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اردوی دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس
در جبهه شمال غرب )کردستان و آذربایجان غربی(

محمد فردی *

اردوی دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع 
مقدس از تاریخ 2 تا 6 مهر ۱395 در مناطق غرب 
با  و شمال غرب کشور )کردستان و آذربایجان غربی( 
به عنوان  سپاه  دافوس  دانشجویان  از  نفر   80 حضور 
گروه  چهار  قالب  در  نهاد،  این  آینده  فرماندهان 
زمینی  گروه  دریایی،  گروه  مردم پایه،  بخش  امنیتی 
و گروه هوا  ـ  فضا، با هدف آشنایي با منطقه، استفاده 

از تجربیات فرماندهان دفاع مقدس در این منطقه و 
همچنین کسب تجربه در مواجهه با بحران ها برگزار 

شد.
و  مرادپیری  هادی  سردار  برعهده  اردو  مدیریت 
محوریت سخنرانی ها نیز با سردار حسن رستگارپناه 
بود. سردار حسن رستگارپناه نامي آشنا در کردستان 
و مناطق کردنشین کشور ـ هم براي مردم کردنشین 

با پیروزی انقالب اسالمی بحران های متعددی سراسر ایران را فراگرفت. یکی از متالطم ترین آنها بروز آشوب در 
کردستان و شعله ورشدن اندیشه تجزیه طلبی در میان برخی گروه های کرد در غرب کشور بود. این ناآرامی ها 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)ره( 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 و آذربایجان غربی و بخش هایی از استان کرمانشاه برنامه ریزی شد. برای تحقق این 
راهکارهای پنج گانه عملیات های متعددی صورت گرفت که در نهایت منجر به برقراری امنیت پایدار و آرامش در 
مناطق غرب کشور شد. در این نوشتار تالش شده برای انضمامی تر کردن و تشریح مصداقی این عملیات ها، روایت 
شفاهی یکی از فرماندهان حاضر در آنها به صورت مکتوب برای عالقه مندان این حوزه ارائه شود. از آنجا که 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 است. نوشتار حاضر گزارش تعدادی از عملیات های محور دوم راهکارها 
یعنی آزادسازی محورهای مواصالتی است. سردار رستگار پناه تجربیات در صحنه خود از عملیات های پیچیده این 
دوره را 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

*  پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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رزمندگان  و  فرماندهان  براي  هم  و  مناطق  این 
شروع  با  و  انقالب  اوایل  از  وي  است.  ـ  منطقه  این 
بحران هاي قومي ـ مذهبي مناطق کردنشین، در این 
مناطق حضور داشته و تالش های زیادی را درجهت 
در  امنیت  برقراری  ضدانقالب،  گروه های  با  مقابله 
ارتش عراق و  با تهاجمات  مناطق کردنشین، مقابله 

عملیات هاي دوران دفاع مقدس انجام داده است. 
دونفره  گروه  و  سه نفره  فیلم برداری  گروه  یک 
پژوهشی از مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نیز 
مأموریت داشتند همراه با کاروان مذکور در این سفر 

به ثبت و ضبط سخنرانی ها و روایت ها بپردازند.
انتقال  به دومین دوره  نگاهي کلي  ابتدا  گزارش 
مناطق  براساس  شمال غرب  در  فرماندهان  تجارب 
موضوعات  و  سخنرانان  و  فرماندهان  بازدیدشده، 
مطرح شده در اردو دارد و سپس شرح تفصیلي اردو را 
بیان می کند. بررسي نقاط قوت و ضعف اردو و طرح 

پیشنهادات، آخرین جزء این گزارش خواهد بود.

جبهه  در  فرماندهان  تجارب  انتقال  اردوی 
شمال غرب در یک نگاه

الف( مناطق بازدیدشده
در این اردو که بازدید میدانی از مناطق عملیاتي و 

پاسگاه هاي مرزي دو استان کردستان و آذربایجان غربي 
آن،  به  بازگشت  و  تهران  از  حرکت  احتساب  با  بود، 
مسافتي بیش از 2500 کیلومتر طی شد. به عبارت 
بهتر، بیشترین زمان این اردو در طي مسافت و داخل 
وسایل نقلیه سپري شد. باوجوداین، از مناطق بسیاري 
بازدید شد که در گسترش دامنه اطالعات دانشجویان 
و  مشکالت  محسوس شدن  و  مناطق  آن  درخصوص 

محدویت هاي دفاع از آنها تأثیر بسیاري داشت.

ب( فرماندهان و سخنرانان
برگزارکنندگان این اردو تالش زیادي داشتند تا 
با ایجاد تنوع در ترکیب سخنرانان، دانشجویان را با 
فرماندهان و پیشمرگان کرد مسلمانان که از ابتداي 
اسالمي در منطقه  نظام  و  اسالم  از  دفاع  انقالب در 
خدمات فراواني انجام داده بودند، آشنا کنند. در این 
اردو روایت ها و سخنرانی ها در درجه اول مبتنی بر 
منطقه )کوه، تپه، جاده، شهر یا روستای موردنظر( و 

سپس براساس یادمان بناشده در آن بود.

ج( موضوعات مطرح شده
دفاع  فرماندهان  تجارب  انتقال  دوره  دومین  در 
مقدس در منطقه شمال غرب کشور، موضوعات اصلی 

مطرح شده حول محورهای زیر بود:
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سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز
جمعه

۱395/07/2
سردار حسن رستگارپناهگردنه صلوات آباد۱4
سردار اصفهانیتپه توس نوذر یا تپه اهلل اکبر۱6

شنبه
۱395/07/3

سردار حسن رستگارپناهمسیر سنندج به مریوان9:30

محمد سعید از پیشمرگان مسلمان کرد و دره دربند دزلی۱0
سردار حسن رستگارپناه

محمد سعید از پیشمرگان مسلمان کرد و ارتفاعات دزلی۱0:40
سردار حسن رستگارپناه

سردار حسن رستگارپناه و کاک محمد از ارتفاعات داالنی۱2
پیشمرگان مسلمان کرد

منطقه عملیاتی والفجر4 و ۱7
والفجر9

سردار حسن رستگارپناه و عبدالکریم فّتاح 
از پیشمرگان مسلمان کرد

فرمانده سپاه مریوانشهر مریوان2۱

یکشنبه
۱395/07/4

سردار حسن رستگارپناهمسیر مریوان به سقز7

سردار حسن رستگارپناهپوزه دره شیلر8:35

دوشنبه
۱395/07/5

سردار حسن رستگارپناهسه راهی )گردنه( بوالحسن6

دارساوین در مسیر بانه به 7:40
سردار حسن رستگارپناهسردشت

ارتفاع بوالفتح و دوپازا9:30
سردار حسن رستگارپناه، سردار سبحانی فر 

و امیر سعیدزاده از پیشمرگان مسلمان 
کرد

سردار حسن رستگارپناهمنطقه مرزی تمرچین۱7:30

سه شنبه
۱395/07/6

سردار ارجمندفرمقر طالئیه مهاباد7:30
سردار سبحانی فرسد مهاباد9:30

یادمان عملیات عاشورای۱ ۱2:30
سردار سبحانی فردر مسیر مهاباد به سقز
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ف
توضيحراوی/ سخنرانردي

۱
سردار حسن 

رستگارپناه

سردار حسن رستگارپناه یکی از شاخص ترین فرماندهان سپاه در منطقه غرب و شمال غرب ایران، 
عالوه بر کسوت پاسداری، مدتی نیز به عنوان فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی فعالیت داشته و از 
این حیث، عالوه بر مباحث دهه اول انقالب )مبارزه با ضدانقالب و مقابله با تهاجم عراق در هشت 
سال دفاع مقدس( با مسائل امنیتی مناطق کردنشین در دوران پس از جنگ نیز کامالً آشناست.

از نکات مثبت روایت های سردار رستگارپناه، جمع بندی تجربه های حاصل شده در این منطقه در 
دوران دفاع مقدس و پس از آن و بیان آن به دانشجویان بود. وی پس از ارائه تصویری کلی از 
جغرافیای منطقه )کوه ها، دشت ها، رودها، جاده ها و...( و حوادث امنیتی و نظامی دهه اول انقالب 
و سپس دوران پس از جنگ، نکات کاربردی را که رعایت آنها به موفقیت فرماندهان در مقابله 
با گروهک ها و همچنین مقابله با تجاوز خارجی می انجامد، براي دانشجویان دافوس بیان کرد. 
مثالً ایشان در یکی از مباحث خود درباره نحوۀ کسب اخبار از چریک، تماس  با دشمن و تعیین 
منطقه نبرد، تعاقب دشمن، رها نکردن دشمن و تسلسل عملیاتی، مصرف نیرو و... توضیح دادند

2

فرماندهان 
قرارگاه های 

سپاه پاسداران 
و فرماندهان 

مرزبانی نیروی 
انتظامی

میان  در  منطقه  فرمانده  جانشین  یا  فرمانده  استقرار،  محل های  در  و  مسیر  طول  در 
در  پیش آمده  منطقه، حوادث  تشریح جغرافیای  به  و  یافت  دافوس حضور  دانشجویان 
چند سال گذشته در منطقه، اقدامات انجام شده برای مقابله با گروهک ها و تأمین امنیت 
و تجلیل از امنیت حاصل شده در منطقه می پرداخت. فرماندهانی که توضیحات کاربردی 

و مفیدی را برای دانشجویان بیان کردند، عبارت بودند از:
سردار ارجمندفر جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 

سرهنگ پاسدار حسن جمشیدی فرمانده یگان لشکر۱6 قدس
سرهنگ پاسدار سلیمی فرمانده سپاه بانه

3
پیشمرگه های 
مسلمان کرد

محمد  کریم زاده،  برهان زاده،  فتاحی،  عبدالکریم  سالم،  کاک  جعفری،  عبداهلل  آقایان 
ازجمله  نویسنده کتاب عصرهای کریسکان  )امیر سعیدزاده(  سعید و سعید سردشتی 

پیشمرگان مسلمان کرد بودند که دانشجویان دافوس از محضر آنها بهره بردند.

4
دو تن از 

توبه کنندگان 
گروهک پژاک

در یکی از برنامه های تدارک دیده شده، دو تن از توبه کنندگان پژاک که خود را تسلیم 
کرده اند، درخصوص تاکتیک های این گروهک در جذب نیرو، آموزش نیروها، تاکتیک های 
عملیاتی، کمین و ضدکمین، محل های استقرار، نحوۀ اختفا و استتار، تردد در شهرها و 

روستاها، ارتباط با کردهای بومی و... اطالعاتی دادند.

5
دکتر 

سبحانی فر

دکتر سبحانی فر در اتوبوس دانشجویان توضیحات مفصلی درخصوص منطقه ای که اتوبوس 
در حال گذر از آن بود و همچنین خاطراتی از حضور خود در مناطق یادشده بیان  کرد. وی 
به دلیل آشنایی کامل با منطقه و حضور چندساله، اطالعات خوب و البته دسته بندی نشده ای 

داشت و توضیحاتش در تشریح عملیاتی منطقه در کنار سردار رستگارپناه بسیار مفید بود.
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ف
توضيحموضوعردي

تشریح جغرافیای منطقه۱

وسعت منطقه، وضعیت مرزی، وضعیت پاسگاه های ایران و عراق، موقعیت و 
نام ارتفاعات مهم منطقه، طول مسیر و تعداد پیچ ها و خاکی یا آسفالت بودن 
جاده مواصالتی، رودها و حوزه آبریز آنها، وضعیت آب وهوا در طول دوازده ماه 
سال، میزان بارندگی ساالنه، پوشش گیاهی منطقه، مناطق مستعد کمین و... 

ازجمله مواردی بودند که در تشریح جغرافیای منطقه موردتوجه راوی بود.

2
حوادث مهم منطقه ازحیث 

مبارزه با گروهک ها

در این قسمت، به وضعیت گروهک ها در منطقۀ موردنظر در ابتدای پیروزی 
انقالب، دالیل تحرک گروه ها،  اول  انقالب، تحرکات گروهک ها در ماه های 
مذاکرات صلح و اختالفات درون حاکمیت جمهوری اسالمی در نوع برخورد 

با گروهک ها پرداخته شد.

