با به بن بست رسیدن راه های مسالمت آمیز، امام خمینی فرمانی مبنی بر 
مقابله با تجزیه طلبان و آزادسازی مناطق مذکور صادر کرد و آزادسازی این مناطق با حضور نیروهای سپاه، ارتش و 
ژاندارمری و مهم تر از همه نیروهای مردمی،  با درنظرگرفتن پنج محور کلی برای استان های کردستان، آذربایجان غربی 
و بخش هایی از استان کرمانشاه برنامه ریزی شد. برای تحقق این راهکارهای پنج گانه عملیات های متعددی اجرا شد 
که درنهایت منجر به برقراری امنیت پایدار و آرامش در مناطق غرب کشور شد. در این نوشتار تالش شده است برای 
انضمامی ترکردن و تشریح مصداقی این عملیات ها، روایت شفاهی یکی از فرماندهان حاضر در آنها به صورت مکتوب 
برای عالقه مندان این حوزه آورده شود. ازآنجاکه دامنه این عملیات ها بسیار وسیع و با جزئیات فراوان است، سردار 
رستگارپناه به تشریح تعدادی از مهم ترین آنها در هریک از مراحل راهکارهای پنج گانه آزادسازی پرداخته و تجربیات 
در صحنه خود را از عملیات های پیچیده این دوره در اردوهای انتقال تجارب دانشگاه امام حسین)ع( برای نسل جوان 

و فرماندهان آتی سپاه با هدف تربیت و انتقال فرهنگ دفاع مقدس روایت کرده است. 

چکيده

گروه پژوهش فصلنامه نگين ايران
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پیچیده ای  پراهمیت، طبیعت  این جاده های  بود که 
دارند که غلبه بر آن بسیار سخت است. اما ازآنجاکه 
مسیر های  اصلی ترین  از  مواصالتی  محورهای  این 
به  کشور  غرب  مرزی  شهرهای  اتصال  در  ارتباطی 
استراتژیک  شأن  و  بودند  مرکز  به  و سپس  یکدیگر 
داشتند، آزادسازی آنها ضروری بود و هرچه سریع تر 
شفاهی  روایت  چند  در  می گرفت.  انجام  می بایست 
با  تجارب  انتقال  اردوهای  آمد،  خواهد  ادامه  در  که 
تالش دانشگاه امام حسین)ع( سپاه و با هدف تربیت 
نیروهای جوان به عنوان فرماندهان آتی سپاه برگزار 
می شود، اما در کنار این انتقال تجربه عملی، ثبت و 
نیز می تواند هرچه بیشتر  ضبط آن تجارب گران بها 
اقدامات  و  کردستان  غائله  جزئیات  از  آگاهی  به 
حماسه های  و  رشادت ها  و  کند  کمک  تجزیه طلبان 
را هرچه  برهه زمانی  انقالب در آن  نیروهای فداکار 
به  شایانی  کمک  آنکه  ضمن  کشد.  تصویر  به  بهتر 
رفع کمبود ادبیات پژوهشی درباره این رویدادها نیز 
مالحظه  ده ها  و  اهمیت  این  باتوجه به  کرد.  خواهد 
سودمند دیگر، این روایت ها به همت کارشناسان مرکز 
ابتدا ضبط و سپس  دفاع مقدس  تحقیقات  و  اسناد 
پیاده و تنظیم شده است. در ادامه نیز تا حد امکان با 
رعایت اصل روایت، برای منسجم کردن و کامل کردن 
آن جرح و تعدیل هایی در این روایت ها منظور شده 

است. 

آزادسازی محور بانه ـ سردشت
راهکارهای  دوم  محور  مهم  عملیات های  از  یکی 
سردشت  ـ  بانه  جاده  آزادسازی  عملیاتی،  پنج گانه 
است.  دارساوین(  )ازجمله  آن  اطراف  مناطق  و 

مناطق  از  کیلومتر طول  با 60  بانه سردشت  جاده 
کوهستانی عبور و کردستان و آذربایجان غربی را به 
گروه های  برای  جاده  این  می کند.  متصل  یکدیگر 
حفظ  برای  و  داشت  فراوانی  اهمیت  تجزیه طلب 
این جاده  بر آن تالش بسیاری کردند.  سلطه خود 
مهم در چندین مقطع مختلف و طی چندین مرحله 

عملیات پاک سازی شد.

موقعیت جغرافیایی جاده بانه ـ سردشت 
و  کیلومتر   65 حدود  سردشت  ـ  بانه  جاده  طول 
پیچیده ترین مسیرهای کوهستانی است که  از  یکی 
برای  نظامی   نیروی  هر  تاریخی،  مختلف  ادوار  در 
با مشکالت بسیار مواجه شده  از آن  حرکت و عبور 
و اغلب شکست خورده است. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی  در ۱358 به دلیل نزدیک تربودن این جاده به 
شهرهای مرکزی کشور، ترددهای نظامی  عمدتاً از آن 
سردشت  به  دسترسی  برای  البته  می گرفت.  صورت 
دو جادۀ دیگر نیز وجود دارد؛ یکی جادۀ سردشت ـ 
پیرانشهر که از این جاده هم پیچیده تر است و شرایط 
تردد در آن خطرناک تر است و دیگری جاده ای که 
آن  از  و قسمتی  مهاباد می رود  به سمت  از سردشت 
عبور  زمیران"  "گردنۀ  و  "زمیزیران"  جنگل های  از 
است؛  جاده  این  از  بیشتر  پیچیدگی شان  و  می کند 
هرچند در انتهای مسیر عبور از آنها راحت تر می شود. 
این دو جاده باالی صد کیلومتر طول دارند، یکی در 
حدود 95 و دیگری تقریباً ۱30 کیلومتر است. با این 
اوصاف، این جاده )بانه ـ سردشت( نزدیک تر از آن دو 
است و به دلیل محورهایی که به سمت مرز دارد، جاده 

مهمی  است. 
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حدود  است.  کاگر  ارتفاعات  در  نیز  مرزی  خط 
کنید،  پیشروی  کاگر  ارتفاعات  از  که  کیلومتر   5
ارتفاعات  از  بعد  می رسید.  "چومان"  رودخانۀ  به 
"چومان"  رودخانۀ  ما  مرزی  حد  خط  "سورکوه"، 
است. این رودخانه در حاشیۀ مرز ادامه پیدا می کند 
و به رودخانۀ "گالس" پیوند می خورد و آب عظیمی 
 را تشکیل می دهند و در یک خط با هم ادامه مسیر 
می دهند. طبق آخرین برآوردها، سالیانه حدود یک 

دو  این  از  آب  مترمکعب  میلیون  و هفتصد  میلیارد 
رودخانه تجمیع و به عراق سرازیر می شود. این دو 
رودخانه بیشترین آب های سطحی مرزی ما را بعد از 
رودخانۀ "سیروان" تشکیل می دهند و هر دو پشت 

"سد قلعه دیزۀ" عراق سرریز می شوند. 

رهایی مقتدرانه از کمین ضدانقالب
به  به طورکامل  انقالب  ابتدای  از  مهم  جاده  این 

نقشه آزادسازی جاده بانه ـ سردشت.
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اوایل سال ۱358 که هنوز  افتاد.  دست ضدانقالب 
ضدانقالب سازمان مناسبی نداشت و استعداد کافی 
ستونی  توانستیم  مرحله  دو  در  بود،  نکرده  کسب 
و  بدهیم  حرکت  اینجا  از  را  تجهیزات  و  نیروها  از 
به سمت پادگان سردشت ببریم. در مرحله بعد هم 
یک ستون را از پادگان سردشت به بانه انتقال دادیم. 
البته مشکالت و بالهایی برای هرکدام از این ستون ها 
آن ستونی  که خدمتتان عرض می کنم.  آمد  پیش 
که ازسمــت ســردشــت 
برمی گشت ـ قبل از اینکه 
شهید بزرگوار چمران نیرو 
بیاورد  به سمت سردشــت 
سردشت  توی  روز   45 ـ 
مانده بود. بعد مأمـوریتش 
ادامه پیدا کـرده و به ســه 
مــاه افزایــش یافتــه بود. 
به همیــن جهـت، نیروها 
خستــه  بازگشـت  هنگام 
ســردشت  از  فرســوده  و 
حرکت می کنند و در طول 
نقطه کمین  در سه  مسیر 
می خورند. ولــی به دلیــل 
اقتــدار و شجــاعتــی که 
از  اشراف  شهید  سرهنگ 
از خود نشان داد، کمین ها  این منطقه،  فرماندهان 
ناکام ماند. این ستون در اصل از نیروهای گارد یک 
مرکز بود که همان گارد جاویدان قبل از انقالب بود 
و بعد از انقالب اسمش را به لشکر یک مرکز تغییر 

دادند. 

