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  جنگ معارف
هاي نبرد حـق  ها، ذخاير و دست آوردهاي جبهه اي از يافته مجموعه» معارف جنگ«

عليـه بـاطل اسـت كه خداوند متعال به پاس فداكاري ها، ايثارگري ها و بركت خون 
هاي  هاي جوشان آنها به سينه شهداي واالمقام، نصيب رزمندگان اسالم نمـوده و از سينـه

  .گردد الب اسالمي منتقل ميپاك وتشنة نسل جوان انق
، با تصويب حضرت امام خامنه 1373از پاييـز سال» هيأت معـارف جنـگ«سازمان افتخـاري   

راز ارتش اسـالم  و حمايتهاي مادي » شهيد سپهبد علي صياد شيرازي«اي و بنيانگـذاري اميـر سـراـف
عهده  را با روحيه متعالي بسيجي برو معنوي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا، اين رسالت مهم 

ذّينَ جـاهـَدوا فينا «گرفته و مفتخراست كه با الهـام از كالم نوراني خداوند متعال مبني بر  واـل
، با صداقت و تالش دسته جمعي در اين وادي مقدس گام »لَنَهدينَّهم سبلَنا و انَّ اهللاَ لَمع المحسنيِن

ـالت اف ـار آميـز را كـه با گـرايش نهاده و اين رس شكل » پژوهشيـ  فرهنگيـ  عملياتي و آموزشي«تخ
  .  گرفته است ادامه دهد و در اين راه اميد به لطف و ياري خداوند متعال دارد

وده اسـت كه  شيوه كار هيأت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه هاي نبرد بدين ترتيب ـب
عهده  ي از رزمندگان اسالم كه در آن عمليات نقش مهمي را بربراساس زمان و مكان هر عمليات، جمع

رد و  داشتـه طقـه عمليات عزيمت نموده و با يادآوري خاطـرات خـود در صحنـه نـب ه مـن اند ـب
ري، صوتي و تصويري، مجموعه رداشـتهاي تحـرـي خ و شيرين را گردآوري  ـب ـاي تـل اي از حقايق و واقعيته

  .هاي نبرد در مسير تدوين قرار داده اند از تطبيق آنها با مدارك و اسناد جبههنموده و در نهايت بعد 
به صورت نظري و ميداني براي هر دوره از دانشجويان  1374آموزش معارف جنگ نيز از سال 

براي كليه دانشگاههاي افسري ارتش  1382نيروي زميني و از سال ) ع(دانشگاه افسري امام علي  3سال
نفر از فارغ  19300ي ايران به اجرا در آمده و تا زمان نگارش اين كتاب بيش از جمهوري اسالم

  .التحصيالن دانشگاه هاي مزبور را در دو مرحله نظري و ميداني مورد آموزش قرار داده است
آموزش كاركنان وظيفه در مقاطع  1388هيئت معارف جنگ همچنين از سال  

س و دكترا در مراكز آموزش وظيفه را پي ريزي تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسان
نمود و اين عزيزان در زمان آموزش مقدماتي و قبل از عزيمت به يگان هاي سازماني خود 

ساعت آموزش معارف جنگ را در ساعات فوق برنامه طي نموده كه تا زمان  16به مدت 
دانشگاهها و مراكز  التحصيل نفر از كاركنان وظيفه كه فارغ 80000چاپ اين كتاب بيش از

  .آموزش عالي كشور مي باشند، آموزش نظري معارف جنگ را فرا گرفته اند
  »شهيد سپهبد علي صياد شيرازي« معارف جنگ  هيئت
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  عرفي نويسندهم
  .در همدان متولد گرديد 1327در سال 

ســال . تحصـيالت ابتـدايي خــود را در تهـران گذرانـد    
وارد دانشـكده   1346وارد دبيرستان نظـام و سـال    1344

التحصــيلي بــه رســته توپخانــه  پــس از فــارغ. افســري شــد
دوره مقدماتي و عالي اين رسته را  1357و  1350هاي  اختصاص يافت و سال

  .طي نمود
دوره دانشكده فرمانـدهي و سـتاد را بـا اخـذ      1375و سال  1362سال 

  .ارشد مديريت امور دفاعي گذراند گواهينامه كارشناس
ســـال خــدمت نظـــامي بــه ترتيـــب داراي مشـــاغل و    32در مــدت  

در گـردان   4و  1معاون و فرمانده آتشبار، رئـيس ركـن  : هايي چون مسئوليت
داري،  توپخانه، معاون عقيدتي سياسي لشكر، فرمانـده مركـز آمـوزش درجـه    

آباد، مدير پرسنلي نزاجـا، فرمانـده آموزشـگاه     خرم 84عملياتي  فرمانده لشكر
پـژوهش و   و بـاالخره معـاون  ) ع(شگاه افسـري امـام علـي   نظامي، فرمانده دان

   .تحقيقات نزاجا بوده است
معـارف جنـگ    هيئـت از زمان بازنشستگي تا زمان نگارش اين كتاب در 

، بـه طـور پـاره وقـت؛ در امـور تـدوين،       »شهيد سپهبد علي صياد شـيرازي «
و اجـا   افسـري  هـاي  در دانشـگاه و آمـوزش  سازي، ويرايش و نشر كتاب  آماده

ها كتـاب دربـاره    ها همكاري دارد و تا كنون ده مديريت در هماهنگي فعاليت
  .دفاع مقدس تأليف و يا ويرايش نموده است
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  سرآغاز
ها آمده  شرح آن ،بهكتب مشا اين كتاب و ميدان جنگ كه درهاي  صحنه

قابـل محاسـبه و جبـران ناپـذيري      بعضي موارد غير است، بهاي سنگين و در
  :ها به شرح زير پرداخت شده است براي ايجاد آن

دالور مـردان وسـربازان و    وطنـان و جوانـان عزيـز و    عده زيادي از هم. 1
بسيجي كشور كـه تـاريخ ايـران بـه آنهـا افتخـار        پاسداران ارتش و سپاهي و

كـدام نقـش ارزنـده و     هـر  ها شـركت فعـال داشـته و    اين صحنه كند، در مي
يـا   جانبـاز و  آنان شـهيد، مجـروح،   اند كه تعدادي از دار بوده عهده مناسبي را

  .اند گشته سيرا
ابـل رزمنـدگان   صـف مق  ضدانقالب كـه در  نفرات دشمن و تعدادي از. 2

  .ندا هكشته شدداشتند،  اسالم قرار
و سـنگين   متوسـط و  هزاران گلوله و مهمات جنگي كـاليبر سـبك و  . 3
  .نارنجك به دست طرفين مصرف شده است زيادي مواد منفجره و مقدار

 انـواع خـودرو   دار و چـرخ  دار و شني و نفربر وپت تعداد زيادي تانك و. 4
ايـن   انـداز، در  انداز و موشـك  خمپاره تيربار و انواع تفنگ و سنگين و سبك و

  .اند آنها نيز منهدم شده و تعدادي از صحنه ها وارد كارزار شده
مراحـل مختلـف مـورد اسـتفاده      و هواپيمـا در  بالگردبسياري از انواع . 5

  .قرارگرفتند و چند فروند از آنها نيز سقوط نمودند
  .خسارت به كشور وارد آمده است) ها دالر ميليون(ميلياردها ريال . 6

پـارچگي   مـادي بـراي حفـظ يـك     هاي كالن انسـاني و  تمامي اين هزينه
كـه   ايران بوده است و از اين ييت نظام جمهوري اسالمي حاكم ادامه كشور و

چنـد اگـر    چنين دستاورد نيكي را داشته، ملت ايران بدان خرسند است، هـر 
مــا تحميــل  خائنــان و قابيليــان زمــان وجــود نداشــتند و چنــين وضــعي بــر
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مقابـل   است كه جنـود شـيطان در   چنيناما گويا تقدير  ،گشت، بهتر بود نمي
اهـدان اسـالم در ميـدان آزمـايش     صـالحان و مومنـان و مج    باشد تااهللا حزب

لحاظ نزديكي بـه مقـام    مرتبه و درجات باالتري از متمايز گردند و بتوانند در
  .گيرند قرب الهي قرار

ي زيـاد ايـن    حوصـله  دقـت و  بـا  چند بيشـتر و بهتـر و   پس جا دارد هر
و به نسل حـال و   اشكال ممكن به شرح درآورده ها را از تمام زوايا و با صحنه

جبران ناپذيري به دست  آينده سپرد، تا از تجاربي كه با چنان بهاي سنگين و
ـ     بهره گيرند و آن را در را آمده است،  اه اعـتالء و سـربلندي كشـور بـزرگ و ب

عظمت جمهوري اسالمي ايران و همچنين تقويت روحيه سلحشوري فرزندان 
تـدوين   چون چنين نگرشـي در . ندسربلند تاريخ به كار بر اين ملت بزرگوار و

صـورتي كـه بـه سـبب      ها و نگارش تـاريخ نظـامي وجـود داشـته در     عمليات
ها، حجم كتاب زيـاد   حواشي به نسبت وسعت متن شرح عمليات توضيحات و

ما خرده نگيرنـد، زيـرا هـدف آن     بر مشده باشد، اميد است خوانندگان محتر
بـرداري نظـامي،    فيـد قابـل بهـره   هاي الزم و م تمامي زمينه بوده كه كتاب در

  .باشد. . . علمي و آموزشي، تاريخي، فرهنگي و 
  .اميداست كه به لطف خداوند توفيقي حاصل كرده باشيم
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  پيشگفتار
پيروزي انقالب اسالمي نگذشته بود كه نظام نوپاي  اي از هنوز چند هفته

ور نقـاط مختلـف كشـ    هاي مسلح مخـالف در  جمهوري اسالمي از طرف گروه
 كدام بـا اهـداف و   هايي كه هر گروه .گرفت تاز ناجوانمردانه قرار مورد تاخت و

نهايـت برانـدازي    مقاصد گوناگون، انديشه تجزيه، تفرقه، ايجاد نـا امنـي و در  
اسـلحه و مهمـات خـود را بـا     . پروراندنـد  در سر مي نظام جمهوري اسالمي را

طريـق مرزهـاي    ب و يا ازروزهاي پيروزي انقال هاي كشور در پادگان غارت از
هاي سـمي   هاي مسلح چون قارچ گروهكمودند و با ايجاد ن خارجي تأمين مي

  .آورد بيرون مي گاه از گوشه و كنار كشور سر از هر
بـه منظـور   ) ره(بنا به فرمـان امـام خمينـي    نيروهاي مسلح برحسب وظيفه و

كشـور اقـدام بـه    مناطق نـا امـن    ويژه دره امنيت وحاكميت دولت ب ايجاد ثبات و
هـا تـا شـهريور     ايـن درگيـري  . هاي مسلح معاند نمودنـد  ي جدي با گروهگ مقابله
عثـي عـراق بـه سـركردگي     رژيـم ب  31/6/59كه درتاريخ  ادامه داشت تا اين 1359
  .اي را آغاز كرد گسترده كشورمان تجاوز به طريق مرزهاي غربي و جنوبي صدام از

هـاي   ي قـدرت  ه با حمايت همه جانبهي رژيم بعثي ك كارانه جنايتتجاوز 
هـاي مسـلح نيـز     سبب شد تـا ماهيـت پليـد گروهـك     استكباري همراه بود،

لـذا جمهـوري اسـالمي بـراي     . همگان ثابت گردد غارت بر درخيانت و قتل و
داشت،  اختيار دفع تجاوز دشمنان اسالم آنچه از توان نظامي و ملي بالقوه در

 انقـالب اسـالمي و حاكميـت ملـي خـود      از به فعل درآورد و بـه دفـاع   آن را
ساله سرانجام آتـش بـس    8كه پس از جنگ 67بدين ترتيب تا سال. پرداخت

 گرديد، دفاع مقدس امـت مسـلمان و   مرزهاي غربي و جنوبي كشور برقرار در
ي  لحظه بـه لحظـه  . انقالبي ايران اسالمي دركنار نيروهاي نظامي ادامه داشت

هــا و  ســرزمين پهنـاور، گويــاي رشـادت  ايـن مـدت و وجــب بـه وجــب ايـن     
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شايسته  خور و يك داستاني در هاي هزاران دالور مردي است كه هر ايثارگري
  .هاي خود دارند آفريني حماسه از

رزمندگان عزيز  شهدا و كه ياد قدر عالوه براين ثبت اين آثار گران شرح و
ـ   سـازد كـه آن   دارد، مشـخص مـي   ما را همواره زنـده نگـه مـي    ه بـا  هـا چگون

يكپارچگي كشور بـزرگ ايـران اسـالمي را     هاي خود امنيت امروز و ايثارگري
و همچنـين باعـث    .انـد  هاي آينـده بـه ارمغـان آورده    نسل براي نسل حاضر و

نشيب به دسـت آمـده،    فراز و راه پراين هاي فراواني كه در  گردد تا تجربه مي
لـف نظـامي، فرهنگـي،    هـاي مخت  بهـره كدام،  از هر و گيرد مورد استفاده قرار

هـا   آن يـك از  هـر . به دست آيـد . . . آموزشي، عملياتي، اطالعاتي، تاريخي و 
بـراي  . ما داشته باشد سازي براي ملت عزيز تواند ارزش حياتي و سرنوشت مي

چند  طول هشت سال دفاع مقدس رخ داده هر نگارش و ثبت حوادثي كه در
 يعهاي گوناگون سم نشريه، برنامهه، جزوه، مقالكنون صدها جلد كتاب،  كه تا

هسـتند،   ارزش خاص خود كدام نيز داراي هر ارائه گرديده و بصري تهيه و و
نخواهـد بـود تمـام     آينده قـادر  ها چه درگذشته و چه در آن ولي هيچ يك از

حوادث مختلف عمليـاتي نظـامي را كـه بعـد از پيـروزي       ابعاد دفاع مقدس و
  .دنتصوير بكشبه هن اسالمي انجام پذيرفته، مي جايِ جاي انقالب اسالمي در

شود اثري است كه از خاطرات شهيد امير سـپهبد   كتابي كه مالحظه مي
-سـازي محـور بانـه    ت پـاك علي صياد شيرازي و فرماندهان وقـت در عمليـا  

  .آوري گرديده است جمع 1359طق اطراف آن در شهريور ماه سردشت و منا
 ازابتـدا تـا پايـان، بـه طـور      كتـاب را  براي توجيه خوانندگاني كه معموالً

 علـي صـياد   تـأخر بيـان خـاطرات شـهيد سـپهبد      خوانند، تقـدم و  منظم مي
همرزم ايشان، به ترتيـب زمـان حادثـه خـاطرات آورده      شيرازي و فرماندهان

  . مقام راويان خاطرات رعايت نشده است ترتيب درجه و شده و
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به اين نكته هم واقف  انيم ود نقص نمي را خالي از عيب و ضمناً كار خود
لذا  رفت؛گ بررسي قرار خواهد مورد نقد و هستيم كه اين كتاب پس از انتشار

 پذيرا بـوده و  چه بهتر كار پيشبرد هر پيشاپيش انتقادهاي صحيح و بجا را در
نهيم ودست خوانندگان عزيز را نسبت به ارائه تذكرات الزم بـه   ن ارج ميه آب

  .گرمي مي فشاريم
كـه بـا نظـارت    » گويـا  نجاتعلي صـادقي  2امير سرتيپ«دانيم از  مي الزم

م اي انجـا  اب زحمات و تالش خالصـانه شهيد صياد شيرازي در تدوين اين كت
اري نموده و از خداوند متعال خواستاريم كه به ايشـان و همـه   دادند سپاسگز

  .كساني كه ما را در تهيه اين اثر ياري نمودند پاداش نيك عطا فرمايد
  

  »شهيد سپبهد علي صياد شيرازي« هيأت معارف جنگ
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  اي كردستان
  سينه پر غرور تو

  ازتلخي روزگاران گذشته حكايت ها درخود دارد
  !چه صبر ستايش انگيزي داري اي سرزمين كهن

  اهريمنان، بلندي كوه هاي تورا تاب نياوردند
  پس، با انگشتان خود تيشه اي برساختند

  .بتراشند, ابلهانه تا بلنداي پرغرور تو را،
  اما تو همچنان سرافراز و پر غرور باقي ماندي

  

  دشت هاي پر وسعت تو
  كرد و از بخشيدگي بيكرانت حكايت مي خاطرتازگستردگي 
  .هايت را تاب نياوردند سبزينه دشت
  هاي مسموم خود برآن دميدند پس با نفس

  استواري قامت تو، اما
  نفس در سينه هاشان خشكاند

  دشت هاي پروسعت تو رويشي ديگر يافتسبزينه  و
  

  رزمندگان اسالم
  با قامتي استوار، انديشه اي ز ايمان

  بهر صيانت تو پيش آمدند
  و بر ستيغ كوه هاي بلندت

  گردن افراشتند
  عظمت ديرينه تو را پاس داشتند و
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  كار، اما هخام انديشان بيهود
  عظمت تو را نخواستند

  و بذر نوميدي دردل ها كاشتند
  ك معجزه را بنگرلي

  رها داسي شدكه آن بذ
  !و گردن ها را به درو گذاشت

  

  نگاه پر نجابت تو
  نشانه ها داشت از مظلوميت

  و از تاريخ كه محروميت تو را رقم زده بود
  دستان اميد بخش اسالم

  تورا دريافت  و برجراحت ديرينه ات مرهم نهاد
  !اي وسعت نجابت اينك چه پرشكوهي
  !ي اي دشت بي نهايتاينك چه پر غرور

  

  انديشه سياهكاران
  هاي پر صالبت تو ي كوه در سينه

  نقش تفرقه ونفرت مي نگاشت
  و تورا جدا از مام ميهن مي خواست

  لطف الهي اما
  آن نقش ها را بركند، و آن انديشه ها تباه ساخت

  

  !اي جايگاه راستان! اكنون تو اي كردستان
  پرنفرت و به دوريسرسبز و پر غروري، حقا كه از بديها 

  خش، آزادي و رهايي بهر تو هديه آوردبقرآن روشني 
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  در راه ايمان خويش پيوستگي يافتي را راه وخط امام
  پس

  پيوند جاودانه است»  رهبر« پيوند تو با 
  آزادگان ايران

  برتو درود دارند
  زيرا كه پيوند تو نشان اتحاد است

  اما
  تفرقه استي  نفاق دشمنانت، نشانه

  پس
  !واي مكمن دليران ! ي سرزمين شيرانا

  . . .د يياد شقايق هايت بادا هميشه جاو
  دكتريداهللا جاللي

  1375بهار        
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  چكيده
 -، جـاده بانـه   59تقريباً بعـد از پيـروزي  انقـالب اسـالمي تـا شـهريور       

سردشـت نيـز    داشت، به همين دليل شهر كنترل ضدانقالب قرار سردشت در
با هزينه  اين شرايط فقط پادگان سردشت در. دولتي نبودكنترل نيروهاي  در

تداركات نيروهاي مدافع  .سنگين نيروي انساني و مادي حفظ شده بود بسيار
زمـان   هر گرفت كه آن نيز در صورت مي بالگردبا و آن نيز فقط از راه هوا  در

هـوابرد شـيراز    55ه از تيپپياد 126اين شرايط به گردان در. نبود پذير امكان
سردشت و بـا پشـتيباني    -با حركت تاكتيكي از جاده بانه  مأموريت داده شد

ضمن پاكسازي و تـامين جـاده از نيروهـاي     ،منطقه ساير نيروهاي موجود در
پيـاده مسـتقر در پادگـان سردشـت از     146ان، نسبت به تعويض گـرد دشمن

حركت و  پادگان بانه از 13/6/59تاريخ  تون دراين س. همان تيپ اقدام نمايد
خسـارات   دشمن و تحمل تلفـات و  بعد از گذراندن حوادث و درگيري زياد با

وارد  20/7/59تـاريخ  بـاالخره در  ،كيلومتري 56مسير حدود قابل مالحظه در
ه اين عمليات شهيد سپهبد علي صياد شيرازي كـ  در. پادگان سردشت گرديد

دار بود همراه ستون بـود كـه    را نيز عهده آن زمان فرماندهي قرارگاه غرب در
   .اين كتاب بيان شده است خاطرات ايشان و چند همرزم شهيد در

مطالعه چگونگي اجراي اين عمليات روشنگر بخشي از تاريخ نظامي ايـن  
ر شرايط حاكم بـر زمـان   پهناور ايران اسالمي د زمينركشور در قسمتي از س

اميـد   كشـور بهره برداري از آن براي فرزنـدان ايـن    باشد كه ثبت و حادثه مي
  .است مفيد واقع شود
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 مقدمه  \21

  مقدمه
  

  نگاهي به كردستان پس از پيروزي انقالب اسالمي
سياسـي انقـالب     -از اهم حوادث شوم و ناگواري كـه درتـاريخ نظـامي    

ي  تـوان بـه وقـايع منطقـه     ي رخ داد مياسالمي پس از پيروزي انقالب اسالم
كـه ريشـه در    كـرد ) مـردم (و ) خلـق (به نام  هايي گروه. كردستان اشاره كرد

ديني نيز  هاي ضد قدمت چند دهه خيانت و ارتباط با بيگانگان داشتند و مايه
نظريه پردازان آنها كامالً  مش، اهداف و سوابق گردانندگان و مرامنامه، خط در

هـاي دولتـي، يـورش مسـلحانه بـه       امـور سـازمان   دخالـت در  بـا . مشهود بود
هاي نظامي جهت دسـتيابي بـه سـالح و مهمـات بيشـتر،       ها و پادگان پاسگاه

با ترفندهاي خود حتي گروهي از افراد بـومي و سـاده   . . . غارت بيت المال و 
پس از تطميـع   جمع كردند و هاي گوناگون به دور خود لوح منطقه را با حيله

 دولتي كه بـه منظـور برقـراري آرامـش و     هايمقابل نيرو يد، آنها را درتهد و
  .امنيت در منطقه حضور داشتند، قراردادند

 پيروزي انقـالب، بـه ويـژه در    روزهاي پس از با شرايط به وجود آمده در
پـي تقليـل خـدمت     ها از سـربازان در  خالي شدن پادگان و 1358اوايل سال 

انضـباطي كـه بـه     انضباطي و يا كم ، شرايط بيسال به يك سال سربازي از دو
ها به وجـود   خانه خارج از سرباز داخل و ها در واسطه فعاليت هواداران گروهك
يش شهرهاي كردنشـين را بـيش از پـ    مني درآمده بود، عواملي بودند كه نا ا

  .زدند دامن مي
دولت نوپاي جمهوري اسالمي نيز از برخورد شديد نظـامي و توسـل بـه    

نمود  جهت سركوبي مخالفين با توجه به اهداف وااليي كه نظام دنبال مي زور
ايـن   ها بر  ورزيد و تمام تالش االمكان خودداري مي و بدان اعتقاد داشت، حتي
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فصـل شـود و بـا بـاالبردن      حـل و  ا اين مسئله به صورت مسالمت آميزبود ت
ـ     سطح آگاهي ب دشـمنان  هاي مردم منطقه، آنها را بـه خطرهـايي كـه از جان

نيروهاي نظامي و  ،با اين انگيزه دولت. خبر سازد كرد، با اسالم تهديدشان مي
تنهـا وظيفـه حفـظ     ،مرحله اول مأموريت خـود  انتظامي حاضر در منطقه در

 مقابلـه جـدي   از ها را به عهده داشتند و برقراري امنيت داخل شهر ،ها پادگان
گذشت نه تنها  چه زمان مي ا هرام. كردند نظامي با نيروهاي مخالف پرهيز مي

شد، بلكه نيروهاي مخالف گستاخ ترشده، با سوء استفاده  بهبودي حاصل نمي
حتي  افزودند و هاي خود، مي ي فعاليت بردباري نظام، بر دامنه نيت و حسن از

امـوال آنهـا روي    دفاع و قتل و غارت جـان و  به ارتكاب جنايت عليه مردم بي
و سـقوط   ي كشور نهايت تجزيه ي اهداف شومشان، درراستا آوردند كه در مي

هاي مزبور  سرانجام كارگروهك. پروراندند مي سر نظام جمهوري اسالمي را در
 هـا و  حساس شهرها يورش بردند، بانـك  به جايي رسيد كه مسلحانه به مراكز

بـه گلولـه بسـتند،     مـردم بـي دفـاع را    هاي شهر را غـارت كردنـد و   فروشگاه
هاي نيروهاي نظامي متعهد  فداكاري آن شرايط مقاومت و در گرطوري كه ا به

سايرنيروهاي داوطلـب اعزامـي بـه منطقـه نبـود،       هاي منطقه و داخل پادگان
 هـا از  آن ديگر مناطق كشور، توسط همين گروهـك  شايد پس از كردستان و
  .گرديد بزرگ اسالمي جدا مي پيكر كشور

حفـظ   تـا بـه منظـور ثبـت و     دارد مـا را بـرآن مـي    ،ديني تكليف ملي و
اوراق  خون خود بـر  هاي همه رزمندگاني كه با خودگذشتگي از ها و ايثارگري

تأييد نهادند بـه بيـان    زرين استقالل و آزادي اين ناحيه از ميهن اسالمي مهر
انـدكاران   دسـت  چگونگي اين عمليات و همچنين تحرير خاطرات طراحـان و 

 زمـان از  ا مبـادا گـردش ايـام و غبـار    ي بزرگ بپـردازيم تـ   اصلي اين حماسه
طوفـان نسـيان، مشـعل     اي بكاهـد و  ذره ،هـا  درخشندگي آن همه پـايمردي 
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توانـد روشـنايي    اين نبردهاي آزادي بخش را كه مـي  رفته در تجربيات به كار
  .بخش راه آيندگان باشد به خاموشي بكشاند

 شـت در سرد -چگونگي آزادسازي محوربانه  شرحي از كتاب حاضر نيز با
خودگذشتگي، شـجاعت   مردانگي، از ، سند ديگري است بر1359شهريور ماه 

اسـالمي   فداكاري فرزندان اين مرز و بوم براي حفـظ يـك پـارچگي كشـور     و
 افزايش تجربيات و اميد كه اين اقدام موجب رضاي پروردگار سبحان و ؛ايران

  .ستيز اسالم گردد فرهاي رزمندگان ك دانستني
  

  13/6/59سردشت و مناطق اطراف آن  –زي و بازگشايي محور بانه عمليات پاكسا
 منطقــه كردســتان بــه ويــژه در درپــي ضــدانقالب در هــاي پــي شكســت

ديگر محورهايي  محورهاي مواصالتي سبب شد تا نيروهاي شكست خورده در
كه پاكسازي نشده بود تجمـع كـرده و پـس ازسـازماندهي مجـدد اقـدام بـه        

مردم منطقه تنـگ كـرده و    به طوري كه عرصه را بر. فعاليت مسلحانه نمايند
اين محورهـاي بسـيارمهم،    يكي از. امن بزنندناامني منطقه د بيش از پيش بر

ي، اقتصادي و رواني منطقـه نيـز بـه    اوضاع اجتماع. سردشت بود -محور بانه 
 هر انقالب با عوام فريبي در بين مردم نفوذ كرده و اي بود كه عناصر ضد گونه
سوادي و نا آگاهي اكثرمـردم منطقـه، ضـعف     بي. شدند يتي را مرتكب ميجنا

و مسموم ضدانقالب عـواملي بـود    تر تبليغات گسترده از همه مهم اقتصادي و
هـاي   گروهـك . داد تا اوضاع را بيش از پيش بحراني كنـد  كه دست به هم مي
ـ     ضدانقالب اگر چه از ي لحاظ اعتقادي اختالف نظرهـاي بنيـادي داشـتند ول

كردنـد تـا    مي انقالب بودند و تالش ي آنها دشمنان قسم خورده اسالم و همه
بـين   منطقه كمرنگ نمايند و يا بكلي از طوري شده حاكميت دولت را در هر

چنـين شـرايطي    در. دست يابنـد  بدين وسيله بتوانند به مطامع خود ببرند و
نيروي زميني واحدهاي  دستور كار سردشت در -بود كه پاكسازي محور بانه 
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آن منطقـه   گرفت تا ريشه شرارت را در بودند قرار منطقه حاضر ارتش كه در
سردشت اگر چـه تنهـا عمليـات     -عمليات پاكسازي محوربانه . نيز بخشكانند
آمـد كـه    آن منطقه نبود اما يكي از عمليات هاي به حساب مي انجام شده در

رتــوان ارتــش اســالم اختيــار رزمنــدگان پ بــه دنبــال آن كنتــرل محورهــا در
  .شود گرفت كه دراين كتاب به بررسي چگونگي آن پرداخته مي قرارمي

  

  شروع عمليات منطقه قبل از هاي ضدانقالب در وضعيت گروهك
شـامل حـزب دمكـرات، حـزب     (عالوه بر چهار گروه عمده ي ضدانقالب 

كـه  ) هاي فدايي خلق، شـيخ عزالـدين حسـيني و هـوادارانش     كومله، چريك
، كردنـد  بـه صـورت گسـترده فعاليـت مـي      مسلح آنهـا نيـز درمنطقـه   عناصر 
هاي ديگري نيز هرچندكوچك تر وكـم اهميـت تـر درمنطقـه  فعاليـت       گروه
ي ديگـري   كه شاخه مان پيكار به سركردگي اشرف دهقانكردند نظير ساز مي

ا كـه خـود ر   گروهك خبـات همچنين  شد و هاي فدايي محسوب مي ازچريك
امـر جـالل الـدين     تحـت  دانسـت و  منتسب به هواداران سازمان منافقين مي

  .به فعاليت مسلحانه مشغول بود) برادر شيخ عزالدين حسيني (حسيني 
البته همزمان گروه ديگري به سركردگي يكي از فرزنـدان شـيخ عثمـان    
نقش بندي حزبي را بنام سپاه رزگاري يا به اصـطالح رسـتگاري تشـكيل داد    

اتوجه به سوابق شخصي شيخ عثمـان بـه هـيچ وجـه از پايگـاه مردمـي       كه ب
تضـادي  . برخوردار نبود و درنتيجه مورد استقبال مردم منطقه نيز قرارنگرفت

هـايي را   كه درايدئولوژي بين اين حزب وحزب كومله وجود داشـت درگيـري  
ن بين آنها بوجود آورد كه دامنه ي آن به شهرهاي سنندج، مريوان و كاميـارا 

همچنين گروه ديگري در مناطق پاوه، نوسـود و قصرشـيرين   . نيز كشيده شد
 اقدام به فعاليت مسلحانه كرد كـه ايـن گـروه خـود را طرفـدار سـاالرجاف و      
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دانست ولي داراي ايدئولوژي خاصي نبود و برحسب  نظري مي كدخدا محمود
  .منافع شخصي خود عمل مي كرد زمان و

هاي سياسي، تبليغاتي  فعاليتبر ها عالوه  ي اين گروهك با اين حال همه
دادند با تشكيل  جهت تضعيف نظام مقدس جمهوري اسالمي انجام مي كه در
انتظـامي حملـه    هاي نظامي و پايگاه ها و هاي مسلح غيرقانوني به پادگان گروه
   .ندپرداخت چپاول مي ت وكردند و به غار مي

ي كردستان به دسـت   طقهمن چندين پايگاه ضدانقالب در اينكهبا وجود 
توانمند رزمندگان اسالم به خصوص پرسـنل قهرمـان نيـروي زمينـي ارتـش      

هـا در   آن هجمهوري اسالمي ايران پاكسازي شده بـود ولـي فعاليـت مسـلحان    
اي را مرتكب  تازه همچنان ادامه داشت و هر روز جنايت سردشت -بانه  محور
  .شدند مي

  

  سردشت - بانه مناطق دراستعداد ضدانقالب  گسترش و تركيب،
هاي منحله براي كسب برتري و ايجـاد اهـرم    يك از احزاب و گروهك هر

فشارعليه نظام وهمچنـين بـه منظـور ايجـاد رعـب و وحشـت در منطقـه ي        
عمليات اقدام به سازماندهي گروه هاي مسلح غيرقانوني درمحـدوده ي خـود   

درمنطقـه تحميـل   نموده و تالش كردند تا بازور اسلحه حاكميـت خـويش را   
كنند و لذا با همان گروه هـاي مسـلح بـه نيروهـاي دولتـي و مراكزحسـاس       
اقتصادي، اجتماعي حمله ورشدند كه بخشي از تشـكيالت عمـده ي نظـامي    

  :آنها به شرح زير بوده است
هيـز يـا بـه    21ب منحله دمكرات كردستان شـامل  تشكيالت نظامي حز. 1

سـتان و كرمانشـاه   ، كردربايجـان غربـي  هـاي آذ  اصطالح گردان بود كه دراستان
ي سردشـت،   ها شامل هيز معـين درمنطقـه   تعدادي از اين گردان پراكنده بودند

داشتند  بانه حضور ي وردي درمنطقه 71بط تا بانه و هيزهيزميندشم درمنطقه ر



 در كمينگاه دشمن / 26

حمايـت و   از آنهـا  كه البته واحدهاي ديگـري دراطـراف منطقـه درموقـع لـزوم     
كردند كه از جمله آنها هيزبرگيري يا به اصـطالح گـردان مقاومـت     پشتيباني مي