3

مالحظات آزادسازی شهرها /
تاکتیک ها و راهبردهاي نظامی 

و غیرنظامی تأمین امنیت 
منطقه طی دهۀ اول انقالب

به دست  اشغال شده  شهرهای  آزادسازی  در  موردنظر  مالحظات  ازجمله 
گروهک ها، جداکردن مردم از گروهک ها، آسیب نرسیدن به غیرنظامی ها و 
غیرچریک ها، توسعه به موازات اقدامات نظامی، استفاده از پتانسیل اجتماعی، 
گسترش شعاع امنیتی شهر، و انتخاب صحیح صحنه نبرد بوده است که در 

توضیح هر منطقه  این مالحظات نیز توضیح داده می شد.

حوادث و عملیات های دوران 4
دفاع مقدس

عملیات های والفجر2، والفجر4، والفجر9، والفجر۱0، نصر7، عاشورای۱ و 
کربالی2 ازجمله عملیات هایی بودند که در این اردو به صورت بسیار مختصر 

و در البه الی بررسی حوادث منطقه بررسی شد.

روابط سیاسی حاکم بر روابط 5
کردها و حکومت مرکزی

در البه الی سخنرانی ها، موضوع مهمی که موردتوجه فرماندهان قرار داشت، 
مذاکرات سیاسی کردها با دولت بازرگان بود. آقای داریوش فروهر نمایندگی دولت 
بازرگان را بر عهده داشت و برای مذاکره با کردها به مناطق کردنشین نیز سفر 
کرد. سردار رستگارپناه و سایر فرماندهان و پیشمرگان مسلمان کرد، این اقدام را 
دلیل اخراج سپاه و پیشمرگان از کردستان و بازشدن دست گروهک ها برای اشغال 
بیشتر شهرها دانستند. تا اینکه امام)ره( دستور آزادی سنندج و پاوه را به نیروهای 

مسلح صادر کردند و شهرهای اشغال شده یکی پس از دیگری آزاد شد.

6

فرماندهان منطقه، رشادت ها 
و شهدای شاخص منطقه 

)نیروهای سپاه، نیروهای بسیج، 
پیشمرگه های مسلمان کرد(

برادران محمد بروجردی، ناصر کاظمی، محمدابراهیم همت، حاج احمد 
متوسلیان، مصطفی چمران، شهید محمود کاوه، شهید شهرام فر، اسماعیل 
سهرابی، مصطفی ردانی پور، شهید آبشناسان و... از فرماندهانی بودند که در 

این منطقه حضور و فعالیت داشتند.
عالوه بر فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج، از نقش مهم پیشمرگان مسلمان 
کرد تجلیل و یادآور شد که اگر پیشمرگ ها نبودند، سپاه و سایر نیروهای 

مسلح کشور توان مقابله با گروهک ها را در این مناطق نداشتند.
همچنین به نقش ارتش نیز در مبارزه با ضدانقالب در اوایل انقالب اشاره و 

از رشادت نیروی هوایی ارتش در این منطقه قدردانی شد.
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تیم دونفره پژوهشی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
حکمتیان،  امیرمحمد  و  فردی  محمد  آقایان  مقدس، 
جامع  دانشگاه  در   ۱395 مهر   2 جمعه  روز  صبح  از 
انتقال تجربیات دفاع مقدس  به کاروان  امام حسین)ع( 
ذیل  تفضیلي  گزارش  و  پیوست  دافوس(  )دانشجویان 

به همت این تیم تهیه شد. کاروان مذکور در ساعت 7:30 
به سمت کردستان حرکت کرد.

نخستین محلي که سردار حسن رستگارپناه برای 
دانشجویان صحبت کرد، گردنه صلوت آباد بود. محورهای 
سخنرانی ایشان عبارت  بودند از: تشریح منطقه جغرافیایی 

وضعیت کنونی امنیتی منطقه7

معموالً در پایان سخنرانی ها، به تحرکات کنونی گروهک های ضدانقالب در 
منطقه، نحوۀ مقابله با آنها، اقدامات سپاه برای پاک سازی منطقه از سال 
۱390 به این سو، فعال شدن برخی گروهک ها براثر حمایت برخي کشورهاي 
همسایه، پشتیبانی سرویس های اطالعاتی رژیم صهیونیستی از گروهک ها، 

رصد لحظه به لحظه گروهک ها و... اشاره می شد.

8
استراتژی های تأمین امنیت در 
مناطق کردنشین پس از دوران 

جنگ و در زمان کنونی

سیاسی

داخل  گروه های سیاسی  با  دیپلماسی سیاسی   -
خاک همسایه )نه گروهک های مخالف و دشمن 
خودمان( که جلوی اقدامات گروه های مخالف علیه 

ما را می گیرد.
- بومی کردن دفاع و استفاده از بسیج نیروهای محلی

نظامی و امنیتی

- تسلط بر مبادی اصلی شهر
- کنترل مبادی ورودی و نفوذی با استفاده از ایجاد 
جاده موازی در مرز، ایجاد پاسگاه های مرزی به عنوان 
نقطه اتکای دید در دشمن، ایجاد برجک های مرزی، 
گشت مرزی پیاده و سواره، ایجاد گشت مؤثر در روز 
و شب، ایجاد پاسگاه های اطالعاتی در داخل خاک 
خودی،  خاک  در  اطالعاتی  پایگاه  ایجاد  دشمن، 
ایجاد موانع فیزیکی، کانالیزه کردن معابر ورودی به 

بومی هاو ...
- محرومیت زدایی و توسعه همه جانبه منطقهاقتصادی

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سردار حسن رستگارپناهگردنه صلوات آباد۱4جمعه ۱395/07/2

شرح تفصیلی اردوی انتقال تجارب
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محورهای  درباره  توضیح  و  معرفی  کردستان؛  استان 
ورودی به شهر سنندج )محور همدان ـ قروه ـ سنندج، 
کرمانشاهـ  کامیارانـ  سنندج، زنجانـ  بیجارـ  سنندج(؛ 
اشاره به وضعیت استان کردستان در سال های ۱358 و 
۱359؛ اشاره به اقدامات ضدانقالب در سال ۱358 مانند 
اشغال پادگان ها و مراکز نظامی و غارت تجهیزات آنها؛ 
اشغال شهرها و مراکز دولتی؛ نحوه آزادسازی مسیر قروه 

به سنندج و آزادسازی گردنه صلوات آباد.
آزادسازی مسیر  عملیات  درباره  رستگارپناه  سردار 

قروه به سنندج و استقرار در گردنه صلوات آباد گفت:
نیروهای  با  این مسیر سردار حسین همدانی  در 
همدان، بچه های قروه، تعدادی از پیشمرگان سنندج 
و یک تیپ از بچه های همدان به فرماندهی سرهنگ 
نوری، عملیات آزادسازی را شروع کردند. هم زمان با 
حرکت ستون به سمت سنندج، آقای همدانی تعدادی 
نیرو را از دهگالن هلی برن کرد و به گردنه صلوات آباد 
آورد. این نیروها به محض ورود به گردنه، در محاصره 
افتادند و درگیری شدیدی ایجاد شد. بچه ها  دشمن 
به وسیله  سنندج  فرودگاه  ازسمت  کردند.  مقاومت 
توپخانه روی گردنه اجرای آتش شد و به اشتباه مقر 
نیروهای خودی هدف قرار گرفت و دو نفر از نیروها 
درگیری،  ساعت  چندین  با  درنهایت  شدند.  شهید 
با آزادسازی این  گردنه از دست ضدانقالب آزاد شد. 
گردنه، ستون نیروها ازسمت قروه به سنندج حرکت 
کرد و در گردنه مستقر شد. پس از آزادسازي، بچه های 
همدان و مالیر و برخی از پیشمرگان سنندج که در 
دهگالن بودند، با مقاومت خود گردنه را حفظ کردند. 
سردار رستگارپناه در ادامه سخنرانی خود با طرح نکاتی 

درباره آزادسازی شهرها و جنگ با ضدانقالب، افزود:

در تاکتیک آزادسازی شهرها اولین اقدامی که باید 
انجام می دادیم این بود که محورهای مواصالتی را که به 
عقبه کشور وصل می شوند، در اختیار می گرفتیم تا بتوانیم 
آزادسازی  در  اقدام  دومین  بدهیم.  انجام  را  الزم  مانور 
شهرها، داشتن نقاط قابل اتکا در اطراف شهر مانند فرودگاه 
سنندج و پادگان لشکر28 بود. یکی از مشکالتی که در 
جنگ های چریکی وجود دارد این است که صحنه نبرد 
دائماً در تغییر است؛ یک سنگر دست شماست که وقتی 
از آن عبور می کنید و از آنجا به سنگری دیگر مي روید، 
شاید به دست نیروهاي دشمن بیفتد. لذا سنگرها دائماً 
دست به دست می شوند و به همین دلیل، اجرای آتش 
نبردهای چریکی سخت  پشتیبانی و هدایت آتش در 
است. در جنگ چریکی گرفتن هر قله و شیار یک مانور 

جداگانه می خواهد.
ایشان درخصوص وضعیت منطقه پس از انقالب و 

ضعف ارتش در تأمین امنیت آن نیز اظهار کرد:
مقطع نبرد اول در کردستان از 22 بهمن ۱357 تا 
حادثه مهر ۱358 را شامل می شود. در این مقطع، عمده 
در  دائماً  و دشمن  بود  از خودمان  دفاع  برای  ما  توانایی 
محورها و شهرهای مختلف به ما حمله می کرد. نیروهای 
ما آشنایی با محورها نداشتند. به ارتش هم گفتند که حق 
درگیرشدن با گروه های ضدانقالب را ندارد. اصالً وضعیت 
سازمانی ارتش متزلزل بود. در این مقطع، بیشترین عملیات 
روانی ازطرف چپ ها برای انحالل ارتش صورت می گرفت. 
"ارتش  گردد"،  باید  منحل  "ارتش ضدخلقی  شعارهای 
شاهنشاهی نابود باید گردد"، توسط چریک های فدایی خلق 
و گروهک پیکار و دیگر گروه های چپ داده می شد. ولی 
حضرت امام)ره( با دوراندیشی فرمودند هیچ کس حق ندارد در 

تضعیف ارتشی که به ملت پیوسته است، اقدام کند.
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درباره  نیز  سنندج  محققان  از  اصفهانی  سردار   
پیشینه آزادسازی شهر سنندج سخن گفت و اظهار 

کرد: 
می خورد.  بن بست  به  داشت  حسن نیت  هیئت 
و  شد  انجام  حرکت  اولین  که  بود  دی ماه  تقریباً 
کلید  کردستان  شهرهای  همه  از  پاسداران  خروج 
به دست  بود که دشمن  برنده ای  برگ  این  و  خورد 
اعضای  بین  چالش  باعث  خودمختاری،  بحث  آورد. 
هیئت حسن نیت و دشمنانی مثل قاسملو که در آن 
بروجردی  و دیگران شد. شهید محمد  بودند  جلسه 
است،  درحال انجام  سیاسی  بازی  یک  کرد  احساس 
با آن، گروهی به نام سلمان را  بنابراین برای مقابله 
به سه راهی قلعه شاخان در ۱2 کیلومتری کامیاران 
فرستاد که اگر ازطرف دشمن اقدامی صورت گرفت، 
اینها ازطرف کامیاران شروع کنند. بروجردي مجوزی 
خامنه اي  آیت اهلل  و  بهشتی  آیت اهلل  شهید  ازطرف 
برای حرکت خود گرفته بود. شهید محمد فدایی از 
بچه های شهر ری که مسئول گروه سلمان بود، یک 
با  که  بود  گشت زدن  درحال  کامیاران  نزدیکی  شب 
و  برخورد می کند  دموکرات  از گروهک  ماشین  یک 
درگیر می شوند. خبر به شهید بروجردی می رسد و 
روز بعد کامیاران در ۱2 بهمن ۱358 آزاد می شود. 
که  کرد  تبلیغات  و  شد  قضیه  این  متوجه  دشمن 
اینها خالف عمل کردند. برادر محمد بروجردی بعد 
از کامیاران به سمت سنندج حرکت کرد. توضیحات 