پادگان بانه در محاصره کامل
 ۱2 آبان ۱358 روز عید قربان بود که ستون به ورودی 
اما  برود،  پادگان  به سمت  و خواست  بانه  رسید  شهر 
سنگر  شهر  ورودی  جاده  کنار  خانه های  در  دشمن 
گرفته بود و حملۀ ناجوانمردانه ای را به این ستون آغاز 
کرد. طبق آمار و ارقامی  که ثبت شده است، از نیروهای 
ارتش حدود 50 نفر شهید و بیش از ۱00 نفر زخمی  و 
تعدادی هم اسیر  شدند. درنهایت، چند خودرو و تعداد 
محدودی از نفرات، خود را به پادگان  رساندند. در این 
بانه به طورکامل به محاصره ضدانقالب  زمان، پادگان 
درآمد. شرایط بسیار سختی بود. حتی روز بعد از داخل 
پادگان نتوانستند مجروحین و شهدا را از کنار و وسط 
این  که  روزی  در  درست  ببرند.  پادگان  به  خیابان ها 
محاصره اتفاق افتاد یعنی ۱3 آبان، دولت موقت پس 
استعفا  از  پس  استعفا  داد.  جاسوسی  النۀ  تسخیر  از 
مذاکرات هیئت های حسن نیت نیز به بن بست  رسید 
ناامنی در شهرهای غرب کشور دیگرباره  و رفته رفته 
شکل  گرفت. به این ترتیب، با تشدید این روند، کنترل 
برخی شهرها از اختیار دولت مرکزی خارج  شد و در 
این چنین در  نیروهای ستون  بود که  اوضاعی  چنین 

محاصره افتادند. 

ـ  بانه  مواصالتی  محور  آزادسازی  مراحل 
سردشت

و  پیچیده  و  حساس  بسیار  کار  محور  این  آزادسازی 
سختی بود و طی چندین مرحله عملیات در مقاطع 
 ۱2 تاریخ  در  عملیات  نخستین  شد.  انجام  مختلف 
شهریورماه ۱358 اجرا شد که یک ستون توسط شهید 
مصطفی چمران برای آزادسازی پادگان شهر سردشت 

سردار رستگار: 
هماهنگی  بــا   1360 آذر  در 
و  ژاندارمری  و  سپاه  و  ارتش 
مشارکت پيشمرگان مسلمان 
محمد  فرماندهــی  و  کــرد 
و  شيرازی  صياد  و  بروجردی 
ناصر کاظمی رزمندگان در 12 
مرحلــه و 168 روز درگيری، 
بانه ـ سردشــت را  جــاده 
به طورکامل از سلطه گروه های 
برای  و  خــارج  تجزيه طلب 
تأمين جاده در آن پايگاه های 

ثابتی ايجاد کردند.
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به راه افتاد و این پادگان را از وجود ضدانقالب پاک سازی 
کرد. دومین عملیات در تاریخ ۱7 مهرماه ۱358 اجرا 
شد. در این عملیات تیمسار فالحی فرمانده وقت نیروی 
زمینی ارتش، نیروهایی از لشکر گارد مرکز را در مسیر 
جاده بانه به سردشت با حمایت و پشتیبانی هوایی به راه 
انداخت  که این ستون پس از عبور از پل فلزی )قلته( 
و در هنگام برگشت با کمین ضدانقالب مواجه و پس از 
دفع این کمین وارد شهر سردشت شد. سومین عملیات 
در تاریخ ۱0 آبان ماه ۱358 بود که ستونی از سردشت 
به سمت بانه حرکت کرد و پس از چند مرحله درگیری به 
نزدیکی شهر بانه رسید، اما در آستانه ورود به شهر مورد 
تهاجم سراسری عناصر ضدانقالب قرار گرفت.  چهارمین 
عملیات در شهریورماه ۱359 پس از آزادسازی بانه به 
همت شهید علی صیادشیرازی با ترکیبی از یک گردان 
ارتش و نیروهای سپاه و نیروهای پیشمرگان مسلمان 
کرد جهت آزادسازی محور بانه سردشت اجرا شد. این 
ستون پس از چند مرحله درگیری شدید و در مدت 
30 شبانه روز درگیری و با پذیرش تلفات زیاد به پادگان 
سردشت رسید؛ اما مجدداً محور بانه سردشت در اختیار 
عناصر ضدانقالب قرار گرفت. در پنجمین عملیات که در 
6 مرداد ۱360 اجرا شد، نیروهای ارتش و سپاه نیمی 
 از جاده بانه ـ سردشت را تا ارتفاعات گوزله پاک سازی 
اوایل شهریورماه  و  مرداد  اواخر  در  این ستون  کردند. 
۱360 نزدیک به 43 شبانه روز تالش  کرد تا 60 کیلومتر 
راه را آزاد کند. این مدت زمان طوالنی به دلیل کمبود 
امکانات و نیرو بود، چون هرچه جلو می رفتند و درگیر 
می شدند، نمی توانستند هیچ نقطۀ تأمینی در عقب دایر 
یا حفظ کنند. حتی مجروحین و شهدا را در بین ستون 
توسعه  یک  مناطق  بعضی  در  تا  می کردند  نگهداری 

و  و شهدا  بنشیند  بتواند  هلیکوپتر  و  بدهند  وضعیت 
مجروحین را به عقب انتقال دهد. بالهای زیادی بر سر 
این ستون آمد تا رسید به سردشت و بعد از آن دوباره 
جاده بسته  شد. هیچ ترددی صورت نمی گرفت. شهر 
سردشت در محاصره کامل بود و هیچ جاده  مواصالتی 

نداشتیم. 

تسخیرناپذیری ارتفاعات یعقوب آباد
آذر  و   مرحله   آخرین  در 
۱360 با هماهنگی ارتش و 
سپاه و ژاندارمری و مشارکت 
و  کرد  مسلمان  پیشمرگان 
فرماندهی محمد بروجردی و 
صیاد شیرازی و ناصر کاظمی، 
و  مرحله   ۱2 در   رزمندگان 
۱68 روز درگیری ـ که 78 
روز آن در آفند بودـ  جاده بانه 
ـ سردشت را به طورکامل از 
سلطه گروه های تجزیه طلب 
جاده،  تأمین  برای  و  خارج 
در آن پایگاه های ثابتی ایجاد 

کردند.
ناصر کاظمی، شهید  با شهید  آذر ۱360،  در 7 
از  دیگر  تعدادی  و  استکی  جواد  سردار  بروجردی، 
دوستان، قرارگاهی را در بانه راه اندازی کردیم. سپس 
با برنامه ریزی مرحله به مرحله و نقطه به نقطه پیشروی 
کیلومتر   5 مرحله  هر  در  حداکثر  و  کردیم  آغاز  را 
می رفتیم.  پیش  را  به آرامی  مسیر  و  کیلومتر   5 به 
یا  سه  در  را  گوزله  احتماالً  گردنه  تا  به این ترتیب 