محلي بود كه به صورت  مخفيانه در روستاهاي كردنشين حضـور داشـتند و بـه    
ركاتي و همچنين كسـب اطالعـات   ب درجهت هواداران و كمك هاي تدانفع حز

ي كمـك بـه ديگـر    فعاليت مي كردند و درصورت لـزوم بـه طـور مسـلحانه بـرا     
  .عناصرهيزها به خصوص در زمان درگيري وارد عمل مي شدند
سردشـت   -بانـه   هيزهاي مسلح حزب منحله دمكرات مسـتقر درمحـور  

وردي  81داراي استعدادهاي مختلفي ازلحاظ توان رزمي بودند از جمله هيـز 
نفـر كـه درمنطقـه ي     150به سركردگي فتاح خان احمدي با اسـتعدادحدود 

لك با بـه اصـطالح    3نه و محورهاي اطراف آن پراكنده بود و داراي عمومي با
انـدازهاي   تجهيزات وسالح هاي اين هيزعبـارت بـود از خمپـاره   . گروهان بود

م،  م 57، بازوكاوتفنـگ 50تيربـار كـاليبر   106م، تفنگ م 60م،  م81م،  م 120
 و 77 آرسـي  پـي  سـيم  ، بـي 7جـي  انداز، آرپـي  نارنجك قناسه و سالح انفرادي

عراده  5ي عمومي بين بانه تا سردشت حدود  منطقه ، همچنين در6آرسي پي
م دراختيار اين گروه از ضدانقالب بـود كـه ازپادگـان مهابـاد بـه       م 105توپ 

  .دادند را تغييرمي ها مواضع آن يك بار روز چند هر يغمابرده بودند و
صـل  انفر به سركردگي مالحسن شـيوه   200هيز معين با استعداد حدود

ادامـه   ي عمومي سردشت و محورهاي اطراف پل فلزي و كلتـه  منطقه كه در
لـك بـود وتجهيزاتـي مشـابه تجهيـزات هيـزوردي        4داراي  اين هيـز . داشت

  .دراختيار داشت
نيستاني كـه   نفر به سركردگي احمد 180هيز مينه شم به استعدادحدود

ــا ربــط و همچنــين  كلتــه ي پراكنــدگي آن ازمنطقــه عمــومي پــل دامنــه ت
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لـك بـود و    3ايـن هيـز داراي   . ازمحورهاي شمالي منطقه تا بانه ادامه داشت
  .همانند سايرهيزها از تجهيزات وسالح هاي متنوعي برخوردارد بود

زحمتكشـان   امي حـزب منحلـه كوملـه يابـه اصـطالح     تشكيالت نظـ . 2
ي عمـومي   ايـن هيزهـا در منطقـه   بود كه تعدادي از  شامل ده هيز نكردستا

سردشت بـه سـركردگي    -جمله گردان بانه  ، ازندبانه پراكنده بود -سردشت 
 نفـر كـه مقراصـلي آن درمحورچومـان و     45 رئوف پرستار به استعداد حـدود 

  . سرد بود كاني
سقز كه بيشتر درمنطقه ي عمـومي بانـه    26هيز  عالوه برآن عناصري از

  .نفر مي رسيد 15ا به حدودپراكنده بود و تعداد آنه
هاي فدايي خلق شاخه كردستان كه استعداد  تشكيالت نظامي چريك. 3

درمنـاطق   به سركردگي اشـرف دهقـان   نفر بود و 50عناصر مسلح آنها حدود
  .سردشت پراكنده بودند -عمومي سقز 

هـا   تشكيالت نظامي گروهك منافق شاخه كردستان كـه اسـتعداد آن  . 4
ي عمومي بانه  نفر و به سركردگي رحمان مراغاني بيشتر درمنطقه 24درحدود

  .سردشت پراكنده بودند -
اوضاع  منطقه و هاي ضدانقالب در سازماندهي و تركيب مسلحانه گروهك

ها به وجود آورده بودنـد يـك حركـت قاطعانـه      نابساماني كه عناصر مسلح آن
درآن مقطع زماني ضروري ساخت سردشت را  -درجهت پاكسازي محور بانه 

  . پردازيم آن مي ادامه به شرح كه در
  

  براي اجراي عمليات پاكسازي تركيب واستعداد نيروهاي خودي مستقر درمنطقه
تركيب واستعدادنيروهاي خودي حاضر درمنطقه كه درقالب يـك گـروه   

 126گـردان  : د عبـارت بـود از  رزمي براي اجراي عمليات پاكسازي شده بودن
انـك اسـكورپين،   ت 215از گـردان   هوابرد شيراز، دسته سوار زرهي 55ازتيپ
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ن اراك،  دسـته  نوهـد، گروهـان سـپاه پاسـدارا     23تيم نيرو مخصـوص تيـپ  
كبري و  بالگردفروند  6به استعداد  تيم هوانيروز, مهن 447مهندسي ازگردان

پايگاه از هوايي  ناظر ،بانه م در م 105، آتشبار توپخانه 214كوپتر ليفروند ه 4
وظيفـه   ،سوم شكاري همدان، يگـان هـاي فـوق در قالـب يـك گـروه رزمـي       

سردشت رابه عهده گرفتند و اين درحالي بـود كـه يـك     -پاكسازي محوربانه 
حمزه درپادگان بانه و همچنين يـك گـردان    21لشكر  گردان تقويت شده از

  .هوابرد شيراز درپادگان سردشت مستقر بود 55تيپ تقويت شده از
  

  چگونگي اجراي عمليات 
سردشت كه منجر به  - افزايش فعاليت ضدانقالبيون به خصوص درمحوربانه 

مزبور گرديد باعث شـد تـا هـيچ گونـه      شهر مواصالتي بين دو بسته شدن محور
مسير  تنها از سردشت پادگان آن جاده صورت نگيرد و لذا پشتيباني از ترددي در

 از. برداشـت  ميسر بود كه هزينه سـنگيني را در بالگرد آن هم با استفاده از  هوا و
هـا و محورهـاي مواصـالتي منطقـه بيـانگر حاكميـت        جاده طرفي عدم تردد در

 - چه زودتر جاده بانه  گرديد تا هر لذا تدبيري اتخاذ. ضدانقالب در آن منطقه بود
 هـا از طريـق زمـين و    كليه تداركات و تعويض يگـان  سردشت بازگشايي گردد و

هـوابرد مأموريـت داده شـد تـا بـا       55تيـپ دنبال آن بـه  ه ب. صورت گيرد جاده
ر درمنطقه و بـا انجـام يـك عمليـات     گيري ازاستعداد سايريگان هاي مستق بهره

سردشت ازلـوث وجـود ضـد     -  بازگشايي محور بانه ضربتي نسبت به پاكسازي و
انقالب اقدام نمايد و پس ازآن شهر سردشت وارتفاعات اطراف آن را نيز پاكسازي 

 126بدين منظور گـردان  . كند و گردان مستقر در سردشت را هم تعويض نمايد
 آرين از شيراز به سنندج و ازسنندج به سـقز و غالم هوابرد به فرماندهي سرگرد 

شـكل   126گروه رزمـي   ،بانه با تقويت اين گردان يتاً به بانه اعزام گرديد و درنها
  .گرفت و آماده اجراي عمليات شد
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  1خاطرات شهيد سپهبد علي صياد شيرازي
  

  فرماندهي قرارگاه غرب
ي كردستان مسئوليت خاصـي بـه    وجود آن كه در ابتداي ورود به منطقه با

 منطقه تحت عنوان شيندرااين  لين عمليات درعهده نداشتم ولي پس از انجام او
هاي مختلفي به صورت موقت  سردشت مسئوليت - تا عمليات پاكسازي محوربانه 

پاكسازي محورها انجام  ها در به من سپرده شده كه عمدتاً به عنوان جلودار ستون
 كشور به من واگـذار  كه مسئوليت فرماندهي قرارگاه غرب كردم تا اين وظيفه مي

كرمانشـاه و بخشـي از اسـتان     ،هـاي كردسـتان   اين قرارگاه تمامي استان. گرديد

                                                 
ديده بـه  ) خراسان شمالي(در شهرستان درگز  1323شهيد سپهبد علي صياد شيرازي در سال   - 1

پس از طي دوره دانشكده جهت دوره مقدماتي . ري گرديدوارد دانشكده افس 1343جهان گشود و در سال 
توپخانه به مركز توپخانه اصفهان اعزام گرديد و پس از طي دوره مقدماتي به لشكر تبريز واگذار، سپس بـا  

  .زرهي منتقل و خدمت خود را در آن لشكر شروع نمود 81يگان مربوطه به لشكر
عازم آمريكا شد و پس از طـي دوره بـه   برداري  جهت طي دوره تخصصي نقشه 1352در سال 

  .عنوان استاد در مركز آموزش توپخانه به تدريس پرداخت
هـا   هاي اسالمي خود را گسترش داد و به واسطه همـين فعاليـت   همزمان با خدمت در اصفهان فعاليت

زندان خارج شد و ماه از  بهمن 22قبل از پيروزي انقالب، بازداشت شد و به زندان انفرادي منتقل گرديد كه در 
  .اي كار بازسازي ارتش را آغاز كرد اهللا خامنه حضرت آيت مقام معظم رهبرياز همان زمان در ارتباط با 

. وارد منطقه شد و به ياري دكتر چمران شتافت در اولين مأموريت داوطلبانهبا آغاز بحران در كردستان 
در زمان رياسـت جمهـوري شـهيد رجـايي     . به فرماندهي عمليات غرب كشور منصوب گرديد 1358در سال 

) ره(با حكم امام خميني  9/7/60پس از شهادت امير سرلشكر فالحي در . قرارگاه عملياتي غرب را تشكيل داد
هـاي   سالي كه فرماندهي نزاجا را بـه عهـده داشـت عمليـات     5به فرماندهي نيروي زميني انتصاب و در مدت 

و در را فرمانـدهي نمـود    ها عمليـات ديگـر   المقدس و ده المبين، بيت القدس، فتح ساز طريق بزرگ و سرنوشت
به درخواست رئيس ستاد فرماندهي كل  1368به عضويت شوراي عالي دفاع درآمد و در سال  23/4/65تاريخ 

بـه   1372قوا و موافقت مقام معظم رهبري به سمت معاونت بازرسـي سـتاد كـل منصـوب و در شـهريورماه      
و سرانجام در تـاريخ  . به درجه سرلشكري نائل گرديد 1378ماه  فروردين 16كل منصوب و در جانشيني ستاد 

  . خورده اسالم و انقالب ترور و به فيض عظميم شهادت نائل آمد توسط دشمنان قسم 1387سال  فروردين 21

29 
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. و همچنين استان ايالم تا مهران را تحت پوشـش خـود داشـت    آذربايجان غربي
پاوه  شد و تا محور ع ميجوانرود شرو - البته بيشتر فعاليت ما از قسمت اورامانات 

  .يافت و همچنين استان كردستان امتداد مي
سـوي رئـيس جمهـوري وقـت      كه سنندج پاكسـازي گرديـد از   اين پس از

 نيـز حضـور   اي كه تيمسـار ظهيرنـژاد   درجلسه. شدم به تهران احضار) صدر بني (
شما  ،شده شهرهاي منطقه آزاد ا ازحال كه سنندج و چندت: صدرگفت داشت بني
بايد يك قرارگاه : گفتم. ريزي كنيد تا بقيه مناطق هم پاكسازي شود برويد برنامه

هـاي مسـتقر    لشـكرها و يگـان   ،قرارگـاه  آن طريق منطقه تشكيل بدهيم تا از در
. ها دركنترل قرارگاه باشند اين يگانكه لذا الزم است  منسجم كنيم و درمنطقه را

ي سـرگردي دارد و بـا ايـن     او درجه: صدرگفت پاسخ به بني در ظهيرنژاد تيمسار
.  تواند چنين مسئوليتي را به عهده بگيرد مگر اينكه به او درجه بدهيم درجه نمي

 شود به او داد تا بتواند كـارش را انجـام دهـد هـر     ي ميا چه درجه: صدرگفت بني
درجه موقـت   بايد دو: گفت تيمسار ظهيرنژاد. زم است به او بدهيداي كه ال درجه

صـدر   بنـي  تاين پيشنهاد مورد موافقـ . به او بدهيم تا بتواند كارش را انجام دهد
درجه موقت  دوهم خيلي سريع اقدام كرد و رسماً  قرارگرفت و تيمسار ظهيرنژاد

ي سرهنگي به نيروي زميني رفتم و درآنجـا مسـئوليت    درجه به من داد و من با
قرارگاه را تشكيل دادم و بـه دنبـال   . به طوررسمي به من واگذارشد قرارگاه غرب

 23تيـپ عناصري از زرهي به همراه  16لشكر بخشي از و 28و  81آن لشكرهاي 
ريزي  با برنامه. مستقر بودند تحت امر قرارگاه غرب قرارگرفتند نوهد كه در منطقه

پي آن چنـد   قرارگاه غرب چند عمليات موفق پاكسازي را انجام داديم كه در در
ـ     از محور مواصالتي و تعـدادي  دره، سـقز و بانـه   شـهرها از جملـه مريـوان، ديوان

عي از سردشـت كـه بخـش وسـي     - به خصوص محوربانه . پاكسازي و آزاد گرديد
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 نياز به اين داشت كـه در  انقالب دراين محور متمركز بود و فعاليت مسلحانه ضد
  .اسرع وقت پاكسازي شود

  

  اوضاع وخيم سردشت
يـره  آن روزها اوضاع سردشت آن قدر وخيم و اسفبار بـود كـه لفـظ جز    در

تنها فعاليت نيروهاي نظامي درآن شهر خالصه . خون را بر روي آن گذارده بودند
هوابرد كه آن  55تيپاي توسط يك گردان تقويت شده از د به پدافند نقطهمي ش

بقيه شهركه . هم منحصراً نگهداري وحفاظت ازپادگان سردشت را به عهده داشت
هم خوب  البته گردان. ضدانقالب قرارداشتمشرف به پادگان آنجا بود در كنترل 

اين حال وضعيت موجود با  .قدرت تمام پادگان را حفظ مي كردو با  كرد كار مي
گرفـت و   از طريق هوا صـورت مـي   ها يگانغير قابل تحمل بود؛ زيرا تمام ترابري 

 مـأمور مسـتقر در پادگـان سردشـت    بالگرد به گـردان  قه و مهمات به وسيله وآذ
گرفت آن هم  صورت مي بالگردهم به وسيله   حتي تعويض گردان. شد رسانده مي
ي سنگيني را هم به دنبـال   مشكالت هزينه قز به سردشت كه عالوه براز شهر س
چنـين   در. رفـت  المـال بـه هـدر مـي     بدين ترتيب بخش زيادي از بيت داشت و

سردشت براي من به صورت يك آرزو درآمده بود  - شرايطي پاكسازي محور بانه 
  .و پيوسته مترصد فرصتي بودم تا به اين وضع خاتمه بدهم

  

  براي اجراي عمليات زمان مناسب
را كـه   146رد قرارشد بـه سردشـت بـرود و گـردان    هواب پتي 126گردان

مشغول انجام مأموريت بود عوض نمايد و مسئوليت حفظ و نگهداري پادگـان  
من اين زمان را بهتـرين فرصـت بـراي پاكسـازي     . را به عهده بگيرد سردشت

نيروي زميني تماس گرفتم و گفتم  لذا با سردشت تشخيص دادم؛ -جاده بانه 
جـا بـه جـا     بـالگرد بـا   طريـق هـوا   مثـل گذشـته از   را 126كه ديگر گردان 



 در كمينگاه دشمن / 32

. كنيم، بلكه گردان بايد خود را آماده كند تا از راه زمين به سردشت برود نمي
مسـير را پاكسـازي كـنم و بـراي      ،تصميم من اين بود كه توسـط آن گـردان  

. طور هم شـد  جا خاتمه بدهم كه تقريباٌ همان شه به وضعيت نابسامان آنهمي
به فرماندهي سرگرد آرين ازشـيراز وارد سـنندج شـد واز     هوابرد 126گردان 

  .آنجا گردان را به سقز وسرانجام به بانه هدايت كردم
اش را احضـار كـردم و اوضـاع     پس از اينكه گردان  به بانه رسيد فرمانده

بـه طـرف    شـما بايـد از راه زمـين   : گفتم مالً برايش توجيه نمودم وآنجا را كا
اگرچـه  . وجود ضدانقالب پاكسازي نماييد ا ازسردشت حركت كنيد و جاده ر

اي بـود امـا بـه خاطرحساسـيت      گـردان بسـيار مجهـز و ورزيـده     126 گردان
مأموريت با هم آهنگي سرگرد آرين كه فرماندهي گردان را به عهـده داشـت   

ي خـودرو شناسـايي    يـك دسـته  . به تقويت هرچه بيشـتر آن كـردم   مبادرت
اسكورپين، يك تيم ازكاله سبزهاي نيروي مخصوص به فرماندهي سـتوانيكم  

را بـه   2جعفـري  ..ا فـتح  و يك گروهان پاسدار به فرماندهي بـرادر  1اصغرنوري
عقـب دار سـتون    مأمور نمودم تا به عنـوان جلـودار و پهلـودار و    126گردان 

چند خودرو و تريلـر حامـل تجهيـزات و    . درطول مسيرگردان راحمايت كنند
بدين ترتيب يك گروه رزمي ورزيده و مجهـز  . مهمات هم به ستون اضافه شد

  .براي انجام مأموريت پاكسازي آماده گرديد
  

  آغاز درگيري در حوالي روستاي سيد صارم
. سـمت سردشـت شـروع شـد     از بانه به 13/6/59حركت ستون درمورخه 

درآن زمان احساس اضطراب وتشويش شديدي مي كردم به همين دليل دربانه 

                                                 
 .آمده است 129معرفي نامبرده در صفحه .  1
 .خاطرات وي درصفحات بعد آمده است.  2
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بـيش از يـك سـاعت ازحركـت سـتون       . ماندم تا از نزديك مراقب اوضاع باشـم 
 كيلومتري شهربانه و درآخرين پـيچ روسـتاي سيدصـارم    17نگذشته بود كه در

 نفـر از  انفجار مين چند اثر به مين برخورد كرده و درخودروحامل گروه پيشرو 
اثر اين واقعه گروه پيشرو عمـالً   در. هم ازكار افتاد ها مجروح شدند و خودرو آن

 مـدتي بعـد  . دادم آنهـا را بازگرداننـد   دسـت داد لـذا دسـتور    كارآيي خود را از
گرفـت و  ي كه پشتيباني ستون را به عهده داشت مورد اصابت گلولـه قرار بالگرد

به علت بروزاين حوادث ستون متوقف . سقوط كرد و خلبانانش هم شهيد شدند
شد اما مدتي بعد سرگردآرين با من تماس گرفت وگفت براي ادامـه مأموريـت   

به ستون دستورادامه حركت راصادر كردم، امـا بـازهم مـدت    . كامالً آماده است
) گردنـه كوخـان   (كيلومتري سردشـت   23زيادي ازحركتش نگذشته بود كه در

  .دركمين دقيق وحساب شده ضدانقالب قرارگرفت و متحمل خساراتي شد
  

  به محل درگيري رفتم بالگرد با
بـه محـل    بـالگرد پس از با خبرشدن ازاين موضوع تصميم گـرفتم سـريعاً بـا    

نفـر از بـرادران سـپاه     9بـودم كـه حـدود    بالگرددرحال سوار شدن . درگيري بروم
رساندند و درخواست كردند كه آنها هـم همـراهم    بالگردپاي  سراسيمه  خود را به

زمـاني كـه روي منطقـه رسـيدم     . بيايند كه پس از صحبتي مختصرموافقت كردم
وازباال به ستون نگاه كردم وضع بسيار متشنج و به هم ريخته بود تعدادي مشـغول  

بنشيند زمين  گفتم وسط ستون به بالگردبه خلبان . حمل مجروحين و شهدا بودند
  .ستور دادم به سرعت آنجا را ترك كندو پس ازپياده شدن د

  

  به دست آوردن نقشه كمين از جيب يكي از عناصر ضدانقالب
انقالبيـون   يكي از ضد. صحنه جالبي برخورد نمودم كه پياده شدم با بالگرد از
 .آوردنـد  ي پا به سختي مجروح شده بود دستگيركرده و به عقب مـي  ناحيه را كه از
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ه به سرعت به طرفش رفتم و سعي كردم كه بـا او صـحبت   ني اين صح با مشاهده
 تنها توانست با اشاره دست بفهماند كه مدركي را زد و كنم ولي به سختي حرف مي

ي كميني  نحوه هايش يك كروكي از چگونگي و بازرسي جيب بعد از. جيب دارد در
 نظر نظامي بسـيار  كروكي مذكور از. آنجا به نيروهاي ما زده بودند پيداكردم كه در
 در. افراد متخصص و دوره ديـده اسـت   رسيد كه كار دقيق بوده و به نظر مي فني و

استتارآن قدر دقيق و ماهرانه رعايت گرديـده بـود كـه     اختفاء و ،اجراي اين كمين
 كه ضدانقالب براي كمين به نيروهـاي مـا   متري هم سنگرهايي را 5حتي ازفاصله 
 آن صـحنه مـات و   بـا مشـاهده آن كروكـي و   . ود قابل تشخيص نبـود حفر كرده ب

برعكس، تعـدادي   مبهوت شدم كه چگونه ضدانقالب نتوانسته ستون را نابود كند و
اسـارت داشـتيم و از نفـرات ورزيـده آنهـا هـم بـه حسـاب          در ضد انقالبيـون را  از

  .عمليات داشتمبه هرحال ستون را دوباره سروساماني دادم و قصد ادامه . آمدند مي
  

تأمين ارتفاع سمت راست گردنه كوخان و حمله شبانه ضداتقالب در پنـاه  
  گوسفندان

. جدداً بر روي ما اجـراي آتـش كـرد   م ،ضدانقالب ،ارتفاع سمت راست از
را  ١خليليغالم براي پاسخ به آنها تعدادي ازپرسنل هوابرد وكاله سبز ازجمله 

بـاالي آن ارتفـاع پيشـروي    به طـرف  حركت  با اجراي آتش و انتخاب كردم و
گرچه موفق شديم ضدانقالب را از باالي آن ارتفاع عقـب بـرانيم امـا    نموديم، 

براي كسب اين موفقيت وقت زيادي را ازدست داديم به طوري كه عمليات ما 
  .تا غروب آن روز ادامه پيداكرد

روري خود و مايحتاج ض مارتفاع پايين بيايي داد كه از ه نميديگر زمان اجاز
طرفـي هـم    غيره از داخل ستون تهيه نماييم و از پتو و ا نظير مهمات و غذا ور

                                                 
 .آمده است  83طرات وي در صفحه خا. 1
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توجه بـه آنچـه گفتـه     با. كرديم بايستي ارتفاع را با چنگ و دندان حفظ مي مي
آرين تماس گرفتم  با سرگرد بود امكانات همان جا باالي ارتفاعرغم كم شد علي

ما هـم وضـعيت   يين نخـواهيم آمـد و شـ   ديگر پـا  مانيم و وگفتم شب را باال مي
  .مراقب خود باشيد ستون را مرتب كنيد و با اتخاذ پدافند دورتا دور

در باالي ارتفاع نيز پرسنل را كامالً توجيه كردم تا با همان مهمات كمي 
ه دستورمن كه دراختيار دارند نهايت بهره برداري را به عمل آورند و فقط بنا ب

به تدريج شـب از راه رسـيد و تنهـا مـا بـوديم و      . دننندازي كامبادرت به تير
قدرت توكل و استعانت از خداي متعال، زيرا بـا آن همـه كمبـود و خسـتگي     

 هـر  در! توانسـتيم بكنـيم   وبي اطالعي از چگونگي عملكرد ضدانقالب چه مـي 
برابـر   حال با انجام بعضي از اقدامات پيشگيرانه منطقي خود را براي دفـاع در 

ناگهـان صـداي زنگولـه     درآن شـب تاريـك  . قالب آمـاده كـرديم  نحمله ضـدا 
گوسفندان وبزهاي گله اي كه از دوردست به ما نزديـك مـي شـد سـكوت را     

با نزديك شدن گله شك كـردم كـه احتمـال دارد ضـدانقالب     . درهم شكست
  .دراين گله نفوذكرده و با اين حيله قصد نزديك شدن به ما را داشته باشد

يعاً به افراد هشداردادم و به آنها سـفارش هـاي الزم كـردم    به همين دليل سر
پس ازگذشت زمان كوتاهي معلوم شد كه . وگفتم فقط بنا به دستورتيراندازي كنيد

ابتدا بـه  . ناگهان ازداخل گله به سمت ما تيراندازي كردند. حدسم كامالً درست بود
فقـط   معلوم نيست و مـا اريك است و چيزي تيراندازي نكنيد زيرا هوا ت: افراد گفتم

هـاي   اما بـه محـض اينكـه آتـش دهانـه تفنـگ      . دانيم جهت كلي را دشمن را مي
تيراندازي دادم و تيراندازي طرفين  ضدانقالبيون را از داخل گله ديدم سريعاً دستور

. اثر اين حمله چهار نفر از افراد ما زخمي شدند حدود يك ساعت طول كشيد و در
نشـان داديـم سـرانجام     خود اي كه درآن شب از ت جانانهدرشا با مقاومت شديد و

  .ميدي را چشيد و منطقه را ترك كردون ضدانقالب مزه ياس و
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  باالي ارتفاع  در تقويت عناصر
صبح روز بعد با روشن شدن هوا بـه سـرعت مبـادرت بـه تقويـت عناصـر       

آمـاده   باالي ارتفاع نموده و خودم از ارتفاع پـايين آمـدم و سـتون را    مستقر در
ي ضـدانقالب هميشـه بـه ايـن منـوال بـود كـه بـا انجـام           شيوه. حركت كردم

هاي نظامي وقفه ايجاد كند تا فرصت مناسب  ستون هاي ايذايي درحركت كمين
هاي بعدي خـود بـه دسـت آورد و بـه      نقشه را جهت عملي نمودن شرارت ها و

  .مهمين دليل تصميم گرفتم ديگر چنين فرصتي را به ضدانقالب نده
  

  ماندمهمراه ستون باقي 
تصميم گرفتم  كه ستون را براي انجام مأموريت آماده نمودم و آن پس از

زماني كه خواستم با پرسنل . به قرارگاه بازگردم از پرسنل خداحافظي كرده و
خداحافظي كنم احساس كردم كه بازتاب اين عمل موجـب تضـعيف روحيـه    

آنهـا   و واضح بود كه حتي يكي ازاين ضعف آن قدر چشمگير  شود و آنان مي
 آن شرايط با در. گرديم هم بر مي شما برويد ما اگر: آن را به زبان آورد و گفت

طـي   را )  سردشـت  –بانه (كيلومتري  56توجه به اين كه تقريباً نصف مسير
 شايسته ندانسـتم كـه بـا   دانقالب ايستاده بوديم، مقابل ض كرده و قاطعانه در

 پرسنل شوم لذا به آنان گفـتم از  و بحران روحي در ترك ستون موجب ضعف
ام و تا خاتمه عمليات با شما خواهم بود و به اين ترتيب از  رفتن منصرف شده

  .عمالً فرماندهي ستون را خودم به عهده گرفتم 15/6/59تاريخ 
  

  توقف در پيچ دوالزان
 براي جلوگيري از غافلگير شدن، آرايش تاكتيكي مناسـب آن منطقـه را  

ــه طــرف سردشــت حركــت دادم اتخــاذ كــردم وســ بعــد از پشــت . تون را ب
درابتـداي آن  . رسـيديم  دوالزان نمشير به اول پـيچ  سرگذاشتن ده كوخان و



يرازيش اديص يسپهبد عل ديخاطرات شه  \37  

دوردست صداي تيراندازي بـه   از. پيچ كه به شكل يو بود ديگر هوا تاريك شد
سـتون را   دوالزانواقـع درابتـداي پـيچ     سه راهـي آلـوت   در. رسيد گوش مي

مزيـت   توقف درآن محـل دو . متوقف كردم تا شب را درآنجا به صبح برسانيم
مانـديم و دوم   ي دشمن تـا حـدودي مصـون مـي     داشت يكي اين كه از حمله

اصلي حركت ما  مسيرداديم تا  اينكه با اتخاذ اين تاكتيك دشمن را فريب مي
سنگرهاي متروكه زيـادي ازضـدانقالب بـه     درسه راهي آلوت. را متوجه نشود

خورد كه در داخل بعضي از سنگرها حتـي قـرص ضـدحاملگي هـم      چشم مي
ــا هــم داخــل يــك    وجــود داشــت كــه نشــان مــي داد دخترهــا و پســرها ب

روز . فساد در بين ضدانقالب بود اين حاكي از ترويج دادند و سنگرنگهباني مي
به طرف دشـت حركـت كـرديم بـه علـت وضـعيت        بعد كه از سه راهي آلوت

خاص منطقه و كمين خوربودن آن با احتياط كامل جلو مي رفتيم به طـوري  
آن  در. توانسـتيم حركـت كنـيم    كه بيشتر از دو الي سه كيلومتر در روز نمـي 

هاي فدايي خلق هـم حضـور    ها حتي چريك اكثر گروهك عناصر مسلح مسير
به زبان ساده شرايط . ودندآورده ب داشتند و اوضاع بسيار خطرناكي را به وجود

  .نبودشباهت به انبار باروت درحال انفجار  آنجا بي
  

  انفجار خودرو حامل مهمات
درحـال حركـت بـوديم     دوالزانبه طرف پـيچ   زماني كه از سه راهي آلوت

مسـير سـتون اقـدام بـه      ضـدانقالب بـا كمـين در   . حادثه ناگواري اتفاق افتـاد 
جـي بـه    ي آرپـي اثر اصابت يكي ازگلولـه هـا   كه در. ي كردج پيتيراندازي با آر

مهمـات داخـل خـودرو همچـون كـوه       .آن را منهدم نمود تريلي حامل مهمات
سـاعت انفجـار    تا يكي دو. رفت هاي آن به هوا مي شعله جر شد وآتشفشان منف

هـا حتـي    بعضـي . نفـرت همـه را فراگرفتـه بـود     خشم و. همچنان ادامه داشت
هنـوز آتـش    .جي زن يك زن بوده اسـت  پي ترسيده بودند، بعد معلوم شد كه آر
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خودروي حامل مهمات خاموش نشده بود كه خـودروي ديگـري از پـل پـايين     
رسـيديم بـا مقاومـت سرسـختانه      دوالزانوقتي به دهكـده  . ژگون شدرفت و وا

. كردنـد  داخل دهكده به طرف ما تيرانـدازي مـي   ضدانقالب مواجه شديم كه از
آتش توپخانه تمام روستا را با خاك يكسان كـنم   يك لحظه تصميم گرفتم تا با

 و بـه ايـن نتيجـه رسـيدم كـه اثـر       اما پس از لحظـاتي برخـودم مسـلط شـدم    
دم و دستور شباران روستا منصرف  گلوله لذا از. بارش بيش ازسودش هست زيان

 را با آتش توپخانه بكوبند اگر چه اهالي روستا آنجا را از دادم فقط اطراف روستا
قبل ترك كرده بودند و تنها احشام و وسايل زندگيشان آنجا باقي مانده بـود بـا   

  .ميم گرفتم از طريق ديگري به مقاومت ضدانقالب خاتمه بدهماين حال تص
  

  نيروهاي خودي به هواپيماي شكاري حمله 
ــي ــه در  عل ــش توپخان ــراي آت ــم اج ــتاي  رغ ــراف روس ــت دوالزاناط  از مقاوم

ايي مقدم هـو  خلباني به نام انصاري كه افسر ناظرضدانقالبيون كاسته نشد لذا توسط 
كرد از پايگاه سوم شكاري درخواست هواپيمـا   همراهي مي داخل ستون ما را در بود و
مدت كمي يك فروند هواپيماي شكاري در آسمان ظاهرشد اما اشتباهاً  پس از. كردم

را بـه شـهادت    نفر 12داد و  قرار رگبارمسلسل خود نيروهاي خودي را مورد هجوم و
  .ي پرسنل به سختي اندوهگين شدند يز همهانگ وقوع اين حادثه غم رسانيد از

  

  خوانديم پوتين مي نماز را با
كـردن   قدر به هم ريخته و آشفته بود كه حتي فرصت  بـاز  احوال آن اوضاع و

آن شرايط بحرانـي   در. خوانديم ا پوتين نماز ميبهايمان را هم نداشتيم و  بند پوتين
 ي كه براي سـيركردن پرسـنل در  تنها غذاي تمام شده بود و جيره غذايي ستون نيز

هاي فراوان با  شد كه آن هم با تحمل سختي دسترس بود به نان و پنير خالصه مي
  .شد ايمان آورده مي توسط خلبانان ايثارگر هوانيروز بر بالگرد
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   دارساوين و سك ي بي درگيري با ضدانقالب در دهكده
ـامتي بـر    در. كس رسيديم ي بي به دهكده دوالزانپس از عبور ازده   آنجا هـم قي