بیشتری نیاز ندارد؟

حزب  و  کومه له  گروهک  درگیري ها  در 
بودند.  فرعي  گروه ها  سایر  و  محور  دموکرات 
کومه له ها  و  کردند  اشغال  را  مهاباد  دموکرات ها 
وقتی  کومه له   نیروهای  شدند.  مستقر  سنندج  در 
در  رفته اند،  بیرون  شهر  از  پاسدارها  شدند  متوجه 
حسن نیت  هیئت  کردند.  سنگربندی  سنندج  شهر 
و  دموکرات ها  کومه له ها،  که  بود  درحال  مذاکره 
در  و  آمدند  سنندج  به  پیکار  و  فدایی   چریک های 
و  شیرازي  صیاد  برادر  کردند.  سنگربندی  شهر 
از  و  رفتند  بنی صدر  با  براي صحبت  شهید سالکی 
وی حکم گرفتند که غائله کردستان را تمام کنند. 
پادگان  در  و  آمد  بالگرد  با  هم  بروجردی  شهید 
بود  برنامه ریزی  درحال  نشست.  زمین  به  لشکر28 
که چه کار کند و این برنامه ریزي شروع آزادسازی 
در  نیروها  که  اسفند  اواخر  از  یعنی  شد.  سنندج 
سنندج  آزادسازي  شدند،  پیاده  سنندج  فرودگاه 
گلوله های  تیررس  در  که  فرودگاه  شد.  شروع 
جوانان،  کاخ  صداوسیما،  به همراه  بود،  دشمن 
دراختیار  ارتش  لشکر28  پادگان  و  افسران  باشگاه 
بود.  ضدانقالب  دراختیار  سنندج  شهر  بقیه  و  ما 
اوج درگیری های شهر سنندج از ۱2 اردیبهشت تا 

26 اردیبهشت سال ۱359 رخ داد.
در اواخر اسفند ۱358، گرو هک ها با جمع کردن 
دانش آموزان مقابل پمپ بنزین، جلوي ستون درحال 
حرکت را گرفتند و گفتند ستون باید از باباریز برود. 
شهید  برود.  باباریز  از  که  کرد  موافقت  هم  ستون 

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

تپه توس نوذر یا تپه ۱6جمعه ۱395/07/2
اهلل اکبر

سردار اصفهانی و عبداهلل جعفری از 
پیشمرگان مسلمان کرد سنندج
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داریوش چاپاری از پیشمرگان و محمدامین احمدی 
بروجردی  شهید  به  را  مسائلی  پیشمرگان  فرمانده 
گفتند و یک گروه از پیشمرگان در باباریز مستقر و 
با نیروهای ضدانقالب که می خواست ستون را نابود 
کند، درگیر شد. سرهنگ ایرج نصرت زاده که اینجا 
مستقر بود، براي بردن ستون به داخل منطقه رفت، 
اما در درگیری زخمی و بعد شهید شد. گروهک ها 
ایشان را به یک ماشین بستند و در شهر چرخاندند.

سنندج  جغرافیاي  درخصوص  اصفهاني  سردار 
نیز  سنندج  آزادسازي  براي  عملیاتي  محورهاي  و 

گفت:
این طرف صلوات آباد است و این طرف هم آبیدر. 
کاسه مانند  حالت  و  کفی  یک  در  سنندج  شهر 
مریوان  به سمت  خروجی  یک  سنندج  دارد.  قرار 
آزادسازی  در  دارد.  کامیاران  به سمت  هم  یکی  و 
داشت.  وجود  عملیاتی  محور  چهار  سنندج  شهر 
لشکر28  از  بود،  محور  که حساس ترین  اول  محور 
به سمت باشگاه افسران، محور دوم از فرودگاه تا تپه 
دیدگاه می آید و از دیدگاه دو شعبه می شود، یکی 
به سمت تپه اهلل اکبر و یکی به سمت تپه شریف آباد 
و می خورد به میدان آزادی. اینها محورهای اصلی 

بودند. عملیات  این 
از  جعفری  عبداهلل  اصفهانی،  سردار  از  بعد 
زمان  در  که  سنندج  کرد  مسلمان  پیشمرگان 
اطالعات  مسئول  به عنوان  سنندج  شهر  آزادسازي 
بود،   شده  انتخاب  پیشمرگان  سازمان  عملیات 
گروه های  سنندج،  آزادسازی  چگونگی  درباره 
و  کرد  صحبت  آنها  ضدانسانی  اعمال  و  ضدانقالب 
پرداخت. وی گفت:  از آن مقطع  به ذکر خاطراتی 

در آن زمان، تپه اهلل اکبر حساس ترین نقطه سنندج 
بود و همه گروه ها چشم به این تپه دوخته بودند. 
کومه له  داشتند.  حضور  سنندج  در  گروه ها  انواع 
خواسته های  بود.  کردستان  در  گروه  قوی ترین 
گروه ها هم عبارت بودند از: کمیته انقالب اسالمي 
لشکر28 دست  انتظامات  کردستان خارج شود؛  از 
تعیین  را هم خودمان  استاندار کردستان  باشد؛  ما 
تحصن  سنندج  در  هفته  یک  گروه ها  این  بکنیم. 
بودند.  کردستان  به  آمدن  درحال  هیئت ها  کردند. 
آقای  بودند.  خائن  آمد،  کردستان  به  که  هیئتی 
فروهر، صباغیان، قطب زاده، سیدجوادی، سرمدین، 
سال  سه  که  کردستان  بچه های  )از  وزیری  صادق 
اعضای  از  شد(،  ملحق  کومه له  به  سوئد  در  پیش 
به طور  جعفری  عبداهلل  بودند.  حسن نیت  هیئت 

مختصر به نحوه آزادسازی شهر نیز اشاره کرد.

شنبه 3 مهر 1395
مریوان  به سمت  سنندج  از  صبح   5 ساعت  کاروان 
مناطقی  از  عبور  با  خود  مسیر  در  و  کرد  حرکت 
روستای  تیژتیژ،  سه راهی  شویسه،  آرندان،  چون 
دره  سروآباد،  شهرستان  آویهنگ،  روستای  نگل، 
شهر  به  داالنی،  و  دزلی  ارتفاعات  دزلی،  دربند 
سپاه  فرمانده  صبح   9 ساعت  رسید.  مریوان 
وضعیت  تشریح  با  سخنانی  در  سروآباد  شهرستان 
علیه  عملیات  درخصوص  منطقه،  کنوني  امنیتی 
تیم ۱2 نفره از تروریست ها که قصد ورود به کشور 
و  رسیدند  هالکت  به  اعضایش  همه  و  داشتند  را 
طي آن 4 نفر از پاسداران شهید نیز شدند، صحبت 

کرد.
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سردار  مریوان،  به  سنندج  مسیر  طول  در 
اتفاقات رخداده در آن مناطق،  رستگارپناه برحسب 
اقدامات انجام شده علیه ضدانقالب را تشریح کرد. وی 
درباره جغرافیاي منطقه و آزادسازی مسیر سنندج به 

مریوان گفت:
این جاده ۱35 کیلومتر است که ۱44 پیچ دارد 
را  جنگلی  طبیعت  نگل  از  بعد  است.  کمین خور  و 
شاهد هستیم. اولین تاکتیک در استراتژی نظامی ما 
براي تأمین این مسیرها و تأمین امنیت منطقه بعد 
از سال ۱359 این بود که مراکز جمعیتی را از دشمن 
بگیریم. اولین مراکز جمعیتی شهرها می باشند که با 
آزادسازی کامیاران و سنندج شروع شد و با آزادسازی 
در  مهاباد  و  پیرانشهر  سردشت،  سقز،  بانه،  مریوان، 

مراحل مختلف ادامه یافت. 
بر چنین  برای تسلط  ما  نظامی  تاکتیک  دومین 
مواصالتی  محورهای  بازگشایی  و  تأمین  جغرافیایی، 
اصلی بود. این جاده، جاده اصلی و معروف به دهلیز 
مریوان است. ما در سال ۱358 سه مرتبه توانستیم 
از این مسیر عبور بکنیم. در سال ۱359 در تثبیت 
از  را  یگانی  توانستیم  تیرماه  اول  در  منطقه  امنیت 
توجه  کنیم.  تأمین  را  امنیت  و  دهیم  عبور  اینجا 
کنید.  رفع  مسیر  در  را  موانع  باید  که  باشید  داشته 
پوشش  از  محور  این  بازگشایی  در  بودیم  مجبور  ما 
هوایی، از بالگرد کبری و 2۱4 استفاده کنیم. اصوالً 
که  است  جغرافیایي  در  ماندن  به  عالقه مند  چریک 

آسیب پذیر نباشد. تأمین محورهای مواصالتی وقتی 
تردد  مسیر  طول  در  دائماً  بتوانید  که  دارد  ارزش 
این  در  را  نیروهایی  شدیم  مجبور  ما  باشید.  داشته 
مسیر قرار دهیم و در طول روز تأمین آن را داشته 
این مسیر خیلی خطرناک  در  تردد در شب  باشیم. 
مواصالتی،  محورهای  تأمین  گسترش  برای  بود. 
تاکتیک ما توسعه وضعیت در دو سمت جاده ها بود.

و  شهرها  آزادسازی  بر  ما  تأکید  اصلی  دلیل 
زنده  آب  در  "ماهی  که  است  این  جمعیتی  مناطق 
اصل،  این  براساس  ما  در جمعیت".  و چریک  است 
خارج  چریک ها  دست  از  را  جمعیتی  مراکز  نخست 
کردیم. بنابراین، ابتدا مراکز جمعیتی شهر کامیاران، 

سنندج، مریوان، بانه، مهاباد، بوکان و... آزاد شدند.
به  که  بود  این  آزادسازی شهرها  در  ما  مالحظۀ 
به مردم خیلی مهم است  نرسد. توجه  مردم آسیب 
باشیم.  آنها  ناموس  و  جان  مراقب  موظفیم  ما  و 
و  به دشمن  فرصت  ندادن  مردم،  به  آسیب نرساندن 
سران آنها و دستگیري یا معدوم کردنشان، و هماهنگی 
بین دولت و ارتش توصیه هاي امام خمیني)ره( به سپاه 
عملیات  صرفاً  داخلی  پدافند  توسعه  در  پس  بود. 
نظامی نمی تواند مشکل امنیتی را برطرف کند و باید 
به موازات عملیات نظامی، اقدامات توسعه ای نیز انجام 
مردم یاری  و  فرهنگی  عملیات های  همچنین  شود. 
هم زمان با عملیات نظامی برای پایداری امنیت الزم 

است.

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز
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شهر،  هر  آزادسازي  از  پس  ما  نظامی  تاکتیک 
صرفاً  است.  آن  خروجي  و  ورودي  مبادي  بر  تسلط 
می خواهد  چریک  و  نمی آورد  امنیت  شهر  گرفتن 
و  حمله  مدام  کرده،  حفظ  جمعیت  در  را  خودش 
را  سنندج  شهر  که  مجردی  به  ما  کند.  وجود  ابراز 
نقاط  از  بعضی  به  دیدیم  دوم  و  اول  شب  گرفتیم، 
افکار  در  اقدام  این  و  می کنند  حمله  استقرارمان 
عمومی، نشان دهنده وجود و حضور چریک در شهر 
در  پایگاه   تعدادي  شهر  نقاط  از  برخی  در  ما  است. 
ایجاد کردیم که بر چهارراه ها، مراکز جمعیتی و در 
باشیم.  مبادی ورودی و خروجی شهر تسلط داشته 
امکان پذیر است؟  پایگاه  ایجاد یک  با  این تسلط  آیا 
خیر. ما به اطالعات الزم از زمان حضور دشمن نیاز 
داشتیم که بهترین نقش را پیشمرگان مسلمان برای 
ما ایفا کردند. پس به کارگیری مردم در ایجاد امنیت 
شهر و استفاده از پتانسیل اجتماعی یک اصل و شرط 

است که باید آن را رعایت کنیم. 
تاکتیک بعدی ما برای گسترش امنیت در شهر 
سبب  اقدام  این  بود.  شهر  امنیتی  شعاع  گسترش 
می شود جمعیت روستاهای اطراف شهر از ضدانقالب 
باشد  ما  برای  اتکایی  نقطه  باید  پایگاه ها  شود.  جدا 
نفوذی و ورودی شهر، اجرای کمین  برای مبادی  و 
مدام  مختلف  شهرهای  در  دهیم.  انجام  را  شب  در 
را  دشمن  نفوذ  جلوی  تا  می زدیم  کمین  شب ها 
بگیریم. همکاری مردم در اینجا خیلی ضروری است. 
یکی از مسائلی که باید در جنگ های چریکی رعایت 
کنیم، انتخاب صحنه نبرد با چریک است. نباید اجازه 
به  را  خود  اراده  جمعیت  کنار  در  دشمن  که  دهیم 
این  در  ضدانقالب  تالش  عمده  کند.  تحمیل  شما 