 قدم هــای کوتــاه و حرکت 
بود.  مهم  اصل  دو  در شــب 
به هــر کــدام از نيروهايی 
گونی   5 می فرســتاديم  که 
می داديم و هر نفر يک بيل از 
همين بيل های سنگری همراه 
در شب،  بود  موظف  و  داشت 
پای بدنــۀ درختان بلوط يک 
بکند.  را  روباهی  سنگر حفره 
در هر سنگر هم يک نفر يا دو 

نفر نيرو بيشتر نبود.
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چهار مرحله جلو آمدیم. نمی توانستیم قدم ها را بلند 
اصل  دو  شب  در  حرکت  و  کوتاه  قدم های  برداریم؛ 
گونی   5 می فرستادیم،  که  نیرویی  هر  به  بود.  مهم 
می دادیم و هر نفر یک بیل از همین بیل های سنگری 
همراه داشت و موظف بود در شب، پای بدنۀ درختان 
بلوط یک سنگر حفره  روباهی بکند. در هر سنگر هم 

یک یا دو نیرو بیشتر نبود. 
شرح  را  آخر  مرحلۀ  فقط  کم،  فرصت  به دلیل 
می دهم. در این مرحله ما باز هم آمدیم روی ارتفاعات 
سویرو و برای اینکه بتوانیم نقطه ای را که می خواهیم، 
تثبیت کنیم، مجبور شدیم با وسعت بیشتری جناح 
تا  کنیم  آزاد  و  تأمین  را  اصلی  هدف  راست  و  چپ 
بتوانیم سنگر و مواضع ثابتی روی آن ارتفاع بنا کنیم. 
روی  پیاده روی  کیلومتر   7 حدود  از  پس  شبانه  ما 
درگیر  دشمن  با  مسیر  در  آمدیم.  سویرو  ارتفاعات 
شدیم و کمین ها و سنگرهای دشمن را تصرف کردیم. 

شگردهای چریکی دشمن
نیروی  با   ۱360 سال  آذرماه  صبح   9 ساعت  تا 
گوزله  ارتفاعات  در  و  کردیم  حرکت  ستون  پیاده 
این  البه الی  در  گرفتیم.  را  سنگرها  یعقوب آباد  به 
شدیدی  درگیری  یعقوب آباد  روستای  جنگل های 
ایجاد شد. هم زمان توپخانۀ ضدانقالب از "سیاحومه" 
ارتفاعات را زیر آتش گرفت. خمپاره اندازها ارتفاعات 
گوزله را نشانه می رفتند و از سوی دیگر، هواپیماهای 
کردند.  شروع  ضدانقالب  از  را  پشتیبانی شان  عراق 
بمباران کردند و جبهۀ  را  چند مرحله روی گردنه 

جنگ شدیدی در اینجا ایجاد شد. 
شب حرکت کردیم و ساعت 9 صبح رسیدیم. هوا 

برای شناسایی سنگرهای  روشن شد، من  کامل  که 
مختلف رفتم. توی یکی از سنگرها داشتم راه می رفتم 
که پایم به یک سیم خورد. به بچه ها گفتم مراقب باشید. 
مسئول تخریب را صدا کردم و بغل همۀ سنگرهایی که 
مال ضدانقالب بود را با بیل کندیم. همه سیم هایی را 
که توی سنگرها وارد شده بود، قطع کردیم. دشمن 
پایین  تا  و  کرده  تله گذاری  سنگرهایش  همه  داخل 
سیم کشیده بود. در یک نقطه  ارتباط الکترونیکی اینها 
برقرار بود و به محض اینکه انفجاری رخ می داد، حمله 
دشمن  شگرد  این  خوشبختانه  می کردند.  شروع  را 
خنثی شد و درنهایت ما توانستیم این نقطه مهم را 
در سه راهی زرواب به بوالحسن تثبیت کنیم. حوالی 
ناصر  شهید  و  شدم  مجروح  من  که  بود  ساعت ۱۱ 
کاظمی  فرمانده عملیات محور، آمد و ادامۀ کار را به 
عهده گرفت. تا عصر درگیری شدید ادامه پیدا کرد و 
پس از آن تا صبح درگیری وجود داشت، یعنی تقریباً 
حدود 24 ساعت دشمن مدام تک می کرد. ما مقاومت 
کردیم و ماندیم. پس از این، چند مرحلۀ عملیات اجرا 
مجبور  هوا  به علت سردی  زمستان  در  اینکه  تا  شد. 
شدیم عملیات را متوقف کنیم. در انتهای سال ۱360 
ادامه  و همچنین فروردین ۱36۱ آزادسازی جاده را 
دادیم. در عملیات سال ۱36۱ یک گردان ویژه شهدا به 
فرماندهی شهید ناصر کاظمی سازماندهی  شد که در 
این عملیات شهید محمود کاوه مسئولیت عملیات این 

گردان را برعهده داشت.

نقــش پیشــمرگان مسلمان کـرد در سلــسله 
عملیات های آزادسازی

در سال ۱362 سلسله عملیات های بعثت طراحی و 
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اجرا  اولین محوری که در آن عملیات  اجرا شد. در 
شد، قرار بود ابتدا مسیر کاگر را آزاد کنیم، ولی تغییر 

تاکتیک دادیم. 
آزادسازی  به منظور  بعثت  عملیات  اینکه  برای 
نوار مرزی منطقه بوالحسن لو نرود کل نیروها را به 
کانتینر   8 از  استفاده  با  سقز  در  دادیم.  انتقال  سقز 
کردیم.  منتقل  را  ادواتمان  و  نفرات  گوشت،  انتقال 
که  شدیم  متوجه  الزم،  بررسی های  انجام  از  پس 
سازمان مجاهدین خلق)منافقین(، دموکرات، کومه له 
و خبات روی ارتفاعات کاگر و جنگل های آن مناطق، 
خطوطی را برای خود تقسیم کرده اند. هرکدام از این 
گروه ها، سنگر مجزا، تیربار مجزا و یک خط پدافندی 
مطمئن با کانال روی این ارتفاعات ایجاد کرده بود. 
دست چپ این ارتفاعات، روستای "بوالحسن" است 
که ادامه یکی از یال های آن "ُخجک" نام دارد. روی 
آن ارتفاع تماماً سنگربندی بود. از اینجا تا ارتفاعات 

از  که  را  نیروها  ما  است.  کیلومتر   23 حدود  کاگر 
سقز حرکت دادیم، تقریباً نزدیکی های غروب آفتاب 
کانتینرهای  دراین حال،  می کردیم.  شنود  را  دشمن 
بی سیم های  سروصدای  رسید،  بانه  به  که  گوشت 
دشمن درآمد که 8 تا کانتینر گوشت وارد بانه شد. 
دادیم،  انجام  که  تأمین سنگین تری  با  مسیر  این  از 
کانتینرهای  کردند  مخابره  بی سیم ها  کردیم.  عبور 
گوشت دارد به سردشت می رود. قبل از گردنه نیروها 
را پیاده کردیم. بی سیم ها خبر دادند ماشین هایشان 
پیاده کردن  مشغول  هم  ما  ایستاده اند.  شده،  خراب 
نیروها بودیم. در بی سیم ها گفتند چند نفر پیشمرگ 
است.  خبر  چه  کنند  بررسی  جاده  روی  بفرستید 
به دلیل تاریکی شب ماشین ها ماندند و مجبور شدند 

دور بزنند و به بانه برگردند.
دو  از  البه الی جنگل  از  پیاده شدند،  که  نیروها 
محور به سمت جاده حرکت کردیم و قبل از روشنایی 