آنگاه به راه . صرف وقت زياد موفق به پاكسازي آن شديم پابود كه با تحمل سختي ها و
ـاوين   را طي مي خود ادامه داديم و به تدريج كه مسير آخـرين   كـه در  كرديم بـه دارس

ـاك   . داشت رسيديم سردشت قرار - بانه هاي جاده  پيچ  .بـود  اين منطقـه بسـيار خطرن
بـراي  . نفر شهيد شده بودند و تجربه تلخي از آنجا داشـتيم  52 چون قبالً در دارساوين

ي يك دستگاه تانك اسـكورپيون گفـتم كـه     تكرار حوادث قبلي به خدمه جلوگيري از
داشت ستون بـه   اگر كميني وجود ند تا ضمن شناسايي مسيرجلوي ستون حركت ك

خواهي جلـو   گفت اگر مي مسامحه كرد و اجراي دستور راننده اسكورپين در. تله نيفتد
مـرد  : گفـتم . بـرويم  كنارم حركت كني و با هم جلو ستون حركت كنم خودت بايد در

ستون  روم و ين ميحسابي تو داخل تانك هستي و من بيرون، اگر يك گلوله بخورم ازب
به هرحال ! راه حل اين است كه بامن بيايي راننده خاطي گفت تنها. ماند فرمانده مي بي

ـان طوركـه   . ام پا به پاي اسكورپيون جلو رفـتم  قبول كردم و همراه با بي سيم چي هم
ـاده اسـت لـذا بـه راننـده         جلو مي ـله افت رفتيم، ناگهان متوجه شديم بين سـتون فاص

. خواهي نـرو  خواهي جلو برو، مي تم بايد ستون را مرتب كنم حال تو مياسكورپيون گف
اين صورت ممكـن   غير آنگاه به طرف ستون برگشتم تا آن را سرو سامان دهم زيرا در

  .ستون نفوذكند فاصله اي كه به وجود آمده بود ضدانقالب در بود در
  

  در كمين افتادن اسكورپيون
آن طرف گردنـه سردشـت اسـت ولـذا بـدون      ي اسكورپيون فكركرده بود راننده

كنترل ستون ازدسـتم  . رعايت احتياط جلورفت و متاسفانه دركمين ضد انقالب افتاد
قـدرت آتـش ضـدانقالب بـر روي     . خارج شد و بارديگر دركمين ضـدانقالب افتـاديم  

ي جـ  پي ستون آن قدرزياد بود كه اكثر ماشين هاي داخل ستون مورد اصابت گلوله آر
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سـمت چـپ و    اما سرنشينان خودروها پايين پريدنـد و در . ه و منهدم شدندقرارگرفت
طوري كـه بـاران    همان. اين لحظه نقطه اوج ناراحتيم بود. راست جاده موضع گرفتند

بـرم   و ام كه يك كارمند بسيجي بود دائم به دور چي سيم باريد بي گلوله بر سرمان مي
اي  كنم كه اگـر گلولـه   فت، اين كار را مياي؟ گ به اوگفتم مگر ديوانه شده .چرخيد مي

اي به مـن دسـت    شنيدن اين حرف احساس فوق العاده با. آمد به من بخورد نه به تو
بـزرگ را بـه    تواند درياي تحمل ايـن مـرد   با خودم گفتم حتي خورشيد هم نمي. داد

  .جوش آورد
  

  تأمين ارتفاع خطرناك در منطقه دارساوين
روي آن بـه سـمت مـا     رنـاكي بـود كـه از   سمت راستمان يـك ارتفـاع خط  

ستوان  ان نوري ووست ،براي خاموش كردن آتش ضدانقالب. كردند تيراندازي مي
ستون مأمور كردم كه برونـد روي   يك دسته از يك گروه كاله سبز و خليلي را با

گروه جهت اجراي . تأمين ما را برقرار نمايند باال از كنند و گسترش پيدا ارتفاع و
ي طـي تماسـي   چ سيم اما هنوز به وسط نرسيده بود كه بي ،ت به راه افتادمأموري
اند و قادر بـه ادامـه عمليـات     خليلي بقيه افراد بريده ستوان نوري و از غير ،گفت

بنابراين . يدس برگردتوان مأموريت را انجام داد پ نفر كه نمي دو با: گفتم. نيستند
موقـع   در .رف سـتون مراجعـت كـرد   و گروه به ط تمأموريت تأميني انجام نگرف
 وضـع بسـيار   .ي شانه راست تيرخورد و زخمي شـد  بازگشت خليلي هم از ناحيه

شهدا نيز روي دستمان مانده بودند  ها و زخمي. اي به وجود آمده بود نگران كننده
  .به اين ترتيب كنترل اوضاع ستون تقريباً ازدستم خارج شده بود و

  

  خوردند ميخود تكان ن جاي سربازان از
جا براي اولين بـار   درآن. شدت آتش، سربازان به زمين چسبيده بودند از

 ايـن حالـت آن قـدر   ! گير شدن يعني چه زندگيم فهميدم كه معناي زمين در



يرازيش اديص يسپهبد عل ديخاطرات شه  \41  

زدم و دسـتور   چـه فريـاد مـي    هـر ! عجيب بود كه شباهت به نافرماني داشت
 العملـي در همه روي زمين درازكشـيده و هـيچ عكـس    . دادم كارساز نبود مي

 ازشدت عصبانيت يكي از آنها را به باد. ندداد مقابل ضدانقالب ازخودنشان نمي
 هروي؟ اما گويـا هـيچ اتفـاقي نيفتـاد     نمي چراداخل شيار: گرفتم و گفتم لگد

  !طور بر زمين افتاده و حالت بهت و حيرت به او دست داده بود باشد همان
  

  كردم كه آرزوي مرگ مي نگ كرده بودمن ت بر  چنان عرصه را آن كمين جهنمي آن
بين پرسنل بـه وجـود    حشتناكي كه دروبراي خاتمه دادن به اين اوضاع 

بين آنان شده بود تصميم گرفتم كه  تقريباً سبب بروز نافرماني در آمده بود و
آنجـا روي   هـاي ضـدانقالب از   به باالي ارتفاع سمت راستمان كه بيشتر آتش

 از آن ارتفـاع بـودم كـه يكـي از     مشـغول صـعود  . شد بـروم  ستون هدايت مي
چنـدمتري خزيـده جلـورفتيم كـه ناگهـان      . سربازان هم بـا مـن همـراه شـد    
او را  ن سرباز زده ويك گلوله را دقيقاً به سر آ ضدانقالب با تفنگ دوربين دار

من تنگ شده  عرصه آن قدر بر .به شهادت رسانيد به ناچار دوباره پايين آمدم
خدايا چرا : گفتم رفتم و باخودم مي اين طرف و آن طرف مي ياربود كه بي اخت

  .خورد تا راحت شوم اين گلوها به من نمي يكي از
  

  كنيم جعفري گفت تا آخرين گلوله مقاومت مي برادر
بردم كه برادر فتح اهللا  مي تشويش به سر نا اميدي وعجيب آن حالت  در

 شيرازي تا به حال اين برادر: لحني آرام گفت لبخند و جعفري كنارم آمد و با
بينـي چگونـه زمـين     نمـي  جوابش گفتم، مگر در! ام شما را ناراحت نديدهقدر

شـد و   اگر همين االن بگويند همه تسليم شويد، تسليم خواهنـد ! اند گيرشده
آرام  جعفري با لحني متين و برادر. اي را ندارم من تحمل ديدن چنين صحنه

آخرين گلوله دفـاع خـواهيم    ديگر داريم و تا اي نيست چهل تير گفت مسئله



 در كمينگاه دشمن / 42

آمد و  سرم فرود بود كه چون پتكي بر اثرگذار اين حرف جعفري آن قدر. كرد
  ؟!ايمان به خدايت چه شد خود گفتم پس آن همه قدرت توكل و با

  

  ذهنم نقش بست باتوكل به خدا طرح عملياتي جديدي در
ي عمليات  منطقه. نم آمدطرح عملياتي جديدي به ذهاين لحظه بود كه  در

منطقه تسلط كامـل   ارتفاع بر دوه كگذرانيدم و مالحظه كردم  نظر را به دقت از
آن دو نقطه خودم اقدام كنم  دارند پس سريعاً تصميم گرفتم براي تصرف يكي از

منطقه  زيرا تنها راه تسلط بر ديگر را به سرگرد آرين محول نمايم،و تصرف نقطه 
سرگرد با بنابراين طي تماسي  .نقطه بود ع دستيابي به آن دوآن وض خالصي از و

تصرف  مشخص كردن هدفش، دستور سيم صورت گرفت، با طريق بي آرين كه از
 خودم هم براي گرفتن ارتفـاع ديگـر وارد عمـل شـدم و بـا      دادم و به او هدف را

مثل  لحظاتي قبل ناگهان آنهايي كه تا. پيش به سمت تپه: صداي بلند فرياد زدم
بـا ايـن فريـاد    . مرده روي زمين افتاده بودند با تكبير بلند به دنبـالم راه افتادنـد  

رفتن حتـي   برخاسته از دل روحيه پرسنل آن قدرتقويت شده بود كه هنگام باال
باالي ارتفاع رسيدم به يكبـاره صـداي   به يك گلوله هم شليك نكردند زماني كه 

كردم ضدانقالب قصـد   ع تيراندازي، فكرقط با. تيراندازي ضدانقالب هم قطع شد
 بـا . گذشت مـدتي از آنهـا خبـري نشـد     دارد ما را زنده دستگيركند ولي پس از

مـا هـم   : گفـت  جوياي اوضاع آن طرف شدم كـه او  آرين تماس گرفتم و سرگرد
شـرايط   ايم و مشكل چنداني نداريم اوضاع تقريباً آرام شد و هدف را تصرف كرده

  .پردازيمشهدا ب آوري مجروحين و تا توانستيم به جمع مساعدي به وجود آمد
  

  اجراي پدافند دورتادور دستور صدور
انتخاب كردم و  محل مناسبي را ابتداي پيچ دارساوين تاريكي هوا در قبل از
. اجـراي پدافنـد دورتـا دور را دادم    آوري خودروهاي سـتون، دسـتور   پس ازجمع
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بعضي ازمسئولين سـتون هـم زخمـي شـده      چنداني نداشت و ستون ديگر رمق
ساعت يازده شب فرصتي . بودند مانند ستوان نوري كه به شدت آسيب ديده بود

 ي پا به سختي مجروح شده بود اما تا دست داد تا به عيادت نوري بروم، از ناحيه
ته بعد اوضاع به هم ريخ صبح روز. مهمي نيست گفت چيز مرا ديد لبخندي زد و

  .آوردند ها برايمان مهمات و آذوقه ميبالگرد ستون تقريباً  مرتب شده بود و
  

  نفر پاسدار از سپاه پاسداران اراك  40الحاق 
 اراك براي كمك وپاسداران سپاه  نفر پاسدار از 40 حدود اول پيچ دارساوين در

ي پرسـنل گرديـد    ب ارتقـاء روحيـه  اين بـرادران موجـ   حضور. ياري به ما آمده بودند
ر تقسيم كردم و هركدام ازآنها را دركنار يـك ارتشـي داخـل يـك سـنگ      پاسداران را

مشـغول قرائـت قـرآن     ها با ارتشي قرآن آورده بودند و خود برادران پاسدار با. قراردادم
 برادر رفيعي فرمانده پاسداران جديـد بـود و معـاونش علـي اكبـري رفيعـي از      . شدند
چرخيد و اشكاالت قرآنـي   گري سررشته چنداني نداشت اما داخل سنگرها مي ينظام

جـو   رسـيد و  بـه هرصـورت شـب فـرا    . كرد البته او هم شهيد شد را رفع مي بچه ها
شب نگهبـاني   آن. نيست زبان قابل ذكر شد كه با بين پرسنل پيدا معنوي خاصي در

ضـدانقالب هـم بـا    . نبودمآن مستثني  را  طوري تنظيم كردم كه حتي خودم هم از
ستون داشت همـه چيـز را    تسلطي كه بر بود و با نزديكي ما مستقر تمام امكانات در

آورد مـورد   بيـرون مـي   سـنگر  به طوري كه هـركس سـرش را از  . گرفته بود نظر زير
ديگـري روي   هايشان نيز يكـي پـس از   هاي خمپاره گلوله .گرفت اصابت گلوله قرارمي
  .كشيد ها را به آتش مي آن آمد و فرود مي جاده و خودروهاي ما

  

  تريلي انفجار 
پرسنل زير تنها تريلي باقي مانده  بعد به علت سرماي هوا تعدادي از روز

م ايـن عمـل   انجا كرده بودم كه از ستون خوابيدند و با اينكه به پرسنل تاكيد
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ار آن شرايط گوش كسي به اين حرف ها بـدهك  تاسفانه درپرهيز نمايند اما م
زيرا  .پرسنل شد احتياطي منجر به شهادت تعدادي از نبود، سرانجام همان بي

آن پرسـنلي كـه زيـرش     اثـر  گرديـد و در  اثر اصابت گلوله منفجـر  تريلي در
  .خوابيده بودند از شدت سوختگي به ذغال تبديل شدند

  

  و تكرار خاطره تصرف ارتفاع كوخانمحل ديدباني ضدانقالب تصرف 
تريلي بالفاصله متوجه شدم نقطه ديگري هـم وجـود دارد    انفجار پس از

مـأمور   ر رافـ  سـروان شـهرام  . پردازند باالي آن به ديدباني مي كه ضدانقالب از
اي را  ر براي اجراي مأموريت عـده ف شهرام. تصرف نمايد كردم كه آن ارتفاع را

. ضدانقالب درگيرشد مدتي نگذشته بود كه با هنوز. افتاد به راه و انتخاب كرد
محـور   آنهـا را از  اي داوطلب را انتخـاب كـردم و   عده رف براي كمك به شهرام

آن ارتفـاع  ر بود براي تصرف ف محور پيشروي شهرام ويال ديگري كه موازي با
  .جا را تصرف نموديم ام آننجسرا وارد عمل كردم و

ي كوخـان   ي گرفتن قلـه  تصرف اين ارتفاع خاطره كه در جالب توجه اين
يعني دوباره هوا تقريباً تاريك شده بود كه بـه بـاالي ارتفـاع     .مجدداً تكرارشد

هـم كـم    پتـو  م و مهمات و آذوقه ويتوانستيم پايين بياي رسيديم و ديگر نمي
هاي كوخان كسـب كـرده    تصرف قله اي از رزندهي ا داشتيم ولي اين بار تجربه

فاده كـريم و بـا اتخـاذ    ي ضدانقالب اسـت  سنگرهاي آماده بوديم و بالفاصله از
  .گويي به هرگونه شرارت ضدانقالب شديم ي پاسخ دور آمادهپدافند دورتا

  

  هم صداي زنگوله  باز
هم مثل حكايت ارتفاع كوخان، صـداي   شب نگذشته بود كه باز پاسي از

خودشان هستند اما : آماده كردم وگفتم رسيد، افراد را زنگوله گله به گوش مي
شـدت هيجـان    از بـرادران پاسـدار  . اند حق تيراندازي نداريـد  نزديك نشده تا
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امـا مـن مخالفـت كـردم و      ،خواستند اجازه تيراندازي مي كردند و تابي مي بي
ها بودم كـه يكبـاره    انتظار نزديك شدن آن در. شوند تر گفتم بگذاريد نزديك

پرسنل با ديدن اين صحنه سئوال كردند  .ي به طرف ما آمدج پيگلوله آر يك
مـن  ! بشوند تر هم نزديكباز خير، بگذاريد : هم تيراندازي نكنيم؟ گفتم كه باز

 پشت نفوذ كرده اما راننده ما متوجه شده بود و ديگر دانستم كه ضدانقالب از
همين كه راننده شروع به . وي رگبار گذاشتنشد و دستش را ر منتظر دستور

كردنـد و درنتيجـه   ي تيراندازي كرد ديگران هم به همراهش اقدام به تيرانداز
. چراغاني كردنـد  هاي رسام آسمان و زمين را گلوله. درگيري سختي درگرفت

آن تنهــا صــداي نالــه  از اي ادامــه يافــت و بعــد دقيقــه 20تيرانــدازي حــدود
هـم احسـاس    به دليل اينكه باز! رسيد نه چيز ديگري گوسفندان به گوش مي

 .سـنگرهايش خـارج شـوند    صـبح از  كردم اجازه ندادم كه پرسنل تا مي خطر
شن شد گفتم به سراغ گلـه برويـد و گوسـفندهاي زخمـي را كـه      ووقي هوا ر

گوسـفندها زخمـي شـده و     ه رأس ازدحـدود سـيز  . ببريد نمرده اند سر هنوز
پرسـنل  . آنها هـم سـالم مانـده بـود     هشتاد رأس از وتعدادي هم مرده بودند 

را بـين   هـا  گوسـفند ! نخورده بودند روز بود كه چيزي 18ما هم تقريباً ستون 
  ! ها تقسيم كردم و به آنها گفتم غذاي خوبي خواهيم خورد دسته

  

  كنند ي شليك نميج پي آر ميان گله گوسفند به ضدانقالب گفتم كه مستضعفان از
ي  سـيم دائـم بـا لهجـه     ب دوباره فعال شدند و داخل بـي عناصر ضدانقال

كردند كه شما داريد گوسـفندهاي مستضـعفين را    محلي صحبت مي كردي و
ميـان گلـه گوسـفند     مستضـعفاني كـه از  : هـا گفـتم   درجـواب آن ! خوريد مي
خسـارتتان را  ! كنند بايد گوسفندهايشان را خورد ميگلوله شليك  ي وج پي آر

سـيم  مبنـاي برقـراري مـذاكرات      لوم شد همان تماس با بيبعدها مع. بگيريد
ضـبط   صـداي مـا را روي نـوار    زيرا. گرفته است ضدانقالب قرار نيروهاي ما با
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 روز. است 1كرده بودند و هم اكنون يكي از اين نوارها خدمت تيمسار كشاورز
 گوشـت و  نظر هم از كرديم و ما هم به آب دسترسي پيدا ،آن درگيري بعد از

اد غذايي تأمين بوديم و وضعيت ستون هم قدري بهتر شده بود ولي هنـوز  مو
  .سردشت را نداشتيم كيلومتر راه باقي مانده تا11آمادگي ادامه 

  

  كرمانشاه در شهيد رجايي به قرارگاه غرب بني صدر وورود 
 رشـهيد رجـايي د   صـدر و  دادند كه بنـي  سيم به من خبر ي بي به وسيله
طـرف سـتون    حـدودي از  خيـالم تـا  . كرمانشاه هستند واقع در قرارگاه غرب

ردم و نزديـك  پسـ  راحت شده بود به همين دليل فرماندهي را به شـهرام فـر  
 چون مدت زيـادي در . به سقز رفتم بالگردبا  بود كه خداحافظي كردم و عصر

ريم كامالً به هم ريختـه بـود   ظاه جنگ با ضدانقالب و طبيعت بودم لذا وضع
 بـالگرد هم خلبان  كه به محض رسيدن به سقز سريعاً يك دوش گرفتم و بعد

  .كرمانشاه رساند با پرواز شبانه مرا به قرارگاه غرب در
پرسـنل قرارگـاه بـا    . رفـتم  ورود به كرمانشـاه بـه قرارگـاه غـرب     پس از

 صدر حالي كه بني سردادند در فرياد تكبيري من با صداي خيلي بلند  مشاهده
داشـت از حـوادث داخـل قرارگـاه كـامالً بـي خبـر بـودم و          هم آنجا حضـور 

آن تكبير بلند را هم بيشتر  صدر حرفشان شده و ها با بني دانستم كه بچه نمي
اطـاق كـه شـدم شـهيد رجـايي و       وارد. انـد  صدر سرداده براي مخالفت با بني

هور بود بنابراين صدر آن موقع رئيس جم خوب البته بنيصدر آنجا بودند،  بني
احساس كردم مثل دست مـرده خيلـي   . هم دست داديم به طرفش رفتم و با
شـهيد رجـايي بـه اتفـاق هـم نشسـتيم،        با بني صدر و. سرد و بي رمق است

                                                 
 .خاطرات وي درصفحات بعد آمده است. 1
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. كـرد  الحمداهللا نجـات پيـدا  : ستون به كجا كشيد؟ گفتم صدر پرسيد كار بني
  .ستوني وجود ندارد اي مطرح كرد كه گويي ديگر گونهاين سئوال را به 

ني صـدرگفته بودنـد كـه    بعدها فهميدم كه از وضع ستون طوري براي ب
  !آثاري از آن به جا نمانده استگويا اصالً 

  

  با بني صدر گفتگو 
 كه البتـه بـه مـرور    ر شهيد داشتي؟ گفتم هفتاد نفرچقد بني صدر پرسيد

صدر گفت پس بـه مـن گفتـه     ين را كه گفتم بنيا. نفررسيد 158تعدادشان به 
صدر خيلي ناراحـت   اين حرف بني از! بودند كه ستون به كلي از بين رفته است

اصالً چه كسي جرأت داشت كه داخل ستون بيايـد تـا   : شدم و درجوابش گفتم
چه خبراست؟ اصالً كسي شهامت داشت كه بداند سردشت كجاست؟ چه  بداند

ماسي ما را ببيند؟ البته بعدها معلوم شد اكاذيبي كه به كسي آمد تا مقاومت ح
  .ان بوده استيطرف سرهنگ عطار صدر تحويل داده بودند از بني

كـه خـودت    شـكر  را خـدا : گفت كشيد و كنار مرحوم شهيد رجايي، مرا
و تمـام  ! رسيدي، ما هركاري كرديم كه از تو پشتيباني كنـيم راهـي نداشـت   

به اين ترتيب شروع درگيري من ! اميدكننده بود ارسيد ن اطالعاتي هم كه مي
سـرانجام بـه    صدر ازآنجا بود كه به تدريج به تضـعيف وكناركشـيدن و   با بني

سـازماندهي   سرانجام تقريباً بعـد از يـك مـاه بازسـازي و    . گرديد عزلم منجر
  . شروع كرديم عمليات پاكسازي را ،ستون مجدد
دم بـه عهـده   هدايت گردان هوابرد را خـو  طرف سردشت به دارساوين از

ادبين كه به اواخر كار ر و دف به سردشت، شهرام رساويني دا گرفتم و از ناحيه
بـه هـم ملحـق     پل كلتـه  شروع به پاكسازي نمودند و سرانجام در رسيده بود
ر، دادبين و طياره بعدها سردشـت  ف شهرام .ون را به مقصد رساندمشديم و ست

  .و بانه را پاكسازي كردند و بدين ترتيب ستون به سردشت رسيد
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  اهللا جعفري خاطرات سرتيپ پاسدار فتح

  1 هللا جعفريا خاطرات سرتيپ پاسدار فتح
  

  كردستان  حضور در
ار سـقوط شـهر   بفساَ جماران بودم كه خبر م دراما 20من مسئول سپاه 

 به همين دليل مسئوليت سپاه بيت امام را بـه ديگـري واگـذار   . شنيدم بانه را
نيرو به سـپاه   آوري براي جمع. عازم كردستان شوم آوري نيرو جمع كردم تا با

هـا را   اما از آنجا كه سپاه قم مأموريت حفاظت از شخصيتپاسداران قم رفتم، 
 اختيـار  در باشـد  ده داشت لذا نيروي چنداني كه بـراي عمليـات مـوثر   به عه

آنجـا   آوري نيرو تصميم گرفتم به اراك بـروم زيـرا در   پس براي جمع. نداشت
 نفر نيرو سپاه اراك حدود صد در قم بود، از تر مناسب آوري نيرو شرايط جمع

پرسنل . تمها را به عهده گرف هاي رزمي آن گردآوري كردم و شخصاً آموزش را
ها يك نفر فرمانـده   ميان آن از ابواب جمعي را به ده گروه سازماندهي كردم و

طـوري كلـي بـراي     را بـه  يـك گـروه  . مابقي اعضاي گـروه بودنـد   گروه بود و
. غيره اختصاص دادم تدارك مهمات، غذا، آب و نظر از ديگرگروه  9پشتيباني 

 اراك بـه تهـران رفـتم و    از 1/5/59تـاريخ   هاي نظامي در طي آموزش پس از
كرمانشـاه   در. بـه كرمانشـاه رسـيديم    1359هشتم مـرداد مـاه    سرانجام روز

 مريوان و يك درگيري هـم در  داشتيم تنها يك درگيري درنمأموريت خاصي 
ها براي خون دادن و كمك به مجروحين  نفت شهر به وجود آمده بود كه بچه

بــه  14/5/1359تــاريخ  در. بيمارســتان كرمانشــاه انجــام وظيفــه نمودنــد در
                                                 

رئيس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس سپاه پاسداران انقـالب   80نامبرده در سال . 1
مسئول پژوهش در رابطه با شهيد سـردار سرلشـكر حسـن      - 88سال  -  اسالمي بوده و هم اكنون

 .باشد باقري مي
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 ايــن شــهر بــراي انجــام پاكســازي قــروه، دهگــالن و  ســنندج رســيديم و از
هـا بـرادر    اين مأموريت در. روستاهاي اطراف آن به چند مأموريت اعزام شديم

به شهر سقز  17/5/59تاريخ  در. رحيم صفوي فرماندهي ما را به عهده داشت
شهر سقز به پاكسـازي   در. ر شديممستق رسيديم و درسپاه پاسداران آن شهر

فعاليت مـا  . پرداختيم هاي ديگر شهر و فعاليت روستاهاي اطراف، تبليغات در
تقسيم غـذا و مايحتـاج ضـروري مـردم، تحويـل      : شهر سقز اين موارد بود در

كـارت تـردد بـراي     صـدور  گازوئيل به تراكتورها در روستاهاي اطراف، تهيه و
 شهر، نوشتن شـعارهاي انقـالب بـر    شكوك دردستگيري افراد م ،مردم عادي

  .ديوارها، پاك كردن شعارهاي ضدانقالبي و پاكسازي روستاهاي اطراف شهر
معلـوم گرديـد، قـرار     كه مأموريت اصلي ما درسردشت 26/5/1359 روز

 126كـاله سـبزهاي نوهـد بـه گـردان       تيم از هاي سپاه همراه با دو بچه شد
  .سردشت بپردازند به اجراي عمليات در شده و رهوابرد مأمو

  

  اتمام حجت درمسجد سقز 
جمـع كـردم و بـه همـه گفـتم       مسجد سقز تمام پرسنل تحت امر را در

اينجا شـهيد   همه بايد بدانيم كه در كردستان شهادت است و مأموريت ما در
ي شـهادت نيسـت    امكان برگشت نيست، بنابراين هـركس آمـاده   شويم و مي
  .شهر خودش مراجعت نمايد اند به سنندج ياتو مي

پرسـنل بـه شـهرهاي خودشـان      نفـر از  18مسـجد   سخنراني در پس از
  .برگشتند و تعدادي هم راهي مهاباد شدند
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  بانه  در  آيت اهللا طاهريسخنراني 
 هـاي سـپاه زيـر    بچه اين شهر در. بانه رسيديم مرداد ماه به شهر 27 روز

هـاي فشـرده    نوري و ستوان انصاري به فراگيري آموزش اصغر ستوان علي نظر
همـان ايـام بـه پاكسـازي      در. هاي چريكي و تيراندازي مشغول شـدند  جنگ

ي  روستاي بوئين و روستاهاي اطراف گردنـه . روستاهاي اطراف بانه پرداختيم
  .خان و روستاهاي غرب بانه همگي پاكسازي شدند

طـي   بـه بانـه آمـده و   ) آيت اهللا طاهري(معه اصفهان امام ج 5/6/59روز
 چند روزي را در. ايثارنمود سخنراني پرشوري نيروها را تشويق به مجاهدات و

هوابرد  55تيپيك گردان مجهز و ورزيده از  12/6/59بانه مانديم تا اينكه روز
  .راي مأموريت كردي اج را آماده وارد بانه شد و خود

مسـجد جمـع كـردم و     بـرادران سـپاهي را در   ديگـر  يك بار اين روز در
اسـت   قـرار  لذا اگـر  پيش است و نمودم كه مأموريت مشكلي در دوباره تأكيد
اسـت   عمليات ضدچريك فعـال نباشـند بهتـر    تك عليه دشمن و تعدادي در

  .خودشان شدند هرراهي ش ديگر نفر 5 اين صحبت نيايند كه با همراه ما اصالً
  

  بانه به طرف سردشت  حركت ستون از
 حركت خود را از بانه به طرف سردشـت آغـاز   13/6/59تاريخ  ستون در

توجه بـه كثـرت خودروهـا و     قوي بود و با و العاده مجهز اين ستون فوق. كرد
حمزه و پرسنل سپاه  21لشكر وجود يك دسته تانك شناسايي اسكورپيون از

هاي سـپاه بـه عنـوان     اين عمليات بچه در. متر رسيده بودكيلو 10طولش به 
  .كردند ستون حركت مي عقب دار

ي ستون با بي سـيم   ي كوخان نرسيده بوديم كه فرمانده هنوز به منطقه
انجام مأموريت قبلي  كمين خورديم، سپس از من خواست كه عالوه بر: گفت
  .ضدكمين هم به ستون كمك كنيم در
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يك . همان محل به سازماندهي پرداختيم مك دربا شنيدن درخواست ك
گـروه را بـراي    گروه را به جناح چپ و گروه ديگري را به جنـاح راسـت و دو  

آوري  اجراي عمليات ضدكمين انتخاب كـردم و يـك گـروه هـم بـراي جمـع      
گروهي را  دو. مجروحين تعيين نمودم و بقيه را هم درعقب ستون نگه داشتم

  .كرده بودم همراه خودم به منطقه كمين بردمكه براي ضد كمين انتخاب 
كـه بـه    گروه ضدكمين را طـرف بـاالي ارتفـاع حركـت دادم تـا ايـن       دو

اوضـاع عجيبـي بـود، سـنگرها آن قـدر      . سنگرهاي ضدكمين اشرار رسـيديم 
چنـد قـدمي قابـل تشـخيص      ها ساخته شده بود كه تا ماهرانه در بين درخت

 اثـر  نيروهـاي مـا مشـغول بـود،در     دشمن به شدت به اجراي آتش روي. نبود
  .خودروها به آتش كشيده شدند تعدادي از هاي شديد تيراندازي

كنار جاده سنگر گرفته  گروهي از سربازان و درجه داران زير ماشين ها و
بـه بقيـه هـيچ كمكـي      نـد ستون كه به كمين نيافتاده بود بودند و قسمتي از

نيمـي از  . كردنـد  اطراف نگاه ميزده به  طور حيرت بقيه هم همين. ندكرد نمي
. ارتفاع را كه باال رفتيم باعث شد تا تيراندازي در قسـمت پـايين قطـع شـود    

اندازهاي خودي از داخل خودروها شروع به تيراندازي روي قله كردند  خمپاره
همـين درگيـري    در. ي كوخان را به گلوله بسـتند  هاي كبري هم تپهبالگردو 

و كمك سقوط كرد و خلبان  ورد اصابت قرارگرفت وها مبالگرد بود كه يكي از
رغم آن همه آتش تمام سنگرهاي ضـدانقالب   علي. شدند آن نيز شهيدخلبان 

ده نيـروي  نـ فرونـد هواپيمـاي جنگ   همين هنگام دو سقوط نكرده بود كه در
  .ي ارتفاع كوخان را بمباران كردند هوايي هم اطراف روستاي سيد صارم و قله

  

  ضدانقالب  عناصر زيكي ادستگيري 
رزمي ما كه مسـئوليت حمـل مجـروحين را بـه عهـده       يها يكي از گروه

ده  داشت هنگام انتقال مجروحين به بانه در بين راه به مـين برخـورد كـرد و   
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اهميتي كه بـه هنگـام درگيـري پـيش      ي حائز نكته. نفر از آنها مجروح شدند
صـياد شـيرازي بـه     سـرهنگ علـي  ! سيم شنيدم آمد اين بود كه از طريق بي

دست رفتـه   روحيه ازستون ي  با آمدن ايشان فرمانده. ي كمين آمدند منطقه
ايـن زمـان بـود كـه عمليـات       از هم خوشـحال شـديم و   خود را بازيافت و ما

ضدكمين شروع شد و مدت زيادي طول نكشيد كـه ضـدانقالب پـا بـه فـرار      
سيري كه بـه دسـت   ا. آنها به جا ماند يك اسير و يك كشته هم از گذاشت و

اهـل كجـايي؟   : سـئوال كـردم   ي پا مجروح بـود از او  ناحيه رزمندگان افتاد از
ام  هـا داده  نفر بوديد، گفت نقشه كمين را قبالً به بچـه  بانه ، گفتم چند: گفت

جيـب او بيـرون    معلوم شد نقشه را سرهنگ علي صـياد شـيرازي از   كه بعداً 
. ها نمـاز خواندنـد   ي قطع شد و بچهدرگير به هرحال عصرآن روز. آورده است

هـاي   فرمانده ستون به من گفت كه مأموريت عقبدار و جلودار سـتون را بچـه  
يك  :دسته تقسيم كردم ها را به دو شما به عهده بگيرند و به همين دليل بچه