مناطق این بود که ما در کنار یا داخل جمعیت با آنها 
درگیر بشویم تا جمعیت آسیب ببیند. بنابراین پس 

از توسعه شعاع امنیتی، باید در آنجا مستقر شویم. 
توسعه در محورهای روستایی یا محورهای عمقی، 
با  مقابله  و  امنیت  تأمین  برای  ما  بعدی  تاکتیک 
ضدانقالب بود. ما اکثر روستاهای این مسیر را تأمین 
و از مردم همین روستاها استفاده کردیم. بعد از این 
اقدام، تعقیب دشمن تا خروج از مرز را دنبال کردیم. 
دیگر  و ۱363  در سال هاي ۱362  دلیل،  همین  به 
امکان حضور دشمن در میان جمعیت وجود نداشت و 
در ارتفاعات هم برف و سرما شدید بود و امکان ماندن 
نبود؛ بنایراین ضدانقالب درنهایت مجبور به ترک این 
جغرافیا شد. به تعبیری، ضدانقالب بیشتر از شش ماه 
از سال  نمی توانست در جغرافیای مناطق ما بماند و 
ما هم همین را می خواستیم که ضدانقالب شش ماه 

با جمعیت ارتباط نداشته باشد. 
به  دشمن  وقتی  که  بود  این  بعدي  تاکتیک 
رفت،  عراق  خاک  در  و  کرد  فرار  مرزی  مناطق 
اجرا  را  جدید  تاکتیک  سریعاً  و  نکردیم  رها  را  آنها 
کردیم؛ یعنی عوامل نفوذی ما شبانه به مقرهای آنها 
این حمله ها سبب شد  برمی گشت.  و  حمله می کرد 
دشمن مجبور شود استعداد باالیی را برای نگهبانی 
چریک  توان  فرسودگی  که  کند  استفاده  شب ها  در 
مرز  لبه  از  چریک ها  کار،  این  با  داشت.  به دنبال  را 
عنوان  تحت  را  طرحی  مقطع،  یک  در  رفتند.  کنار 
ـ  سنندج  بین  یعنی  بینابینی  مناطق  امنیت  تأمین 
مریوان، سنندج ـ سقز ـ سنندج ـ دیواندره را اجرا 
پایگاه های  بینابینی،  ارتفاعات مناطق  کردیم و روی 
تابستانی و گشت و جوله )گشت نظامی( گذاشتیم. 
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بعد از آن هم دید بان مخفی ایجاد کردیم. تغذیه 5 
شبانه روز را به افراد می دادیم و آنها بدون اینکه کسی 
متوجه شود، در گذرگاه های اجباری مخفی می شدند 
و اگر تیمی از دشمن عبور می کرد، به واحد ضربت 
کنند.  اجرای کمین  آنها  تا جلوی  می دادند  ما خبر 
طول  در  و  گذاشتیم  نیز  مخفی  گشت  مسیرها،  در 

مسیرها برجک ایجاد کردیم.
سردار رستگارپناه در پایان این بخش از سخنانش 
سازمان  معرفي  به  مریوان،  به  سنندج  مسیر  در 

پیشمرگان مسلمان ُکرد پرداخت و اظهار کرد: 
از  متشکل  اصل  در  مسلمان  پیشمرگان  سازمان 
نیروهایی است که تعدادی از آنها قبل از انقالب تحت 
این  در  ژاندارمری  با  و  بودند  مسلح  جوانمرد  عنوان 
از  تعدادی  انقالب،  از  فعالیت می کردند. پس  منطقه 
اینها به انقالب پیوستند و با عنوان نیروهای بومی محلی 
با نیروهای سپاه همکاری کردند. تعرض ضدانقالب به 
مردم و طرف داران انقالب سبب شد که مردم به مقابله 
با گروه ها بپردازند، ولی اقدمات آنها کفایت نمی کرد 

و مردم طرف دار انقالب مجبور به ترک مناطق خود 
شهرهاي  بعضي  و  ارومیه  تهران،  کرمانشاه،  به سوی 
شهید  به همت  پیشمرگان  سازماندهی  شدند.  دیگر 
محمد بروجردی انجام شد و در کرمانشاه شروع به کار 
کرد و هسته اولیه آن در سنندج شکل گرفت و سپس 
در همه شهرها توسعه پیدا کرد. اکثر پیشمرگ ها سن 

باالیی داشتند. این سازمان بعداً در سپاه ادغام شد.
دارد.  شهید   5400 حدود  کردستان  استان   
جمعیت کردستان در سال ۱357 حدود 650 هزار 
نفر بود. زمانی که بحث درجات در سپاه پیش آمد، 
دیدند.  را  ضربه  بیشترین  کرد  مسلمان  پیشمرگان 
البته با تالش سرلشکر مصطفي ایزدی، شهید صیاد 
"طرح  عنوان  تحت  مصوبه ای  من،  خود  و  شیرازی 
شهید کاظمی" دنبال شد که موردتأیید مقام معظم 
از  هرکسی  طرح،  این  براساس  گرفت.  قرار  رهبری 
نیروهای اهل سنت که پنج سال در مناطق عملیاتی 
خدمت کرده بود، به بازنشستگی 30 ساله نائل شد و 

این مسئله روح تازه ای در پیشمرگ ها دمید.

از پیشمرگان  در دره دربند دزلي، محمد سعید 
مسلمان، به همراه سردار رستگارپناه درباره چگونگی 
آزادسازی دره دربند دزلی توضیحاتی دادند. محمد 

سعید در سخنان خود گفت:
در پاییز سال ۱359 دموکرات یک مقر اصلی در 
روستای دزلی داشت که ورودی آن دربند است. همه 
پاییز  در  بود.  دموکرات  نظر  زیر  مریوان  روستاهای 

کنیم.  آزاد  را  دزلی  که  شد  این  بر  تصمیم   ۱359
منتها بازکردن دزلی از این راه نبود، چراکه در کمین 
قرار می گرفتیم و آسیب می دیدیم. لذا ما برای آزادی 
دزلی از دره سیاناو از پشت دزلی وارد عمل شدیم. 
مقر نیروهای بارزانی به نام قیاده موقت )یا موّقد( در 
گرفتند،  را  منطقه  این  گروه ها  که  زمانی  بود.  دزلی 
مال  نیروهای  قیاده ها  آمدند.  مریوان  به  قیاده ها 
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شنبه
محمد سعید از پیشمرگان ارتفاعات دزلی۱395/7/3۱0:40

مسلمان کرد و سردار رستگارپناه

مصطفی بارزانی و زیر نظر ارتش بودند و انگیزه شان 
آن  طرف  از  بگیرند.  پس  را  خود  محل  که  بود  این 
هم ما اگر دزلی را می گرفتیم، می توانستیم از پشت 
را هم تصرف کنیم. تصمیم گرفته  دره دربند دزلی 
شد ازطریق جنگ های نامنظم با نیروی محدود و با 
تأمین های امنیتی، در غروبی در آذرماه حرکت کنیم 
و یک شب در ارتفاعات بخوابیم. حدود 60 نفر بودیم 
و حزب دموکرات نیز در دزلی حدود 60 نیرو داشت. 
از ارتش دو سه نفر کادر بیشتر همراه ما نبود و بقیه 
نیروها از قیاده موقت، پیشمرگان و پاسداران بودند. ما 
پشت ارتفاعات دزلی رفتیم. کردهای مسلمان به من 
با دموکرات  قیاده ها سعی می کنند  دادند که  اطالع 
از دموکرات  و  اگر درگیر شوند  نشوند، چون  درگیر 
و  دموکرات  بین  درگیری  باعث  شود،  کشته  کسي 

به  پیشمرگان  از  تعدادی  با  ما  شد.  خواهد  قیاده ها 
ورودی دزلی آمدیم و آنجا را بستیم. نیروهای حاج 
احمد متوسلیان باالی ارتفاعات و پشت دزلی بودند. 
بود  قرار  که  بودند  دزلی  باالی  هم  موقت ها  قیاده 
تیراندازی کنند و نیروهای حزب را در روستا پخش 
را  دزلی  ورودی  پیشمرگان،  از  نفر  پنج  با  ما  کنند. 
بستیم تا ازسمت مریوان به آنها کمک نشود. از پایین 
وارد دزلی شدیم. دموکرات سه مقر در دزلی داشت: 
ابتدای ورودی، وسط و انتهای دزلی. تجهیزاتشان هم 
و  اول شروع کردیم  مقر  از  ما  بود.  دزلی  انتهای  در 
به سمت باال رفتیم )بقیه را در ارتفاع دزلی می گویم. 
فقط این را بگویم که بعد از آزادی دزلی، به سوی این 
دره آمدیم و از پشت آن را آزاد کردیم و بعد رفتیم 

مریوان را آزاد کردیم(.

 آقای محمد سعید در ارتفاعات دزلی به تشریح ادامه 
چگونگی آزادسازی روستای دزلی پرداخت و اظهار کرد: 

دموکرات در اینجا سه مقر داشت و کل دموکرات 
قسمت جنوب کردستان از اینجا تغذیه می شد. مقر اصلی 
سمت پاوه، نوسود و اورامانات اینجا بود. امیدشان این بود 
که وقتی نیروهای نظام بخواهند به سمت دزلی بیایند، باید 
از دره دربند عبور کنند و ما در آنجا آنها را منهدم می کنیم. 
اصالً تصور نمی کردند ما از پشت بیاییم و وارد دزلی شویم. 
ما حدود 60 نفر بودیم که توپخانه نداشتیم و فقط آرپی جی 
و اسلحه داشتیم. نیروهای قیاده موقت می گفتند نباید از 
دموکرات ها کسی کشته شود و باید بدون درگیری دزلی 

را پس بگیرند. ما از نقشه آنها متوجه شدیم. با 20 نیروی 
پیشمرگ از پایین روستا حرکت کردیم و وارد ورودی 
شدیم. حزب در اینجا خیلی قوی بود. حاج احمد در باالی 
روستا مستقر بود. با احمد مردوخی که از بچه های این 
روستا بود، وارد روستا شدم. مقر اول و بعد مقر دوم را در 
وسط روستا تصرف کردیم. از باال هم حاج احمد شروع 
به پیشروی کرد. مردم روستا از ما استقبال کردند. حتی 
یک خانم آنجا به من آب داد. وقتی دیدند که محاصره 
شدند، سعی می کردند مخفی شوند و یک جوری از روستا 
بیرون بزنند. من نمی خواستم که اینها فرار کنند و باید از 
دموکرات ها کشته شوند که بعداً با قیاده موقت ها درگیر 
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بشوند. مسئول قیاده ها مالعمر نام داشت و خیلی ناراحت 
بود. در روستا متجه شدم یکی از مسئوالن رده باالی 
حزب دموکرات آنجاست و قیاده موقت ها می خواستند 
وي را فراری بدهند. آن موقع قاسملو دبیرکل حزب و 
نیروی اجرایی عملیاتی حزب دموکرات بود. فردي که 
قیاده ها مي خواستند فراري دهند، مسئول سیاسی یعنی 
خط دهنده و ایدئولوگ حزب و همه کاره حزب بود. حدود 
40 سال مبارزه سیاسی داشت و در آلمان شرقی مستقر 
اعضاي حزب  و  می آمد  ایران  به  بار  سالی 2  وي  بود. 
دموکرات را توجیه ایدئولوژیکی می کرد. این فرد زخمی 
و در یک طویله مخفی شده بود. قیاده ها به او قول داده 
بودند که فراری اش بدهند. به اتفاق چند پیشمرگ رفتیم 

و او را پیدا کردیم. حدود 60 سال سن داشت. 
حاج احمد متوسلیان بیشتر نظامی بود و من بیشتر 
دنبال این آدم های سیاسی بودم. حزب دموکرات هنوز 
افتاده است و  ما  به دست  بود که دزلی  متوجه نشده 
نیروهایش همچنان در دره دربند دزلی بودند. این مسئول 
امید داشت که نیروهای حزب بیایند و آزادش کنند. گفت 

من را به مریوان برسانید، هر تعداد زندانی و پاسدار پیش 
حزب دارید من آنها را آزاد می کنم و این قدرت را هم 
دارم. آن موقع ما وسیله بودیم و افکارمان مال خودمان 
نبود. ذهن من به این رفت که این آدم این همه اقدامات 
را انجام داده و نیروهای ما را شهید کرده است. اگر 2000 
نفر از ما را هم آزاد کنند باز بعداً توطئه می کند و تلفات ما 
بیشتر مي شود. یک خاور وارد روستا شد. چند نفر از حزب 
داخلش بودند که دستگیرشان کردیم. به ما خبر دادند که 
مسئول اطالعات سپاه مریوان آقای احمدی  نامی، فکر 
کرده که ما دزلی را گرفتیم، از جاده به سمت روستا آمده و 
زماني که سه راه قهوه خانه را رد کرده، در کمین افتاده و در 
دره دربند شهید شده است. با شنیدن خبر شهادت وي، 
بچه های سپاه خیلی ناراحت شدند. با دادستان سنندج 
صحبت کردیم و حکم به اعدام این فرد مسئول سیاسي 
حزب داد. به هرحال، این مسئول که اسم مستعارش کال 
اعدام شد. ما ظرف یک ربع دزلی را تصرف  بود،  کال 
کردیم و غروب همان روز به مریوان رفتیم. نیروهای حزب 

نیز منطقه را ترک کردند.