از راست: مرحوم دکتر حسین اردستانی، ناشناس، سردار سرتیپ پاسدار حسن رستگارپناه، کردستان، اردوی 
انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس ویژه مناطق غرب و شمال غرب دانشگاه امام حسین)ع(، شهریورماه ۱395
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صبح، پیشمرگ ها از راهی فرعی ما را روی ارتفاعات 
کاگر بردند؛ از روبه رو نرفتند. دو تا شیار دست راست 
باال  پشت  از  چپ.  سمت  شیار  یک  و  داشت  وجود 
آمدیم. بدون اینکه تک تیری ازطرف دشمن رها شود، 
مهمات  و  تیربار  داخلشان  گرفتیم.  را  سنگرها  همه 
هم بود. حدود 8 نفر از دشمن کشته شدند و بقیه 
هم به سمت چومان در داخل خاک عراق فرار کردند. 
و  باال  سالوک  بوالحسن،  سیب،  کانی  روستاهای 
پایین و کیوه رود در سمت 
چپ عملیات به علت پوشش 
پیچیده  عوارض  و  جنگل 
دست  در  زمین  سخت   و 
ضدانقالب باقی ماند. عوارض 
و  درهم تنیدگی  آن قدر 
اصاًل  که  دارد  پیچیدگی 
متر  چند  به  نمی توان 
و  کامل  اطمینان  جلوتر 
تسلط کامل پیدا کرد. حاال 
این  از  هرکدام  روی  از  اگر 
کنید،  عبور  هم  عوارض 
امکان اینکه دشمن البه الی 
علیه  اطرافش  جنگل های 
شما اقدام کند، وجود دارد. 
بودیم  مجبور  ما  بنابراین 
را  نقطه به نقطه  اینجا  از 
تأمین بگذاریم. تأمین چگونه منظور می شود؟ از یالی 
و  لب جاده می شود سنگری می کنند  به  منتهی  که 
مراقب اند هوا که روشن شد دشمن از البه الی جنگل ها 

به ستون آسیب نرساند. 

باالخره ۱۱ صبح توانستیم تأمین را برقرار کنیم. 
درنهایت ستون با خنثی کردن شش مین روی گردنه 
جاده بوالحسن به کاگر توانست گردنه را تثبیت کند.

در ادامه سردار هادی مراد پیری به تشریح عملیات 
عملیات  این  در  بنده  گفت:  این باره  در  و  پرداخت 
زمانی  داشتم.  حضور  گروهان  فرمانده  یک  به عنوان 
داشتیم،  ترکیبی  گردان  یک  شد،  اجرا  عملیات  که 
یک گردان به فرماندهی شهید شهرام فر و یک گردان 
هم از سپاه به فرماندهی سردار رستگارپناه قرار بود 
ما کل این گردنه را بگیریم و منطقه را تأمین و سپس 
تقریباً  و  کردیم  حرکت  شب  ما  کنیم.  باز  را  جاده 
به  رو  کم کم  هوا  منطقه.  به  رسیدیم  صبح  نزدیک 
تصرف  را  ارتفاعات  درگیری  بدون  بود.  روشن شدن 
کردیم. در همین حین که هوا روشن می شد، یکهو 
بود؟  کجا  از  تیر خوردند.  بچه ها  از  نفر  دیدیم چند 
کسی نمی دانست. پس از اندک زمانی متوجه شدیم 
قبل البه الی درخت ها سنگر  از  نیروهای ضدانقالب 
گرفته بودند و با تک تیرانداز بچه ها را می زدند. تقریباً 
ساعت ۱0، ۱۱ بود که کم وبیش آثاری از دشمن قابل 
شدید  درگیری   ۱2 ساعت  حول وحوش  شد.  رؤیت 
شد و شهید شهرام فر روی گردنه زرواب  شهید شد. 
دستور  ما  به  ریخت.  به هم  ارتش  بچه های  سازمان 
عقب نشینی دادند. تقریباً تا ساعت ۱ و 2 بعدازظهر 
پیدا کرد. کم کم درگیری سبک شد  ادامه  درگیری  
و شروع کردیم به عقب آمدن. در حین عقب نشینی، 
داخل  و  می کردیم  جمع  را  شهدایمان  و  زخمی ها 
ماشین می انداختیم. در همین جابه جایی، جسد یک 
است،  خودی  که  تصور  این  به  هم  ضدانقالب  کرد 
داخل ماشین پرت کردیم. فکر می کردیم از بچه های 

»ســيدصارم«  روستای  در 
پشت  از  که  می ديديم  مرتب 
می آيد. شهيد  خمپاره  روستا 
کاظمی  ناصــر  و  بروجردی 
می فرســتادند  را  واحــدی 
تا  البــه الی جنگل ها ببينند 
کجاســت!  از  خمپاره ها  اين 
يک  پشت  ديوار  از  می بينند 
می گيرند  تصميم  است.  خانه 
بزنند.  را  آن  تــوپ106  بــا 
اجازه  بروجردی  محمد  برادر 
در  ببين  می گويد  و  نمی دهد 
اين خانه از سکنۀ خانه کسی 

حضور دارد يا خير؟!
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عقب  را  او  به هرحال  است.  کرد  مسلمان  پیشمرگ 
آوردیم. یازده تا تیر خورده بود. بعد این یک نفر را 
که  را  شهدایی  همه  اجساد  کردند.  معاوضه  آقایان 
اینجا جا مانده بود ـ ازجمله شهید شهرام فر ـ جمع 

کردیم و عقب بردیم. 

موقعیت پاسگاه دارساوین 
در سمت  و  دارساوین  پاسگاه  راست  شما  در سمت 
از  پس  دارد.  قرار  دارساوین  روستای  هم  چپ 
آن  از  بعد  و  "دوالرزان"  نام  به  دره ای  "کوخان" 
پیچ چاترابی واقع شده است که درنهایت به منطقه  
این  به  دوالرزان  از  می شود.  منتهی  دارساوین 
دشمن  از  سنگرهایی  و  بود  جنگلی  پوشش  طرف 
و  گیرنوف  تیربار  و  کالیبر50  دوشکا،  تیربارهای  با 
تک تیرانداز قناسه قرار داشت. در مقابل این منطقه 
ارتفاعات کاگر، گامو و پس از آن ارتفاعات ماووت قرار 
دارد. ارتفاعات جلویی آن ارتفاعات ُخمل است و در 
 سمت راست آن ارتفاعات لک لک قرار دارد. در امتداد 
آن ارتفاعات بوالفتح و روبه روی آن دوپازا است. هر 
می رسیم  عمیقی  دره  به  می رویم،  مرز  به سمت  چه 
که "درۀ ویسک و ورچک" و "بنده ژاژ" است که به 
منتهی  گالس  رودخانۀ  یا  صغیر  زاب  رودخانۀ  کنار 
می شود. این منطق، نقطۀ اتصال استانی و جغرافیای 
سیاسی آذربایجان غربی و کردستان است. به عبارت 
دیگر پاسگاه دارساوین برای آذربایجان غربی و پاسگاه 

دوالرزان  متعلق به استان کردستان است. 

حوادث کردستان؛ پیش درآمد جنگ تحمیلی
تحمیلی   جنگ  پیش درآمد  کردستان،  بحران های 

داخلی  جبهۀ  در  بحران آفرینی  از  دشمن  است. 
تحمیلی  جنگ  بستر  به این ترتیب،  و  می شود  ناامید 
آماده می شود. اکثر قریب به اتفاق یگان های قدرتمند 
ارتش و نیروهای توانمند سپاه در کردستان مستقر 
و زمین گیر شده بودند و داشتند امنیت اینجا را برقرار 
می کردند که جنگ تحمیلی شروع شد. ما باید چه کار 

می کردیم؟
در اولین جلسه  ما با شهید بروجردی و شهید صیاد 

تنظیم  را  طرحی  شیرازی، 
"آزادسازی  عنوان  با  کردیم 
یگان های غیرسرزمینی ارتش" 
نیروها  این  تا هرچه سریع تر 
آماده شوند و برای پشتیبانی 
جنگ به جنوب اعزام شوند؛ 
هرچند خودمان اینجا درگیر 
اساسی  مشکالت  با  و  بودیم 
چگونه  حاال  بودیم.  مواجه 
یگان های ارتش را آزاد کردیم؟ 
ژاندارمری به ما گفت اگر در 
دارد،  ارتش  که  پایگاهی  هر 
نیروهای من مستقر  شوند و 
ده نیروی بسیجی یا بومی های 
یک  ما  بدهید،  من  به  محل 
گروهان ارتش را آزاد می کنیم. 