بـراي  . نمـودم  ستون و دوسوم مـابقي را درعقـب مسـتقر    جلو را در آنهاسوم 
 جلـو اعزام نيـرو  پيچ دشت كوخان مبادرت به  آخرين حفظ امنيت ستون در

هـم   روي ارتفاعـات بـاال  . ، نمـودم پوشاند سمت غرب جاده را ميكه ارتفاعات 
فرداي آن روز سرهنگ علـي صـياد   . داشت هاي هوابرد و نوهد قرار سنگر بچه

تـرك كنـد امـا فرمانـدهان مـانع شـدند و        شيرازي قصد داشت كه سـتون را 
سـتون را   همراه سـتون باشـد كـه قبـول كـرد و      درخواست كردند كه ايشان

  .همراهي نمود
ايـن   ي صبح حركت شروع شد و قرار بـر  پس از اداي فرضيه 15/6/59 روز

ي خمپـاره   بود كه چند گلوله اين روز در. طرفين پاكسازي شود بود كه جاده از
به اطراف جاده اصابت كرد ولي كسي آسيب نديد تا اين كه به روستاي كوخان 

. هاي گروه پيشرو وارد روستا شدند ولي كسي داخل روسـتا نبـود   بچه. ديمرسي
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 دوالزاننزديكي غروب ادامه داد تـا اينكـه بـه حـوالي      ستون به حركت خود تا
غـذاي آن شـب   . رسيديم به ناچار شب را در داخل يك دشـت سـپري كـرديم   

  .قرص الكل گرم كرديم و خورديم پرسنل تن ماهي بود كه آنها را با
  

  ه كمين افتادن ستون در حوالي دوالزانب
 نيروهـاي پيـاده در   ستون مجدداً به حركت درآمد و 16/6/59صبح روز 

حركت ستون بسـيار كنـد بـود كـه     . پرداختند جلو ستون به پاكسازي مسير
كندي اين حركت داليل زيادي داشت از جمله  پاكسازي تـوأم بـا درگيـري،    

هـايي كـه    مـين  پاكسازي جاده از ،كثرت خودروها، خاكي بودن مسير حركت
كـه حركـت    هـا مشـكالتي بـود    ي ايـن  همه. . . و  ضدانقالب كار گذاشته بود

درگيري بزرگـي شـروع    دوالزانظهر نرسيده به  قبل از. كرد ستون را كند مي
نزديكـي   البته شدت اين درگيري در. ساعت طول كشيد 6شد كه نزديك به 

اين كمين گاه منهـدم   ادي ازخودروها درتعد. پل يعني آخر كمين بيشتر بود
 ترخـارج شـدن از   براي سريع. كمين گريختند تعدادي هم با سرعت از. شدند

هم سبقت گرفتند امـا بـه علـت     دستگاه خودرو با سرعت از منطقه كمين دو
 10 و دار دونفر درجه(سرنشينان  آنها با آخر پيچ، يكي از تنگ بودن مسير در

كمينگـاه   از خروج خودروها از بعد. ودالي سقوط كردندبه داخل گ) سرباز نفر
ي ستون تماس گـرفتم و گفـتم اگـر ممكـن اسـت سـتون بعـد از         با فرمانده
خودروهاي باقي مانده را منهـدم   توقف كند تا هم كانكس و دوالزانروستاي 

كنيم كه به دست ضدانقالب نيفتد و هم سرنشينان خـودرويي را كـه داخـل    
هـا   يكي ازاسـكورپيون . موافقت كرد ند نجات دهيم كه او همافتاده بودگودال 

چند گلوله به طرف كانكس به جا مانده شليك كرد كه متاسفانه هـيچ كـدام   
هـاي   بچه يك گروه از من و. به آن اصابت نكرد و به غنيمت ضدانقالب درآمد

سپاه هم به طرف خودرو سانحه ديده رفتيم، سربازان ابتدا وحشت كردند امـا  
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د از اينكه متوجه شدند خودي هستيم خيالشان راحت شد درحالي كه زير بع
باخته را داخل خودرو آورديم و  خود رگبارضدانقالب بوديم سربازان مجروح و

  .به سرعت منطقه را ترك كرديم
  

  ي پرسنل  روحيهو حوادث ناگوار 
هـا   يكـي از كـانكس   خودروهـا و  مشاهده كمين و به جاماندن تعدادي از

كـه   دوالزاناز روسـتاي  . پرسنل را به شدت تضـعيف كـرد   ي بعضي از هروحي
 داد و هجـوم قـرار   گذشتيم هواپيماي خودي با تيربار به اشـتباه مـا را مـورد   

  .رساندتعدادي خودرو نيز آسيب به  هشت نفر را شهيد و
درگيري ها را فراموش كـرديم و  . همان نزديكي سپري كرديم در شب را

ها چگونـه عمليـات ضـدكمين را اجـرا      افتاديم كه دركمينبيشتر به اين فكر 
كنيم و حتي چگونه قبل از كمين خوردن به ضدانقالب ضـربه بـزنيم بعـد از    

حالي كه تعدادي مجـروح   تذكرات هميشگي به پرسنل در صبح و تكرار زنما
 ايـن روز بـه خـاطر    در. هم همراه داشتيم به سمت سردشت حركـت كـرديم  

گرفـت، البتـه ضـدانقالب     ستون به كندي صورت مـي پاكسازي جاده حركت 
زديم به فكرتدارك كمـين بزرگـي    فعاليت چنداني نداشت، ولي ما حدس مي

پاكسازي جاده تا نزديكي غروب . فرصت مناسب ديگري هستند موقعيت و در
 شـديم و شـب را در   دشت صافي مستقر ادامه يافت اما قبل از تاريكي هوا در

ي پرسنل نبود  گوي همه آذوقه جواب مقدار غذا و آب و. آنجا استراحت كرديم
ترتيب آن شب بـه آرامـي    به هر. بندي كرده بوديم و به اين دليل آن را جيره

  .ضدانقالب هم خبري نشد گذشت و از
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  ترين روزها تلخ يكي از
ترين روزهاي اين  سخت ترين و تلخ را شايد به توان يكي از 18/6/59 روز

شـهدا و مجـروحين و دركـل     نيشترين فشـارها و بيشـتري  ب .عمليات دانست
كيلومتري  44در اين روز به دارساوين در. سياه بود اين روز باالترين تلفات در

 هـاي ايـن قسـمت توسـط ضـدانقالب اشـغال شـده بـود و         تپـه . بانه رسيديم
و  اوينوسـتاي دارسـ  از ر. آنجـا زده بودنـد   سنگرهاي كمـين مسـتحكمي در  

تعـدادي از  . آسياب عبوركرديم، ناگهان باران گلوله برسـرمان باريـدن گرفـت   
انفجارات مهيبي روي داد و دود و آتـش جـاده را بسـت و    ، خودروها سوختند

سه طرف گلوله بـه   گاه به صورتي بود كه از كمين. قسمت كرد به دو ستون را
و اسـتتار   نظـر اختفـاء   ن دشـمن آن قـدر از  سنگرهاي كمي. آمد طرفمان مي

 عناصـر . شـدند  قدمي به درستي ديده نمي فاصله چند اصولي بود كه حتي در
دادند و  مي مورد اصابت قرار دقت زيادي تك تك نفرات را مسلح ضدانقالب با

كـردم كـه    هيچ پناه گاهي هم براي افراد وجود نداشت، تنها پل كوچكي پيدا
بيني كـرده بـود كـه از     ضدانقالب پيش. پناه گرفته بودندآن  زير تعدادي هم 
 هـر . ستون را يكسره كنـد  جا كار گاه كسي خارج نشود و در همان اين كمين

توانست حركت كند زيرا به محـض   شد و ديگر كسي نمي لحظه وضع بدتر مي
  .گرفت بلند شدن مورد اصابت گلوله قرار مي

سرهنگ علي . ه طرف جلورفتمكنار جاده ب تشويش از اين آشفتگي و در
 او خيلي ناراحت بود و با فرياد و. خسته نباشيد: ديدم وگفتم صياد شيرازي را

خواست پرسنل را وادار به دفاع كند ولـي تـأثيري نداشـت و پرسـنل      لگد مي
چـه كـنم؟   : سرهنگ علي صياد شيرازي گفـت . جرأت تكان خوردن نداشتند

دهيم و دشـمن   و مرتب شهيد مي كند كسي دفاع نمي وضع بدي پيش آمده،
ن ن شرايط متاسفانه افراد فعال سـتو ما مسلط شده است، كه درآ هم كامالً بر
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همه به زحمت افتاده . نظير ستوان نوري و غالم خليلي هم زخمي شده بودند
از آنجايي كه علي صياد شيرازي را افسري فعـال،  . بوديم و دستمان خالي بود
دانستم، خدمتش عرض كردم به تكليـف   گري ميرشيد، جنگجو ودلير وحساب

 آخرين گلوله دفاع خـواهيم كـرد و   اكنيم ما چهل تيرديگر داريم وت عمل مي
ن حرف خيلي موثر واقع شد زيـرا  ياگويا . كند سرنوشت را هم خدا تعيين مي

ي  سرگرد آرين كـه فرمانـده   سيم با علي صياد شيرازي همان لحظه توسط بي
ماس گرفت و به او دسـتور داد تـا ارتفـاع مسـلط بـه جـاده       گردان هوابرد بود ت
هـا كـه شـهيد     بچه تصرف نمايد و خودش هم با چندنفر از را نزديك دارساوين

 ،همين عمليات شـهيد شـدند   آنها بودند و در شهيد فريدي هم جزو يزدانپناه و
، كـرد پيشروي  بود،مشرف به منطقه كمين به سمت ارتفاع حساس ديگري كه 
امكـان   خيـز  سـينه  حركـت سـريع و   فقط بـا  تيراندازي به شدت ادامه داشت و

ي درنگ كافي بود كه منجر به شهادت بشود زيرا دقـت   لحظه تحرك داشتيم و
  .زدند گلوله مي را با نيما بود كه حتي اسلحه باال تيرانداي ضدانقالب آن قدر

كمين ضـدانقالب رسـانديم    را به سنگرهاي مانبا آن شرايط سخت خود
با آن قامت مردانه و بـا   اصابت و او را،كه ناگهان يك رگبار به شهيد يزدانپناه 

  .ي بعد شهيد شد و چند لحظه انداختروي زمين به ل ناپذير ي خل آن اراده
كرد و آن مزدوري هـم كـه   سرانجام سنگرهاي كمين ضدانقالب  سقوط 

 مدتي ارتفاع ديگر پس از. به هالكت رسيدرا به شهادت رسانده بود  يزدانپناه
 آرامـش بـر   ي گردان هوابرد سرگرد آرين پاكسازي شـد و  هم توسط فرمانده

  .ي درگيري حاكم شد صحنه
. شـد  سوختند و مهمات داخل آنها منفجر مي خودروها هم مي تعدادي از

 طي آن حدود صـد  ما گرفت و در اين درگيري جهنمي، عزيزان بسياري را از
بـه  . خودورهـاي زيـادي آتـش گرفتنـد     به شهادت رسيدند و تجهيزات ونفر 
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ي گـردان هـوابرد و    تصرف ارتفاع مشـرف برجـاده توسـط فرمانـده     هرحال با
 هـم از  ستون حاكم شد امـا بـاز   سرهنگ علي صياد شيرازي امنيت نسبي بر

آن موقـع   شد و تا آمد، آفتاب به غروب نزديك مي دست تك تيرهايي مي دور
برقـرار   را هـا  بقيه نيروهـا بالفاصـله تـأمين تپـه    . سي نماز نخوانده بودهنوز ك

شبانه پراكنـده شـدند و همچنـين ارتفاعـات  بعـد از       نمودند و براي استقرار
پيچ جـاده   هم در بود، تصرف كردند و ما را كه زير ارتفاعات صندل دارساوين

آوري كرديم و روي آنهـا   شهدا را جمع ها و يمزخ. پرداختيم ربه احداث سنگ
  .پتو انداختيم و منتظر مانديم تا شب فرا برسد

. شدت خستگي به خوابي سنگين فرو رفتيم رسيدن شب همگي از فرا با
بـا تـيمم    براي نماز آمـاده شـدم و  . شدم سپيده دميده بودر خواب كه بيدا از

  .بيداركردم تا نماز بخوانندرا نيز  ها نماز خواندم و بچه
شدم همه خواب بودند با ديـدن ايـن صـحنه     خواب بيدار كه از اي لحظه

دهـيم تنهـا آزمـايش     دفاعي را كه ما انجام مي: گفتم خود با ام گرفت و خنده
واقع مدافع و محافظ ما خداست و آنچه كه تحـت عنـوان    خودمان است و در

گيـرد تنهـا بوتـه آزمـايش      ورت ميدرگيري، با رد و بدل شدن چند گلوله ص
ها را كنار هم چيديم و مواضع بهتري  صبح كه بيدارشديم زخمي. براي ماست

  .كرديم را براي استقرارپيدا
  

  فشارگرسنگي و تشنگي 
ي   آمد ما همـه  ي داخل ستون فرودبالگرد 19/6/1359صبح روز مورخه 

بعضـي از  . كـرديم  را داخل آن گذاشتيم و آنها را به سردشت اعـزام  ها زخمي
تيركالشـينكف مـورد اصـابت     ها وضع بدي داشتند اما عمدتاً چون بـا  زخمي

 ي هـا بقيـه   پس از اعزام زخمي. قرارگرفته بودند، زخمشان چندان شديد نبود
خودروهـايي  . داخل سنگرهايشان فرستاديم نيروها را سازماندهي كرديم و به
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شـمن قرارگرفتـه   خمپـاره د هـاي   معرض گلولـه  كه روي جاده قرارداشتند در
بـاالي   بودند و كسي هم شهامت نداشت آنها را تكان دهد زيـرا ضـدانقالب از  

  .داد قرار مي هاي خود ها را آماج گلوله كرد و ماشين ارتفاع ديده باني مي
با اصـابت  كه ها براي به حركت درآوردن خودرو اقدام كرد  يكي از راننده

اين روز گرسنگي  در. به شهادت رسيداو  به ماشينضد انقالب گلوله خمپاره 
به . كردند غذا مي آورده بود و دائم طلب آب و ها خيلي فشار تشنگي به بچه و

انجيري كه همراه داريد بخوريد و همچنين يك درخـت   خرما و از: آنها گفتم
  .آن هم استفاده كنيد توانيد از مان هست مي زالزالك هم درنزديكي

نفـره كـه بـا     4گرفت يك تـيم   يكي همه جا را فراپايان رسيد و تار روز
فراد بـه مسـائل كردسـتان آشـنا     چون اين ا. ه بودند به ما پيوستندآمد بالگرد

هـا   هم فرصت توجيه آنهـا را پيـدا نكـرديم لـذا اشـتباهاتي از آن      نبودند و ما
نفـري  4آن گـروه   از  يكـي . بـود  اشتباهات بسيار نـاگوار  كه بعضي از سرزده
كـه   را بـه خيـال ايـن   روي ترس كاظم ثـامني   تاريكي شب، از ي درآباد كمال

فرمانـدهان   را به شهادت رساند ثـامني از  ضدانقالب است به رگبار بست و او
ديگـر  : آوري كرد وگفت قبل ازشهادت مداركش را جمع مخلص سپاه بود، روز

، كـوه  ستاديكنار جاده با پوتين به نماز ا درگيري در وقتي روز. مانم زنده نمي
  .گفت شنيد و با خدا سخن مي استواري بود كه صداي تيرها را نمي

  

  فراريان شهيد راه خدا نيستند
زير آتش گرفت  خودروها را ضدانقالب جاده و 20/6/59از اوايل صبح روز

دومين تريلر حامل . كرد روزهاي پيش اجراي آتش مي تر از آن روز دقيق و در
 از صـداي انفجـار   و به آتش كشيده شـد و اصابت قرارگرفت  مهمات هم مورد

جايي هم نداشتند كه به  كردند و سو فرار مي مهمات داخل آن سربازان به هر
فـرار   ي گردان هوابرد مـانع از  سرانجام هشدار و اخطار فرمانده. آن پناه ببرند
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همان موقع باخبر شدم كـه تعـدادي از سـربازان     در. سربازان خود باخته شد
كنند روي همين اصل پيـام دادم   فرار كرده و رهايشان را رهاخواهند سنگ مي

 ركشته خواهد شد و چون درحـال فـرار  ت اگر كسي سنگرش را رها كند راحت
  .هست ديگر شهيد راه خدا نيست

اين روز موجب انهدام تعـداد زيـادي از خودروهـا     اي كه در اشتباه عمده
ها پشت سرم  ماشين. ودحساب و كتاب آنها بر روي جاده ب شده بود تجمع بي
حتي اسكورپيوني كه يك خودرو شناسايي و دفاعي است و . چيده شده بودند

كـرد   گرفت و به سمت دشمن آتش مي مي ع مناسبي قرارموض بايستي در مي
اصـابت   بـه همـين علـت بـه راحتـي مـورد      . داشت قرار ها در بين آن ماشين

 بايسـتي آن را در  مـي  انـدازي كـه   قرارگرفت و با مهماتش سوخت يا خمپـاره 
و بـا   گرفـت  انگاري مورد اصـابت قـرار   به علت سهل. كردند موضع مستقر مي

را  ها ماشين آمد تا اين شرايط كسي هم نمي در. مهماتش به آتش كشيده شد
فـداكاريش   ي تـالش و  رغم همـه  ي گردان هوابرد علي فرمانده .پراكنده نمايد

ها  سوزي وقوع اين انفجارها و آتشآوري خودروها نداشت و  تسلطي براي جمع
  .ي پرسنل شده بود موجب تضعيف روحيه

ي سـتون   آذوقه از فرمانـده  و غذا تقاضاي درخواست مداوم واگذاري آب و
بود به اين سبب سعي كردم كـه   چندان كرده آن شرايط مشكالت كار را دو در

شـايد   كـنم و حد توان نيز به ايشان كمك  گاه چيزي از ايشان نخواهم و تا هيچ
  .ي ستون بود آميز من با فرمانده اين عمل يكي ازعلل اصلي تماس محبت

  

  نيروهاي تازه نفس  الحاق
مهاباد  كرمان كه قبالً در ي تهران و نيروهاي رزمنده از تعدادياوايل صبح 

گـاه كـه آن    ما دركمـين  نژاد بودند به محل استقرار تحت فرماندهي حميد عرب
تهـران   فرمانده نيروهايي كـه از . اه معروف شده بود رسيدندزمان ديگر به اردوگ
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بسـت و   آمده بودند برادر رفيعي بود وي فردي بود شجاع و مسلط كه كلت مـي 
  .اكبري هم همراه ايشان بود كرد و شهيد علي با اقتدار فرماندهي مي

هـا گـل اميـد رويانيـد و بـراي       دل خيلـي  ورود اين نيروها به اردوگاه در
ي پرسنل خوب  مجموع روحيه در. آمد م تنها مسكني به حساب ميتعدادي ه

بين بعضي از فرماندهان هم رسوخ و شـيوع پيـدا    اين ضعف روحي در نبود و
 اش را باخته بود و هـيچ فعاليـت و   معاون گردان هوابرد روحيه مثالً .كرده بود

ي بين فرماندهان سرهنگ عل در. اجراي مأموريت محوله نداشت مشاركتي در
افسر خلباني بـه  . ديدم ر را فعال و قوي ميف آرين و شهرام صياد شيرازي و  و

ستون بود كه افسر ناظر امور هوايي بود كه آن هم بـا روحيـه و    نام نجفي در
 كرد و با همه موارد كمك خوبي بود حتي گاهي غذا تقسيم مي فعال بود و در

  .مشكالت بود الل خيلي ازغيرتي كه داشت ح شجاعت و
  

  اي ديگر فاجعه
تعـداد   بـالگرد آمد و داخل اردوگاه نشسـت بـا ديـدن     بالگرد اين روز در

ناگهان گلوله خمپاره ضدانقالب بـه  . شوند بالگرد زيادي هجوم بردند كه سوار
ل حـ موقتي بـه  . مجروح شدند اي شهيد و محل تجمع آنان اصابت كرد و عده

آنهـا بـدنش بـه حالـت      يكي از. آوري اجساد پرداختيم واقعه آمديم و به جمع
  .سجده خشك شده بود و تعدادي هم نصف بدنشان نبود

  

   ارتفاع مندل تصرف
شد كه آن  ناميده مي ارتفاعات مشرف به منطقه، ارتفاعات مندل ها و تپه
كرد و سپس به  باني مي آنجا ديده ازضدانقالب . اختيار ضدانقالب بود زمان در

 اي هم وجـود داشـت كـه در    آن قسمت چشمه پرداخت و در اجراي آتش مي
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ابي به آن عوارض حسـاس طـرح عمليـاتي    ي براي دست. اختيار ضدانقالب بود
  . محور را مشخص كرده بود آن دو توسط علي صياد شيرازي تهيه شد كه در

محـور سـمت چـپ  و     ازي ازاساس آن خود سرهنگ علي صياد شير بر
محور راست با نيروهاي ورزيده اي كـه انتخـاب كـرده بودنـد بـه       ر ازف شهرام
تصرف كردند كه ديگر كل  ازظهر آن روز هدف راها هجوم بردند و تا بعد هدف

  .منطقه دراختيار نيروهاي خودي قرارگرفت
  .م به شهادت رسيدندهاي سپاه ه نفر از بچه اين عمليات دو در

ميــان گلــه  بــا تاريــك شــدن هــوا ضــدانقالب درحــالي كــه خــود را در
 گيري منطقه به نيروهاي ما در باالي گوسفندان مخفي كرده بود براي بازپس

 ارتفاع حمله كرد و تيرانـدازي شـديدي درگرفـت و دشـمن پـس از يـأس و      
مانـد و سـرهنگ   نااميدي متواري شد و تعداد زيادي گوسفند از آنها به جاي 

كه البته به من يـك   ها تقسيم كرد را بين بچه ها علي صياد شيرازي گوسفند
  !بزغاله رسيد

گـاه نجـات داد و منطقـه     ها را ازكمـين  اين اقدام علي صياد شيرازي بچه
محاصره ضدانقالب بـوديم و آنهـا همـه     نسبتاً امن شد با اين حال ما هنوز در

هـاي دشـمن بـه هالكـت      بـان  يكي ازديده اين درگيري در. جا حضور داشتند
  .سيمش به دست نيروهاي ما افتاد دوربين و بي رسيد و

  

  تقويت روحيه ي پرسنل 
. نيروهاي سـپاه كـرديم   اقدام به سازماندهي مجدد 22/6/59شروع روز با

تعـدادي از پرسـنل قصـد داشـتند بـه      . ي پرسنل خيلي ضعيف بود اما روحيه
بـه آنـان   . كردنـد  ع پيش آمده ابراز نارضايتي مياز وض شهرهايشان برگردند و

ي شـما اتمـام حجـت كـرده بـودم كـه هـركس         سقز و بانـه باهمـه   گفتم در
 ها هم رفتند، اما شما باقي مانديد پس حاال چرا تواند برود خيلي خواهد مي مي
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شويد ترس به خود  نمي دشمن پيروز ايد؟ چرا با سربلندي بر خودتان را باخته
هـاي مـن تاحـدودي     صحبت. ترس انسان است كه مرگ انسان درراه ندهيد 

بد بـود، بـه    غذا بسيار اين روز وضع آب و در. را تقويت كرد ي بچه ها روحيه
بـا آن   پختـيم و  مان بـود  نزديكي هاي خرمني را كه در گندم ناچار مقداري از
ي سـتون   فرمانـده  سـيم بـا   ي بـي  تماسي كه به وسـيله  در. خود را سيركردم

ل ماه ديگـر هـم بـه ايـن منـوا      توانيم دو فتم به ايشان اميد دادم كه ما ميگر
   .مقاومت كنيم و وضعمان خوب است

گرفـت و منهـدم    ي دشـمن قـرار   محل مجروحان مورد اصابت گلوله
ي  منفـي و سـوئي در روحيـه    اين حادثه اثـر . تعدادي شهيد شدند شد و

  .گذاشت پرسنل
  

  كمبود آذوقه 
خـود گـردان    ضدانقالب بـا آتـش شـديد    24/6/1359زتمام طول رو در

 اثـر كمبـود غـذا از    مـن هـم بـر   . داده بـود  ي خمپاره قرار هوابرد را زيرگلوله
ي  با آن حال جلو آمدم و فرماندهبسيار ضعيف و ناتوان شده بودم،  نظرجسمي

نگران : را ديدم كه خيلي ناراحت بود به او گفتم) سرگرد آرين( گردان هوابرد
 جا محل آزمايش الهي است چرا سرافراز نميريم؟ ما بايد دشمن را ازنباش اين

 سرحال و چقدر! ر را ببينف شهرام ي صياد و روحيه: به آرين گفتم. بين ببريم
كند، مـا هـم بايـد     ميكس غم و ناراحتي در آنها احساس ن هيچ! قوي هستند

به . شوند نظر روحي بهتر تان هم ازي خودمان را حفظ كنيم تا زيردس روحيه
پراكنـدگي   سـطح گـردان بكـن و    دهي جديد در آرين گفتم االن يك سازمان

سخنان من . شود پذيري كمتر خودروها را بيشتركن تا ميزان آسيب پرسنل و
آريـن شـد، چـون سـريع فرمانـدهان       گويا، باعث دگرگـوني درحـال سـرگرد   

. ها ودستورهايي جديد را ابالغ نمـود  يهكرد و به آنها توص حضارا ها را گروهان
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ماهي بـه   ديد يك كنسرو ها كه وضع جسماني مرا فرماندهان گروهان يكي از
 س ازگـرفتن كنسـرو بـراي وضـو بـه كنـار      پ. من داد و گفت كه آن را بخورم

اي كه در ته دره وجود داشت و آب آشاميدني ستون هم از آنجا تهيـه   چشمه
چـه كـردم كـه ازآن دره بـاال بيـايم ضـعف        هر هنگام بازگشت. شد رفتم مي

داد، خيلي ضعيف شده بودم، به ناچـار قـوطي    گرسنگي اجازه نمي جسماني و
نيروي زيادي به مـن   نصف آن راخوردم، احساس نشاط و كنسرو را بازكردم و

  .دست داد و به ناراحتي ازآن شيب باال آمدم
  

  استحمام توفيق
روز يـك   قرارشـد هـر   آرام شده بـود و  اوضاع تقريباً 25/6/1359 در روز

هـوابرد   ي باالي تپه، كه محل استقرار و چشمه ها به محل حوض بچه گروه از
 شـهيد و شـهيد سـياوش اميـري    من بـه همـراه   . استحمام كنند بود بروند و
دود آنقدر  اثرخاك وگل و در يشهيد امير براي استحمام رفتيم، سر بختياري

چـه كـرد    كرد و هـر  ف نميخوبي بر روي آن كود كه صابون به كثيف شده ب
شب  در هوا تاريك شده بود كه ضدانقالب براي اولين بار. شد نمي سرش تميز

سيم را چرخاندم، فرمانده گردان هوابرد مشـغول   پيچ بي. ما را زيرآتش گرفت
 جنـگ و  اهـداف و  زد از صحبت كردن  با ضدانقالب بـود، خـوب حـرف مـي    

  .كرد عواقب كارشان را به آنها گوشزد كند ي ميپرسيد و سع سياستشان مي
  

  اسارت يكي از ضدانقالبيون
فرستاديم و ميدان اسـتقرارخود   روز به اطراف مي هاي رزمي را هر گشتي

ارتفاعات اطراف آن را  ، وداديم به نحوي كه روستاي دارساوين را گسترش مي
صياد شـيرازي بـر ايـن بـود كـه بـه نحـو         تالش علي. كامالً پاكسازي كرديم

اش درسـت   آميزي ستون را به سردشت برساند تا جـوي را كـه عليـه    موفقيت
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اي داشتيم  سردشت جلسه در 29/6/59ظهر روزازبعد. كرده بودند خنثي سازد
به سردشـت   بالگردلذا به همراه علي صياد شيرازي، رفيعي و ديگر برادران با 

بعضاً  ش دادند كه بعضي از افراد مشكوك هستند واين جلسه گزار در. رفتيم
هـا   شـب  سردشت مملو از ضدانقالب بـود و  شهر. اند به ضدانقالب كمك كرده
هـاي اطـراف سردشـت را هـم      دسـت داشـتند و دره   اختيار كامل شهر را در

بعـد ازخاتمـه   . مجموع شهر وضع خوبي نداشـت  كرده بودند و در گذاري مين
 قنـدي را  ارتفـاع كلـه   ي عملياتي تا منطقه سپس از جلسه استحمام كرديم و

طرف پاكسازي نماييم يعنـي  دو  شد مابقي مسير را از قرار. شناسايي نموديم
واقـع   و در اردوگاه تا پل كلته طرف ديگر از و از يك سو سردشت تا پل كلته

  .قرارداده بوديم نيروها را پل كلته يمحل تالق
  

  تهاجم ارتش بعثي عراق  آغاز
. دشمن با خمپاره تمام اردوگاه را زيرآتش گرفت 31/6/59اول صبح روز از

ي خمپـاره گـردان هـوابرد كـه      براي پاسخگويي به آتش دشمن پرسنل دسـته 
خيلي با روحيه هم بودند از من خواستند كه با ماشين مقداري مهمات برايشان 

بعد از حمل مهمـات  . البته ماشين هم تركش خورد كار را كردم وببرم كه اين 
سـرويس كنـد    نام بهرامي كه مكانيك بود گفتم ماشين راه بن برادرا به يكي از

هجوم  در آن روز ناگهان راديو خبر. داد ولي آتش خمپاره ضدانقالب مجال نمي
  .پخش نمود ارتش بعثي عراق به خاك جمهوري اسالمي ايران را

دانستنم كـه   درآسمان ديدم و تعدادي از هواپيماها را هظز چند لحپس ا
سـيم   راديو و بـي  فطر از. عراق رسماً آغاز شده است ديگر جنگ بين ايران و

ها و هجوم گسترده به  عراقي، حمله به فرودگاه سقوط هواپيماهاي ميگ خبر
 رهمين لحظه يك گلوله خمپاره به محل سـنگ  در. كرديم گوش مي جنوب را

ايـن   در. فرماندهي اصابت كرد و سكوت كوتاه مدتي برجلسه حكم فرمـا شـد  
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ي سـتون   اي بـا فرمانـده   روز براي توجيه و بررسي وضع پـيش آمـده جلسـه   
  .تشكيل دادم

  بارش اولين باران 
كردسـتان باريـدن گرفـت و     اولين باران پـاييزي در  10/7/1359در روز

هـاي اگـزوز خودروهـاي     لولـه  از. كـرد  سرد ي كوهستاني را هواي اين منطقه
راه كرديم و سـوختش را هـم از گـازوئيلي     ي يك بخاري ابتكاري روبه سوخته
ن بخاري هم گـرم  باك خودروها مانده بود تأمين نموديم، با به كارافتاد كه در

  .درست كرديم شديم و هم غذا و چاي
  

  تيراندازي شبانه
 صدر به غرب و بني رسفخبر . هوا نسبتاً خوب شده بود  12/7/59روز در
بعضـي از افـراد   . كرد يك مقاومت جدي حكايت مي ها درخرمشهر از درگيري

كردند و بيشتر تيرانـدازي توسـط سـربازان     ها از روي ترس تيراندازي مي شب
  .گرفت گردان هوابرد صورت مي

به شوخي گفتم اين ترسوها را  ي گردان هوابرد تماس گرفتم و فرمانده با
دست آدم ترسو خطرناك است، او هم خنديد و تأييد  اسلحه در بيرون كنيد،

  .كرد كه همين طوراست
  

  نامگذاري اهداف
 ر وفـ  به اتفاق سرهنگ علي صياد شيرازي، سـروان شـهرام   16/7/59 روز

هاي ثبت تير، روش  اين جلسه برنامه در. اي تشكيل داديم سرگرد آرين جلسه
اين  در. گرفت قرار تبادل نظر پاكسازي منطقه مورد بحث و ي حركت و نحوه

ي  عمليات از اشخاصي استفاده كنيم كه روحيـه  جلسه تصميم گرفتيم كه در
 شـد از  بايسـتي تصـرف مـي    خوبي داشته باشـند و ضـمناً نقـاطي را كـه مـي     
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يـابي بـه ايـن اهـداف      گذاري كرديم كه بـا دسـت   نام) 5(تا جميل ) 1(جميل
براي اطمينـان بيشـتر سـرهنگ علـي صـياد      . شت قطعي بودرسيدن به سرد
روي اهـداف مهـم را بـه     ثبت تيـر بـر   و هدايت آتش توپخانه شيرازي شخصاً

  .عهده گرفت
  

  هاي مردمي  اولين كمكرسيدن 
هاي جنگ به  هاي مردمي به جبهه كمك براي اولين بار 17/7/59در روز 

را اتيكـت تقـديم بـه     روي آن اهـدايي، آجيـل مشـهد بـود و    . رسيد دستمان
حـرم حضـرت    ا درر هـا  محتويات اين بسـته . رزمندگان اسالم چسبانده بودند