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سردار رستگارپناه و کاک محمد ارتفاعات داالنی۱2شنبه ۱395/7/3
از پیشمرگان مسلمان کرد

کاروان بعد از بازدید ارتفاعات دزلی، به سمت ارتفاعات 
و  مرزی  صفر  نقطه  داالنی  ارتفاع  کرد.  حرکت  داالنی 
مشرف به شهرهای خرمال، سید صادق، حلبچه و سد 
دربندیخان است. در این منطقه ابتدا سردار رستگارپناه به 
تشریح جغرافیای منطقه پرداخت و سپس کاک سالم از 
پیشمرگان مسلمان کرد نحوه آزادسازی ارتفاعات داالنی را 

توضیح داد. کاک سالم گفت:

این ارتفاع مرتفع ترین قله در منطقه مریوان است. بعد 
از پاک سازی روستای دزلی در دی ماه ]۱359[، حاج احمد 
متوسلیان گفت عراقی ها قرار است این ارتفاعات را تصرف 
فاتحه  باید  بشود  اشغال  ارتفاعات  این  و چنانچه  کنند 
مریوان را بخوانیم. یک ماه بیشتر از آزادی دزلی نگذشته 
بود. حاج احمد دستور داد تعدادی از نیروها داوطلبانه 
بروند و از ارتفاعات داالنی محافظت کنند. حدود ۱0 نفر از 
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سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

شنبه
منطقه عملیاتی ۱395/7/3۱7

والفجر4 و والفجر9
سردار رستگارپناه و عبدالکریم 
فّتاح از پیشمرگان مسلمان کرد

پیشمرگان مسلمان کرد به نام دسته حاج احمد متوسلیان 
زمستان وحشتناک  در  اینجا  آمدیم. وضعیت  اینجا  به 
است. از این ده نفر، دو نفر نتوانستند باال بیایند. اسلحه مان 
هم فقط کالش، ژ3 و برنو بود. یک تیپ کماندو از عراق 
مأموریت داشتند ارتفاعات داالنی را تصرف کنند، اما به 
یاری خدا قبل از اینکه بیایند، ما در منطقه استقرار پیدا 
کردیم. گذاشتیم نیروهای عراقی نزدیک شوند و در تیررس 
ما قرار گیرند، سپس به لطف خدا و ایمان به خدا جلوی 
آنها ایستادیم. جنازه های بسیاری از آنها در اینجا افتاده بود. 
بعد از آن، عراق سه پاتک به این ارتفاعات انجام داد، ولی ما 

عقب نشینی نکردیم و اینجا را حفظ کردیم.
پس از سخنرانی کاک سالم، سردار رستگارپناه نیز 
درخصوص عملیات اجراشده در ارتفاعات داالنی در سال 

۱359 گفت:
برادر احمد متوسلیان سریعاً از دزلی به سمت ارتفاعات 
داالنی و هم زمان ارتفاعات تََته حرکت کرد. اینجا برف 
زیادی هم باریده بود. حدود ۱00 نفر از نیروهای عراق بعد 
از پاتکی که انجام دادند، کشته شدند و تجهیزات زیادی 
نیز بعد از فرارشان بر جای ماند و غنیمت نیروهای ما شد. 
بچه های ما شب در ارتفاع داالنی بدون کیسه خواب ماندند 
و مقاومت کردند. پس از 48 ساعت امکانات به آنها رسید. 

ما در ابتدا ارتفاع تته را با حدود 26 نفر نیرو گرفتیم. اکثر 
نیروهایی که در اینجا مقاومت کردند، از خود نیروهای 
بومی منطقه بودند؛ زیرا این منطقه به شدت برف گیر و 
صعب العبور  است و هرکسی نمی تواند در اینجا بجنگد 
و مقاومت بکند. درصورت تصرف ارتفاعات تته و داالنی 
به دست نیروهای عراق، دریاچه مریوان و شهر مریوان و 

همه جاده های منطقه زیر دید و تیر آنها قرار می گرفت.
همه فکر می کنند که قرارگاه رمضان در سال ۱363 
نفوذ به عراق را شروع کرد. برادر احمد متوسلیان سپاهی 
به نام سپاه برون مرزی راه انداخت و جلوی ارتفاعات سورن 
و چناره، مقر و پایگاه زده شد. کار این پایگاه این بود که با 
استفاده از آشنایی نیروهای بومی و دیدبان نفوذی، به پشت 
توپخانه عراق برود و مواضع عراق را با توپخانه دقیق هدف 
قرار دهد. در این منطقه دیدبان های نفوذی را تا عمق 40 
کیلومتری خاک عراق نفوذ می دادیم. همین تجربه باعث 
شد که در عملیات فتح المبین حاج احمد متوسلیان یک 
گردان را پشت توپخانه ۱30 میلی متری عراق ببرد و اجازه 

عکس العمل به توپخانه عراق ندهد.
سال ۱360 من فرمانده سپاه مریوان بودم. نقطه به نقطه 
این منطقه با همت باالی رزمندگان و نیروهای مردمی منطقه 

آزاد شد. عملیات والفجر۱0 نیز در همین منطقه اجرا شد.

والفجر9، سردار  و  والفجر4   در منطقه عملیاتی 
پیشمرگان  از  فّتاح  عبدالکریم  و  رستگارپناه  حسن 
سنی شافعی، درباره عملیات والفجر 4، تشریح منطقه 

و شهر پنجوین عراق توضیحاتی دادند.

دراین باره  خود  سخنان  در  رستگارپناه  سردار 
اظهار کرد: 

در 20 اردیبهشت ۱359، حاج احمد متوسلیان 
با تعدادی از پیشمرگان و نیروهای رزمنده با 3 فروند 
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بالگرد قصد نشستن در پادگان مریوان را داشتند که 
ضدانقالب به سمت آنها تیراندازی کرد، اما به هرحال 
ما  نیروهاي  کردند.  پیدا  استقرار  فرودگاه  این  در 
فقط در پادگان مستقر بودند و نقاط دیگر شهر در 
از  پس  متوسلیان  احمد  حاج  بود.  ضدانقالب  دست 
ارتفاع سلسی و سپس  ارتفاعات موسک،  پاک سازی 
ارتش  نیروهای  به  آزاد کرد. وي  را  دکل فیل قوس 
گفت که از پادگان بیرون بیایند و شهر را آزاد کنند 

که نیروها پاسخ دادند نمی شود. 
جاده  ـ  سنندج  از  را  ستونی  تیرماه،  اوایل  در 
تا  دادیم  عبور  جانوران  و  تیش  تیش  باغان،  گاران، 
به  جانوران  گردنه  در  ستون  این  رسید.  مریوان  به 
فروند  یک  با  شیرازی  صیاد  افتاد.  کومه له  کمین 
کبری از تهران به سمت سنندج و پس از آن به سمت 
گردنه جانوران و گاران حرکت کرده بود. آقای حسام 
سپاه  زخمی  شدند.  نیز  دادبین  احمد  و  هاشمی 
خرازی  حاج حسین  فرماندهي  به  گروه ضربت  یک 
را  کمین  و  آمدند  ستون  این  کمک  به  که  داشت 
پادگان  از  احمد متوسلیان  شکستند. هم زمان، حاج 
و  کردند  حرکت  جانوران  سه راهی  به سمت  مریوان 
به این ترتیب، محور بازگشایی  شد. ستون به اول شهر 
رسیدو در سمت جنوبی شهر یک قله به نام امام را 
آزاد کرد و مستقر  شد و شهر در محاصره قرار  گرفت. 
متوسلیان  احمد  حاج  همت  با   ،۱359 سال  در 
سپاه  رسید.  نفر   200 به  مریوان  بومی  نیروهای 
مریوان نیز با 50 نفر شکل گرفت. با شروع جنگ در 
3۱ شهریور، عراق 2 گردان را در مرز مریوان مستقر 
کرد تا وارد خاک ما بشوند که حاج احمد متوسلیان 
با آتش توپخانه سازمان رزم دشمن را منهدم کرد و 

در  عراق  که  نقطه ای  اولین  کنند.  کاری  نتوانستند 
این منطقه اشغال کرد، ارتفاع قوچ سلطان بود. قوچ 
بر دریاچه مریوان، شهر مریوان و جاده های  سلطان 
آن مشرف است و دید دارد. حاج احمد متوسلیان بعد 
از آزادسازی دزلی، داالنی و تته، تصمیم گرفت قوچ 
سلطان را آزاد کند. در اسفند ۱359 مانوری اجرا شد 
که کاری از پیش نبرد. دوباره در اوایل سال ۱360 
حمله  سلطان  قوچ  به  و  شدند  سازماندهی  نیروها 
 کردند و این منطقه آزاد  شد. سرگرد عبادت فرمانده 

تیپ ارتش نیز در اینجا به شهادت رسید.
روبه روی ما، شهر پنجوین عراق در ورودی پوزه 
 60 حدود  ورودی  در  شیلر  عرض  دارد.  قرار  شیلر 
و  کیلومتر   ۱5 حدود  آن  انتهاي  در  است،  کیلومتر 
عمق آن نیز حدود 60 کیلومتر است. سلسله ارتفاعات 
جنوبی شیلر شامل برده رش، خرنوکدار، چاله پان، کوه 
شیلر- ارتفاعات شمالی شیلر شامل ارتفاعات نهنی، 
مرز  در  کانی  بروش  و  ندر  رش،  کته  اودالن،  تخت 
بانه است. این منطقه به این شکل بود که ما تصمیم 

گرفتیم عملیات والفجر4 را اجرا کنیم. 
انقالبی  شوروحالی  با  نیز  فتاحی  عبدالکریم 

درخصوص عملیات والفجر4 گفت: 
قله ای که روی آن نشسته ایم، یادمان والفجر4 یا 
قله خانم شیخان است که به همت رزمندگان لشکر5 
دست  در   ۱362 مهر   27 تا  اینجا  شد.  فتح  نصر 

دشمن بود. 
سه شاخص عمده حفظ انقالب از ابتدای پیروزی 

انقالب عبارت اند از:
فارس  و  کرد  شیعه،  )سنی،  ایران  مردم  وحدت 

و لر(.
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انقالب ما برای جمهوری اسالمی بود و سرچشمه 
آن خون امام حسین)ع( است.