ً  سه ماه قبل  به این ترتیب به سرعت ظرف دو ماه و نیم، حدودا
از عملیات ثامن االئمه)ع( همه  یگان های غیرسرزمینی ارتش 
از کردستان آزاد  شدند. چون جنگ در جنوب شروع شده 
بود، طبیعتاً دیگر نیروی بسیجی به منطقه ما نمي آمد. در 
جنگ های جنوب هم نیروهای بسیجی برای یک عملیات 

حال ايــن جغرافيای پيچيده 
بــا زحمت ها و مشــقت های 
اما بعد ازآن  فراوانی آزاد شد، 
هم دشمن مدام از اين عوارض 
اســتفاده می کرد و مشکالتی 
را برای نيروهــای ما به وجود 
می آورد. اما درنهايت با پايداری 
برنامه ريزی و  و اســتقامت و 
اين  ما  نيروهای  هوشــياری 

منطقه امن شد.
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می آمدند، ده پانزده روز آموزش می دیدند،  توجیه می شدند،  
مانوری انجام می دادند و بعد از ده روز هم در منطقه تقسیم 
می شدند تا هنگامه عملیات، و درنهایت بعد از یک ماه به 

عقب برمی گشتند.

آزادسازی محور مریوان ـ سقز ـ بانه
اهمیت و موقعیت جغرافیایی 

بسطام(  به  چناره  جاده  )از  سقز  به  مریوان  مسیر 
از  "دوآب"  دوراهی  از  که 
و  سقز  به سمت  سو  یک 
با  موازی  و  دیگر  ازسوی 
و  می رود  بانه  به طرف  مرز 
معروف  نیز  سنتو  جاده  به 
مهم ترین  از  یکی  است، 
جاده های مواصالتی منطقه 
است.  عمومی  کردستان 
کمی  فاصله  با  جاده  این 
دور نوار مرزی دهانه شیلر 
سقز  ازسمت  دارد.  امتداد 
این جاده به سمت بانه پیش 
می رود و ادامه آن به جاده 
مرز  به موازات  سپس  می رسد.  پیرانشهر  ـ  سردشت 
می کند  عبور  و...  سلماس، خوی  ارومیه،  اشنویه،  از 
و تا ماکو ادامه دارد. ماکو ابتدای ورود آن به کشور 
ماست که پس از ورود به طورکلی در طول نوار مرزی 
کشیده شده است. قبل از انقالب قسمت هایی از آن 
احداث  کردستان  و  آذربایجان غربی  استان های  در 
شده بود که بعد از انقالب کامل شد. در این مسیر، 
چناره اولین روستایی است که در کنار سد گاران قرار 

است.  واقع شده  بسطام  روستای  آن  از  داشت. پس 
امتداد  شیلر  دهانه  فرورفتگی  به موازات  مسیر  این 
بزرگی  روستاهای  ما  مسیر  چپ  سمت  در  می یابد. 
به نام های دوپلوره، برده رشه، خوشگالن، توتسرخان، 
قمجیان و در سمت راست هم روستای مهمی ازقبیل 

گویله، آکجه، کوکجه و... قرار دارند. 
 6 حدود   ۱358 سال  ابتدای  از  مسیر،  این  در 
پاسگاه در این جاده برپا شده است. پس از پیروزی 
اشغال  مسیر  این  پاسگاه های  همه  اسالمی  انقالب 
بین  از  استراتژیک  جاده  این  در  تردد  امکان  و  شد 
از مریوان  مقر  از خروج  این مسیر و پس  رفت. در 
همان  از  که  است  واقع شده  ارتش  لشکر28  تیپ3 
سراسری  هجوم  هدف  انقالب  پیروزی  اول  روزهای 
نیروها  از  تعدادی  ولی  گرفت،  قرار  تجزیه طلبان 

مقاومت کردند و پادگان خوشبختانه حفظ شد.
گروه های  مریوان،  شهر  پاک سازی  از  پس 
ضدانقالب که کنترل این شهر را از دست داده بودند، 
به روستاهای اطراف فرار کردند و با ایجاد مقرهایی 
بین شهری  این روستاها، در جاده های مواصالتی  در 
با ناامن کردن جاده مریوان به  کمین می کردند. آنها 
سقز و بانه، درصدد قدرت نمایی، اثبات حیات نظامی  
مانع  تا  بودند  مرکزی  دولت  قدرت  تضعیف  و  خود 
مردم  به  خدمت رسانی  و  شهر  وضعیت  عادی شدن 
شوند و نشان دهند نیروهای انقالبی نمی توانند امنیت 
باثباتی را در این مناطق برقرار کنند. به همین دلیل، 
شرایط ایجاب می کرد هرچه زودتر امنیت جاده های 
نیروهای  و  مردم  تردد  تا  شود  برقرار  بین شهری 
دولتی در این جاده ها به سهولت انجام گیرد. بنابراین 
پاک سازی محورهای مواصالتی ازجمله محور مریوان 

از آنکه  شــهيد چمران پس 
پاوه را تثبيت کرد، به مريوان 
رفــت و آنجا را هم آزاد کرد، 
اما نتوانست سپاه را در داخل 
از  تعدادی  کند.  مستقر  شهر 
نيروها و اعضای ســپاه را با 
قرارگاه  در  غيرسپاهی  لباس 
از  گوشه ای  در  که  ژاندارمری 
شهر قرارداشت مستقر کرد.
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قرار  خودی  نیروهای  کار  دستور  در  بانه  و  سقز  به 
گرفت.

سقوط  از  بعد  بانه  به  مریوان  جاده  پاسگاه های 
وضعیت خاص و مهمی  پیدا کردند. شهید مصطفی 
مریوان  به  کرد،  تثبیت  را  پاوه  آنکه  از  پس  چمران 
رفت و آنجا را هم آزاد کرد، اما نتوانست سپاه را در 
نیروها  از  تعدادی  بنابراین  کند.  مستقر  شهر  داخل 
قرارگاه  در  غیرسپاهی  لباس  با  را  سپاه  اعضای  و 
ژاندارمری که در گوشه ای از شهر قرار داشت مستقر 
کرد. این تصمیم متأثر از جو مسمومی بود که علیه 

سپاه در جریان بود. 
او  به  بود،  پادگان  داخل  چمران  شهید  وقتی 
خبر دادند که ضدانقالب در این مسیر نیرو متمرکز 
کرده و قصد تصرف پادگان مریوان را دارد، ایشان در 
اقدامی پیش دستانه و با راهنمایی تعدادی از نیروهای 
بومی، نیروهایی را  روی قله های اطراف شهر هلی برن 
با نیروهای چمران درگیر  کرد. گروه های ضدانقالب 
نیروهای  از  ستونی  محاصره  کردند.  را  آنها  و  شدند 
به  که  حرکت  کرد  )سقز(  دیگر  ازطرف  هم  خودی 
موقعیت  هنوز  چون  بیاید؛  چمران  نیروهای  کمک 
این  در  ستون  حرکت دادن  بود.  نشده  تثبیت  آنها 
پیچ ها خطرناک است. با یک تک تیرانداز که الی یک 
جنگلی  محدوده  یا  درخت  شیار،  غار،  سنگ،  تخته 
پنهان شود، می توان یک ستون را زمین گیر و منهدم 
به  ستون  و  مقاومت  کردند  نیروها  به هرجهت  کرد. 
فرماندهی شهید رستمی  از بچه های مشهد، تعدادی 
اصغر وصالی هم  برد. شهید  مریوان  پادگان  به  نیرو 
هدایت آنها را بر عهده  گرفت. اینها به شهید چمران 
آزاد  کردند.  را  قمجیان  گردنه  روی  و  کردند  کمک 

بعد یک واحد دیگر به داخل پاسگاه بسطام هلی برن 
از آنها به   شد که در محاصره قرار گرفت. یازده نفر 
شهادت رسیدند، ولی مقاومت کردند تا ستون زمینی 
و  آنجا  رسید  به  سقز  و  مریوان  از  تقویتی  نیروی  و 

باالخره بسطام آزاد  شد. 