 شروع شد و 11آتش دشمن از ساعت . طواف داده بودند تبرك و) ع(امام رضا
بـاني توپخانـه    سرهنگ علي صـياد شـيرازي بـراي ديـده     با. را كوبيد سنگرها

ش توپخانه كرد مواضع دشـمن  رفتيم، او تا نزديك ظهر مبادرت به هدايت آت
سـرهنگ علـي صـياد شـيرازي      .را كوبيد اما يكباره آتش توپخانه قطـع شـد  

ي  فرمانـده  پرسيد چرا آتش توپخانه را قطع كرديد، گفتند سرهنگ حيـدري 
آتش قطع شد و مـا  . شود تيپ هوابرد گفته تيراندازي را قطع كنيد اسراف مي

شتيم، ظهرشده بود و چيزي به اذان نمانده بود همه خسته هم به اردوگاه برگ
خـودم   نداشتم بـا  و گرسنه بوديم، صياد گفت آماده نماز شويم ولي حالش را

نمـاز   شـود  اي دارد مگر با اين خستگي وگرسنگي مي صياد چه حوصله: گفتم
خواند، اما عمل علي صياد شيرازي درس بزرگي برايم شد و آموختم كه حتماً 

  .م را اول وقت بخوانمنماز
  

  رفتيم تپادگان سردشبه 
 همين موقـع تعـدادي از   ماشين سيمرغ را روشن كردم در 19/7/59روز

شـديم و بـه سـمت     سـتون جـدا   شدند و بـه اتفـاق هـم از    برادران هم سوار
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طي كرديم صـداي   پايين ارتفاع راردشت حركت كرديم، وقتي آخرين پيچ س
ي  ي آتش گشوده بود، از جـاده  دشمن روي منطقه: فراگرفت طقه رامن تكبير

هاي مشرف به  البه الي تپه كرديم و از پل سردشت و پل آهني عبور خاكي و
كرد كـه   باور نمي به استقبال ما آمد و سردشت وارد شديم، سرهنگ حيدري

ت ما را بوسيد و خيلي شده و به سردشت رسيده باشيم، صور ستون جدا ما از
هاي  شديم، صداي تكبير بچه همه با هم راهي پادگان سردشت. خوشحال شد

، سـرگرد  ي سـپاه، سـرهنگ حيـدري    با فرمانده. فراگرفت پادگان سردشت را
ـ   . كشاورز و ديگر فرماندهان ديدار كرديم روز بسيارجالبي بود ه بعـد ازظهـر ب

قرارشـد صـبح   . طرف ستون بازگشتيم و به نيروهاي داخل اردوگاه پيوسـتيم 
  .روز بعد نيروها به طرف سردشت حركت كنند

  

  سرانجام ستون وارد سردشت شد
بايسـتي بـه    ي ستون مـي  همه. مهم بود روز بسيارحياتي و 20/7/59روز

روز قبل مسيرحركت ستون توسط چند گروه . كرد طرف سردشت حركت مي
ابتداي صبح يكبار ديگر براي كنترل جاده به طرف . مين پاكسازي شده بوداز 

در بـين راه  . آمدنـد  ها هم پشت سرمان مـي  سردشت حركت كرديم و ماشين
از . بودنـد  ر مسـتقر يطول مسـ  ر را ديدم كه درف سروان شهرام خلبان نجفي و

 دنبالمان آمدند ولـي در  شهر پل گذشتيم خودروها به صورت ستون تا جلوي
 ما به راهمان ادامه داديـم تـا بـه پادگـان سردشـت     . آنجا ديگر متوقف شدند

، مجدداً به اردگاه مراجعـت  رسيديم و پس از حصول اطمينان از امنيت جاده
را بازديـد كـرديم تـا     ي سـنگرها  همـه  پس از ورود به اردوگاه يكبـار . كرديم
هـاي   بچـه  از پرسنل را كـه همـه   نفر از 15باقي نمانده باشد سپس  اي وسيله

هـم   نداشـتند و مـا   سپاه بودند و روحيه ي الزم بـراي حضـور درعمليـات را   
آنهـا را همـراه سـتون نفرسـتاده بـوديم و بـه عنـوان بـاقي مانـده          مخصوصاً 
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 رخودرو كرده و راه سردشـت را د  يم سواره بوددراردوگاه از آنها استفاده كرد
سنگرها  ها و پيچ ها و ها و تپه ي كوه هنگام طي مسير با همه در. پيش گرفتيم

آنهـا داشـتيم    شـيرين زيـادي از   ها كه خـاطرات تلـخ و   درخت ها و و چشمه
گـاه، ضـدانقالب بـه سـرعت آنجـا را      اردو پس از خروج از. خداحافظي كرديم

ي  اد و بقيـه د پاكسازي گرديد و ستون شعار مـي  به هرحال مسير .اشغال كرد
حضور سرهنگ علي صياد شـيرازي،   اي با همان روز اول جلسه پرسنل هم در

ي سـپاه، رفيعـي    ه فرمانـده زاد سرگرد آرين، سرگرد كشاورز، سـروان صـالحي  
فرمانده نيروهاي تهران و من تشـكيل شـد كـه علـي صـياد شـيرازي ضـمن        

محورهاي  براي انجام ماًموريت در كرد و زحمات همه، خداحافظي قدرداني از
فرمانـداري تشـكيل    در اي كه بعـداً  پس از آن درجلسه. ديگر ازسردشت رفت

  .ي عمليات سپاه سردشت معرفي شدم شد من به عنوان فرمانده
  

  اقدام به پاكسازي شهر
شهر ادامه پيدا كرد و چنـد قبضـه اسـلحه     پاكسازي در 22/7/59در روز

روهاي پيشمرگان كـرد مسـلمان را سـازماندهي كـردم     ني. كشف و ضبط شد
ي  درتنظـيم و اجـراي برنامـه   . وتحت فرماندهي حاج علـي اكبـري قـراردادم   

ها چيـزي بـه    پاكسازي به همين دليل در. قدري عجله كرديم پاكسازي شهر
طـول راه   هـايي كـه در   نيروها به علـت خسـتگي و نـاراحتي    .دست نياورديم

  .زيادي براي پاكسازي شهر نداشتندمتحمل شده بودند حوصله 
راديو اعـالم كـرديم كـه شـهر سردشـت       از 24/7/59 اخبار عصر روز در

تمـام منـازل    كامالً پاكسازي شده است ولي به محض تاريكي هـوا ناگهـان از  
تيرهاي رسام آسمان را چراغاني كردنـد،   سردشت صداي تير بلند شد و شهر
م كردند كه شهر پاكسازي نشده اسـت  واقع مردم شهر با اين عملشان اعال در

  .طور هم بود و واقعاً همين
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  سردشت تقريباً  از سكنه خالي بود

مردم آنجا را ترك كرده بودند  شهركوچك سردشت تقريباً خالي شده بود و
چون وضـع شـهر را بـه آن صـورت     . اما وضع عادي بود و درگيري وجود نداشت

 26/7/59رورتي نداشـت لـذا از روز  آنجـا ديگـر ضـ    ديدم حضورآن همه نيـرو در 
جـايي نيـرو از سردشـت بـه      به هاي شنوك كه كار جابالگردنيروهاي اضافي را با 
 خودروهـا و  مهمـات و . پرداختنـد بـه تـدريج خـارج كـرديم      شهرهاي ديگر مـي 

آنجـا   هاي اضافي را هم تحويل سپاه سردشت داديـم زيـرا وجـود آنهـا در     سالح
ترين خبرها بيشتر  وضاع سردشت آرام شده بود و داغحال ا هر به . تر بود ضروري

  .مورد جنگ ايران و عراق بود در
  

  در سردشتموريت آخرين مأ
 30/7/59 در روز سـطح شـهر و   پس از انجام يـك مأموريـت گشـتي در   

 مراجعت به فرمانداري سردشت كه محل استقرارمان بود به آقاي صالح زاده و
ي  م كـه چـون ديگـر مشـكل و برنامـه     دوستان گفـت  ساير حاج علي اكبري و

مأموريت ماسـت بنـابراين    كنم آخرين روز اينجا نيست احساس مي حادي در
شـب را در همـان محـل     يك جلسه توديع از همه خـداحافظي كـرديم و   در

ها گفتم كه به حمام برويد و خودتان  خوابيدن به بچه ضمناً قبل از. خوابيديم
  .غه خواهيم رفتصبح به مرا را مرتب كنيد كه فردا

  

  عزيمت به مراغه
ازسردشت خارج شديم و به شهر مراغـه   بالگردهمگي با  1/8/59در روز 

داخـل شـهر بـه گـردش      رفتيم و پس از ورود به شـهر مراغـه بـا خـودرو در    
پس از سه ماه درگيري و محـدوديت همـه چيـز برايمـان تـازگي      . پرداختيم
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بـه  و همه كس بـا شـنيدن اخبـار     ها، همه چيز ها، مغازه ها، چراغ آدم: داشت
 كرديم كه حتماً همه جاي مملكت خراب شده اما پس از شروع جنگ فكر مي

زيـرا اوضـاع شـهر    . كه اصالً هيچ اتفاقي نيافتـاده اسـت  ورود به مراغه ديديم 
 6900بـوس كـه    سرانجام روز بعد با يك ميني. رسيد خيلي عادي به نظر مي

سـمت اراك روانـه شـديم، شـب را در سـاوه      تومان كرايه كرديم از مراغه به 
وارد شهر اراك شديم و بـا اسـتقبال عظـيم      3/8/59عد يعني ب روز مانديم و

  .مردم خونگرم اين شهر مواجه گرديديم
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  1خاطرات سرتيپ احمد تركان
  

  دستور عمليات
هاي  براي فعاليتهايي  هاي كردستان شدت گرفته بود و محدوديت درگيري

بودند كه با بستن  صدد هاي ضدانقالب در منافقان گروهك. رزمندگان پيش آمد
شـهر   بـه تـدريج بـر    سردشت را محاصـره كننـد و   شهر» سردشت –بانه «محور

فكـري بـا    هـم  داشـتم و بـا   سال پيش در منطقه حضـور  من از دو. مسلط شوند
 »بانـه «منطقه امني در  براي ناكردن اقدامات منافقين  اثر دوستانمان، درجهت بي

همين زمان بـود كـه سـرهنگ علـي صـياد       در. كرديم فعاليت مي» سردشت«و 
تقريبـاً اوايـل   .  را بپـذيرم  28دادنـد كـه مـن مسـئوليت لشـكر      شيرازي دستور

طرف فرماندهي نيروي زميني ارتش، دستوري صادرشد،  مسئوليت من بود كه از
 - بانـه  «ري سپاه پاسـداران، محـور   همكا موظف است با 28مبني بر اينكه لشكر

   .اشغال بود، آزاد كند در سال 3كه توسط ضدانقالب نزديك  را» سردشت
با همكاري » سقز«ي خانه سرباز بود كه در 1360ابتداي آبان ماه، سال در

طـرح كلـي عمليـات را تـدوين نمـودم و       و ريزي كرديم سپاه پاسداران برنامه
  .براي انجام اين عمليات سازماندهي كرديم هايي را گاني

و ديگـري  » مهاباد«يكي از» پيرانشهر«داشت، يكي از سردشت سه محور
، از سه سـال  »سردشت -بانه «ي  ، كه مهمترين آنها هم، همين جاده»بانه«از

                                                 
هـاي   پياده كردستان منتقـل شـد و در مسـئوليت    28از مركز توپخانه به لشكر 1358برده در سال نام 1 -

پدافند هوايي، جانشين و فرمانده توپخانـه لشـكري و فرمانـدهي لشـكر در دو مقطـع       329فرمانده گردان
و ارشـد   زماني، فرمانده قرارگاه عملياتي غرب كشور، رئيس اداره سوم سـماجا، فرمانـدهي مركـز توپخانـه    

 .به افتخار بازنشستگي نائل گرديده است 1378نظامي منطقه اصفهان انجام وظيفه نموده و در سال 
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توسط ضدانقالب اشغال شد، تمام تـوان خـود را بـه كـار      پيش كه اين محور
عواملي كـه ضـدانقالب    يكي از. بازشدن اين جاده جلوگيري كنند بردند تا از

اين  اهميت زيادي قائل بودند، نزديكي جاده، به مرز بود كه از براي اين محور
  .ايران دسترسي پيدا كنند توانستند به خارج از طريق به سادگي مي

  

  انقالبضد باي درگيري  سابقه
منده و ضدانقالب اتفـاق افتـاده   هايي بين نيروهاي رز پيش از اين، درگيري 

اشـغال ضـدانقالب    بود كه متاسفانه همگي ناكام مانده بود و جـاده همچنـان در  
به سرپرستي سرهنگ  21لشكر از آن جمله، درگيري يك يگان از. باقي مانده بود

بين رفـتن و   عيد قربان، كه منجر به از ، روز58سال  بود كه در» شريف اشراف«
  .»شريف اشراف «جمله خود شهيد  از. ي يگان شده بود هبه شهادت رسيدن هم

ز آغاز جنگ بـين عـراق و ايـران، يـك درگيـري      پيش ا نيز 59سال  در
. مزدوران ضدانقالب پيش آمد ازهوابرد دراين محور با 126بين گردان  شديد

درگيـري  . رخ داد» رساويندا« و» سيدصارم«نزديكي  اين درگيري تقريباً در
روز به طول انجاميد كـه بـا پشـتيباني و تقويـت بـي دريـغ        45حدود تقريباً 
كيمن نيروهاي ضدانقالب  از ، آن گردان توانست»صياد شيرازي«امير توسط 

تلفـات و   اين همـه درگيـري و بـروز   . خارج شود و خود را به سردشت برساند
از ايـن   بعـد . العاده اين محور بـود  حساسيت و اهميت فوق اكي ازضايعات، ح

همه درگيري و دادن تلفات زياد، اين مأموريت به عهده ما گذاشته شده بود و 
  .كرد تر مي مشكل تر و آگاهي از اين مسئله كار را بيش از پيش حساس

  

  اجراآغاز عمليات و نحوه ي 
كـه بـا    »ي خـان  گردنـه « اي هسـت بـه نـام    گردنه» سقز«و » بانه«بين 

را  بـالگرد گيرد و حركـت   مي ه و بوران فرام تغييرات جوي، اين گردنه را ابر و
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ي تـداركات   اين موضوع درحـالي كـه تقريبـاً همـه    . سازد عمالً غيرممكن مي
نهايت به ايـن نتيجـه    در. بود ساز گرفت، مشكل منطقه از طريق هوا انجام مي
زمسـتان   در كافي نيسـت، ولـي متاسـفانه   الگردبرسيديم كه اتكاي ما تنها به 

باران، ما  بارش برف و به علت كمبود نيرو و امكانات و شرايط جوي و 60سال
» كاني سـور « ي تنها توانستيم تا منطقه. نشديم ي محور موفق به بازگشايي همه
دوسـوم كلـي محـور را شـامل     كـه تقريبـاً    كيلومتر 20پيش برويم، يعني حدود

  .مستقر كرديم هايي نيز كيلومتر پيشروي كرديم و پايگاه 20ناي در. شد مي
هنگي و همكاري بـا فرمانـدهي نيـروي زمينـي ارتـش،      ابه هرحال با هم

كه وضـعيت جـوي    61را پشت سرگذاشتيم، تا ابتداي سال  60زمستان سال 
طـور شـروع    اين را ما كار. كسره كنيمي تغييركرد و ما توانستيم تقريباً  كار را

 كردند و مواضـع منافقـان را در   كه يك عده اول شروع به پيشروي مي كرديم
به همين ترتيب گام به گـام  . شدند مي مستقر خود جاده منهدم و طول مسير
عبور يك يگان  چون تجربه ثابت كرده بود كه پس از. كرديم را باز تمام محور
ن يگـان  آ توانستند دوباره پشـت سـر   داخل يك محور، منافقين مي مانوري از

كه پس از اشغال يك منطقـه،   مگر اين. بگيرد سر منطقه از فعاليت خود را در
  .كرديم آنجا نيرو مستقر مي كرديم و در آنجا را حفظ مي

  

  تعويض نيروهاي مستقر درمنطقه
را كه حدود پياده  130 ودن اين محور، تصميم گرفتيم گردانپس از گش

يـك  . تعـويض كنـيم   گرفتـه بـود،   ي ضدانقالب قرار ماه بود كه درمحاصره 6
 و سـاختيم  سردشـت مسـتقر   نيروهاي جديد را حركت داديـم و در  ستون از
ي  تضـعيف روحيـه   ايـن امـر در  . منتقـل كـرديم   را بـه سـنندج   130گردان 

سردشـت،   بود، تا ي سنندج كه مركز لشكر فاصله. افتاد موثر ضدانقالب بسيار
توانسته بود به گردان رارگاه لشكر، ق ازدر اين فاصله . بود كيلومتر 300حدود 
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ايمـان   دشمن مقاومت كند كه اين امر، بـدون داشـتن اراده و   برابر خوبي در
  .قوي تقريباً  غيرممكن بود

  

  اين عمليات همرزمان جان بركف ما در
جملـه   فشاني كردنـد، از  اين عمليات رزمندگان و عزيزان زيادي جان در

. بــود 28لشــكر 116ي گــردان مانــدهآن زمــان فر راد كــه در ســرگرد رجبــي
ـ يزد ...ا ولـي «  سردشت، سـرگرد  در 28لشكر 130ي گردان فرمانده كـه  » يان

اميـر  «.كننـد  سـتاد كـل انجـام وظيفـه مـي      در البته ايشان سرتيپ هستند و
كـنم   ي سوم ارتش هستند و آن موقع فكر مـي  كه اكنون رئيس اداره »جواديان

 از» برادركـاظمي « .داشـتند  مليات حضورع بودند و در 28معاون عملياتي لشكر
. عمليـات بـه فـيض شـهادت نايـل آمدنـد       همـان  سپاه پاسـداران بـود كـه در   

 بـرادر «. سردشـت بـه شـهادت رسـيدند     در» پـل كلتـه  « كـه در » طياره«برادر
سـپاهي كـه االن نـام     عزيـزان ارتـش و   بسـياري از  سپاه پاسداران و از» زيادي
  .طرم نيستخا شان در همگي
  

  ديگر» فتح المبين«
تيمسـار  «به خـاطر دارم كه بعد از اتمام عمليات، روزي عرض تبريـك بــه   

 »سردشـت  - بانه « ايي محورجواب بازگش داشتم ايشان در» عـلي صياد شيرازي
يعنـي  . هم هسـت» بانه ـ سردشت « ي واقع بازگشايي جاده در »فتح المبين«را 

ديگـر  » المبـين  فـتح « را» سردشت ـ    بانه« ـورايشان عمليـات بازگشـايي مح
  .هم بود طور الحق كه همين دانستند و مي
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  1مظفر كشاورز 2خاطرات سرتيپ

  مظفر كشاورز 2خاطرات سرتيپ
  اعزام به كردستان به تيپ هوابرد و انتقال

نيـروي   23 تقاضاي شخصـي از تيـپ   فرمانده نيروي زميني و طبق اوامر
ي خدمت داشتم منتقل  آن سابقه هوابرد كه قبالً هم در 55مخصوص به تيپ

 55تيـپ  من در زمان با حضور هم 1359ي دوم ارديبهشت ماه  نيمه در. شدم
 جهــت اجــراي    داده بودنـد كـه يـك گـردان را     هوابرد به آن يگـان دسـتور  

 بايسـتي در  مـي  ي سردشـت اعـزام نمايـد كـه     مأمـوريت به شـهر بحران زده
ي  براي اجراي مأموريت ابتدا بـه وسـيله  . گرفت صورت مي  8/3/59 ي مورخه

به سردشت اعـزام شـديم و يگـان     بالگردجا با  هواپيما به مراغه رفتيم و از آن
تردد از راه زميني به  آمد و رفت وآن زمان امكان  در. قبلي را تعويض كرديم

اي بـر  دسـت ضـدانقالب بـود و    در سردشت وجود نداشـت زيـرا محـور    شهر
 پـس از . شـد  طريق هوا اقدام مي بايستي از يا اعزام نيرو مي ها و تعويض يگان

آنجـا بـه اجـراي مأموريـت      آن كه ما به سردشت رفتيم و چنـد مـاهي را در  
تيپ هوابرد مأموريت پيدا كرد تا به سردشـت   از 126 محوله پرداختيم گردان

مـالي   بـار  وا هزينه وطريق ه از آمده و گردان ما را تعويض نمايد كه اين كار
  .زيادي را براي ارتش دربرداشت

  

  

                                                 
نامبرده درزمان جنگ مسئوليت هاي مختلـف را درمنـاطق عمليـاتي عهـده دار بـوده و در سـال       . 1

 .بازنشسته گرديده است 1380
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  بانه به طرف سردشت  هوابرد از 126گروه رزمي حركت 
بانـه ـ سردشـت     به دست گرفتن  كنترل محـور  براي بازكردن راه زميني و

هوابرد را كه براي تعويض ما  126توسط نيروهاي خودي، تصميم گرفتند گردان
كرده و بـه جـاي راه    لرزمي تبدياي  به يك گروه  ويژهآماده شده بود با امكانات 

 را پاكسـازي نمـوده و   تا هم مسير به سردشت اعزام دارندمسير زميني  هوايي از
خـارج سـازد و هـم مبـادرت بـه تعـويض       كنترل جاده را از دست ضدانقالب 

ــد  ــا نماي ــردان م ــي   . گ ــروه رزم ــت گ ــن مأموري ــام اي ــراي انج  در 126ب
  .بانه عازم سردشت شد از 13/6/1359ي مورخه

يك گروهان از سپاه پاسـداران،  هوابرد،  126اندرگ اين گروه رزمي از
ي سـبزهاي نيـرو   تـيم از كـاله   يـك تـيم يـا دو    يك دسـته اسـكورپيون و  

. مخصوص با پشتيباني هوانيروز و افسـر رابـط هـوايي تشـكيل يافتـه بـود      
انــدهي غــالم آريــن بــود و فرم 2 هــوابرد ســرهنگ 126 ي گــردان فرمانــده

برادر فتح اهللا جعفري به عهـده داشـت و فرمانـدهي     گروهان سپاه پاسدار،
  . بود دار ر عهدهف سبزها را سروان حسين شهرام تيم كاله

  

  كوخان ضدانقالب در درگيري ستون با
بانه به سمت سردشت حركـت   ستون مذكور از 13/6/59ي  مورخه در

نزديكـي ارتفـاع كوخـان سـتون بـا       از مسـير در  پس از طي قسمتي. كرد
شد كه سرهنگ صياد شيرازي كـه آن زمـان فرمانـدهي     ضدانقالب درگير

اطالع يافتن، شخصاً به ستون ملحق  منطقه غرب را به عهده داشت پس از
  .آن لحظه فرماندهي مستقيم ستون را خودش به عهده گرفت شد و از

ستون جهـت انجـام    نكرد جمع و جور سرهنگ صياد شيرازي پس از
ستون مقدار ديگـري از مسـير را   . مأموريت دوباره آن را به حركت درآورد

ي كوخـان مجـدداً  بـه كمـين ضـدانقالب افتـاد و        گردنه اما در ،طي كرد
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اين كمين تعدادي از خودروها مـورد اصـابت    در. درگيري سختي درگرفت
سـرهنگ  . ه شـد ون قرارگرفت و به آتـش كشـيد  جي ضدانقالبي گلوله آرپي

علي صياد شيرازي براي خنثي نمـودن كمـين ضـدانقالبيون مبـادرت بـه      
ايـن روش منطقـه را بـه     ي كمين كرد و بـا  تصرف نقاط مشرف به منطقه
  .كنترل نيروهاي خودي درآورد

  

  اعزامي  به ستون هوابرد مستقر در پادگان سردشت 146كمك گردان 
سيم مـا   پس از ورود سـرهنگ علي صياد شيرازي به ستون ارتباط بي

روزي ادامه داشت و به همين جهت لحظه به لحظـه   با ايشان به طور شبانه
هنگـامي كـه    ،سرهنگ علي صـياد شـيرازي  . داشتم از وضعيت ستون خبر

 مسـتقر در  متري ميلي 105ي كوخان درگيرشد از توپخانه  ستون درگردنه
هـم بـه اجـراي آتـش      تقاضاي آتش پشتيباني كرد كه ما پادگان سردشت

كيلـومتر   11م بـيش از   م 105اما به علت ايـن كـه بـرد تـوپ      ،پرداختيم
خطـوط تـداركاتي و تـردد     توانستيم جلـوي سـتون و   نيست متأسفانه نمي

 ب متوجه شد سـتون از كه ضدانقال يهنگام. ضدانقالب را زيرآتش بگيريم
شـود،   حمايـت مـي   پادگان سردشت پشتيباني و جانب نيروهاي مستقر در

ستون در روزهـاي  . آتش خمپاره و توپخانه گرفتند پادگان سردشت را زير
شــدت آن  بــود و بــه ســختي بــا ضــدانقالبيون درگيــر 17/6/1359و  16

آن روزهـاي   در. جنـگ مـنظم نداشـت    راستي دست كمـي از ه درگيري ب
شـهدا و اعـزام    و ي مجـروحين  تدارك مهمات و غذا و آب وتخليـه  ،سخت

پـرواز   طريق پادگان سردشت و به كمك خلبانان تيـز  نيرو به ستون تنها از
 و چند برادران پاسدار به عنوان مثال تعدادي از. گرفت هوانيروز صورت مي

 از بودنـد  رف تيم نيروي مخصوص كه تحت فرماندهي سروان حسين شهرام
  .به ستون ملحق شدند بالگرد ي سردشت و به وسيله طريق پادگان
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  هاي اطالعاتي به ستون اعزامي كمك
وجـود داشـت    پادگـان سردشـت   شـنودي كـه در   ي پاسگاه به وسيله
. د و تمام گفتگوي آنهـا ضـبط گرديـد   سيم ضدانقالب كشف ش فركانس بي
به زبان فارسـي بـه سـتون اعزامـي مـنعكس       ها ي اين گفته هپس از ترجم

خدمات شايان ما بـه سـتون بـود كـه سـرهنگ       اين كار يكي از. گرديد مي
الزم را  علي صياد شيرازي با داشتن آن اطالعات،  اقدامات خنثي كننده و

  .زد دست مي بست و به ضدانقالب رو به موقع به كار مي
  

   فريب خوردن هواپيماهاي جنگي
رابـط   ضدانقالب فركانس ارتباط راديوي هواپيماهاي جنگي بـا افسـر  

هواپيماهـاي   هوايي ستون را به دست آورده بود و طي تمـاس بـا يكـي از   
جنگي كه درحقيقت براي سركوب ضدانقالبيون آمده بودند او را بـا فريـب   
به سمت ستون نيروهاي خودي هـدايت كردنـد كـه متأسـفانه منجـر بـه       

  .نيروهاي ما شد از نفر 12شهادت 
  

  اشغال بعضي از نقاط حساس 
هـاي مجـدد    كمين جلوگيري از چه بيشتر به ستون و براي كمك هر

ي  وسـيله  مسير سردشت بـه بانـه را بـه    ي حساس از ضدانقالب چند نقطه
مسـتقر بودنـد تصـرف كـرديم و تـأمين       پادگان سردشت نيروهايي كه در
محلـي كـه مسـلط بـه سـه       ها را در پايگاه يكي از. مينمود رمنطقه را برقرا

محلـي   در نمـوديم و پايگـاه ديگـر را    راهي پيرانشهرـ سردشت بود برقـرار 
كـه   بـود  محلـي  هم دربود تشكيل داديم و پايگاه سوم  همسلط به پل كلت

  . كرديم تمام حركات ضدانقالب اجراي آتش ميروي 
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كـه تـازه بـه     101هوابرد هم با يك گروهان از گردان  55ي تيپ فرمانده
  .نمود نيز برقرار پايگاه  ديگر سردشت آمده بود دو

  

  به شهر سردشتورود ستون 
ايثـار فـراوان پرسـنل،     هاي بسيار با پـايمردي و  پس از تحمل مشقت
د افتخـار وار  ي دوم مهرماه بـا سـرفرازي و   نيمه ستون اعزامي سرانجام در

استقبال باشـكوهي از   سردشتاز سه راه پيرانشهر تا پادگان . سردشت شد
هاي  ستون به عمل آمد نيروهاي موجود در پادگان و مردم انقالبي با دسته

. گل و قرباني كردن گوسفند مقدم پرسنل گروه رزمـي را گرامـي داشـتند   
هاي شهر  از عبور ازخيابان ستون با بانگ رساي تكبير وارد شهر شد و پس

 ورود سـتون بـه داخـل پادگـان و چنـد روز      پس از. به داخل پادگان رفت
ي تيپ هوابرد خواستم كه اين ستون را بـه علـت    فرمانده استراحت من از

منطقه  درگيري با ضدانقالب به خرج داده از ايثار و مقاومت فراواني كه در
عـويض كنـد كـه ايشـان هـم بـا       گـردان ديگـري ت   تخليه نمايد و ما را بـا 

توسط  1359ي دوم دي ماه  سرانجام در نيمه. ي من موافقت كرد خواسته
  .هوابرد اين تعويض انجام شد 158گردان 

  

  كشاورز مظفر 2نقطه نظرهاي سرتيپ
ي از ســابقه يكــ نظــر كــه از توجــه بــه ايــن هــوابرد  بــا 126گــردان  -1
ي  درجـه  ي آن هـم از  فرمانـده  هاي هوابرد بود و ترين و بهترين گردان قديمي

خدمت كـرده بـود آمـادگي انجـام چنـين مـأموريتي را       ستواني درآن گردان 
  .نداشت
  .آشنايي نداشتند ي كردستان پرسنل گردان به منطقه -2
  .انقالب را ضعيف به حساب آورده بودندنيروهاي ما، ضد -3
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طـول مسـير    مـورد ضـد انقـالب در    اطالعات داده شده در ستون از -4
  .استفاده الزم را به عمل نياورد

بـه   ، حركت ستون و پس از آنطول مسير درتوجه به تشكيل پايگاه  -5
  .ده بودشصورت خيز به خير جلو آمدن رعايت ن

ي اول كمين، كنترل از دست فرمانـدهان سـتون خـارج     در مرحله - 6
  .شده بود
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  1ات برادر غالم خليليخاطر
  خاطرات برادر غالم خليلي

  روز  40درگيري ستون به مدت 
با حركت ستون از بانه بـه سردشـت شـروع     13/6/1359ماجرا از تاريخ 

 نفـري پاسـدار و   110پياده هوابرد و يك گروهـان  126اين ستون از گد . شد
 يـك دسـته خـودرو    و) نوهـد (سـبزهاي   كـاله  نفـره از  12يك تـيم عمليـاتي  

  .حمزه تشكيل شده بود 21شناسايي اسكورپيون از لشكر
  

  در آغاز حركت  بالگردسقوط 
كيلومتر از مسير بانه ـ  سردشت را طي نكـرده بـود     8ستون بيش از 

ت مورد وظيفه پشتيباني هوايي ستون را داشكبرا كه  بالگردكه يك فروند 
ادت خلبـان آن بـه شـه    اصابت گلولـه قرارگرفـت و سـقوط كـرد و هـر دو     

مـن و  . زربـاف بـود   آبـادي متـري   100در  بـالگرد محـل سـقوط   . رسيدند
 .رسـيديم  بالگردبرادران اولين كساني بوديم كه به محل سقوط  تعدادي از

به شناسايي و پاكسـازي   ،به داخل آمبوالنس انخلبان پس از انتقال اجساد
  .زرباف پرداختيم آبادي

  

                                                 
وص بود كه پس از انقالب اسـالمي بـه   نامبرده از نيروهاي متخصص، ورزيده و شجاع نيروي مخص. 1

منظور برقراري آرامش و امنيت به كردستان رفت و همراه ديگـر فرمانـدهان و رزمنـدگان نوهـد در     
هاي مختلفي شركت داشت، چند سال بعـد بـراي تشـكيل يگـان ضـد تروريسـت بـه سـپاه          عمليات

پس از مدتي  1385در سال  پاسداران انقالب اسالمي منتقل و تا درجه سرتيپ دومي ترفيع يافت و
 .بيماري ناشي از عوارض شيميايي و محروميت به ديار باقي شتافت

 

83 
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  آخرين پيچ ده سيد صارم كمين در

م رسـيديم و  صار بوالحسن به ده سيداكسازي ده كاني و سه راه پس از پ
ستون از ده سيد صارم گذشت و  سر .كرديم آن عبور با احتياط كامل از كنار

. شد كه يكباره ضدانقالب ستون را به گلوله بسـت  وارد آخرين پيچ سيدصارم
 سـمت راسـتمان قـرار    كه در وددور ارتفاع كاني فطربيشترين حجم آتش از 

آن شرايط حساس سرهنگ علـي صـياد    در. شد داشت روي ستون ريخته مي
  .شيرازي وارد ستون شد و مسئوليت عمليات را به عهده گرفت

  

  انقالب ضدنفوذ  مسيربستن 
 سيدصــارم ســقوط مواضــع آنــان در پــس از پاكســازي ضــدانقالبيون و

حفظ و نگهـداري ارتفـاع    ي صياد شيرازي به من گفت مسئوليتسرهنگ عل
آن وجود دارد  ي ضدانقالب در كه احتمال رخنه) سمت شمال( سنگي مقابل