در این منطقه حدود ۱20 کیلومتر با عراق مرز 
حدود  شیلر  دره  پوزه  تا  مریوان  از  داریم.  مشترک 
45 کیلومتر است. سورکوه مرز بانه است و دره شیلر 
روستای  کیلومتری   5 در  شیلر  پوزه  تا  سورکوه  از 
بسطام، نقطه مرزی است. مرز بانه و سقز حدود 60 
کیلومتر و از اینجا هم حدود 45 کیلومتر است. حدود 
35 روستا در دره شیلر قرار دارد. ضدانقالب نیز در 
دره شیلر مستقر بود. پادگان گرمک عراق پشت تپه 
روبه رویی قرار دارد و ضدانقالب از آنجا تغذیه می شد. 
از سیران بند بانه، پادگان گرمک عراق که وسط دره 

شیلر قرار دارد، مشخص است. 
هشت لشکر ازجمله لشکرهای 25 کربال، 5 نصر، 
27 حضرت رسول)ص( و ۱4 امام حسین)ع( در عملیات 
والفجر4 شرکت داشتند و قرار بود عملیات از دو محور 
مریوان و بانه اجرا شود. این عملیات بزرگ در 27 مهر 
۱362 شروع شد و 45 روز طول کشید. ازسمت بانه 
4 لشکر یزد، لشکر کرمان، لشکر ارومیه و لشکر24 
به همراه پیشمرگان مسلمان عمل کردند. لشکر5 نصر 
و  مریوان  از  کربال  لشکر25  شیخان،  خانم  قلعه  در 
بانه به سمت پادگان گرمک حرکت کرده و دره شیلر 
قیچی شد. بعد از پاک سازی شیلر، ارتفاعات لری را 
پاک سازی کردیم و سپس شیخ گزنشین تصرف شد. 
سپس به قله کانی مانگا که بیشتر شهدایش از لشکر 
عملیات،  این  در  رسیدیم.  بودند،  رسول)ص(  محمد 
حدود  و  درآمدند  اسارت  به  عراقی   ۱000 حدود 

۱000 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد شد. 
آقای فتاحی درخصوص سایر عملیات هایی که در 

این منطقه اجرا شد نیز اظهار کرد:
و  منطقه  این  در  والفجر9  عملیات   ۱364 سال 
این  در  شد.  انجام  عراق  خاک  در  کامل  به صورت 
 35 تا  و  درآمده  اسارت  به  عراقی   370 عملیات 
عملیات  کردیم.  پیشروی  سلیمانیه  کیلومتری 
در  ارتش  توسط  نیز  مانگا  کانی  یا   5 بیت المقدس 
 ۱0 والفجر  عملیات  از  بعد  داد.  انجام  منطقه  این 
به سمت مع الفارض،  اینجا  از  نیروها  بود که  قرار  نیز 
سیدصادق و سپس خورمال بروند که عراق اینجا را 

هدف حمالت شیمیایی قرار داد.
سردار  فتاح،  عبدالکریم  سخنرانی  از  پس 
کنترل  تجربه  درخصوص  مهمی  نکات  رستگارپناه 

مرز به دانشجویان گوشزد و خاطرنشان کرد:
برای دستیابی به مرز چنانچه بخواهیم در منطقه 
خواهیم  موفق  زمانی  کنیم،  عمل  چریکی  بحرانی 
شد که به مبادی ورودی و اصلی مرز )ماننده جاده 
مرزی مریوان به باشماق( مسلط شویم. دومین شرط 
این است که مبادی نفوذی را کنترل کنیم. نُه روش 

کنترل مرزها نیز عبارت اند از:
ـ ایجاد جاده موازی در مرز؛

ـ ایجاد پاسگاه های مرزی به عنوان نقطه اتکا برای 
دید در خاک دشمن در تحرکات مرزی؛

ـ ایجاد برجک های مرزی؛
ـ راه اندازی گشت مرزی؛

ـ ایجاد دید مؤثر در روز و شب؛
ـ ایجاد ایستگاه های اطالعاتی در خاک دشمن؛

ـ ایجاد موانع فیزیکی؛
ـ کنترل بازارچه های مرزی؛
ـ گشت های سواره و پیاده.
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فرمانده سپاه مریوانشهر مریوان2۱شنبه ۱395/7/3

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سردار حسن رستگارپناهمسیر مریوان به سقز7یکشنبه ۱395/7/4

فرمانده سپاه  روز شنبه،  برنامه فشردۀ  پایان  در 
جغرافیای  درخصوص  کوتاهی  سخنرانی  مریوان 
منطقه و وضعیت گروه هک ها و تحرک آنها در منطقه 
داشت. در ادامه، دو تن از توبه کنندگان و جداشدگان 
گروهک ها صحبت کردند. یکی از این افراد شش سال 
توسط گروهک پژاک در ترکیه آموزش دیده و برای 
فرستاده  ایران  خاک  داخل  به  عملیات  و  شناسایی 
نحوۀ  درخصوص  را  مفیدی  اطالعات  وی  بود.  شده 
وی  به  داده شده  وعده های  گروهک،  این  به  جذب 
درصورت جذب، آموزش های سیاسی و نظامی گروه، 

ایران  خاک  داخل  به  تردد  نحوۀ  مبارزه،  شیوه های 
نحوه  غارها،  و  کوه ها  در  استتار  و  اختفا  بالعکس،  و 
تاکتیک های  ایران،  خاک  داخل  از  اطالعات  کسب 
کمین و ضدکمین، مسئله ازدواج و ارتباط با جنس 

مخالف در گروهک و... بیان کرد.

یکشنبه 1395/7/4
کاروان در ساعت 5:30 روز یکشنبه از شهر مریوان 
به سمت سقز حرکت و در طول مسیر در مناطقی مانند 

پوزه دره شیلر، بسطام و سه راهی دوآب توقف کرد. 

به سقز،  مریوان  مسیر  درباره  رستگارپناه  سردار 
در  ضدانقالب  به دست  جاده  این  تصرف  چگونگی 

اوایل انقالب و نحوۀ آزادسازی آن اظهار کرد:
این جاده مسیر مریوان به سقز یا چناره به بسطام 
و دقیقاً به موازات دره شیلر است. روستاهای برده رشه، 
قرار  مسیر  این  در  توت سوران  و  گویله  خوشگالن، 
دارند. در سال ۱358 در این مسیر پاسگاه هایی در 
توت سوران،  پاسگاه های  و  داشتیم  چناره  روستای 
قم چیان، کانعمت، بسطام و سوته در این مسیر واقع 
شده  بودند. این جاده به جاده سنتو معروف است و 
قرار بود در ماکو )در ارومیه( در صفر مرزی احداث 
احداث  آذربایجان غربی  در  آن  از  قسمت هایی  شود. 
شد، ولی قسمت دیگر آن در کردستان تکمیل نشده 

همه  دشمن  انقالب،  از  پس  شد.  انقالب  که  بود 
تردد  امکان  و  کرد  اشغال  را  مسیر  این  پاسگاه های 
ما در اینجا وجود نداشت. همچنین از همان روزهای 
اول به پادگان تیپ3 لشکر28 مریوان حمله شد، اما 

این پادگان حفظ شد. 
تیر   ۱8 در  مریوان  سپاه  اولین  سال ۱358،  در 
۱358 با نیروهای بومی محلی شکل گرفت. کومه له 
اعتراض کرد که نباید در مریوان سپاه شکل گیرد. ابتدا 
ضدانقالب در مریوان مرکز مخابراتی و صداوسیمای 
مریوان را اشغال کرد و سپس به سمت سپاه مریوان 
که حدود 20 نفر نیرو داشت، رفتند و تهدید کردند 
اگر تسلیم نشوید، کشته می شوید. عبداهلل طرطوسی 
تهدید  این  درمقابل  زمان،  آن  مریوان  فرمانده سپاه 
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سردار حسن رستگارپناهپوزه دره شیلر8:35یکشنبه ۱395/7/4

با اشاره به  سردار رستگارپناه در پوزه دره شیلر 
وضعیت مرز و چگونگی آزادسازی این منطقه، درباره 
همچنین  وی  کرد.  صحبت  نیز  والفجر4  عملیات 
درخصوص آوردن امکانات برای احداث جاده مرزی 
و برق رسانی به این منطقه به منظور کنترل بهتر مرز 
و تأمین امنیت سخن گفت و در معرفی این منطقه 

اظهار کرد:

اینجا پوزه شیلر است. پاسگاه عراق را در پایین 
می بینید. سمت راسِت قله شیلر، ارتفاعات برده رشه، 
کوخالن و خرنوک دار و سمت چِپ آن خانم شیخان 
و  عبدل  حاج  ارتفاعات  نیز  راست  سمت  دارد.  قرار 
هرمیدول واقع شده  است که به همت شهید محمود 

کاوه آزاد شدند.
بعد  گرفتیم.  را  شیلر  دره  والفجر4  عملیات  در 

درحال  وی  نیست.«  تسلیم  پاسداری،  »در  گفت: 
صحبت برای جمعیت به دست ضدانقالب به شهادت 
رسید. گروهک ها سپس وارد مقر سپاه شدند و همه 

افراد سپاه را به شهادت رساندند. 
از  زیادی  تعداد  مریوان،  سپاه  سقوط  از  بعد 
پادگان  به  بودند،  کرمانشاه  در  که  سپاه  نیروهای 
که  کردند  تبلیغات  گروه ها  شدند.  هلی برن  مریوان 
به همین  و  کنند  قتل عام  را  مردم  می خواهند  اینها 
دلیل همه مردم، شهر را خالی کردند و به سمت مرز 
رفتند و در برده رشه اردوگاهی ایجاد کردند. در ادامه، 
برادر دقیقی به همراه سایر نیروها از پادگان به سمت 
را  ضدانقالب  عناصر  از  زیادی  تعداد  و  رفتند  شهر 
کرد  وارد  فشار  موقت  دولت  اما  کردند،  دستگیر 
عناصر  آزادی  دقیقی  برادر  کنید.  آزاد  را  اینها  که 
دولت  دلیل،  همین  به  و  نکرد  قبول  را  ضدانقالب 
عناصر  و همه  داد  انتقال  کرمانشاه  به  را  وی  موقت 

ضدانقالب را آزاد کرد.
پس از تصرف جاده به دست ضدانقالب، تردد در آن 
امکان پذیر نبود. زمانی که دکتر چمران پاوه را آزاد کرد، 

از این مسیر آمد و مریوان را نیز آزاد کرد، ولی نتوانست 
نیروهای سپاه را در شهر مستقر کند. به شهید چمران 
خبر دادند که ضدانقالب قصد دارد از این مسیر به سمت 
مریوان حرکت کند. او هم پیش دستی کرد و نیروهایی 
را در این مسیر هلی برن کرد. برادر رستمی از رزمندگان 
مشهد و برادر وصالی به کمک شهید چمران آمدند و 
این جاده را تا قم چیان آزاد کردند. واحد دیگر در هنگام 
هلی برن به پاسگاه بسطام در محاصره قرار گرفتند که 
۱۱ نفر از آنها به شهادت رسیدند، اما مقاومتشان در 

ادامه باعث آزادي بسطام شد.
طول این مسیر ۱30 کیلومتر است. یک دوراهی 
همه  می رود.  بانه  به سمت  که  داریم  دوآب  نام  به 
در  نفوذ  و  مرز می رود  به سمت  این مسیر  شیارهای 
آنها آسان است. در سال ۱359 حاج احمد متوسلیان 
در  کرد.  آزاد  چناره  تا  را  جاده  این  قسمت  اولین 
را  عبادت  شهید  طرح   ،۱362 و   ۱36۱ سال های 
برای آزادسازی باقیماندۀ جاده طراحی کردیم و در 7 
مرحله ازسمت مریوان و 5 مرحله ازسمت سقز آمدیم 

و در بسطام الحاق و محور را تأمین کردیم.
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ارتفاعات  از پذیرش قطعنامه، عراق نیروهایش را به 
آنها  با  مقابله  به  ما  که  آورد  عبدل  و حاج  هرمیدل 
رفتیم و آنها را مجبور به فرار کردیم. پس از آن هم 

ارتفاعات کته رش را از دست عراق خارج کردیم. 
از سه راهی  برنامۀ روز یکشنبه، کاروان  ادامۀ  در 
دوآب به سمت بانه حرکت کرد و ساعت ۱5 به یادمان 
 ۱۱ مکان،  این  در  رسید.  بانه  شهر  حومه  در  شهدا 
پاسدار به طور ناجوانمردانه ای به دست حزب دموکرات 
پیشمرگان  از  نفر  دو  یادمان،  این  در  شدند.  شهید 

نام های برهان زاده و علیزاده درباره  به  مسلمان کرد 
مقابله با ضدانقالب منطقه در سال های نخست انقالب 
توضیحاتی دادند.کاروان ساعت ۱7 به مقر سپاه بانه 
رسیدو شب در مقر راهیان نور شهر بانه مستقر شد.

دوشنبه 1395/7/5
کاروان ساعت 5:30 از شهر بانه به سمت مناطق 
مرزی بانه مانند مسیر مرزی بانه به ننور و همچنین 

مسیر مرزی بوالحسن حرکت کرد.