دهانه شیلر؛ راه نفوذ به عمق منطقه 
 در طول مسیر ۱30 کیلومتری مریوان تا سقز، یک 

دوراهی به نام دوراهی دوآب 
وجود دارد که یک طرف آن 
بانه و طرف دیگر آن به  به 
سقز ختم می شود. این جاده 
در مسیر بانه به موازات مرز و 
دهانه شیلر پیش می رود تا 
همه  می رسد.  بانه  شهر  به 
جاده  اطراف  شیارهای   این 
به مرز عراق دسترسی دارند 
و  جغرافیایی  موقعیت  و 
وضعیت اقلیمی آن به گونه ای 
است که ضدانقالب هر زمان 
بخواهد می تواند از آن نهایت 

سوءاستفاده را بکنند. 

مراحل آزادسازی
در سال ۱358 شهید چمران در این جادۀ پیچیده با 
مجاهدت و مشقت بسیار  مجدداً پاسگاه ها را مستقر 
کرد. بسطام دقیقاً در کانون دهانه شیلر قرار دارد و در 
اصل قطب این منطقه است. نیروهای بومی  به شهید 
و  پادگان  تصرف  به منظور  کومه له  چمران خبر  دادند 

با  و 1362  در سال های 1361 
طراحی عمليات شهيد عبادت 
طی 7 مرحله ازسمت مريوان 
و 5 مرحله ازســمت ســقز 
موفقيت  با  و  آغاز  را  عمليات 
و  کرديم  الحاق  بســطام  در 
محور به طورکامل تأمين شد.
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شهر مریوان، در محور بسطام تمرکز کرده است. شهید 
انتقال  با هلی برن و  اقدامی پیش دستانه و  چمران در 
نیروها روی ارتفاعات، جلوی نقشه دشمن را گرفت و با 
دشمن درگیر شد. دشمن فکر می کرد نیروهای چمران 
از کف جاده می آیند، بدین ترتیب غافلگیر  شد و به سمت 
بسطام عقب نشینی کرد. ولی در جریان مذاکرات هیئت 
حسن نیت، دوبار این پاسگاه ها دراختیار ضدانقالب قرار 
 گرفت. در سال ۱359، حاج احمد متوسلیان بخشی 
از این جاده را تا چناره پاک سازی کرد، در ادامه و در 
شهید  عملیات  طراحی  با   ۱362 و   ۱36۱ سال های 
عبادت طی 7 مرحله ازسمت مریوان و 5 مرحله ازسمت 
سقز، عملیات را آغاز و با موفقیت در بسطام الحاق کردیم 

و محور به طورکامل تأمین شد. 

احداث جاده و امنیت پایدار
مسیر مریوان به بسطام و سپس سقز و بانه ازسمت 
چپ )در طول نوار مرزی( حداکثر هشت تا ده کیلومتر 
با مرز فاصله دارد. بنابر ضرورتی که در این محدوده 
مرز  به سمت  و عمود  آنتنی  وجود داشت، سه جاده 
ساختیم. یکی جاده خوشکالن یا خوشگالن که داخل 
شیار  است؛  اسپی شیره  ارتفاعات  به  منتهی  شیاری 
دیگری در قسمت جنوبی که جاده قامیشله درکنار 
آن است؛ و  جاده سومی هم به سمت برده رشه احداث 
شد. در سمت راست، سلسله ارتفاعاتی است که مانع 
از دستیابی سریع ضدانقالب به این جاده ها برای تردد 
خودرویی می شود. درعین حال، این عوارض می توانند 
برای  محلی  نقطه  همین  باشند.  هم  نفوذی  معابر 
ضدانقالب  و  است  قاچاق  و  الکلی  مشروبات  تخلیه 

می تواند مواد منفجره یا سالح هم منتقل کند. 

طرح های فصلی برای مقابله با ضدانقالب 
نوار  در  ضدانقالب  نفوذ  کنترل  و  جلوگیری  برای 
مرزی دهانه شیلر، دو طرح عملیاتی 6 ماهه اول سال 
سیدالشهدا)ع(  قرارگاه حمزه  در  سال  دوم  ماهه   6 و 
خودی  نیروهای  عمده  طرح،  این  در  شد.  طراحی 
حاشیه  به  داده،  انتقال  مرزی  نوار  به  را  عقبه  در 
متعدد،  کمین های  اجرای  با  و  می چسباندیم  مرز 
آسیب پذیری دشمن را افزایش می دادیم. ضدانقالب 
هنگام ورود در کمین ما می افتاد و مجبور می شد به 
داخل خاک عراق برگردد. عقب نشینی ضدانقالب و 
جهت  آمادگی  کسب  و  سازمان  تجدید  برای  تالش 
انجام عملیات، چند ماه طول می کشید و این مدت 
دشمن  ارتباط  می توانیم  تا  که  بود  فرصتی  ما  برای 
را با مردم محدود کنیم. مردم برای چریک به منزله 
به  او  دسترسی  و  دشمن  ارتباط  و  تردد  لذا  آب اند، 

عمق منطقه و مراکز جمعیتی را محدود می کردیم.

آزادسازی جاده سنندج به مریوان
 ۱30 مسافت  با  مریوان  ـ  قدیمی سنندج  جاده  در 
کیلومتر بیش از چهارصد پیچ وجود داشت. این جاده 
تا ۱362 کاماًل خاکی و شوسه  در سال های ۱359 
بود و با مشقات فراوان روی آن تردد می کردیم. در 
جاده قدیمی  این محور گردنه ای به نام آریز )نرسیده 
به سنندج( وجود داشت و شرایط آن به گونه ای بود 
که ابتدا باید از یک تنگه بسیار باریک عبور می کردیم 
و از گردنه باال می آمدیم و به سمت سه راهی تیژتیژ 
 ۱359 سال  در  کنید  تصور  حاال  می شدیم.  سرازیر 
این  ارتفاعات تته مجروح شده است.  باالی  نفر  یک 
مجروح را باید با قاطر یا با کول شش یا هشت ساعت 
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می آوردند پایین تا به جاده خاکی برسند. از آن جاده 
خاکی هم می رفتند تا می رسیدند به لب جاده دزلی. 
از دزلی باید او را دوباره تا مریوان می بردند. تازه در 
مریوان هم پزشک متخصص نداشتیم. تا سال ۱360 
پزشکان متخصص و جراحان ما از پزشکان هندی و 
پاکستانی بودند و آنها به نیروهای رزمنده ای که در 

این مناطق بودند خدمات می دادند. 
این جاده بسیار مهم بود و در سال ۱358 تحت 

هم  قسمت ها  بعضی  در  و  دموکرات  حزب  کنترل 
تحت کنترل حزب کومه له قرار  گرفت. ضدانقالب در 
این جاده با ایست و بازرسی مرتب ماشین ها از ورود 
نیروهای انقالب به مریوان جلوگیری می کرد. در سال 
۱358 بعد از حادثه پاوه، شهید چمران که ازسمت 
نوسود آمد، نتوانست بیشتر از دو واحد نظامی  برای 
آن  از  بعد  دهد.  عبور  مسیر  این  از  مریوان  تقویت 
در  برسانیم.  مریوان  به  نیرویی  نتوانستیم  دیگر  هم 

نقشه آزادسازی جاده مریوان ـ سقز.
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نظرها  سنندج،  آزادسازی  از  بعد   ۱359 خردادماه 
گرفتیم  تصمیم  و  شد  جلب  مریوان  به  بیش ازپیش 
قرار  آزادسازی  اول  اولویت  در  محور  این  بازگشایی 
مهم ترین  از  یکی  مریوان  ـ  سنندج  جاده  گیرد. 
عراق  مرز  به سمت  که  است  مواصالتی  محورهای 

می رود.
از منطقه  دهلیزی که ما در منطقه مریوان داریم ـ 
باشماق ـ یک دهلیز ورودی به کشور ایران محسوب 
کشور  مرکز  به  دستیابی  امکان  دهلیز  این  می شود. 
اهمیت  و  می کند  تسریع  و  فراهم  سنندج  از  را 
مختلف،  تاریخی  دوره های  در  دارد.  فوق العاده ای 
از آن در جنگ های  قبل  و هم  پهلوی  رژیم  هم در 
مختلفی که در این مناطق روی داده، از این دهلیز 
فراوانی  اهمیت  و  شده  استفاده  ایران  به  نفوذ  برای 
گردنه  همین  از  روس ها  زمانی  حتی  است.  داشته 
یکی  ازاین رو،  بودند.  شده  ایران  وارد  عراق  ازسمت 
نظامی  یگان های  که  است  شناخته شده ای  معابر  از 
استفاده  عبور  برای  آن  تاریخی  از  مختلف  ادوار  در 

می کردند.