 بـرادران پاسـدار و دو   اجراي مأموريت با تعـدادي از  در. گردد به تو محول مي
 اين ارتفـاع در  .نفر بوديم در باالي ارتفاع مستقر شديم 6نفر ارتشي كه جمعاً 

محـل نفـوذ احتمـالي     واقـع شـده بـود و    ددورو كانيي  متري قله 200حدود 
 بــاالي ارتفــاع رســيديم يكــي از وقتــي بــه. آمــد ضــدانقالب بــه حســاب مــي

آنجا مسـتقر شـده بـود ولـي از      متري ضدانقالب در ميلي 60اندازهاي خمپاره
آنجـا   خمپـاره از  جـي و  ي آوردن مهمات آرپـي خودشان خبري نبود، گويا برا

رفته بودند تا با تهيه مهمات مجدداً مراجعـت نمـوده و سـتون را زيـر آتـش      
حـدود سـاعت   . نزد خودمـان آورديـم   خمپاره را به غنيمت گرفتيم و. بگيرند

چـون  شـان پيـدا شـد، امـا      كله وضدانقالبيون سر  نفر از 6شب تقريباً  30/8
  .نيافتند از وجود ما در روي ارتفاع خبردارشدند اندازشان را خمپاره
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يكي از  شب باران گلوله ضدانقالب باريدن گرفت و 15/10حوالي ساعت 
در . گرفت و بعداً به شهادت رسيد برادران از ناحيه گلو مورد اصابت گلوله قرار

اي پــرداختيم و جــواب  مقابــل هجــوم ضــدانقالب مــا هــم بــه دفــاع جانانــه 
ديـدن مقاومـت مـا ضـدانقالبيون دسـت بـه        بـا . نان داديـم شكني به آ دندان

 در ؛هستيد امان گفتند اگر تسليم شويد در ترفندهاي ديگري زدند و به ما مي
ها كارخودمـان را   هم بدون توجه به اين حرف ما .صورت خواهيد مرد غير اين

  .ادامه داديم
را با مـا   يميس ارتباط بي. گرصحنه بود سرهنگ علي صياد شيرازي، نظاره     

تشويق به پايـداري   تقويت روحيه، ما را قطع نكرد و دائم با تهيج احساسات و
نيمه شب مـا را   3ضد انقالب تا ساعت. كرد را سئوال مي نمود و اوضاع باال مي

زير آتش گرفت اما وقتي سرش به سنگ خورد و با مقاومـت شـديدي رو بـه    
از يـك زخمـي تلفـات     غيـر  هـم بـه حمـداهللا    روشد منطقه را ترك كرد و ما

  .ديگري نداشتيم
جـا را   صبح سرهنگ علي صياد شيرازي دستور داد كـه آن  0530ساعت

خـود  محبت  به محض ورود مرا مورد تفقد و. ترك كنيم و به پايين بازگرديم
  .ابالغ نمودي تشويقي را به من  قرارداد و اولين درجه

  

  ي كمين كشف نقشه
از سران سرشناس ضدانقالب زخمي شـد  يكي  دورود تصرف قله كاني در

و به اسارت نيروهاي ما درآمـد و نقشـه كمينـي را بـه سـرهنگ علـي صـياد        
اين نقشه محل كمين دقيقاً رسم شده بود كه افراد كاركشته  در. شيرازي داد

سرانجام سرهنگ علي صـياد شـيرازي   . متخصص آن را طراحي كرده بودند و
در حـين  . خاصـي سـتون بـه راه افتـاد     حركت داد و با آرايش و فـرم  دستور
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از حوالي سه راهي سوئيچ براي تضعيف روحيه  حركت ضدانقالب از راه دور و
  .اي به دنبال نداشت ما مبادرت به تيراندازي كرد كه خوشبختانه حادثه

  

  كمين در كوخان
ــور از ي نمشــير وارد ده كوخــان شــديم و   و دره ده نمشــير پــس از عب
 را در هاي خود ده از سكنه خالي بود و اهالي آن فرش  .پاكسازي انجام گرفت

آن بـود   منزلي كنار يك دكان بقالي جمع كرده بودند، كه اين عمل حاكي از
. مردم را ترسانده و ده را خالي كرده اسـت  ءكه قبالً ضدانقالب با تبليغات سو

جـا   ولـه بـه آن  لداشتند به علـت برخـورد گ   ها قرار حال محلي كه فرش به هر
همين لحظـه بـود كـه     در. خواست آتش گرفته بود و دود غليظي به هوا برمي

. گيركرد ناگهان ضدانقالب از سه طرف روي ستون آتش گشود و همه را زمين
نفرات به طـرف ارتفاعـات بـيكس و     كمين اجرا شد و طرف ما عمليات ضد از

درگيـري سـخت ارتفاعـات     تنـد و پـس از  كه مشرف به جاده بود رف دوالزان
كامـل ادامـه داشـت تـا      ايـن درگيـري يـك روز   . مزبور را به تصرف درآوردند

  .رسيد دوالزانباالخره ستون به 
  

  و انفجار خودرو مهمات ده بردريش حواليكمين در 
بانه در پيچ چهارم ستون مجدداً  بـه كمـين    نزديكي پل ده بردريش در

 جي قرار ي آرپي حامل مهمات مورد اصابت گلوله ساين كمين كانك در. افتاد
ها داخل يك گودال افتـاد و   پيونراسكو همچنين يكي از .گرفت و منفجر شد

بعد هم يك كاميون كه حامل تعدادي سرباز بود به گودال افتاد  واژگون شد و
مسير پاكسازي  عمليات ضد كمين اجرا شد و. نفر زخمي شدند سه يا چهارو 

  .  گرديد و سپس ستون به حركت خود ادامه داد
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  ستوان نوري زخمي شدن من و
. كمين زد و درگيري شديدي رخ داددشمن مجدداً  دوالزاني  منطقه در

جـاده بـه تصـرف     ارتفاعـات مشـرف بـه    هـم  كمين بـاز  انجام عمليات ضد در
عقـب   من و ستوان نوري در. ضدانقالب متواري شد و نيروهاي خودي درآمد

 جي به نزديكي ما اصـابت كـرد و   آرپيكرديم كه يك گلوله  ستون حركت مي
انفجار پـاي سـتوان نـوري را شـكافت و اسـتخوان       منفجرشد، موج حاصل از

پيچيد و خيلي  شدت درد به خود مي نوري از. پايش را از چند ناحيه شكست
ام را بازكردم و به پاي نـوري   من لباس كردي به تن داشتم چپيه. ناراحت بود
با لبخنـد بـه نـوري    . گرفتم همين لحظه مورد اصابت گلوله قرار بستم كه در

لباسم  .گفت شوخي نكن .ميرم درد مي دارم ازكتف راستم گلوله خورد، گفتم 
بود كتفم را بسـتم و بـا آن   ريزي شديد  خون. نشان دادم را پاره كردم و به او

 هـا و  كشان خودمان را بـه داخـل ريـويي كـه جنـازه      و نوري كشان وضع من
آمـد و   طرف مي چهار خمپاره از. ها را داخل آن ريخته بوديم رسانديم زخمي
پس از گذشت مدتي، دستم به كلـي از  . هاي ريو نيز درحال سوختن بود چرخ
خسـتگي بـه حـال     درد و از شدت توانستم آن را تكان دهم و و نميافتاد  كار

چند بـار تصـميم گـرفتم    . من بود از نوري هم وضعش بدتر. افتاده بودماغماء 
دلـم   .داد خود را به ستون برسانم كه ضعف شـديد اجـازه نمـي    پايين آمده و

  .توانستم بكنم جوشيد ولي كاري نمي سركه مي براي ستون مثل سير و
  

  باران مجروحين توسط ضدانقالبتير
ضعف و نـاتواني شـديد بـودم كـه ناگهـان متوجـه شـدم تعـدادي از          در

نفـر را دسـتگير    12شدند و  متري سرازير 50ي  از فاصله انقالبيون تقريباً ضد
  .آوردند به طرف ما مي كرده و
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آيند؛ خودت را  نيايد به طرف ما مي گفتم صدايت در خبركردم و نوري را
ي شكم زخمي شده بود و درد  برادران به شدت از ناحيه يكي از. بزن به مردن

كرد كه آنها به محض اين كـه بـاالي سـرش رسـيدند بـا       كشيد و ناله مي مي
 جلو انداخته  و نفر اسير را 12سپس . بود گلوله شهيدش كردند،  نامش صابر

ودم تمـام وجـ   پس از رفتن آنهـا دل تـوي دلـم نبـود و     .از دره سرازير شدند
نـزد   طوري بود پـايين آمـدم و خـودم را بـه سـتون رسـاندم و       هر. لرزيد مي

شيرازي رفتم و اتفاقـات انتهـاي سـتون را بـرايش بـازگو       سرهنگ علي صياد
حال با همان وضع يك روز راسپري كردم تـا   به هر. كردم، خيلي ناراحت شد

  .منطقه منتقل شدم ي ستون از اين كه روز بعد به دستور فرمانده
ستون مدت چهل روز زمين گيـر بـود وبـا ضـدانقالب سـخت درگيـري       

ضد انقالبيون قسم خورده بودند كه نگذارند اين سـتون بـه سردشـت    . داشت
هاي آنـان را نقـش    برسد كه باالخره با عنايت الهي به سردشت رسيد و نقشه

  .برآب كرد
  

  منظم در عمليات نا برادر خليلي اتنقطه نظر
چريكي كردستان و و  هاي نا منظم ن در طول جنگكسب تجارب فراوا با

 هاي مختلـف، ديـدگاه خـود را در    جنگ تحميلي و عمليات حضور مستمر در
كردستان كه اكثـر   حركت ستون نظامي و پاكسازي مناطقي مانندها،  حركت
  :كنم هاي آن چريكي بود چنين بيان مي جنگ

م زدن آرايـش  ههاي نامنظم عبارتند از بر ي چريك و جنگ اهداف عمده
ي عمليـات  ، اجـرا )كمـين ( ، سد كردن حركت نيروهـا نيروها، تخريب روحيه

ها  كردن منطقه خصوصاً جاده نام هاي ارتباطي و نا ايذايي فريبنده، بستن راه
جهت برهم زدن روحيات نيروهاي عمل  هاي رواني در اجراي عمليات جنگ و
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بـه  ( نماينـد اقدامات زيـر  جواب آن مبادرت به  مردم بومي بايد در كهكننده 
  ).اصطالح با چريك بايد مثل خودش رفتار كرد

بايد بـه صـورت    بوده و پذير ي حركت به صورت كالسيك ضربه نحوه -1
  .را سازماندهي و اعزام كرد ها چريكي تيم

حيه بوميـان  ورنطقه به منظور جلوگيري از تخريب ايجاد امنيت در م -2
  .توسط ضدانقالب

  .اطالعات حفاظتي به منظور جلوگيري از پخش اخبار وتقويت موارد  -3
به صورت داوطلبي باشـد   روند اعزام نيروهايي كه جهت پاكسازي مي -4

  .ام پرسنلي كه روحيه ضعيف دارند خودداري شوداز اعز و
 هـاي تـأمين در   آشنا ساختن نيروها با منطقـه و فعـال نمـودن تـيم     -5

  .عوارض حساس
هاي مفيد جهت باال بردن  دادن آموزش بومي و مردم ايجاد انگيزه در -6

  .روحيات آنها و اعتقاد به نيروهاي خودي
  .ردب هاي دور استفاده صحيح از امكانات موجود و سالح -7
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  1خاطرات سرهنگ خلبان عبدالحميد نجفي
  خاطرات سرهنگ خلبان عبدالحميد نجفي 

  يات كردستاناوضاع نيروي هوايي بعد از انقالب ونقش آن درعمل
نيروهـاي   قطع نفوذ اجانب بـه ويـژه در   پس از پيروزي انقالب اسالمي و

 هاي جديدي را نيروي هوايي، دشمنان هر روز توطئـه مسلح و به خصوص در
نيـروي هـوايي    ي مشكالت و تنگناهايي كه در با همه. كردند طرح و اجراء مي

آگاهي كامـل و اقـدام    به طور روزمره وجود داشت نيروهاي متعهد و مومن با
 از ي ايـن ايثارهـا و   رغم همه ولي علي ،كردند به موقع آنها را دفع و خنثي مي

هـاي   هم عناصـر وابسـته و ايـادي اجانـب بـه كارشـكني       ها باز خودگذشتگي
نكتـه   براي روشن شدن اين موضـوع بـه چنـد   . دادند ي خود ادامه مي موذيانه

 ني از رزمنـدگان نيـروي زمينـي در   مأموريت حمايت و پشتيبا .كنم اشاره مي
مسائل خاص خـود بـود كـه عمـدتاً      نوژه كه درگيرشهيد كردستان به پايگاه 

عملياتي اوضاع متشنج به طوري كه  نظر شد كه از بوط به كودتاي نوژه ميمر
پايگاه هـوايي  . كردستان توان الزم را نداشت براي انجام عمليات پشتيباني در

 ي آنهـا بـا   هـاي خصـمانه   خلق مسلمان و كارشـكني  تبريز به علت نفوذ گروه
 ها، آن زمان بسياري از نقاط مهم تبريز حتي پايگاه زيرا در ،مشكل مواجه بود

بـه همـين دليـل    . تحت نفوذ اين گـروه درآمـده بـود     هاي عمده ها و محل پست
خواستند به تكليف مـذهبي و ملـي خـود عمـل      انقالبي اگر مي پرسنل متعهد و

 توجه به آنچه ذكـر  با. شدند انب طرفداران آن گروه تهديد و تحقير ميكنند از ج
                                                 

ستوان خلبان نجفي، خلبان جنگنده شكاري بود و تا درجه سرهنگي و تا مسئوليت فرمانده  – 1
 .پايگاه هوايي مشهد ارتقاء يافت و سپس بازنشسته گرديد

91 
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هاي مذكور كه مأموريت پشتيباني از رزمندگان مستقر دركردسـتان را   شد پايگاه
  .ي خود را به خوبي انجام دهند نبودند وظيفه به عهده داشتند قادر

  

  ) ره(پيام الهام بخش وتحول آفرين امام 
ــود كــه پيــام و دســتورهاي   سرنوشــت حســاس وه رهــبايــن  در ســاز ب
اندازان را  همگان روشن كرد و سنگ تكليف را بر) ره(ي امام خميني  حكيمانه

سـتوان   همـان روز . ت آنهـا شـد  شرار نبه جاي خود نشانيد و موجب كم شد
نـدارم جهـت    يك نفرخلبان ديگر كه اسمشـان را بـه خـاطر   و من  اردستاني،

شديم و به پشتيباني نيروهاي محاصـره شـده   انجام مأموريت راهي كردستان 
 ي آلوده و بمباران منطقه اما پس از. در بانه پرداختيم و آنجا را بمباران كرديم

 تالش رزمندگان نيروي زميني كه به شكسـته شـدن محاصـره پادگـان بانـه     
ايگـاه  پ عليه ما توسط گروه خلـق مسـلمان در   انجاميد بارديگر جو مسموم بر

مان  شد و خود وخانواده كشي ياد از عمل ما به عنوان خلق تبريز به راه افتاد و
 وضـع آن روز نيـروي هـوايي،    از بـود اين توضيحاتي . مورد تهديد قرارگرفتيم

سردشـت   -ت مربوط به عمليات پاكسازي بانه البته موضوع اصلي بيان خاطرا
  .رسانم هست كه آن را به عرض مي

  

  رناظر هوايي عازم منطقه شدمبه عنوان افس
نـاظر هـوايي سـتون اعزامـي بـه       به عنـوان افسـر   15/6/1359تاريخ  در

ايـن سـمت    سردشت، جهت تعويض ستوان خلبان قبلي كه پـيش از مـن در  
معرفـي   ي پادگان بانه رادفر فرمانده 2 خود را به سرهنگ كرد انجام وظيفه مي

اشـتباهي   هوايي قبلي به خـاطر  به جاي افسر ناظر علت جايگزين من. نمودم
ـ  بود كه نامبرده در راي اجـراي مأموريـت بـه    هدايت هواپيماهاي جنگي كه ب

سهل انگاري گرديدند مرتكب شده بود، كه همين سردشت اعزام  -محور بانه 
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نفـر را   12داده و  نيروهاي خودي را مورد هجوم قرار ،سبب گرديد هواپيماها
توجيه محل مأموريت، دريافتم كـه ايـن    آنجا و پس از حضور در. شهيد كنند

ضدانقالبيون قسم خورده بودنـد  . است دي قرارگرفتهستون در شرايط نامساع
  .كه تا نابودي كامل ستون نهايت تالش را به خرج دهند

با همكاري يكي از خلبابان هوانيروز جهت رفتن بـه   16/6/59مورخه  در
محل درگيري ستون رفتم اما به علـت   تا بالگردبا . محل مأموريت اقدام كردم

 زيـر  پايين پريدم و بالگردفرصت فرود را نيافت لذا از  بالگردشرايط نامساعد، 
. يكـي از سـنگرهاي رزمنـدگان رسـاندم    بـه  آتش پرحجم ضدانقالب خـود را  

كه سرهنگ . ان را ببينمشخواهم اي يسئوال كردم سنگر فرماندهي كجاست م
 گفتم ستوان نجفي افسر رابط. فرماييديرازي گفت من هستم،  بلي صياد شع

سرهنگ علي صياد شيرازي با . ام م آمدههوايي هستم كه براي تعويض همكار
گفـت داخـل ايـن    . لحن مخصوص كه ناشي از عملكرد بد همكـار قبلـي بـود   

  .سنگر باشيد
ام و لـذا شـما    پس از چند دقيقه گفتم براي هدايت آتش هوايي آمده

سرهنگ علي صياد شيرازي بـا  . درخواستي داريد، بگوييد تا اقدام كنم هر
وقتـي  . بيني اقدامات الزم را انجام بده لحني ناباورانه گفت اوضاع را كه مي

اقدام به انجام عمليـات هـوايي    ،تقريباً با اوضاع منطقه و ستون آشنا شدم
نطقـه  جنگـي را چنـدين بـار بـه م     آن روز هواپيمـاي كردم  و تـا غـروب   

حدودي آرامش را به  خوبي داشت و تاي نسبتاً  راهنمايي نمودم كه نتيجه
  .ي درگيري بازگردانيد منطقه
هواپيماهـا بـودم    هاي هوايي كه مشـغول هـدايت   يكي از اين عمليات در

حواسم پرت شد و ضدانقالب به من نزديك گرديد و مرا به گلولـه بسـت كـه    
هنگ علـي صـياد شـيرازي بالفاصـله      سـر . بعضي از وسايلم نيز گلولـه خـورد  
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متوجه شد و سه نفر را بـراي نجـاتم مـأمور كـرده بـود تـا مبـادا بـه دسـت          
  .شوم انقالب اسير ضد

  

  آموزش جنگي ديدم عمليات منطقه در
و  سر سرهنگ علي صياد شيرازي شروع به نظم و 17/6/1359صبح روز 

تعليمـات الزم و   ور كرد كـه سامان دادن به ستون كرد و ستوان اسدي را مأم
به علـت عالقـه و همچنـين    . عمليات چريكي را به من بياموزدمورد  در كافي

احساس نياز شديد اكثر نكات آموزشي و ضروري را ظرف مدتي كوتـاه انجـام   
. دادم و توانستم هم دوش ساير رزمندگان به وظايف سربازي خود عمل نمايم

سـرهنگ علـي صـياد    حولـه،  هـاي م  انجام مأموريت اثر عالقه و جديت در در
ي از قبيل تقسيم آب و غذا يشيرازي عالوه بر وظيفه اصلي خودم، انجام كارها

باني و غيره را نيز به  ديده هاي رزمي شبانه و روزانه و و مهمات و انجام گشتي
ترين درسي هم كه در اين راه به من آموخـت،    مهم ي من محول كرد و عهده

 نستن آن بر ساير امور بود به نحوي كـه حتـي در  بزرگ شمردن نماز و مقدم دا
  .شد وقت ترك نمي سر نماز ،افتادند ترين شرايط كه همگان در تنگنا مي سخت
  

  هاي ضدانقالب براي ضربه زدن به رزمندگان حربه
هاي ضدانقالبيون با اتخاذ روش تصرف ارتفاعـات   كه كه كمين پس از اين

طريق  شد آنان از اثر مي خودي بيمنطقه توسط نيروهاي  و عوارض مشرف بر
ك هـا نزديـ   يكـي از ايـن روش  . آمدند ضربه زدن به ما بر مي ديگري در صدد

يك شب كـه  . شدن به نيروهاي ما با مخفي شدن در بين گله گوسفندان بود
ي گوسـفندي بـه مـا نزديـك      نوبت نگهباني من بود يكباره متوجه شدم گلـه 

موضوع را سريعاً به . برانگيخت جبم راآن تاريكي تع شد كه حركت گله در مي
علي صـياد شـيرازي گفـت احتمـال دارد     . سرهنگ علي شيرازي اطالع دادم
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بخواهـد بـه مـا نزديـك     ه اين حقـ  كرده باشد و با اين گله نفوذ ضدانقالب در
هـيچ كـس حـق     ،همه كامالً مراقب باشـند امـا بـدون دسـتور     بنابراين. شود

 و مـا درسـت از آب درآمـد و درگيـري بـين      البته حدس ما. تيراندازي ندارد
ايـن   در. داخل گله مخفـي شـده بودنـد صـورت گرفـت      انقالبيوني كه در ضد

 درگيري ضدانقالبيون پاسخ محكمـي دريافـت كردنـد و از آنجـا پـا بـه فـرار       
ولـي   .مراقب اوضاع بوديم صبح در داخل سنگرها باقي مانديم و گذاشتند و تا

انـد و شـماري    گوسفندها كشته شده تعدادي ازديديم كه  با روشن شدن هوا
مدتي غذاي  اند و يا سالم هستند كه در واقع با آن گوسفندان تا هم يا زخمي

  .ستون را تأمين نموديم
انقالبيـون اسـتفاده از دخترانـي بـود كـه در       ترفندهاي ضد يكي ديگر از

شــدند و بــا ايــن عمــل زشــت  لبــاس چوپــاني بــه نيروهــاي مــا نزديــك مــي
هاي شـيطاني   واستند نيروهاي رزمنده را فريب دهند كه البته اين حربهخ مي

  .بي اثر بود در مقابل ايمان قوي سربازان اسالم عقيم و
  

  اصابت گلوله بين من و سرهنگ علي صياد شيرازي
منطقـه بـوديم و    من و سرهنگ علي صياد شـيرازي مشـغول گشـت در   

كي ما وجـود داشـت بررسـي    نزدي ي آبي را كه در چگونگي استفاده از چشمه
اي بين من و سـرهنگ علـي صـياد شـيرازي بـه       كرديم  كه ناگهان گلوله مي

  .گرفت زمين خورد و پس از لحظه اي دود غليظي اطراف ما را فرا
پديـد شـد،   مدتي كه دودها نا ام اما پس از كه شهيد شده كردم ابتدا فكر

احساس كردم كه . بودسرهنگ علي صياد شيرازي را ديدم كه الحمداهللا سالم 
  .آن گلوله فسفري بود كه باعث شهادت ما نشد و خطر رفع شده
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  خلبان نامبرده نقطه نظرات
نظامي و سياسـي بـود كـه باعـث افشـاي      اين عمليات، حركتي انقالبي، 

طرفي حقانيت نظام جمهوري اسالمي را به اثبـات   از انقالب شد و ماهيت ضد
افـروز و   وجـود عناصـر آتـش    ازي منطقـه از از آثار ديگـر آن پاكسـ  و  درساني
  .طلب بود جنگ
  

  ارتش و سپاه عضو يك پيكر شده بودند
اين عمليات برادران ارتشي و سپاهي با خلوص نيـت تمـام دوش بـه     در

انسجام بين ارتش و سپاه آن قـدر  . جنگيدند دوش يك ديگر با ضدانقالب مي
اهداف آنـان را بـه سـراب    يأس را به دل ضدانقالب نشانيد و  قوي بود كه تير

  .تبديل نمود
كه همگي از الك  سپاه آن قدر دقيق بود هنگي بين برادران ارتش واهم

  .و به عمليات آفندي پرداختند دفاع بيرون آمده
  

  عمليات بانه ـ سردشت يا آزمايشگاه الهي
اين عمليات در واقع عاملي براي خودسازي و آزمايش دروني و روحـي و  

توانـد   ي عشقي بود كه قلـم نمـي   سردشت كه مدرسه. ند بودنزديكي به خداو
درآن عمليات  شركت. ي تحرير درآورد رشتهبه مورد آن  احساس دروني را در

  .سعادتي بود كه شايد ديگر هرگز نصيبمان نشود
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  1پياده احمد اسدي  2سرتيپخاطرات 
  خاطرات سرهنگ پياده احمد اسدي

  نوهد به سرپرستي شهيد شهرام فر اجراي مأموريت نيروهاي تيپ
بود كـه در جمـع    1359 لاصبح يكي از روزهاي شهريور س 10ت ساع

كيلـومتري كرمانشـاه جهـت آمـادگي      25 محل اردوگاه در نوهد و 23تيپ
شهيد سرهنگ شهرام فر كه يكي از . هاي نظامي بوديم رزمي مشغول تمرين

پ بـود، مـن و شـهيد    ترين فرماندهان نظـامي آن تيـ   شجاع نظيرترين و كم
 مأموريتي به تيپ اعالم شده و: ستوان حسين معصومي را صدا نمود و گفت

. پرسنل تيپ نوهد به مـأموريتي اعـزام شـوند    نفر از 50است كه حدود قرار
هاي عملياتي انتخاب شدند و به سرپرستي شهيد شهرام فـر بـا دو سـه     تيم

ه محل اصـلي مأموريـت   به سمت شهر سقز و از آنجا كه ب 214بالگردفروند 
  .حركت كرديم

محل مأموريت اطالع چنداني نداشتيم، تنها شنيده بـوديم كـه    از نوع و ما
آن زمـان بـا    ستون تحت فرماندهي شهيد سپهبد علي صـياد شـيرازي كـه در   

اختيار گرفته بـود،   ، با نيروهايي كه دركردستان درجه سرهنگي و داوطلبانه در
  .بانه به سمت سردشت حركت كرده است  مسلح،  ازبراي مقابله با ضدانقالب 

                                                 
در اوايل انقالب . نوهد واگذار گرديد 23به تيپ  1354ل پس از طي دوره مقدماتي در سانامبرده . 1

عـاي مختلفـي از جملـه بازگشـايي      ر به كردستان اعزام و در عملياتف اسالمي به همراه شهيد شهرام
. نامبرده در عمليات آزادسازي خرمشـهر شـركت و جانبـاز گرديـد    . سردشت شركت نمود-محور بانه

پس از پايان جنگ تحميلي به سماجا منتقـل و  . جانباز شيميايي شد 6ليات كرباليهمچنين در عم
دومي  با سمت رئيس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با درجه سرتيپ 1382در سال 

 .بازنشسته گرديد
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  گرفتيم ارتفاعات باال زير آتش ضدانقالب قرار از

 ديگـري در  كه يكـي پـس از   بالگردفروند  3بعدازظهر با  4حدود ساعت 
به محـل  . پريديم شدند و ما از آنها به بيرون مي اي به زمين نزديك مي منطقه
ي  گلوله آوري تجهيزات بوديم كه دو عمدرحال تخليه و ج. نظر رسيديم مورد

جمـع   آمـديم خـود را در   اصابت نمـود، تـا بـه خـود     مان  خمپاره به نزديكي
ي اصــلي آن ســتون را تشــكيل  تيــپ هــوابرد ديــديم كـه پيكــره  برادرانـي از 

همان  و در. اي راهنمايي شديم همراه شهيد شهرام فر به سمت دره. دادند مي
هـاي   بـا سـالح   از ارتفاعات باال و قالب بي امانناصر خود فروخته ضدانحال ع

  .سبك ما را زير آتش داشتند
حـال  مـا در   باالي سر هم در بالگردفروند  و دو F-5فروند هواپيماي  دو

البته چون منطقه كامالً  . كردند پرواز بودند و ارتفاعات اطراف ما را بمباران مي
اً  تلفات مختصري به ي و با درختان كهنسال بلوط پوشش داشت مسلملجنگ

  .شد نيروهاي ضدانقالب وارد مي
  

  دستگاه خودرو دراثر آتش دشمن سوخت 30حدود 
ي ضعف آمـوزش راننـدگان    خودروهاي موجود در ستون كه به واسطه

هاي ضد تانـك   داشتند توسط سالح ي بسياركمي از هم قرار ها به فاصله آن
دستگاه خودرو  30د، حدودگرفتن از ارتفاعات مشرف به ستون، زيرآتش قرار

آتش  هاي نيمه سنگين ما هم در اين ميان سالح اصابت واقع شد و در مورد
تعدادي از پرسنل هم يا شهيد شده و يا بـه سـختي   . از بين رفت سوخت و

حضور فيزيكي شخص شهيد سپهبد علي صياد شيرازي . ندمجروح شده بود
ود كه كسي غـذا و آب  ساعت ب 48بيش از . باعث تقويت روحيه پرسنل بود
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ل فقـط بـا يـك    ي خواب وجود نداشت و تمامي پرسـن  وسيله. كافي نداشت
شيارهاي منطقه با وضعي خسته و آشـفته   ها و دره قبضه تفنگ انفرادي در

  .داشتند قرار
اي  درجـه  360دسـت دشـمن بـود و محـيط      تمامي ارتفاعات مشرف در

شهر سردشت حدود  تا. تداش دست دشمن قرار در اطراف ما كامالً محصور و
 گونـه راه مواصـالتي در   هيچ. كيلومتر فاصله داشتيم 30تا بانه  كيلومتر و 18

تمـام ارتفاعـات   . صورتي كه پشت دشـمن كـامالً بـاز بـود     در ،اختيار ما نبود
 نيروهاي خودي بـه شـدت زيـر    اختيار ضدانقالب بود و سركوب در مشرف و

هاي  روي فركانسسيم كامالً  ن با بيجنگ رواني دشم. داشتند آتش آنها قرار
داديم، به زودي آنها را رديـابي   چه تغيير فركانس مي هاي ما بود و هر سيم بي
  .گرفتند كردند و با ما تماس مي مي

. گـاه شماسـت   جا قتل اين: گفتند مثالً مي. ها جنگ رواني بود تمام تماس
جـويي در   ور حقيقـت طرفي چون روحيه و با اما از. . . ا بسته است و مدور ش

  .نمودند شكن دريافت مي ندانهاي د ، پاسخوجود داشتپرسنل ما 
به خصوص چون صـداي علـي صـياد شـيرازي  را بـه هنگـام مكالمـات        

، صياد شـيرازي   سيم شناخته بودند، دائم ايشان را به صورت صياد شيرازي بي
ازي بار من و شهيد شهرام فر بـه جـاي علـي صـياد شـير      دچن. زدند صدا مي

ولـي در   ،گفتنـد  شنيدند ناسزا مـي  را مي صداي ما تا. بگوشم :داديم جواب مي
  .كشيديم ها مي خنديديم و باالبودن روحيه را به رخ آن پاسخ فقط مي

  

  طرح حمله و تصرف ارتفاعات
م فر و شهيد معصومي شهيد شهرا شب هنگام شهيد علي صياد شيرازي،

طور شده فـردا بايـد ارتفاعـات     فتند هرگ. و طرح را بيان كردند و مرا صدا زد
تمـام   كارمانگرنه ؛ وكناره سمت راست جاده را از دشمن بگيريم سركوب در
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 غيـر  نكته مهـم و و . طرح چگونگي حمله و تصرف ارتفاعات ريخته شد. است
خـود علـي    تـرين محـور را   صعب العبـور  ترين و قابل تصور اين بود كه مشكل

روحيـه  همچنين  .كرد كه محور وسط بود رصياد شيرازي براي خودش منظو
به محـض  . اين عمليات توصيف كرد توان در ر را نميف شهيد شهرام شهامت و

ق طرحي كه شب قبل اتخاذ گرديده بود سازمان آغاز روشنايي، پرسنل بر طب
. كـرد  همراه را يـدك مـي   نفر فقط بار هر محدود و داده شدند، مهمات بسيار

سـقه خـود   وفقط شهيد شهرام فر بود كه مهمات چهار نفر را به تنهايي به فان
همـه مهمـات و سـنيگني آن     به او گفتم جناب سـرگرد بـا ايـن   . آويخته بود

 .خيـز راه بـروي   حالت جنـگ و سـينه   متر در 200توانيد بيش از نميمطمئناً 
انديم نتيجه را هم رسيديم و زنده م باالي ارتفاع اگر در: ايشان در پاسخ گفت

مقـداري از راه  . حمله از سه محور روي ارتفاع شروع شد  خالصه. خواهي ديد
 ، از7جـي  را پيموديم كه ناگهان صداي رگبار و شـليك چنـدين گلولـه آرپـي    

 گرچه عناصر ضـدانقالب از . سوي دشمن به سمت نيروهاي خودي شروع شد
گاه هاي خوبي را هم  پيش سنگرهاي بسيار خوبي آماده نموده بودند و كمين