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سه راهی )گردنه( 6دوشنبه ۱395/7/5
سردار حسن رستگارپناهبوالحسن

در  رستگارپناه  سردار  دوشنبه،  ساعت 6 صبح  در 
گردنه بوالحسن یا ارتفاعات کاگر با تشریح وضعیت منطقه 

و اقداماتی که در آن علیه ضدانقالب انجام شد، گفت:
اینجا سه راهی زرواب به بوالحسن است که به رودخانه 
چومان که نوار مرزی است، وصل می شود. در سال ۱358 
در این مسیر ستونی از گارد مرکز که در اصل لشکر۱ 
ارتش یا گارد جاویدان بود، در مأموریت های کردستان 
 ۱358 سال  در  گردان  این  واحد  اولین  شد.  استفاده 
به سمت سردش رفت. قبل از حرکت این یگان، شهید 
چمران از این مسیر با واحدهایی از هوابرد شیراز و تعدادی 
از نیروهای سپاه حرکت کرد و به سردشت  رسیدو مدتی 
در اینجا  ماند. فاصله این محور تا مرز، 25 کیلومتر است. 
گردنه بوالحسن یا ارتفاعات گاکر مسیر سهل الوصولی برای 
ضدانقالب بود. گروهک ها تجهیزات زیادی در اینجا داشتند 
و از همین منطقه، مهاباد را پشتیبانی می کردند. این مسیر 
تا سال ۱362 دراختیار ضدانقالب بود. بعد از حرکت دکتر 

چمران، مجدداً در سال ۱360 تا روی این گردنه اقدام و 
این مسیر را شب آزاد کردیم، ولی روز ضدانقالب منطقه 
را زیر آتش گرفت و مجبور به عقب نشینی شدیم. شهید 

شهرامفر از نیروهای ارتش نیز در اینجا شهید شد. 
ترکیب ضدانقالب در اینجا حزب دموکرات، خبات، 
کومه له و چریک های فدایی بودند. منافقین نیز در اینجا 
فعال بودند. پس از این شکست، مجدداً در سال ۱360 
شهید بروجردی و ناصر کاظمی در مرحله ای دیگر به 
اینجا آمدند و دوباره عقب نشینی کردند. در نیمه دوم سال 
۱360 دوباره بحث آزادسازی این مسیر شروع شد. البته 
صیاد شیرازی در سال ۱359 گروهی را از اینجا عبور داد، 
اما به دلیل کمبود نیرو نتوانست عقبه را حفظ کند. از منظر 
علم نظامی، در معبری که شما قصد عبور از آن را دارید 
باید برای عقبه خود فکری بکنید تا بتوانید مجروح ها را 
تخلیه کنید و امدادرسانی انجام بدهید؛ اما به این اصل در 

حرکت این ستون توجهی نشده بود.  
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سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

دارساوین در مسیر 7:40دوشنبه ۱395/7/5
سردار حسن رستگارپناهبانه به سردشت

منطقه  جغرافیای  تشریح  در  رستگارپناه  سردار 
دارساوین و حوادث این منطقه گفت: 

مهرماه  در  تهران  و  اصفهان  پاسداران  از  نفر   58
صیاد  رسیدند.  شهادت  به  منطقه  این  در   ۱358
شیرازی در یک مرحله ستونی را از اینجا عبور داد که 
در این نقطه درگیر شدند. عقبه این ستون که حدود 
60 دستگاه خودرو داشت و هم زمان با تهاجم عراق در 
شهریور ۱359 حرکت کرده بود، در 2 مهرماه به وسیله 

هواپیمای عراق بمباران شد. به هرحال، ستون از این 
نشد.  بازگشایی  جاده  ولی  رسید،  به سردشت  مسیر 
تا سال ۱36۱ که این مسیر آزاد شد، به وسیله بالگرد 
شهر سردشت را پشتیبانی می کردیم. در سال ۱360 
آزاد  هلی برن  به شکل  را  مسیر  این  گرفتیم  تصمیم 
کنیم. من مسئول محور سردشت تا دارساوین بودم که 
حدود 20 کیلومتر است و قرار شد شهید ناصر کاظمی 
از بانه تا دارساوین الحاق را انجام بدهد. قرار شد در 

ما در اینجا مراحل تاکتیکی را در آزادسازی این جاده 
تجربه کردیم. با سازماندهی ای که ناصر کاظمی انجام 
داد، ما در نیمه دوم سال ۱359 در چند مرحله عملیات 
پله کانی جلو آمدیم و روی این گردنه رسیدیم. در مرحله 
اول، 5 کیلومتر تا روستای سیرو آمدیم. شب اول از پل 
میرآباد که عبور کردیم، ضدانقالب در هر دو سمت جاده 
سنگربندی کرده بود. ما شبانه حرکت کردیم و سنگرهای 
خود را تا قبل از روشنایی صبح دایر کردیم. من شب اول 
سه گروهان را عبور و در طول مسیر آرایش دادم و واحد 
را در ارتفاعات به سمت نیزه رود مستقر کردم. سنگرهای 
دشمن را منهدم کردیم، اما ازسمت مرز نیروهای زیادی 
از حزب دموکرات وارد شدند و فشار زیادی به ما وارد 
شد. نزدیک غروب، ناصر کاظمی یک دستگاه بولدوزر 
مناطق  براي  تاکتیک ها  از  یکی  زد.  خاکریز  و  آورد 
جنگلی و کوهستانی این است که عمق محور را باتوجه به 
توانایی های خودمان در این گونه مناطق جلو ببریم. شب 
دوم در ارتفاعات میرآبادـ  زرواب عمل کردیم. درگیری در 

روز دوم شدید بود. مرحله سوم نیز در ارتفاعات یعقوب آباد 
مستقر شدیم. ضدانقالب یال یعقوب آباد به سمت بوالحسن 
را مین گذاری کرده بود. در هر سه مرحله با کمین مواجه 
شدیم، ولی کمین ها را رد کردیم و در آذر ۱360 به قله 
اصلی رسیدیم. توجه داشته باشید که در مناطق جنگلی 
و کوهستانی در مرحله اول نباید از سنگر دشمن استفاده 
کرد تا زمانی که پاک سازی انجام شود و بتوانیم از این 

سنگرها استفاده کنیم.
مرحله چهارم در پیچ کانی سور و مرحله پنجم در 
سیدصارم عمل کردیم؛ یعنی حدود 20 کیلومتر مسیر 
را در 5 مرحله آزاد کردیم. سال ۱36۱ گردان شهدا در 
کرمانشاه سازماندهی شده بود. شهید محمد کاوه، شهید 
ناصر کاظمیـ  که آن موقع فرمانده سپاه کردستان بودـ  
و شهید بروجردی با همه توان برای بازگشایی این جاده 
آمدند. در سال ۱362 که من فرمانده تیپ قدس بودم، 
سلسله عملیات بعثت را در این منطقه اجرا کردیم که طی 

آن نوار مرزی بانه در اوایل سال ۱362 پاک سازی شد.
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شش نقطه هلی برن کنیم: 2 نقطه ازسمت سردشت و 
4 نقطه ازسمت بانه. در یک مرحله که درحال هلی برن 
شنوک های  از  یکی  بودیم،  سردشت  به سمت  نیروها 
ما را بین بناویله و هالو و پرشه هدف قرار دادند که 
خلبان با شجاعت تمام بالگرد را با یک موتور به پادگان 
سردشت منتقل کرد. پس از آن دیگر عملیات را ادامه 
ندادیم. اواخر سال ۱36۱، مسیر بانه به سردشت کاماًل 

آزادسازی شد و توانستیم سردشت را پشتیبانی زمینی 
کنیم. شهید مصطفی طیاره در اینجا شهید شد و در 
اینجا به  سال ۱363، شهید زین الدین و برادرش در 

کمین خبات افتادند و شهید شدند. 
توجه داشته باشید که هیچ موقع نباید در کنار 
آن  با  و  بپذیریم  را  دشمن  اراده  تحمیل  جمعیت، 
بجنگیم؛ جنگ را باید به بیرون از جمعیت بکشانیم.

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

ارتفاع بوالفتح و 9:30دوشنبه ۱395/7/5
دوپازا

سردار رستگار، سردار سبحانی فر و امیر 
سعیدزاده از پیشمرگان مسلمان کرد

کاروان در ساعت 9 صبح دوشنبه به شهر سردشت 
دوپازا  و  بوالفتح  ارتفاعات  به سمت  آنجا  از  رسیدو 
مسیر  در  است.  مرزی  صفر  نقطه  که  کرد  حرکت 
سردشت به نقطه صفر مرزی، از روستای بیوران ـ که 
یک دور مذاکرات هیئت حسن نیت در آنجا انجام شد 
ـ و روستای بردپهن عبور کرد تا به نقطه صفر مرزی 

رسید.
سردار رستگار، سردار سبحانی فر و امیر سعیدزاده 
عصر  خاطرات  کتاب  نویسنده  و  ُکرد  پیشمرگان  از 
کریستکان، در ارتفاعات بوالفتح و دوپازا درباره وقایع 
و حوادث و نحوه آزادسازی آنجا صحبت کردند. سردار 

رستگارپناه گفت:
اینجا منطقه مرزی ایران و عراق است و روبه روی 
ما منطقه قلعه دیزه و بعد استان اربیل عراق واقع شده 
است. این مسیر موردعالقه ضدانقالب بود، چون مسیر 
اینجا  به سمت  که  سردشت  از  بود.  برایشان  نزدیکی 
آمدیم، روستای بیوران واقع شده است که یک مرحله 
با  صباغیان  و  فروهر  آقای  توسط  سیاسی  مذاکرات 

حزب دموکرات در آنجا انجام  شد. تا سال های ۱359 و 
۱360 از راه زمینی نمی توانستیم سردشت را پشتیبانی 
کنیم و در سال ۱36۱ این امکان برای ما فراهم شد. 

تصمیم  اوایل ۱362  در  یا  اواخر سال ۱36۱  در 
تیپ  فرمانده  بنده  شود.  آزاد  بوالفتح  که  شد  گرفته 
قدس بودم. دشمن در اینجا سنگرهای زیادی داشت. 
نعل شکن  ارتفاعات  روی  پیاده  به صورت  مرحله  یک 
روی  که  کردیم  پیش بینی  هم  را  واحدی  و  آمدیم 
دوپازا بیاید. واحدی که قرار بود ازسمت دوپازا بیاید، 
در نعل شکن در کمین افتاد و نتوانست از سمت چپ 
ما باال بیاید. اینجا به شدت هدف خمپاره دشمن بود. 
در روز اول نیروهای ما محاصره شدند. در روز سوم هم 
اصغر جوانی مجروح شد که بعداً در تهران به شهادت 
رسید. تصمیم گرفته شد که دو گردان از تیپ ویژه 
شهدا توسط شهید قمی و شهید کاوه دوپازا را آزاد 
کنند و همین طور هم شد، اما روز بعد با پاتک سنگین 
کنیم.  عقب نشینی  دوپازا  از  شدیم  مجبور  عراق، 
ارتفاعات دوپازا به دست عراق افتاد تا اینکه در عملیات 
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سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سردار حسن رستگارپناهمنطقه مرزی تمرچین۱7:30دوشنبه ۱395/7/5

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سردار ارجمندفرمقر طالئیه مهاباد7:30سه شنبه ۱395/7/6
سردار سبحانی فرسد مهاباد9:30سه شنبه ۱395/7/6

یادمان عملیات عاشورای۱ ۱2:30سه شنبه ۱395/7/6
سردار سبحانی فردر مسیر مهاباد به سقز

کاروان در ساعت ۱7:30 به منطقه مرزی تمرچین 
رسیدکه دو عملیات کربالی2 و والفجر2 در آن منطقه و 

ارتفاعات حاج عمران اجرا شد.
و  قارنا  به حوادث  اشاره  از  بعد  سردار رستگارپناه 
نقده، درخصوص جغرافیای منطقه مرزی تمرچین و 

رویدادهای آن اظهار کرد:
 45 حدود  که  رواندوز  دره  پشت  در  والفجر2  در 
کیلومتر بعد از حاج عمران است، 2 گردان از لشکر8 
نجف را با نیروهای بارزانی از پش لوالن وارد کردیم که 
تنگه را ببندیم و به سمت رواندوز برویم، اما در تنگه حاج 

عمران متوقف شدیم. حدود ۱60 نفر از نیروهای ما در 
آنجا مفقود شدند ازجمله شهید مصطفی ردانی پور که 
هنوز جنازه اش را پیدا نکرده ایم. شهید محمود کاوه هم 
در عملیات کربالی2 در منطقه حاج عمران به شهادت 
رسید. همچنین عملیات قادر در اینجا اجرا شد و شهید 

آبشناسان در اینجا به شهادت رسید.
مرزی  منطقه  از  دوشنبه  برنامه  ادامه  در  کاروان 
تمرچین به سمت پیرانشهر و سپس شهر مهاباد حرکت 
کرد و در ساعت 20:30 وارد مقر طالئیه سپاه مهاباد شد 

و شب را در این مکان اقامت گزید.