پاك سازی با ستون کشی و مانور لحظه ای
از  را  ستونی  شیرازی  صیاد  شهید   ۱359 سال  در 
داد.  حرکت  محور  این  بازگشایی  برای  آریز  گردنه 
برنامه شهید صیاد با هماهنگی شهید بروجردی این 
بود که چون ما در عبور از این جاده به دلیل مسافت 
طوالنی  و  پیچ و خم زیاد آن نمی توانیم مرحله به مرحله 
با  که  کنیم  آماده  را  سنگینی  ستون  برویم،  جلو 
با رزم پیشروی کند. ستون کشی  ستون کشی همراه 
همراه با رزم یعنی اینکه یک ستون حرکت می کند 

و هرجا دشمن مقاومت و اقدام به تیراندازی کرد، با 
اجرای آتش توپخانه، پشتیبانی هوانیروز و مانور های 
لحظه ای، دشمن را در هم بکوبد و به مسیر خود ادامه 
دهد تا ستون به هدف برسد. مانور لحظه ای هم به 
از  یگان هایی  باشد،  نیاز  این صورت است که هرگاه 
نیروهای بین ستون به عنوان نیروی ضربت، دو سمت 
ارتفاعات را با اجرای آتش تهیه از دست دشمن خارج 
و پاک سازی کرده، امکان تردد ستون را فراهم کنند.

تا شهریور ۱359 محورهای مواصالتی ما عمدتاً 
با این تاکتیک ها آزاد می شد. یعنی ستونی را آماده 
مانعی  هرجا  و  درمی آوردیم  حرکت  به  و  می کردیم 
سد راهش می شد، با اجرای آتش پاک سازی صورت 
همین  به  می داد.  ادامه  خود  مسیر  به  و  می گرفت 
در  مریوان  به  رسیدن  تا  جاده  این  از  عبور  دلیل، 
نیروهای  شبانه روز طول می کشید.  سال ۱359 سه 
ما در اولین مرحله نزدیک گردنه آریز درگیر شدند. 
روستایی  مناطق  مریوان  ـ  سنندج  جاده  سمت  دو 
با  آنها  و  بودند  ضدانقالب  دراختیار  که  داشت  قرار 
نیروهای  اینکه  به محض  طبیعی،  شرایط  از  استفاده 
اطالعاتی شان خبر می دادند، به راحتی خود را به جاده 
می رساندند و با ایجاد سنگر، تالش می کردند ستون 

را متوقف کنند.

مراحل مختلف درگیری ها
پس از عبور از گردنه آریز، گردنه دیگری به نام گردنه 
دارد  قرار  تودار  تنگه  گردنه،  آن  در  داریم.  خروسه 
روته،  توداِر  مال،  توداِر  نام های  به  آن  روستاهای  که 
ضدانقالب  اختیار  در  علی آباد  و  عبدالصمدی  توداِر 
و  مانع  ایجاد  با  ما  ستون های  حرکت  هنگام  و  بود 
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درگیری در تنگه از عبور نیروها جلوگیری می کردند. 
و  در سال ۱359 یک درگیری روی گردنه خروسه 
یک درگیری نیز در سه راهی تیژتیژ رخ داد. در این 
به  آن  مسیر  یک  می شود؛  مسیر  دو  جاده  سه راهی 
منطقه سروآباد و یک مسیر به منطقه گاران می رود.

انجام  بعدی درگیری روی گردنه گاران   مرحله 
و  گاران  گردنه  بین  دشمن  اصلی  کمینگاه  شد. 
باغان بود. در طول این مسیر با همیاری پیشمرگان 
مسلمان کرد، یگان هایی از ارتش و واحدهایی از سپاه 
محور را بازگشایی کردند. برادر رسول یاحی و امیر  
هاشمی  از ارتش در گردنه باغان مجروح شدند. شهید 
سنندج،  ضربت  گروه  مسئول  به عنوان  هم  خرازی 
برای پشتیبانی از این ستون وارد عمل شد و ستونی 
نجات داد. درنهایت  بود،  را که در کمین گیر کرده 
سه راهی  در  آخر  مرحله  در  ستون  پیشروی  سرعت 
چناره کند شد، که با ورود حاج احمد متوسلیان از 

مریوان و الحاق در این نقطه، جاده بازگشایی شد.
ما برای بازگشایی این جاده، واحد و یگانی نداشتیم 
که در این گردنه ها مستقر کنیم. یک دسته نیرو در 
گردنه آریز گذاشتیم، یک دسته در سه راهی تیژ تیژ و 
یک دسته هم در  گردنه گاران. یعنی اگر در طول ۱30 
کیلومتر مسیر را تقسیم بر سه کنیم، هر 40 کیلومتر 
آن سه  در  فقط  و  کردیم  احداث  استقرار  نقطه  یک 
نقطه پایگاه داشتیم. حاال تصور کنید در هرکدام از این 
پیچ ها و نقاط کور، امکان کمین زدن هم وجود داشت. 
دشمن از هر شیاری می توانست دوباره جاده را مسدود 
کند. نهایت امر اینکه به دلیل کمبود نیرو و امکانات، 
مدام روی این محور مشکالت داشتیم و دشمن کمین 

اجرا می کرد و تلفاتی از ما می گرفت. 

صلوات آباد  گردنه  روی  تأمین  گسترش  برای 
وضعیت  توسعه  را  جاده  سمت  دو  شدیم  مجبور 
استقراری انجام دهیم که این کار تقریباً از اواخر سال 
کرد.  پیدا  ادامه   ۱363 سال  تا  و  شد  شروع   ۱360
به طوری که در بیشتر نقاط مسیر در دو سمت جاده 
یک سری  تیژتیژ  منطقه  بومی  مردم  به کارگیری  با 
روستایی  اطراف  این  در  زدیم.  استقراری  پایگاه های 
است به  نام روستای توداِر روته که اهالی آن همان 
سپاه  کمک  به  کردیم،  باز  را  جاده  که   ۱359 سال 
آمدند و مسلح شدند. چون نمی توانستند در روستای 
شدند.  مستقر  تیژتیژ  در  آمدند  بمانند،  خودشان 
زمین های  یا  کوچک  باغچه هایی  مردم  از  بعضی 
و  می رفت  کومه له  ضد انقالب  که  داشتند  کشاورزی 
زمین  از  را  مردم  این  باغات  و  گردو  درختان  همه 
در می آورد و آتش می زد تا در ایجاد امنیت مشارکت 
توسعه  و  گرفت  صورت  که  تدبیری  با  اما  نکنند. 
وضعیتی که در دو سمت جاده داشتیم، کم کم محور 

تأمینش بیشتر و پایدارتر شد.