  .ثمر بود ها بي ولي تالش آن ،آرايش و سازمان داده بودند
. موضوعي كه تعجب ما را برانگيخته بود آموزش و توان رزمـي آنهـا بـود   

 هـا و هواپيمـا قـرار    بـالگرد شده  قريب يك ساعت زير آتـش   چون ارتفاع ياد
 ياي دشمن درهم حضور و بقا كرديم باز كه ، پيشروي مي داشت ولي هنگامي
مقابـل يـورش مـا تـوان      ها نتوانستند در اما وقتي كه آن ،ارتفاع وجود داشت

كـه   ديـديم  ها رسـيديم و  آن ما بر سر شكست خوردند، حفظ كنند و خود را
دركنـار درختـان    چقدر حساب شده از پيش سنگرهاي حفره روباه عميقي را 

ظـرف آب و جيـره    تمـامي سنگرهايشـان   بودنـد و در  كردهآماده  قطور بلوط
  .غذاي خشك حداقل براي يك هفته را ذخيره نموده بودند
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 6جنـگ تـن بـه تـن حـدود سـاعت        ساعت تالش و 11باالخره پس از 
افتـاد و نيروهايمـان را بـه     ازظهر بود كه سه چهارم ارتفاعات به دست مـا  بعد

ل برادراني كه بـا اصـو  . تن از دشمن كشته گرفتيم 8كشانديم و تعداد  ارتفاع
 دانند كه دشـمن وقتـي در   جنگ چريكي آشنايي و آگاهي دارند به خوبي مي

 از هايش نگردد چه وضعي دارد و يا اگر ي كشته جنگ چريكي موفق به تخليه
  خالصـه . اي آنهـا را كشـته   نفر از يك كشته بگيري گويا صد دشمن در جنگ

بـه   يديم،ما بـه بـاالي ارتفـاع رسـ     پس از اين كه ثقل ارتفاعات سقوط كرد و
ر بـه سـازماندهي عناصـر    فـ  همراه شهيد علي صياد شيرازي و شـهيد شـهرام  

گردان  م ويگرفت باالي ارتفاع حالت پدافندي دور تا دور در وخودي پرداخته 
االمكـان خطـوط    هوابرد هم در پايين ارتفاع مواضعي را اتخاذ كردند تا حتـي 

  .را قطع نمايندارتباطي و مواصالتي دشمن 
  

  نيروهاي تازه نفس دشمن ورود 
شد چون دشمن نيروهاي تـازه   روز به روز وضع نيروهاي خودي بدتر مي

هـاي سـنگين و نيمـه سـنگين      آورد و سـالح  نفس را به محـل درگيـري مـي   
همچنان كه بيان شد اطراف مـا كـامالً   . نمود اطراف مستقر مي بيشتري را در

انـدازها،   خمپـاره  م، م105 و ما زير آتـش تـوپ   داشت محاصره دشمن قرار در
وهـاي  نير گونه ارتبـاطي بـين مـا و    چون هيچ. داشتيم و غيره قرار 106 تفنگ

لحظه به لحظه آمادهاي طبقاتي ما به سـمت   پشتيباني كننده وجود نداشت،
با تالش شـهيد علـي   . رفته بود آمار شهدا و مجروحين باال. كرد صفر ميل مي

اي بياورد و  آمد تا جيره به محل ما مي بالگردروز يك فروند  صياد شيرازي هر
سالح و آتش سنگين به ايـن   دشمن قادر بود تا با. را تخليه كند يا مجروحي

كه خود مـن بـه اتفـاق     يك روز. تنها وسيله پشتيباني كننده ما آتش بگشايد
ق به هنگام اسارت توسـط بعثيـون بـه    عرا نامبرده در ( شهيد سروان ميرزايي
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محـل، هـدايت بـه نشسـتن      را در بـالگرد و چند همراه ديگر ) شهادت رسيد
اي  ي خمپاره به چند متري زمين رسيد گلوله بالگردبه محض اين كه . كرديم

پاي يـك نفـر    متري محل فرود اصابت كرد كه يك نفر شهيد و 50درحدود 
محل راتـرك كـرد و مـا     كامل بلند شد و قبل از فرود بالگرد. هم قطع گرديد

برگشت و مقـداري غـذاي   مجدداً  بالگردظهر همان روز  از بعد. اميد برگشتيم نا
براي ما از ارتفاع باال پرتاب نمود كه متأسـفانه بـه   . .  خشك از قبيل خرما و 

نبردي ديگر موفق شديم جيره غذايي را  ا اعزام گشتي وته دره رفت ولي ما ب
  .به خود گرفته بوديگر مبارزه ما حالت تنازع بقاء د. وريمبه دست آ

  

  كمبود شديد مود غذايي و گرماي زياد
ر، ف سنگري شهيد شهرام در. باالي ارتفاع حالت پدافندي گرفته بوديم در

كـه هـم   ( ستوان يكم حميـد نجفـي   هواييافسر  شهيد علي صياد شيرازي و
ت ي مهرآباد بـه خـدم   به عنوان رييس آموزشي منطقه -1374سال  – اكنون

جـا   از آن. كرديم يك سنگر زندگي و انجام وظيفه مي و من در )مشغول است
ء  لحظه نفوذ دشمن وجود داشت ما مجبور بوديم بدون استثنا شب هر كه در

ي ستون بود، خود  علي صياد شيرازي هم كه فرمانده. سنگرها پاس بدهيم در
 چهار روز از. دادند و تا آخرين شب عمليات اين رويه ادامه داشت نگهباني مي
زيـاد،   گرماي گذشت و به علت كمبود شديد مواد غذايي و وجود محاصره مي

در شب پـنجم، نيروهـاي دشـمن    . داشتند پرسنل در وضعيت نامساعدي قرار
. شـد  غيبي قلمداد مـي  نظر ما يك امداد ا عليه ما انجام دادند كه ازعملياتي ر

سـاعت  . ي گوسفند اسـتفاده كـرد   دشمن براي نزديك شدن به ما از يك گله
آن سـاعت   پست نگهباني بـود در  ر درف نيمه شب بود و شهيد شهرام 1حدود

 همه آماده رزم شدند. آن منطقه چيز غريبي بود حركت گوسفندان آن هم در
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آتـش   مواضـع مـا را زيـر    7جـي  پي و كمي كه گذشت دشمن با استفاده از آر
  .به ما را داشتند گوسفندان قصد ضربه زدنآنها با استفاده از گله . گرفت

كشته و پس از نيم ساعت درگيري تن به تن  4سرانجام دشمن با دادن 
. را هـم جـا گذاشـت    هـاي خـود   اجساد و كشـته  با خفت عقب نشيني كرد و

ودند بين پرسـنل تقسـيم شـد و    زنده و يا زخمي باقي مانده ب گوسفنداني كه
  .كردند ها از گرسنگي نجات پيدا بچه

  

  خبرحمله عراق 
اي  جهـت پـاره   بـالگرد روز ششم مهرماه شهيد علـي صـياد شـيرازي بـا     

غـروب كـه بـه سـتون     . حركـت كردنـد   هنگي به سوي پادگان سردشـت اهم
ستوان نجفـي گفتنـد    شهيد شهرام فر و بازگشتند به صورت آهسته به من و

  .قصرشيرين را هم تصرف نموده است كه عراق به ايران حمله كرده و
ي  ايـن كـه روحيـه    بـه خـاطر  . گونه خبري نداشتيم از اوضاع جاري هيچ

 هـا  هـر روز ده . باره نزنيم اين پرسنل پايين نيايد از همه خواست كه حرفي در
قـادر بـه پاسـخگويي    شد و مـا   ي خمپاره و توپ به سوي ما شليك مي گلوله

رسـيد و   ها نمي هم به آن هاي موجود در سردشت در ضمن برد سالح. نبوديم
بـراي  . بـت در برابـر دشـمن درآمـده بودنـد     نيروهاي ما به صـورت هـدفي ثا  

گشتي به مسيرهاي مختلـف اعـزام    جلوگيري از نزديك شدن دشمن هر روز
  .كرديم مي

  

  ي حركت به سوي سردشت تصميم به ادامه
    ي  ر تصميم بـه ادامـه  ف شهيد شهرام تدبير شهيد علي صياد شيرازي وبا  

اما بـراي كسـي كـه     ،رفت حركت به سوي سردشت  امري عادي به شمار مي
با كمك و . داخل ستون بود تا رسيدن به سردشت اميد به زنده ماندن نداشت
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. گرديـد  مت سردشت آغازشب حركت به س 12ساعت  خداوند در استعانت از
گرفـت كـه شـب اول بـا      مرحلـه ايـن حركـت صـورت مـي      دو طبق طرح در

كيلـومتر را طـي    10اختفـاي كامـل حـدود    در تـاريكي شـب و   گيري از بهره
  .نموديم و پس از يك شب توقف فرداي آن روز به سردشت رسيديم

 چـه سـالح   آن ماه پيش با يورش به پادگان مهاباد، هر چند يونضدانقالب
مسلح شده برده بودند لذا كامالً داشت به غارت  سنگين و نيمه سنگين وجود

  .بودند و از امكانات خوبي برخوردار بودند
  

  اولين شب ورود به سردشت
 اولين شب ورود به سردشت براي شكرگزاري بـه مسـجدي خـارج از    در

 20در يانقالب كه از اين امر باخبرشـده بـود در سـاختمان    ضد. پادگان رفتيم
بـه  . متري مسجد پناه گرفته بودند و ناگهان به سوي مسجد تيراندازي كردند

بـا  . ها نرسـيد و همـه دركـف مسـجد دراز كشـيدند      لطف خدا آسيبي به بچه
ه از يك راه نفر با استفاد هدايت ايشان دو رشادت شهيد علي صياد شيرازي و

بـه شـهر   بـاالخره ورود سـتون نظـامي    . روانـه شـدند  فرعي به سوي پادگـان  
 بسـيار  ي ضد انقالب وارد شد و تـأثير  پيكره سردشت ضربه سياسي بزرگي بر

همه جـا   درچرا كه ضدانقالب  .سطح منطقه ازخود باقي گذاشت فراگيري بر
 ايم و آورده ي خود در شايع كرده بود كه ما ستون را به طور كامل به محاصره

  .ان سالم به در بردندز اين نيروها جي اجازه نخواهيم داد كه يك نفر احت
  

  انقالبهاي ضد سقوط پايگاه
از ديگري پس هاي ضدانقالب يكي  پس از ورود ارتش به داخل شهر پايگاه
كنترل نيروهاي جمهـوري   كامالً در سقوط نمود و پس از چند روز تمامي شهر

  آن ايام از تمامي جهـات محاصـره بـود و    درشهر سردشت . گرفت اسالمي قرار
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تنها از طريق پشـتيباني   از شهرهاي مجاور راه ارتباطي نداشت و به هيچ طريق
تأمين آمـادي   شد از پادگان سقز هاي هوانيروز انجام ميبالگردهوايي كه توسط 

  .آمد به عمل مي
ها موفـق و قـادر بـه    بالگرد ،يدر بعضي روزها به علت شرايط نامساعد جو

ترين مشكل  بزرگ. داشت اري جهات در مضيقه قر پرواز نبودند و پادگان از همه
هاي مختلف بود كه تنهـا بيمارسـتان شـهر بـه علـت        مجروحين عمليات وجود

  .يا پزشك جراح، قادر به پذيرش مجروحان نبود عدم وجود برق و
انقالب  هاي ضد گلولهشليك  اثر نظامياني بود كه در تر وجود غير همه مهم از
هـا بـه شـمار     كه تنهـا حـامي آن   ارتش يا شهيد شده بودند و مجروح و ،به شهر

حدود يك سال تمام . داد قرار مي ها را هم تحت پوشش درماني خود رفت آن مي
كـه شـهر    سردشت بدين ترتيب حفظ گرديـد، درحـالي   تنها پادگان نظامي شهر

 لوث وجود سردشت از - محور بانه  60چنان در محاصره بود تا عاقبت درسال  هم
  . شد و آن محور بازگشايي شدعناصر خود فروخته پاكسازي 
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  1خاطرات شهيد سرهنگ علي كالته 
  خاطرات شهيد سرهنگ علي كالته

   با اصرارخود براي اين مأموريت داوطلب شدم
 خبر رسيد كه ستون اعزامي هوابرد شيراز قصد حركت از 13/6/59شب 
 327گـردان  3آتشـبار  من كـه جمعـي  . شت را داردبه طرف سرد پادگان بانه

ام  را جلـب   با اصرار زياد موافقت فرمانده پادگان بانه بودم در مستقر 21شكرل
صـبح روز بعـد بـه اتفـاق     . كردم تا به عنوان گروهبان رابط ستون اعزام شوم

و  فشنگ، نارنجك، كيسه خواب: سوم گودرزي وسايل ضروريمان شامل ستوان
را جمع كرديم تا بـه سـتون بـه پيونـديم امـا قبـل از حركـت بـه جـاي          . . . 

هـاي   آهنگـي  براي گرفتن نقشه و انجام هم. مأمورشد گودرزي، ستوان آراسته
اردوگـاه  . بود، شديم سراب مستقر 40پتي گرداني از الزم راهي اردوگاهي كه

  . داشتمذكور بين بانه و سردشت قرار
  

  آغاز حركت ستون  به سوي سردشت
م به همراه ستوان نوري دوست داشت. حال ستون آماده حركت شد به هر

امـا    باشـيم،  صورت درگيري، اولين گروه درگيـر  ابتداي ستون باشم تا در در
نيروي مخصـوص   شدم با مجبور. ها رفته بود به همراه ساير بچه ستوان نوري

  .شوم نصاري رهسپاريكم ا به فرماندهي ستوان
  

                                                 
هـاي رزمـي    هـا و عمليـات   نامبرده در طول جنـگ تحميلـي و قبـل از آن در بسـياري از گشـتي     . 1

وي يكي از جانبازان شيميايي دوران دفاع . بانه در نوك حمله شركت و چند بار مجروح گرديدداوطل
 .به فيض عظيم شهادت نايل آمد 1380ها تحمل مشقت جسمي در سال  مقدس بود كه پس از سال

107 
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  ي ناگوار حادثه
پـس از طـي   . دستگاه اسكورپيون درحال حركت بود جلوي خودروي ما دو

 نزديكي پاسگاه سيدصـارم  قزوين، در كيلومتر از پايگاه لشكر 15 مسافتي حدود
متوجه شديم كـه خـودروي اورال مـا سـرعت زيـادي برداشـته اسـت و راننـده         

توانست  بريده بود و دنده معكوس هم نمي گويا ترمز. ند آن را كنترل كندتوا نمي
. اندازه بـود  بيش از شد كه سرعتيه از ماشين به بيرون بپرزماني اعالم كرد. بزند

اولين اسكورپيون را با مهـارت   ،راننده. شهادتين را گفتم و خود را به خدا سپردم
ارم بود كه نتوانست آن را رد كند كرد ولي اسكورپيون دوم سرپيچ پل سيد ص رد

دو بـه   اسـكورپيون هـر   ماشـين اورال و . و به شدت به اسكورپيون برخورد كـرد 
  .اي كنار پل سقوط كردند و من ديگر چيزي نفهميدم دره

وقتي به پايين دره سقوط كرديم پس از لحظـاتي كـه بـه هـوش آمـدم      
وي . نش جاري بوددها گوش و بيني و ها شدم كه خون از متوجه يكي از بچه

او را ازماشين بيـرون  . اشتبرادران نيرو مخصوص را به عهده د فرماندهي ما و
كـه   بـا ايـن  . حال رفت زد و سپس از اين حال دخترش را صدا مي با .كشيديم

ها رفتم تا آنها  كمك ساير بچه اكردم ب تمام بدنم مي شديدي در احساس درد
پيون وحشـت زده بـه تصـور ايـن كـه      ي اسـكور  خدمه. به باال منتقل كنيم را

از راننـده  . هايشان را به طرف ما گرفته بودنـد  ستون دچار حمله شده، اسلحه
كمرش شكسته بود بـا صـورت    را كه پا و پس ازكمي جستحو او. خبري نبود
مجبـور  . پشت فرمان ماشين پايين آورديم و به لب جـاده رسـانديم   خونين از

را منهـدم سـازيم، يـك ماشـين از بـرادران      شديم ماشين اورال و اسكورپيون 
چون . رسيدند و مجروحان را منتقل كرديميك آمبوالنس از راه  سپاه اراك و

مخصـوص  ي سـيم بـرادران نيـرو    سيم ما از كار افتاده بود، خواستم از بـي  بي
 استفاده كنم كه آنها ابتدا مخالفت كردند و خواستار تخليه ما شدند كـه زيـر  
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كردنـد   به برادري مي ضدانقالب كه تظاهر اي از سيد صارم عده در. بار نرفتيم
از آنجـا رد  . شب دشمن ما بودند، عكس امام در دسـت نگـه داشـته بودنـد     و

  .مسردشت را اين گونه طي كني شديم و مجبور شديم بقيه مسافت تا
  

  اسارت سركرده كومله بانه درگيري و
لحظـه   هـر . شـديم  هاي هوابرد پس از طي مسافتي متوجه درگيري بچه

يك . اي كمك جلو رفتيمبه اتفاق يكي از دوستانم بر. يافت درگيري شدت مي
روي  ،مله بانه را كه به شدت مجروح اسـت كه سربازي رئيس كودفعه ديديم 

او كـه داراي تحصـيالت مهندسـي     از. آيـد  به طرف ما مـي  دوشش انداخته و
: نجـام مـي دهيـد؟ گفـت    كشاورزي بود، سئوال كرديم كه چرا اين اعمال را ا

سـئوال كـردم كـه تعـدادتان     » خواهم مرا ببخشد خدا مي من پشيمانم و از «
. همين جا برگرديد از هزار نفر از دموكرات و كومله، 15: است؟ گفت چند نفر

چرا  دانم نمي. كنند كشي مي اين حال ببينند خود و مادرم مرا در واي اگر پدر
ديــدن  قــداري آب خواســت، بــاســپس م  .جنگــيم و هــدفمان چيســت مــي

پشت . كردم خدا آرزوي شهادت مي مجروحان و شهدا طاقتم سرآمده بود و از
هـا   بچـه . ايشـان كنـار مـن بـود     زدم در حالي كه صدا مي را» صياد«سيم  بي
اي نداشت چرا كه هدف ما مقـدس   خواستند مانع ادامه راه شوند اما فايده مي
  .بود

. را گـم كـردم   من ستوان آراسته ،ين بينمجروحان تخليه شدند اما در ا
به طرف ارتفاعي كه  يافتن آراسته ي سويچ رساندم  و پس از خود را به دامنه

جـا كـه    امـا از آن  ،به باالي ارتفاع رسـيديم . محل درگيري بود حركت كرديم
شـهيد  . كردم مراهم بود، به كندي حركت ميسيم هم ه عالوه بر تجهيزاتم بي

در پاسخ آب . بودند خود را به قله رساندند صياد شيرازي كه سبك بارترعلي 
  :خواستن ما، ايشان گفت
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هركس آب مي خواهد بايد باال بيايد و به ناچار به حركت خود ادامه داديـم  « 
  ».و خود را به باالي قله رسانديم

  

  درگيري سخت شبانه
هاي غروب بود كه از باالي ارتفاع بـا دوربـين، ضـدانقالب را كـه      نزديكي

خالصه پـس از گـرفتن    . تردد بودند مشاهده كرديم نزديك روستاي سويچ در
ارتفاع قصد صعود مجدد را داشتيم  ي جنگي و مهمات از پايين مقداري جيره

ساكت از بغـل كـوه    :داد ا ميكه متوجه شهيد علي صياد شيرازي شدم كه ند
 را تقسيم كرديم و وقتي به روي ارتفاع رسيديم، جيره. ودتان را باال بكشيدخ

شـب تـا صـبح     5/9ساعت  از. ي نماز داشتيم كه درگيري آغاز شد قصد اقامه
ها نخوابند و هوشياري خود را حفظ كنند به اسم آنها را صدا  كه بچه براي اين

شـب   12حـدود سـاعت    گرفته بـود،  قرار كه لب يك پرتگاهسنگر من . زديم مي
اي به باالي  گلوله اي در پايين سنگر و گلوله. گرفت قرار  7جي پي مورد اصابت  آر

سه  ،ها اصابت سنگ اثر بر. زمان به هم ريخته بود گويا زمين و. سنگر اصابت كرد
هـاي   ماشـين . هـا وخـيم بـود    ها زخمي شـدند كـه وضـع يكـي از آن     از بچه نفر

  .كامالً نمايان بود ،آمدند به طرف ما مي هاي روشن چراغبا ضدانقالب 
پاسداري كه با من بود چون مدت سه شبانه روز نخوابيده بود، دائم به  برادر
  .دارم دار نگهبي كردم كه او را مي سعي سيلي، رفت و من با زدن خواب مي

مهمات  با كمبود كردند خيلي زود رعايت نمي ها انضباط آتش را چون بچه
 پـس از  اين كه صـبح شـد و   گذاشتيم تا پشت سر سختي را شب. روبرو شديم

بودند منتقل كرديم كه  آنجا مستقر اي كه شهدا بح، مجروحين را به قلهنماز ص
  .به مراغه انتقال يافتند بالگردآنجا با  از
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  رشادت ياران و فتح ارتفاع
  با رشـادت يـاران اولـين   . شد اميرآباد آغاز يمجدداً درگيري از طرف روستا

را  م  م 81به همراه يك قبضه خمپاره  قله ديگريآن  قله را فتح كرديم و پس از
 بـه دسـتور شـهيد علـي صـياد شـيرازي فرمانـدهي قلـه در روز        . تصرف كرديم

اما با كمال تعجـب   ،جا رسيدم نزديك غروب به آن. به من سپرده شد  15/6/59
سـنگر جمـع    دو در ي پرسـنل را  يكمي از هوابرد شيراز همـه  ديدم كه گروهبان

. شـدم  گفتم موضع گرفتن شما اشتباه است كه با مخالفت وي روبرو كرده است،
 بـه گريـه و  . را تهديد به اعـدام كـردم   العمل تندي نشان دادم و او به ناچارعكس

زمان زيادي نگذشته . دادم درجاي مناسب قرار زاري افتاد و پس از آن پرسنل را
آمريكـايي   سـرباز  خـائن بـه مـيهن و    الب مـا را ضدانق. شد بود كه درگيري آغاز

هـا را بـه آغـوش     عوض آن ما هم در. كردند و خواهان تسليم ما بودند خطاب مي
خواه از  كه برادر حق ادامه داشت تا اين 3اين وضع تا ساعت. خوانديم اسالم فرا مي

 اين سنگر به صبح از تا. ي پيش آمده بودوضعيت خطرناك. خورد ي سر تير ناحيه
 .ها مهمـات برسـانم   ن ها سركشي كنم و هم به آ رفتيم تا هم به بچه آن سنگر مي

  .عقب هم به محاصره درآمديم هاي صبح متوجه شدم از نزديكي
صبح بود كه متوجـه شـدم نيروهـاي خـودي هـم روي مـا        0400ساعت 

اين لحظات شروع به اذان گفتن كـردم امـا نيروهـاي     در. كنند اجراي آتش مي
. شتباه گرفتـه بودنـد  يروهاي ضدانقالب ان گفتند چرا كه ما را با زا ميخودي ناس

شـهيد تقاضـاي    تيراندازي آنها كاسته شد خودم را به آنها رسـاندم و از  وقتي از
 نرسيدن بـه موقـع  علت به  اما ميسر نبود و ،قال مجروحان كردمتبراي ان بالگرد
  .پناه به شهادت رسيد برادر حق ،بالگرد

روي  داخل جنگل پيـاده  حدود يك ساعت در. حركت كرديم 17/6/59روز 
 ي راه به خودروهاي خودي كه از كار در ادامه. كرديم تا به زمين هموار رسيديم
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شـتيم و پـس از   م گذصار از سيد. ، برخورديمشهدا افتاده بودند و تعدادي از
د علي صـياد شـيرازي   ارتفاع به دستور شهي چند روستا و پشت سرگذاشتن

  .توقف كرديم
  

  انفجار كانكس مهمات نمشير و محاصره در
رو بـراي پاكسـازي جلـوي سـتون      به عنوان گروه پيش 18/6/59 در روز

خـان  ي كو به دامنه ي شيندرا هـاي منطقـه عبور از تپه پس از. حركت كرديم
هـا بـه    يكـي از بچـه  . برخـورديم  با عبور از جنگل به روستاي نمشير .رسيديم

كـه   بـوديم  اما غافل از ايـن  ،تسليم شويد. ايد درمحاصره كردي گفت كه شما
هـا رفتـيم و پـس از كـاوش      به داخل يكي از خانه. ايم محاصره افتاده خود در

ابتـدا كـانكس    آغاز شد وتيراندازي به طرف ما ، مختصري وقتي خارج شديم
خانـه   هـا از  و با استفاده از بوتـه  ا خيز و خزيدنب. ات را به آتش كشيدندمهم
از  لذا با پرتـاب نـارنجكي سـه نفـر     .ميمحاصره افتاده بود گويا در. شديم دور

محاصره  در .كن علي فرار«  :فرياد زد ها يكي ازبچه. بين بردم ضدانقالب را از
را  دكه موفق شدم درحمايت آتش او خو او بود رگبار با بستنو سپس » اي افتاده

انفجار . خودم را به زير پل رساندم ،حركت زحمت با آتش و نجات دهم و به هزار
  .شد لحظه شديدتر مي گرفته بود هر كانكس مهماتي كه هدف قرار

باالي سـرمان   از. هايم زخمي شده بود دست الي و هايم غرق گل و لباس
ن يسـاير  تبادل نظر بـا  خالصه پس از. شد به سوي ما به شدت تيراندازي مي
، با انفجار نارنجك. بود پرتاب كردمجاده  يك نارنجك به داخل اتاقي كه كنار

اين شد كه مـن   بر قرار. اتاق به كلي منهدم شد انفجار ديگري هم روي داد و
. از زير پل خارج شوم و عرض جاده را طي كنم و درجاي بهتري موضع بگيرم

جا پدافند  همان وگرنهيايند كردم سايرين هم در پي من ب اگر به سالمت عبور
انـد پـا را روي    كه خـود را خـم كـرده    ديدند درحالي مي را ها راننده بچه. كنند
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خيزهـاي   هـاي پيـاپي و   با شـليك . آيند گذاشته به سرعت پيش مي پدال گاز
ا خودروهـ  يك آن از زير يكـي از  در كشيدم و باال پل خود را پنج ثانيه از زير

هـاي ماشـين    كـم مانـده بـود زيـر چـرخ     . كـردم خود را به آن طرف پرتـاب  
ها واژگون شـده بـود كـه بـه دسـتور       يكي از ماشين. د شودهايم خُر استخوان

تعـداد مجروحـان زيـاد بـود و فرمانـده      . شهيد علي صياد شيرازي منهدم شد
داد و  امـا بـه نبـرد ادامـه مـي      ،برادران سپاهي هم به شدت مجروح شده بود

را به ارتفـاعي كـه سـتوان     سعي كردم خود. داد ميهمين امر به بقيه روحيه 
فروند فانتوم ارتفاعات  همين حين دو نوري روي آن مستقر بود برسانم كه در

  .مجاور را بمباران كردند
  

  ي ستون توسط فانتوم خودي بمباران عقبه
بـود كـه فـانتوم ديگـري كـه       1930سـاعت حـدود    18/6/59 عصر روز

 انتهاي ستون را به رگبـار  بود دوباره بازگشت و مأموريتش را به پايان رسانده
خلبـان را   ،كردن فركانس راديويي ما با هواپيمـا  انقالب با پيدا گويا ضد. بست

پـس از انتقـال   . به اشتباه انتهاي ستون را بمباران كـرد  فريب داده بودند و او
ت دور به دستور شهيد علي صياد شيرازي حفاظ بالگردي  مجروحان به وسيله

  .بر قرار كرديم ا دورت
  

  قله كوخان درگيري در
ي  پس از آن كه سخنراني كوتاهي براي تقويت روحيـه  19/6/59در روز 

. برادران بـه طـرف ارتفـاع حركـت كـرديم      پرسنل كردم به همراه تعدادي از
ضدانقالبيون را روي قله ديده بود با خلبان شـهيد   ،ستوان نوري كه با دوربين
ي پـس  شهيد شيرود.  سوي آنها هدايت كرد را به او شيرودي تماس گرفت و

هـا را   از به رگبار بستن آنها گفت كه با خيال راحـت بـاال برويـد چـرا كـه آن     
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 هـر  در. شديم ما را پوشش آتش بدهنـد  شد اگر ما درگير قرار. خياطي كردم
 هنوز. به قله كوخان رسانديم صورت حركت كرديم و ظرف نيم ساعت خود را

. درختي يك قاطر بسـته بودنـد   اي زير گوشه آنها پهن بود و در وسايل خواب
كـه قـدرت    ستوان خدامي خبري نشد تصميم گرفتيم برگرديم چـرا  چون از

سـروان كـاظمي همـان    . هنگام بازگشت متوجه مـا شـدند  . درگيري نداشتيم
 با رگبار. خاني هم به شدت مجروح شد دقايق اول شهيد شد و گروهبان عارف

بودند بـه   50مزدوران به نام ابوبكر و نعمان كه پاي تيربار كاليبر ازنفر  من دو
بـه   1همين لحظه ستوان آراسته كرده بود كه در هالكت رسيدند تيربارم گير

  .ي اصابت گلوله خراش برداشته بود دست راستم به واسطه .كمكم رسيد
خاني رنگش زردتـر   عارف. ياورددوباره بازگشت كه كمك ب ستوان آراسته

معصـومه   مگفت كه سالم  مرا بـه امـام و دختـر    آن لحظات آخر شد و در مي
  .قرآن كشته شد برسان و بگو كه پدرت در راه 

ها منطقه را ترك كنم لذا خودم  آن ديدم كه به همراه اسلحه صالح را در
برداشته، بـه همـراه   ها را  نفر از مزدوران رساندم و آن تر به اسلحه دو را سريع

كـه   ايـن  از. اسلحه كاظمي و عارفخاني به طرف صياد شيرازي حركـت كـردم  
كمك نرسيد و خدامي هم براي كمك به ما خود را نرسانده بـود داد و فريـاد   

شهيد علي صياد شـيرازي در ابتـداي سـتون درحـالي كـه      . راه انداخته بودم
را جويا شد و سـپس بـا    دست و قرآن در زير بغل داشت موضوع يابي در مين

به دستور شهيد علي صياد . ي والعصر مرا به آرامش دعوت كرد خواندن سوره
بـين راه سـتوان    در. ها تقسيم كردم و برگشـتم  ها را بين بچه شيرازي اسلحه

خـاني و   گويـا عـارف  . گـردد  ديدم كه به همراه چند نفر ديگر بـر مـي   نوري را
ي ارتفاع پايين آمـديم كـه متوجـه     منهاز دا. شهيد شده بودند دو كاظمي هر

                                                 
 .سرتيپ ناصرآراسته كه درآن زمان ستوان يكم بود و در اين عمليات شركت داشت.1
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خورشـيد درحـال غـروب     .ارتفاع روبرويمان شديم پيشروي سرهنگ آرين از
ايـن ميـان    براي انتقال مجروحان و شهدا رسيد كه در يبالگردكردن بود كه 

  .هم فراركردندنفر از سربازان  دو
 ها، لوث شدن فرماندهي، عـدم اطاعـت از دسـتورات،     پايين بودن روحيه

باال بودن آمار مجروحان و شـهدا و مشـكالت عديـده ديگـري چـون كمبـود       
  .وجود آورده بودنده همه و همه وضعيت اسفناكي را ب. . . مهمات و آذوقه و 

هم گذشتيم و به تپه ماهوري رسيديم كه به » بيكس«باالخره از پاسگاه 
ب آن ضـدانقال . دستور شهيد علي صياد شيرازي پدافنـد دور تـا دور گـرفتيم   

رعايـت كـرده    اصول نظـامي را  ساختن سنگرها و مواضع خود دقت و قدر در
 توانسـتيم مواضـع آنـان را    شديم، نمي بودند كه تا به سنگر كامالً نزديك نمي

بـه اتفـاق سـتوان    . هنوز آتش ضدانقالب بر روي ما ادامه داشت. كشف كنيم
سـاير بچـه هـا هـم     . باالي تپه كشانديم مان رابه هر زحمتي بود خود آراسته

ي پدافندي مان كامـل   كشيدند و به اين صورت حلقه نيرو گرفته، خود را باال
قسمت شده است لـذا شـهيد علـي     اين موقع متوجه شديم ستون دو در. شد

. شد صياد شيرازي براي الحاق ستون به هم به اتفاق چند نفر ديگر از ما جدا
. ديگر به هم الحاق شد ستون بار ،ها بود كه با تالش بچهشب  9حدود ساعت 

اصـول نظـامي رعايـت     ي پرسنل، ديگر هيچ يـك از  اما به علت ضعف روحيه
كرد كه همين عامـل باعـث    هم حركت مي ستون فشرده و پشت سر. شد نمي