حمزه  قرارگاه  جانشین  ارجمندفر  سردار 
منطقه،  امنیتی  وضعیت  تشریح  با  سیدالشهدا)ع(، 
راستای  در  را  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  اقدامات 
با  برقراری امنیت و کنترل مرزها و چگونگی مقابله 

عناصر ضدانقالب برای دانشجویان تشریح کرد.

کاروان ساعت 9:30 به سد مهاباد رسیدو سردار 
ضدانقالب  با  مقابله  درباره  به اختصار  سبحانی فر 

صحبت کرد.
یادمان  در  سبحانی فر  سردار   ۱2:30 ساعت 
عملیات عاشورای۱ در مسیر مهاباد به سقز خاطراتی 

نصر7 آن از دست دشمن پس گرفتیم.
در ادامه برنامه، کاروان از ارتفاعات دوپازا و بوالفتح 
به سمت سردشت و از آنجا به سمت جنگل های آلواتان 
محل  و  مرزی  صفر  نقطه  به  سپس  و  کرد  حرکت 
استقرار لشکر۱6 قدس گیالن رسید. در آنجا سرهنگ 

پاسدار حسن جمشیدی فرمانده یگان لشکر۱6 قدس، 
امنیتی منطقه و چگونگی تأمین  به تشریح وضعیت 
و  سرما  به دلیل  آن  در  شدید  دشواری های  و  امنیت 
برف شدید در اکثر فصل های سال در این نقطه صفر 

مرزی پرداخت.



اردوی دومين دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس
در جبهه شمال غرب )کردستان و آذربايجان غربی(

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

262

را از مقابله با ضدانقالب برای دانشجویان تعریف کرد 
و سپس کاروان از مهاباد به سمت شاهین دژ، زنجان و 
قزوین حرکت کرد و ساعت ۱ بامداد روز چهارشنبه 

95/7/7 به تهران رسید.

بررسی نقاط قوت و ضعف
مقدس  دفاع  فرماندهان  تجارب  انتقال  دوره  دومین 
در منطقه شمال غرب کشور، تا حد زیادی با اردوی 
منطقه  در  مقدس  دفاع  فرماندهان  تجارب  انتقال 
اردو،  این  اصلی  وجه  داشت.  تفاوت  خوزستان 
بازدید و مشاهدۀ میدانی مناطق عملیاتی و آشنایی 
به  صرف  تکیه نکردن  و  مناطق  این  با  دانشجویان 
میدانی  مشاهدۀ  بود.  فرماندهان  روایت  و  سخنرانی 
یکی از ابزارهای اصلی گردآوری اطالعات درباره یک 
موضوع است. بیشتر دانسته های بشر حاصل مشاهده 
اطالعات  و  آگاهی  با  مشاهده  درصورتی که  و  است 
قبلی همراه باشد، به شناخت بیشتر و بهتری خواهد 
انجامید. به دلیل موضوعیت مسائل امنیتی و نظامی 
در منطقه غرب و شمال غرب کشور در زمان کنونی، 
دانشجویان  خوب  استقبال  با  سخنرانی ها  بیشتر 
دافوس روبه رو شد و دانشجویان تمایل زیادی برای 
کسب اطالعات از فرماندهان نشان می دادند. به همین 
دلیل، تعداد سؤاالت دانشجویان مشتاق از فرماندهان 
یا بحث هایی که در آنها مشارکت می کردند، به مراتب 
از اردوی دومین دوره انتقال تجربیات فرماندهان دفاع 
مقدس در جبهه جنوب )مناطق عملیاتی خوزستان( 

بیشتر بود. 
در یک بررسی اجمالی، تفاوت های اصلی بین این 
اردو با اردوی انتقال تجارب فرماندهان در جنوب، در 

دو جنبۀ موضوعات مطرح شده و نوع روایت فرماندهان 
اردو  این  برای  را  زیادی  قوت  نقاط  که  داشت  نمود 
دسته بندی  با  رستگارپناه  سردار  بود.  کرده  فراهم 
منطقه،  نظامی  بخش: جغرافیای  در 4  مطالب خود 
انقالب تا  حوادث منطقه در طول سال های پیروزی 
امنیت  تأمین  برای  اقدامات  تحمیلی،  جنگ  پایان 
تاکنون، و تجربیات حاصل  انقالب  ابتدای  از  منطقه 
را  خود  مطالب  منطقه،  این  در  خود  فرماندهی  از 
البته  کرد.  تشریح  دانشجویان  برای  دقیق  به صورت 
غیر از ایشان، فرماندهان دیگر صرفاً به بیان خاطرات 
خود از مبارزه با ضدانقالب در این منطقه پرداختند 
و نکات کاربردی و تجربی به ندرت در میان روایت ها 

و سخنرانی ها دیده می شد.
نیز  اردو  برنامه  پشتیبانی  و  تدارک  بخش  در 
بیشتری  نظم  و  هماهنگی  قبلی  دوره های  نسبت به 

مشهود بود. 
با وجود نقاط قوت بسیار در دومین دوره انتقال 
برخی  شمال غرب،  مقدس  دفاع  فرماندهان  تجارب 
ایرادات و نقاط ضعف به چشم مي خورد که درصورت 
رفع آنها، زمینه مناسب تري برای انتقال بهتر تجارب 

فرماندهان فراهم مي شود؛ ازجمله:
انتقال  صبغۀ  بر  اردو  نوری  راهیان  صبغۀ  غلبۀ 
این  برای  اندیشیده شده  تمهیدات  وجود  با  تجاربی: 
دفاع  فرماندهان  تجارب  بهتر  انتقال  به منظور  اردو 
سردار  تسلّط  همچنین  و  دانشجویان  به  مقدس 
رستگارپناه به منطقه موردنظر، همچنان سایۀ روایت 
به  مي خورد.  چشم  به  اردو  بر  نور  راهیان  سبک  به 
خاطره ای  و  توصیفی  ترازوی  کفۀ  دلیل،  همین 
سخنرانی ها بر جنبۀ انتقال تجارب سنگینی می کرد.
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ارائه نکردن تصویری کلی از جایگاه منطقه غرب و 
شمال غرب در استراتژی جمهوری اسالمی در دوران 

دفاع مقدس.
درخصوص عملیات های دوران دفاع مقدس بسیار 
کم توضیح داده شد و کاًل مطالب دفاع مقّدسی اردو 
گروه های  با  مقابله  نحوۀ  تشریح  اما  نبود؛  مطلوب 

ضدانقالب خوب بود.
از  استفاده نکردن  و  روایت ها  فردمحوربودن 
فرماندهان دیگر نقطه ضعفی بود که کاماًل نمود داشت. 
روایتگر محوری این اردو سردار رستگارپناه بود و وی 
به تنهایی از ابتدا تا انتها یک تنه بار سخنرانی ها را به 
دوش کشید. بهتر بود برای این کار از چند فرمانده 

شاخص این مناطق نیز استفاده می شد.
قبلی: دو کتاب  بدون مطالعه  دانشجویان  حضور 
اطلس کردستان و اطلس آذربایجان غربی منتشر شده 
داخل  در  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  در 
به سمت  تهران  ازسمت  حرکت  زمان  در  و  اتوبوس 
به دلیل  البته  شد.  توزیع  دانشجویان  بین  سنندج 
اطلس  کتاب  یک  نفر  دو  هر  به  کتاب ها،  کم  تعداد 
آذربایجان غربی داده شد و اطلس کردستان نیز به چند 
مناطق  بیشتر  درحالی که  نرسید.  دانشجویان  از  تن 
بازدیدشده در استان کردستان بود و دانشجویان مدام 
به این کتاب نیاز پیدا می کردند. بنابراین بهتر بود این 
کتاب ها چند هفته قبل از اردو و حتی پیش از جلسۀ 
و  می گرفت  قرار  دانشجویان  دراختیار  اردو  توجیهی 
تأکید می شد که دانشجویان پس از مطالعۀ کتاب در 

اردو حضور یابند.
به  صریح  اشاره نکردن  و  مقطع بندی  نداشتن 
و  سخنرانی  اساسی  اشکاالت  از  یکی  وقایع:  تاریخ 

تشریح  در  که  بود  این  حاضر  فرماندهان  روایت های 
حوادث منطقه موردنظر در دهه اول انقالب، کمتر به 
به مقطع بندي  اشاره کردند. همچنین  تاریخ حوادث 
اشکاالت  این  شد.  توجه  کمتر  نیز  وقایع  تشریح  در 
در  ناخودآگاه  بی توجهی  و  مطالب  یکنواختی  سبب 

گوش دادن می شد.
بحث:  به  ورود  برای  کلیات  و  مقدمه  نگفتن 
بسیاری از سخنرانی ها بدون مقدمه و کلیات خاصی 

با تشریح جغرافیای منطقه آغاز می شد.
نداشتن گئده و دورهمی های گروهی با فرماندهان 

و تکیه بر تک گویی به جای گفت وگوهای گروهی.
در  حاضر  فرماندهان  ویژگی های  از  اردو  این  در 
آنها  موفقیت  دالیل  و  انقالب  اول  دهۀ  در  منطقه 
بود  الزم  اردو  باتوجه به عنوان  شد.  گفته  کم  بسیار 
فرماندهان  ویژگی های  عنوان  تحت  مستقلی  بحث 
در خالل هر مبحث قرار داده می شد. در مدت  زمان 
اردو به نحوۀ انتخاب فرماندهان، طریقۀ تصمیم گیری 
بحران،  با  برخورد  درصورت  تصمیم  نحوۀ  آنها،  بین 
چگونگی برقراری ارتباط دوستانه فرماندهان با کردها 

و جذب نیرو از آنها و... اشاره ای نشد.
عالوه بر این موارد، ایراداتی نیز به نحوۀ برگزاری 
اقدام  آنها  رفع  برای  باید  دافوس  است که  وارد  اردو 

کند؛ ازجمله:
دو  میدانی  مشاهده  اردو:  محدود  مدت زمان 
استان کوهستانی کشور و تعدد مناطق، نیازمند زمان 
بیشتری است. در غیر این صورت باید تعداد مناطق 

موردبازدید کاهش یابد.
نبود نقشه یا استفاده محدود فرماندهان از نقشه: 
در بیشتر مناطقی که فرماندهان صحبت می کردند، از 
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نقشه استفاده نشد. باتوجه به اهمیت شناخت مناطق 
و  اسناد  مرکز  نقشه های  از  بود  بهتر  اردو،  این  در 
تحقیقات دفاع مقدس به صورت مفید استفاده می شد.

هیئت  اردو:  به  اعزامی  نفرات  شمار  زیادبودن 
۱00 نفره )80 نفر دانشجوی دافوس به همراه 20 نفر 
همراه( به خودی خود عامل مهمی برای کاهش کیفیت 
اردو است. حجم باالی نفرات سبب معطلی های زیاد، 
کاهش توجه دانشجویان به سخنرانی ها و... می شود. 
بنابراین پیشنهاد می شود گروه منتخب با شمار کمتر 

افراد به اردو اعزام شوند.

پيشنهادهای مختص اردو
تجارب  انتقال  اردوی  از  حاصل  تجربۀ  باتوجه به 
شمال غرب، پیشنهاد می شود اردوهای انتقال تجارب 
آموزشی  گروه  هر  خاص  مقدس  دفاع  فرماندهان 

به صورت  زمینی(  و  فضا  ـ  هوا  دریایی،  )امنیتی، 
جداگانه برگزار شود. مثاًل برای گروه دریایی می توان 
بازدید از جزیرۀ ابوموسی و تنب بزرگ را که پیش تر 
نیز دانشگاه افسری امام حسین)ع( تجربۀ برگزاری آن 

را دارد، برگزار کرد.
در این اردو، سردار رستگارپناه هیچ اشاره ای به 
با مرکز اسناد و تحقیقات  تاریخ شفاهی خود  پروژه 
سال  بیست  کتاب  عوض،  در  و  نکرد  مقدس  دفاع 
پیشنهاد  داد.  قرار  موردتوجه  را  انقالب  از  پاسداری 
ایشان سریع تر آماده و  تاریخ شفاهی  می شود پروژه 
روانه بازار نشر شود. همچنین تاریخ شفاهی مناطق 
انقالب  اول  دهۀ  در  آذربایجان غربی  و  کردستان 
آن  در  و  آغاز  مستقل  پروژه  یک  به صورت  اسالمی 
شاخص  فرماندهان  از  رستگارپناه،  سردار  عالوه بر 

دیگر منطقه دعوت عمل شود.