ماموستا فهیم وارسته ای انقالبی و شجاع
 در این مسیر کوه بزرگی به نام دوشاخ آویهنگ وجود 
امتداد  کیلومتر در عمق منطقه  دارد که حدود ۱5 
دارد. زندان کومه له در این نقطه بود. هرکس را که 
اذیت  و  مختلف  شکنجه های  برای  می کردند،  اسیر 
ماموستایی  منطقه  این  در  می بردند.  آنجا  به  آزار  و 
داشت  حضور  فهیم  محمد  مال  به  نام  هشتادساله 
که طرف دار امام و انقالب بود. کل منطقه دراختیار 
به  را  او  داشت  امکان  لحظه   هر  و  بود  ضدانقالب 
کومه له  نیروهای   ۱360 سال  در  برسانند.  شهادت 
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رفتند و در نماز جمعه او را تهدید کردند که اگر برای 
جمهوری اسالمی  تبلیغ کنی اعدامت می کنیم. این 
مرد شریف پاسخ داده بود من وظیفه شرعی خودم 
می دانم که تبلیغات کنم و دوباره شروع به حمایت 
اسیر  را  او  دوباره،  تهدید  از  بعد  کومه له  بود.  کرده 
کرد و زیر شکنجه های فراوان قرار داد. مردم ماجرا را 
 فهمیدند و گویا اعتراض  کردند. کومه له به مردم اعالم 
کرد چهار میلیون تومان پول بیاورید تا آزادش  کنیم. 
این موضوع به گوش ماموستا فهیم  رسید و به مردم 
اطالع  داد به هیچ عنوان این کار را نکنید؛ اینها ما را 
شهید می کنند، من در این راهی که انتخاب کرده ام 
باید شهید شوم. مردم قبول نکردند و از روستاهای 
مختلف چهار میلیون تومان جمع کردند و به کومه له 
 دادند. کومه له چهار میلیون را گرفت و بعد جنازه این 

عالم دینی را تحویل مردم داد.
گروهک های ضدانقالب هرکس را که از اسالم یا 
انقالب اسالمی  دفاع می کرد، به بدترین وجه مجازات 

می کردند. 

آزادسازی محور سنندج به دیواندره 
سردار  میدانی،  بازدید  این  از  دیگری  بخش  در 
تشریح  به  رحیم صفوی  سیدیحیی  پاسدار  سرلشکر 
و  پرداخت  دیواندره  به  سنندج  محور  آزادسازی 
دراین باره گفت: بعد از آزادسازی شهر سنندج، اولین 
غرب  در  را  ارتش  و  سپاه  عملیات  مشترک  ستاد 
شهید  امر  تحت  ما  همه  موقع،  آن  دادیم.  تشکیل 
سپاه  عملیات  فرمانده  به عنوان  بروجردی   محمد 
فرمانده  ایشان  دیگر  عبارت  به  داشتیم،  قرار  غرب 
سپاه کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی بود. بنده 

فرمانده عملیات سپاه غرب بودم. پس از تشکیل اولین 
ستاد مشترک، آزادسازی محورها در دستور کار قرار 
گرفت و تصمیم گرفتیم جاده سنندج - دیواندره - 
سقز را پاک سازی و بازگشایی کنیم. نیروها ترکیبی از 
سپاهیان، بسیجیان، ارتشی ها و پیشمرگان مسلمان 
کرد بودند. دو قبضه توپخانه ۱05 میلی متری را هم 
قوی ترین  از  ضربت  گردان  یک  کردیم.  تریلی  سوار 
پاسداران و بسیجیان در سنندج به فرماندهی برادرم 
رنجر،  دوره های  آموزش  که   - صفوی  مرتضی  سید 
تکاور و... را در لشکر۱6 قزوین و تیپ2 زرهی همدان 

را هم گذرانده بود - تشکیل دادیم. 

تدابیر آزادسازی
چه  و  می دادیم  انجام  اقداماتی  چه  آزادسازی  برای 
به سمت  که  سنندج  از  می اندیشیدیم؟  تدبیری 
هلیکوپتر کبری  دو  یا  ابتدا یک  دیواندره می رفتیم، 
یا 2۱4 گشت زنی می کردند.  یا یک هلیکوپتر 206 
اگر ضدانقالب در ارتفاعات مستقر بود، کبری ها آنها 
را می زدند و ما نیروها را می فرستادیم. به این ترتیب، 
آزاد  و  پاک سازی  را  مسلح  ارتفاعات  شدیم  موفق 
به  را  نیروهایمان  می شد،  برقرار  تأمین  وقتی  کنیم. 
تا ۱5  فاصله های ۱0  بعد در  ستون عبور می دادیم. 
کیلومتری، پاسگاه و پایگاه برقرار می کردیم و در هر 
پاسگاه ۱0 تا ۱5 پاسدار و بسیجی در کنار جاده و 
مسلط بر آن می گماشتیم. در آستانه ورودی تونل ها، 
بودند،  کرده  بمب گذاری  را  تونل ها  معموالً  چون 
اول گروه تخریب را می فرستادیم. تخریب چی ها که 
بمب ها را خنثی می کردند، از تونل عبور می کردیم. 
در همه حال هلیکوپترها باالی سر ما گشت می زدند 
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تا اگر ضدانقالب قصد فرار داشت، ما را مطلع کنند.
به دیواندره که رسیدیم، به برادر احمد کاظمی  که 
همراه بنده بود، گفتم شما فرمانده اینجا باشید. به برادر 
کاظمی  حدود 20 پاسدار و بسیجی دادیم و چند خودرو 
او  به  اختیار داشتیم هم  از همان خودروهایی که در 
سپردیم و ایشان اولین تجربه فرماندهی را کسب کرد. 

بعد از دیواندره اولین شهری که آزاد کردیم سقز 
نیروهای  دراختیار  شهر  پادگان  فقط  سقز  در  بود. 

انقالب بود. بعد از سقز هم به سراغ آزادسازی مریوان 
مریوان  آزادسازی  در  داشت.  محور  دو  که  رفتیم 
فرماندهی ستون ها برعهده من یا صیاد شیرازی بود. 
در  هلیکوپتر  با  یا  می کردیم  حرکت  ستون  با  یا  ما 

باالی سر ستون فرماندهی و همراهی می کردیم.
متأسفانه در حرکت به سمت مریوان، بنده و صیاد 
ضدانقالب  مریوان  نزدیک  نداشتیم.  حضور  شیرازی 
در یک پیچ کمین کرده و ستون را زیر آتش گرفته 

نقشه آزادسازی مریوان - سنندج.
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بود. حسین خرازی همراه ستون بود. برادر من سید 
مرتضی صفوی به طرز بدی، به پاها و دست هایش تیر 
خورد و زخمی  شد. در مریوان حاج احمد متوسلیان 
که فرمانده بود، از پادگان حرکت کرد و ستون هم با 
مریوان  به  روز  از یک  بعد  توانست  بر مشکالت  غلبه 

برسد. 
برای  می دادیم،  حرکت  که  ستون هایی  در 
خودروهای  همچنین  و  پادگان ها  به  سوخت رسانی 
آرد و غذا  بنزین همراه داشتیم. همچنین  خودمان، 
و برنج برای عموم مردم و برخی امکانات و مایحتاج 
و  غذا  واقعاً  مردم  می بردیم، چون  خود  با  هم  دیگر 

مواد اولیه نداشتند. 

هجرت به جنوب
فرودگاه  عراقی  هواپیماهای  که   ۱359 شهریور  تا 
سنندج را بمباران کردند، شهرهای سقز، بانه، مریوان، 
سردشت و تقریباً اکثر شهرها آزاد شده بود. دو تا شهر 
مانده بود؛ یکی بوکان بود و دیگری پیرانشهر یا نقده. 
که  مشترکی  عملیات  ستاد  نیست.  ذهنم  در  دقیقاً 
تشکیل دادیم کارهای خودش را انجام می داد و خوب 
عمل می کرد. اما از بمباران سنندج شاید دو سه روز 
بیشتر نگذشته بود که شهید کالهدوز به ما گفت حاال 
ببینید  و  خوزستان  بروید  کردید،  آزاد  را  شهرها  که 
اوضاع آنجا چگونه است. به هرحال ما اواخر مهر ۱359 
با تعدادی از رزمندگان همراهمان به سمت اهواز رفتیم. 