  .روز بعد شد ي دلخراش و وحشتناكي در وجودآمدن حادثهه ب
  

  كانكس حامل مهمات انفجار 
بود كه ضد انقالب ابتدا اسكورپيوني كه نـوك سـتون بـود     20/6/59وزر

 جايي كه خودروها پشت سرهم و به صورت فشـرده قـرار   از آن .داد هدف قرار
زحمـت   بـا . گرفتند و به آتش كشيده شدند يكي هدف قرار يكي. گرفته بودند
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ه بـه در  مهلكـ  هـا را از  پرسنل را وادار كرديم تا ساير ماشـين  زياد، تعدادي از
  .نقاط مختلف پارك كنند ببرند و به صورت انفرادي در

ها كنار كانكس مهمات سـنگر گرفتـه بودنـد و بـه دليـل       تعدادي از بچه
نبودند كه همين امر باعث شـد زمـاني    تريلر از شدن ترس زياد حاضر به دور

بـا  . زيادي هـم شـهيد و مجـروح شـوند     همات منفجر شد تعدادمكه كانكس 
ايـن   عالوه برمات و آذوقه شديم، كس از آن به بعد دچار كمبود مهانفجار كان
جريـان انفجـار تريلـر     در. دي به جاي گذاشتبسيار ب ي پرسنل اثر در روحيه

تنها يك پايش از زانو به پـايين   زير خودرويي پناه گرفته بود و ها يكي از بچه
كه بيرون بود،  پايي را درست آمد و هاي عمل نكرده بيرون بود، يكي از گلوله

  .ي ما شده بود مواردي اين چنين به شدت باعث افت روحيه. قطع كرد
  

  به ضدانقالب  او تحويل دادن زمزمه دستگيري  شهيد علي صياد شيرازي و
بود كه براي انتقال مجروحين و شهدا  1700حدود ساعت  21/6/59روز 
اي كمـك در  به دستور شهيد علي صـياد شـيرازي بـر   . كرديم بالگردتقاضاي 

كـه  (تعدادي سربازان  .ي عجيبي شنيدم سواركردن مجروحان رفتم كه زمزمه
گفتند اگر شهيد علي صياد شيرازي را تحويل  مي) گرايشات گروهكي داشتند

به سرعت خـود را بـه صـياد    . سايرين كاري ندارند ها با ضدانقالب بدهيم، آن
 در« : اظهـار كردنـد  جـواب   ايشـان در . ميـان گذاشـتم   رسانده، موضوع را در

رسـيم و   لب شهادتيم، يا به سردشت مياقاموس ما اسارت وجود ندارد و ما ط
 ،كنم مي بالگرداما برو به آنها بگو كه من براي آنها تقاضاي  .شويم شهيد مي يا

  ».ولي ماندن آنها بهتر از رفتنشان است
را گـرفتم تـا   هـا   يكي از آن گريبان. شدند رسيد تعدادي سوار بالگردزماني كه 

  .اوج گرفت و رفت بالگردلگد به سويي پرتاب كرد  مانع رفتنش شوم اما او مرا با
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  الي گله ي گوسفندان به حركت ضدانقالب در ال
 بـه مـا پيوسـتند از    بود كه تعدادي از نيروهاي زبده نوهـد  22/6/59شب 

كـي از ارتفاعـات را بـه شـهيد     فرماندهي ي. ر و معصوميف شهيدان شهرام هلجم
د كـه در دسـت نيروهـاي    شـ  اين ارتفاع به دشتي منتهي مي. معصومي سپردند

ي گوسـفندان   شـب بـود كـه صـداي زنگولـه      12حدود سـاعت  . ضدانقالب بود
گويا با استفاده از گله قصد شبيخون زدن به مـا را داشـتند قبـل از    . شنيده شد

دادن تلفـاتي   ن تيراندازي كـرديم كـه بـا   اين كه ما را غافلگير كنند، به طرفشا
رأس گوسـفند بـه دسـتمان     80-  70اين بين حـدود   در. شدند مجبور به فرار

  .ها تقسيم شد تا از گوشتشان استفاده كنيم افتاد كه به دستور صياد  بين بچه
  

  ضدانقالب ايخواندن شهيد علي صياد شيرازي برقرآن 
شهيد علي صياد شيرازي در . ودب تر منطقه كمي آرام 23/6/59تاريخ  در

هـا   آن. قرآن خواندن كـرد   همين روز براي نيروهاي حزب دموكرات شروع به
. خـواني  تو براي ما قـرآن مـي   ؛مزدور«: گفتند سيم مي هم در جواب توسط بي

تو چطور طرفدار ملـت و مستضـعف هسـتي كـه گوشـت گوسـفندان       ، مزدور
خـود را در  كـه مستضـعف    گفتنـد جـواب   ايشان در» خوري مستضعف را مي

 كند تا به ديگـران تيرانـدازي كنـد و    الي گوسفندان با اسلحه مخفي نمي البه
  .هايي از اين قبيل جواب
  

  بان حزب دموكرات و هالكت خلبان دروغين دستگيري ديده
آتش گرفتند كه وضعيت  م زير م120ي خمپاره مقر ما را با 24/6/59 روز

تبـادل آتـش بـه     59شـهريور   26و  25هـاي  روز. آمده بـود  بحراني به وجود
كـه روز   تـا ايـن  . شـد  نسبت وجود داشت و روزانه چندين گلوله رد و بدل مي

شـد   منتهـي مـي  » بناوليه«ك گروه گشتي به طرف دشتي كه به ي 27/6/59
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نـد كـه طبـق ادعـايش     ك گشتي مزبور به فرد جواني برخورد مي. حركت كرد
بازجويي مقدماتي متوجه شديم كه وي  براي ديدن مادرزنش آمده بود پس از

پـس از  . باني منطقه آمده بـود  بانان دموكرات است كه براي ديده يكي از ديده
  .را به سقز و سپس باختران فرستادند دستگيري او

حين تبادل آتش  در. ف شرق پايگاه به ما حمله كردندطر شب بود كه از
 ها پر اين حرف كه گوشمان از ما» .كه نزنيد من خلبانم نزنيد«: يكي فرياد زد

  .دو در دم كشته شدند داديم كه هر ها را هدف قرار دموكرات يكي از بود او و
  

  امداد الهي
ها اين اميدواري  بين بچه رسيد و بود كه غذاي گرم برايمان 28/6/59روز

توانيم  كرديم كه مي باور به وجود آمد كه راه زيادي تا سردشت نمانده است و
. ها ايجـاد شـده بـود    ي مضاعفي بين بچه روحيه. ت خود ادامه دهيمبه مقاوم

ي امكانات  نقالب با همهاتبادل آتش شدت بيشتري يافت و ضد  29/6/59روز
همين روز بود كه يكي  در. هاي خود داشتند خود مواضع ما را زير آتش سالح

درحـالي كـه آتـش شـدت     . از زيباترين الطاف الهي را به چشم خـود ديـديم  
 ضـعف و نـاتواني جسـمي زيـر درختـي دراز      از يافت ديدم ستوان آراسته يم

كـرده   ي كف دست از زيرخـاك پيـدا   من كه تكه ناني به اندازه. كشيده است
چـي  : گفـت » اي آوردم بـرادر برايـت هديـه   «: و گفـتم بودم به طرفش رفـتم  

اگـر بخـواهي بـا هـم نصـف       ام كـرده  تكه ناني است كه پيـدا «: هست؟ گفتم
 درخـت دور  هنوز چنـد قـدم از  . شد و به طرف من آمد جا بلند از» .كنيم مي

انفجـار آن   اثر در درست به جاي او اصابت كرد و اي آمد و گلولهكه ده بود شن
  .درخت قطع شد
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  طبپل ر تصرف سر
 يرازي آمـد و شب هنگام بود كه شهيد علي صياد شـ  17/7/59تاريخ  در
سـه   در. خـواهيم حركـت كنـيم    تان را بخوانيد كه مـي  شهادتين نماز و :گفت

ـ   گروه حركت دهي شـهيد شـهرام فـر مأموريـت      كرديم كه گروه ما بـه فرمان
دشـت حركـت كـرده،  بـه مـا      پل ربط گرفته تا واحدي كه از سرتا سر داشت

مـراه يـك   فشـنگ بـه ه   70اين كه ديگر تواني نداشتم، حدود با. ملحق شود
 هايم تكه تكه شده بـود و  لباس. ام را برداشتم و حركت كردم سيم و اسلحه بي

باالخره وظيفه داشتيم تـا  . ها نبودم گلي ديگر شبيه آدم با سر وروي خاكي و
ي  سرپل ربط را بگيريم سپس يك دسته به سوي روستاي ربط برود و دسـته 

ن كـه  لهـي، بـدون آ  بـه لطـف ا  . آباد حركـت كنـد   ديگري كه به طرف عثمان
 تـأمين نظـر   از رسيدن به محل مورد پس .دشمن متوجه شود حركت كرديم

شـدم   گرسنگي طاقتمان را سرآورده بود و به ناچار مجبور. گرفتيم دور تا دور
ود، براي رفـع  گرسـنگي   پوست انجيرهايي كه توسط پرندگان خورده شد ب از

شـرقي و   جنـوب سـمت  استقرارمان شـهيد معصـومي بـه     پس از. استفاه كنم
  .رفته موضع گرفتند سرپل شرقي مالشستوان اسدي به سمت 

 ي اطراف به همراه ستوان آراستهر براي شناسايف به پيشنهاد شهيد شهرام
آنجايي كه دشمن از  از. فر به طرف عثمان آباد حركت كرديم شهيد شعبانيو 

ف مواضـع  شي عدم ك ابجايي ما اطالعي نداشت، تقاضاكرديم به واسطهاين ج
  .تيراندازي خودداري كنند ما توسط آنان از

ها براي رفع گرسنگي با انداختن نارنجك به داخل رودخانـه   اي از بچه عده
 .كردند كه همين انفجارات توجه نيروهاي دموكرات را جلب كرد ماهي صيد مي

ها روي ما باريدن گرفت كـه   گلوله يديم، ناگهان رگباروقتي به عثمان آباد رس
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صورت با مشـكالت   به هر. اي كه گاز زده بودم، توي گلويم ماند من تكه ميوه
  . ها برسانم زياد توانستم خود را به ساير بچه

اين مدت توان جسمي ما كاهش يافته  از آن جايي كه در. شب فرا رسيد
من براي اين كه درحـين نگهبـاني بتـوانم     لرزيدم و سرما مي بود، به شدت از

هـايم گذاشـته    بهتر صداي اطراف را هم بشنوم به ناچار زبانم را دربين دندان
اين كـارم باعـث شـد كـه     . بودم تا از صداي برخورد آنها با هم جلوگيري كنم

  .زبانم تا صبح به شدت زخم شود اما چاره ديگري نبود
  

  تدموكرا عناصرغنيمت گرفتن تداركات 
تـداركات   تـا قـاطر آذوقـه و    12بود كه  19/7/59شب  12 ساعت حدود

در واقع بايـد  . نيروهاي آنها را به اسارت گرفتيم نفر از دموكرات، به همراه دو
چرا كـه   ،ميترين غنيمتي بود كه به دست آورده بود بزرگ گفت كه بهترين و

به كمك آنهـا   ه مهماتي،اي وجود داشت و نَ ه آذوقهآن شرايط سخت كه نَ در
 در. دهـيم از سردشت به مقاومت خود ادامه  وانستيم تا الحاق ستون اعزاميت

. جا، جا دارد يادي بكنم از استوار غالمحسيني كه استاد سـقوط آزاد بـود   اين
از مزدوران را به  قندي سردشت به تنهايي تعدادي وي براي تصرف ارتفاع كله

كرده، بـه   شود او را اسير ش تمام ميپس از اين كه مهمات. هالكت رسانده بود
  .رسانند به شهادتش ميگلوله  با بندند و درختي مي

بود كه ستون اعزامي از سردشـت هـم بـه مـا      20/7/59هرصورت روز در
پيوستن مابقي ستون به فرماندهي شهيد علي صـياد شـيرازي   با  ملحق شد و

م كه پس از ي مسير به دهي رسيدي در ادامه. به طرف سردشت حركت كرديم
ايـن  . بازرسي مسير متوجه سنگرهايي كه در دل كوه كنده شده بـود، شـديم  

  مسـير جـاده   كاشـته شـده در   يهـا  هاي رابطي به مـين  سنگرها توسط سيم
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هـا بـه طـرف     خنثـي كـردن مـين    هـا و  قطع سـيم  ارتباط داشتند كه پس از
  .سردشت ادامه مسير داديم

  

  ورود به سردشت و استقبال مردم
هاي زياد به سردشـت رسـيديم    ها و سختي ه پس از تحمل مرارتباالخر

ي مباركـه نصـر را بـه     ها همه سوره بچه. گرفتيم كه مورد استقبال مردم قرار
پس از اين كه وارد شـهر  . خواندند و وارد شهر شدند سبكي حماسي با هم مي

ه ايراد سخنراني توسط امام جمعـ  ي نماز جماعت و شد براي اقامه شديم قرار
  .داشت، برويم فاصله كمي تا پادگان سردشت كه شهر به مسجد

ها تيرانـدازي   حين سخنراني از ساختماني مجاور مسجد به سوي بچه در
به پادگان به يك،  يك ها شد كه به لطف خدا به كسي آسيب وارد نشد و بچه

  .شد پاكسازي شهر آغاز 21/7/59 روزدر بازگشتند تا اين كه 
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  هانكات برجسته، نكات ضعف، نتايج عمليات و پيشنهاد
  

  نكات برجسته
وجود تمام مواقع و مشكالت موجب فائق آمدن  اي كه با نكات برجسته

  :است رزمندگان اسالم برضدانقالبيون شد به قرار زير
اگذاري با توكـل و  اعتقاد و ايمان راستين و راسخ به انجام مأموريت و -1

  .استعانت ازخداوند منان
  .نقش بارز و شايسته فرمانده در عمليات -2
فرمانـده  ( پيش قـدم شـدن جنـاب سـرهنگ علـي صـياد شـيرازي        -3
نقاط حسـاس  تصرف  استقرار و ي مراحل مذكور، به ويژه در كليه در) عمليات

  ).56ـ 01( دارساوين و) 64ـ 97(ي كوخان  منطقه در
هاي چريكي و عمل نمودن بـه آن   گيري از نكات آموزشي جنگ بهره -4

  .ي عمليات درصحنه
مـأيوس  شـرايط بحرانـي و    موثر فرمانده در اتخاذ تصميمات به موقع و - 5

  .هاي خود و پرسنل تكيه برتوانايي ها و نشدن ازعملي نمودن خواسته
  

  ضعف  نكات
اي كــه  بــه گونــه. جــام نشــدتــأمين هــوايي بــه صــورت صــحيح ان - 1

نفر  12هواپيماها نيروهاي خود را مورد اصابت تيربارهاي خود قرار داده و 
  .را به شهادت رسانيدند

چه منجر بـه پيـروزي سـتون     حضور سرهنگ علي صياد شيرازي گر -2
ي منطقه غرب بودند اهميت ستون  شد ولي از طرفي وجود ايشان كه فرمانده

 

123 
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را بـه لجاجـت و سرسـختي بيشـتري      هـا  د برابـر و آن چنـ  برا براي ضدانقال
  .كرد يب ميترغ

گونـه   هـيچ  بـه دارسـاوين   هاي دوربرد خصوصـاً از سردشـت   سالح از -3
  .اي نشد استفاده
هـاي بـرد كوتـاه اسـتفاده      هاي نيروي مخصوص بايد درگشتي تيم از -4

  .وادار به ترك محاصره شود نشد تا دشم مي
يكي از افسران ستون كه از دوستان نزديك سرگرد آرين بود موجـب   -5

  .آرين شده بود كه همين شخص هم باعث نابوديش شد تزلزل روحي در
  

  هاپيشنهاد
ي چريكـي   هايي كه براي پاكسـازي منـاطق آلـوده    قبل ازحركت ستون - 1

  .خودداري به عمل آيد تجمع خودروها شوند، تا حد توان از اعزام مي
با دقت به عمل آيد كه از  ر انتخاب افراد رزمنده و بومي و راهنما نهايتد - 2
  .ترين افراد باشند ترين و سالم پاك ترين و روحيه
خـور پاكسـازي شـده و     كمـين  قبل از حركت ستون مناطق حسـاس و  - 3

  .جا برقرار شود و سپس ستون حركت كند تأمين آن
  

  نتايج عمليات
كيلــومتر از وجــود  65بــه طــول  تسردشــ -پاكســازي محــور بانــه  -1

  .ضدانقالب
 -97(ي كوخـان   تصرف و تأمين عوارض و ارتفاعات حسـاس گردنـه   -2
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  ١ناصر آراسته سرتيپخاطرات 

  
   ناصر آراسته سرتيپخاطرات 

  مأموريت رزمي عزيمت ستون نظامي از بانه به سردشت
كردم، البته  به عنوان مسئول انتظامات پادگان خدمت مي در پادگان بانه

افسـر توپخانـه   . به بانه اعزام شـده بـودم   21كربه صورت داوطلب از تهران لش
بان يا امـوري   بودم و قرار بود در آتشبار توپخانه مستقر در بانه به عنوان ديده

كـنم، امـا چـون بـراي فرمانـده انتظامـات پادگـان         مربوط به آتشبار خـدمت 
زمـي،  اي رخ داده بود و پادگان فاقد رئيس انتظامـات بـود، سـرهنگ ر    حادثه

. فرمانده پادگان بانه از من خواست كه در اين مسئوليت انجـام وظيفـه كـنم   
ستوان يكم بودم با سالمت و قدرت بدني و ورزيدگي و پرجنب و جوش، لـذا  

مسـتقر در  ) نيروهـاي ويـژه  (ضمن انجام اين مسئوليت به همراه عناصر نوهد 
كـارگيري سـالح، رزم    هاي به پادگان به داوطلبان سپاهي و نيروهاي مردمي آموزش

دادم، عـالوه   و تاكتيك تا رده دسته و انجام انواع گشتي را آموزش مي انفرادي
هـاي   يي كه براي پاكسازي، مقابله بـا كمـين  ها ناها همراه با گروه و يگ بر اين
. كردم شدند، داوطلبانه عزيمت مي ، تأمين جاده و محورها اعزام ميانقالب ضد

                                                 
روع جنـگ تحميلـي، در كردسـتان يـك چشـم و يـك گـوش و سـالمتي         نامبرده قبل از شـ  – 1

هــاي دفــاع مقــدس  در ســال. انقــالب از دســت داد قســمتهائي از بــدن خــود را در نبــرد بــا ضــد
آخـرين  . به درجه سرتيپي نائل گرديـد  1370هاي مختلفي را عهده دار بوده و در سال  مسئوليت

جانشبن گروه ) 1387(اكنون نيز . ده استسمت ايشان در ارتش جانشين فرماندهي كل ارتش بو
مشاورين نظامي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا بوده و ضمناً با حكم ايشان رياست هيئت 

 .معارف جنگ را نيز عهده دار است
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دادم تـا   نفر پياده نظام، تكاور و نوهد را انجـام مـي  در حقيقت بيشتر كارهاي 
كـه افسـر    تخصص خودم يعني توپخانه را، عالوه بر اين همراه با ستوان نوري

ي سپاه هـم جنگهـاي نـا    ها بچهبود به ) نيرو مخصوص(نيروهاي ويژه هوابرد 
  .منظم و عمليات تاخت و كمين را آموزش مي دادم

مرداد ماه، سرهنگ صياد شـيرازي كـه    12تا  10وز فكر كنم بين يك ر
نشسـت   آن موقع فرمانده عمليات غرب كشور بود، با بالگرد داخل پادگان بانه

همراه فرمانده پادگان به استقبالش رفتـيم و وقتـي از    كه بر حسب وظيفه به
يـا  (به دفتر كار فرمانده پادگان بالگرد پياده شد، اداي احترام كرديم و ايشان 

همراه جناب سرهنگ صياد يكي از . سرهنگ رزمي رفت) فرمانده گروه رزمي
هاي خوب بنده هم بود، به نـام سـتوانيكم غالمعلـي آذربـون كـه از       هم دوره
هـاي متـدين و متشـرع دانشـكده      يكديگر را نديده بوديم، از بچـه  53مهرماه 

با هم در يك آسايشگاه و يك گروهـان   53 تا 50هاي  افسري بود كه در سال
سجاده نماز و نماز خواندنش در آسايشگاه را هنوز به يـاد داشـتم و در   . بوديم

دوران انقالب شنيده بودم در غرب كشور در فعاليتهاي انقالبي و اقدامات ضد 
كند و بازداشت هم شده و  رژيم طاغوت است ودر پادگان عليه شاه فعاليت مي

هاي انقالبي وحزب الهي ارتش هم به سـر   الب هم شنيدم كه با بچهبعد از انق
پـردازد و حـاال هـم از     هاي ارتشـي در غـرب كشـور مـي     و سامان دادن يگĤن

البتـه بعـدها شـنيدم كـه وقتـي صـياد فرمانـده        . فرماندهان سپاه شده است
آن روز ديدمش و همـديگر را  . كند عمليات غرب كشور شد، با او همكاري مي

او را با خودم بردم داخل اطاقي كه محل كـار و اسـتراحتم   . وش گرفتيمدر آغ
خواهد يك ستوني را چنـد روز   بعد از خوش و بش به من گفت صياد مي. بود

آينده از راه زمين بفرستد سردشت كه هم يگان سردشـت را تعـويض كنـد و    
 تعـدادي از دوسـتان  . انقالب بگيرد و پاكسـازي كنـد   هم جاده را از دست ضد
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هاي ما و  كه دو تاي اول از هم دوره 3فر و شهرام 2و معصومي 1مثل اصغر نوري
بودند و تـيم هـايي هـم از نوهـد همـراه سـتون        4همگي از نوهد ر كهف شهرام

خواهند رفت، اگر به وجود تو هم نياز باشد آمادگي داري كـه بـروي؟ گفـتم    
بعد از ساعتي سرهنگ صـياد مـرا احضـار    . بله، او رفت و با صياد صحبت كرد

بـان   البته بـه ديـده  . كرد و به من گفت ما به تو براي اين مأموريت نياز داريم
توپخانه نياز داريم كه با ساير مسائل رزمي به ويـژه عزيمـت بـه گشـتي رزم     
پياده و همپايي با نيروهاي مخصوص نيز آشنا بوده و از چـاالكي و ورزيـدگي   

آمـاده ام و هـيچ    من هـم گفـتم    ها را داريد، و شما اين ويژگي برخوردار باشد
وقت صياد مرا با مأموريت آشنا كرد كه كجا بايـد از آتشـبار    آن. مشكلي ندارم

                                                 
جمعي تيپ نيروي مخصـوص در آغـاز حركـت هـاي ضـدانقالب بـه منظـور         ستوان اصغر نوري - 1
رفت و ضـمن رشـادت و ايثـارگري، فرمانـدهي تـيم نوهـد را        قراري آرامش و امنيت به كردستانبر

. دار و در عمليات پاكسازي محور بانه سردشت شركت داشته كه به افتخار جانبازي نائل گرديد عهده
دار  عهـده  1365-66هـاي   جنـوب اعـزام و در سـال    نامبرده در ادامه خـدمت بـه منـاطق عمليـاتي    

 شود با درجه سرهنگي بازنشسته مي 1378ذوالفقار بوده و در سال  58فرماندهي لشگر 
نوهــد وارد و در آغــاز  23در تيــپ 1353از چهــره هــاي مــذهبي در ســال  ســتوان معصــومي - 2

هاي  شت با ايثار گريرفت و در عمليات پاكسازي محور بانه سرد انقالب به كردستان هاي ضد حركت
هاي نامنظم شـهيد چمـران پيوسـت و در     به گروه جنگ 1360نامبرده در سال . خاص شركت نمود

 .همين سال در جبهه دهالويه به درجه رفيع شهادت نائل گرديد
نيروي مخصوص و مسئول عمليـات   23جمعي لشكر ) سرلشكر شهيد( رفسرگرد حسين شهرام - 3

و ارتفاعات گوزلي  سردشت هاي نامنظم در قرارگاه شمال غرب در پاكسازي منطقه دشت آلوت جنگ
نفر رزمندگان ارتشي و سپاهي در كمين  150به منظور برقراري آرامش و امنيت باتفاق ) كردستان(

 يدبه شهادت رس 25/9/1359انقالب افتاد و در  ضد
يگاني است كه نام آن نيروهاي ويژه هوابرد است كه مخفف كلمات آن نوهد شده اشـت و  : نوهد - 4

 .پارتيزاني و ضد چريك است -تخصص عمده اين يگان جنگهاي نامنظم
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بانه مأموريت بخواهم، از كجا به دليل نرسـيدن بـرد آتشـبار     1كمك مستقيم
) داشـت كيلومتر برد  11ميليمتري تا  105چون اين آتشبار هويتزرهاي (بانه 

 81و 120هـاي     از آتشبار مستقر در سردشت و در كدام مناطق بايد خمپـاره 
او دسـتور داد تجهيـزات و   . داخل سـتون را هـدايت كـرد، و ديـدباني نمـايم     

نما و نقشه تهيه كنم تا روز حركـت بـه سـتون     قطب  چي و سيم سيم و بي بي
ي خواهم گفت جناب سرهنگ رزم به ملحق شوم و در پايان اشاره كرد، خودم

 .كه ترتيب عزيمت شما را به اين مأموريت بدهد
صياد بالفاصله سرهنگ رزمي را احضار كرد و اين دسـتور را بـه ايشـان     

ا انجـام دادم، مطالعـات   ابالغ كرد، من هم ظرف چند روز بررسي روي نقشه ر
هـاي   به عمل آوردم و با رسد آتشبار تير و هدايت آتش همـاهنگي ضروري را 

چي همراهم كسي باشـد   سيم خواستم كه بي را معمول داشتم و چون ميالزم 
كه طبـق دسـتور مـرا همراهـي كنـد،       كه داوطلب اين مأموريت است، نه اين

چي را به فرمانـده آتشـبار مسـتقر در     سيم مشخصات مورد نظرم از شخص بي
آور شدم حتماً شخصي باشد كه از توانـايي جسـمي و    همچنين ياد. بانه گفتم

هاي گشـتي رزمـي و رزم تـن بـه تـن و سـاير        حي و انگيزه براي مأموريترو
  . ها باشد هاي رزم پياده هم مطلع بوده و قادر به اجراي آن آموزش

بـاني هسـتم كـه همـراه      فرمانده آتشبار تصورش بر اين بود كه من ديده
هاي ويژه  براي مأموريت) سرهنگ صياد شيرازي(فرمانده عمليات غرب كشور 

دهـيم   ايشان خواهم بود، لذا به من گفت ما امكانات الزم را به شما مي همراه
چي براي آتشبار نيز همراه ستون اعـزام   سيم بان و بي ولي خودمان افسر ديده

                                                 
 -تقويـت  -كمك مسـتقيم (هاي توپخانه است  يكي از چهار مأموريت اصلي يگان كمك مستقيم - 1

در اين مأموريت يگان توپخانـه فقـط بـه درخواسـت آتـش يگـان       كه ) عمل كلي تقويت -عمل كلي
 .دهد پاسخ مي شونده پشتيباني
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خواهيم كرد، لذا اين شبهه در من هم ايجاد شد كه حتماً روال همـين طـور   
ن نـدادي از  چي هم بـه مـ   سيم بر اين اساس گفتم بسيار خوب، اگر بي. است
بان اعزامي شما استفاده خواهم كرد؛ در حقيقت يـك   چي همراه ديده سيم بي

تفسيري از دستور سرهنگ صياد شيرازي به عمل آمده بـود و چـون ايشـان    
بـان بـه    تر كه اعزام دو ديـده  ديگر در بانه نبودند حق اين بود كه تفسير كامل

همـين نظـر فرمانـده     يعنـي   چي بود عملي گـردد  سيم همراه حداقل يك بي
  . آتشبار توپخانه

  

  شويم همه ما شهيد مي
كيلومتر و تمرينـات سـخت    10روز بود كه دويدن روزانه  15من تقريباً 

دانسـتم چـه    هاي رزمي را شروع كرده بودم، ولي نمي آمادگي به همراه ورزش
مردادمـاه بـود كـه     27يـا   26كـنم   فكر مي. وقت بايد به مأموريت اعزام شوم

هاي سپاه براي عزيمت به اين مأموريت وارد بانـه شـدند و    ادي از برو بچهتعد
و ستوان انصاري كه هر دو جمعي نوهد بودند مسئوليت آموزش  ستوان نوري

ها هـم در   كردم، البته بعد ها را ياري مي ها را به عهده گرفتند و من هم آن آن
ن به ما ملحق شـدند كـه شـهيد بزرگـوار صـياد      طول ستون تعدادي از برادرا

بـاني و   هاي ديده شيرازي مسئوليت تجهيز، تسليح و آموزش آنان را در زمينه
رزمي به من واگـذار كـرد، چـون      اندازها و بعضي امورات گشتي كار با خمپاره

تون مجـروح  و هم انصاري تقريباً در همـان ابتـداي كـار سـ     هم ستوان نوري
  .شدند، لذا من جاي آنان با عزيزان سپاه همكار شدم

از سقز وارد بانه شـده بودنـد گـر چـه      27/5هاي سپاه كه در تاريخ  بچه 
كـه در   عاشق شهادت بودند و با انگيزه جنگيدن آمده بودند ولي به دليل ايـن 

 ها گفته شده بود كه همه شهيد خواهيم شد، نگران عدم پيـروزي  سقز به آن
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دانـيم   گفتند مـي  ها كه صحبت كردم، مي با تعدادي از آن. در مأموريت بودند
  .شويم رويم و همه ما شهيد مي مأموريت سختي مي

ها كمتر ديدم كه اميد بـه پيـروزي در مأموريـت را     شود گفت در آن مي 
هـا   به نظر شايد نگراني از شهيد شدن نداشتند، بلكه نگراني آن. داشته باشند

انقالب پيروز شويم، بر عكـس تعـدادي از    توانيم بر ضد ن بود كه نميبيشتر اي
عناصر ارتشي اميدوار به پيروزي بودند و مرگ يا شهادت را براي خود متصور 

انقالب درگيـر شـدند    البته ستون هم وقتي حركت كرد و با ضد. دانستند نمي
ديدنـد و   يها تنها مرگ يا شهادت را پيش روي خود مـ  تعداد زيادي از سرباز

  . اميدي به پيروزي نداشتند
در بين سربازان هم بودند افرادي كه با انگيزه ديني و ميل به جنگجويي 
آمده بودند، ولي اين حالت در بين كاركنـان كـادر بيشـتر بـود؛ مـثالً شـهيد       

 ستوان يكم اصـغرنوري، شـهيد سـتوان     ر كه بعد به ستون ملحق شد،ف شهرام
، شهيد ستوان يكم نوردي، شهيد رضوان، ستوان يكم انصاري و يكم معصومي

هايي كه با اميد به پيـروزي و   و تعدادي ديگر از آن 1ستوان يكم احمد اسدي
  .داوطلبانه و البته با فرض شهادت آمده بودند

نفـر جـا    30گفتند نزديك بـه   كردم مي هاي سپاه كه صحبت مي با بچه 
البته با همه اين . كنيم زدند و برگشتند و ما كه آمديم شهادت را استقبال مي

 هـا از عزيمـت بـه    نفر از آن 7يا  6انگيزه و اشتياق شهادت، در بانه هم شايد 
هاي سپاه به صورت گروهـاني   بچه. مأموريت منصرف شدند و مراجعت كردند

نفـره بودنـد كـه غالبـاً      11الـي   9 هاي يا گرداني نبودند، بلكه به صورت گروه
هاي نوهد و يا تقسيم در سر و ته ستون به عنـوان   تحت كنترل عملياتي بچه
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كنم در جمع قريـب بـه    فكر مي. دار قرار بود انجام وظيفه كنند جلودار و عقب
  .نفر بودند 115الي  90

برد شيراز از طريق  هوا 126شهريور بود كه گردان  12يا 11باالخره روز  
ديگر همه فهميدند كه ايـن گـردان بايـد از طريـق زمـين      . سقز وارد بانه شد

بـاالخره  . بـرد را عـوض كنـد    تيپ هوا 146دشت برود و گردان  به سر) جاده(
تكليف من هم روشن شد، با حضور سرهنگ صياد شيرازي مشخص شـد كـه   

ون و هـم دسـتيار فرمانـده سـتون در امـر      بـان سـت   تنها، من به عنوان ديـده 
لـذا ديگـر عزيمـت سـتوان     . هاي پشتيباني همراه سـتون خـواهم رفـت    آتش

بـان و   گودرزي منتفي شد و قرار شد من و گروهبان كالتـه بـه عنـوان ديـده    
  .چي اعزام شويم سيم بي

  

  خيلي آقايي ! جناب سروان
انقالبـي و    ر مـومن، دا شناختم؛ درجه گروهبان كالته را از قبل انقالب مي

بـه همـين داليـل در    . كش و كمي بي انضباط و بد قلق بود قبل از انقالب سر
دست بر قضا يك روز كه من افسـر نگهبـان   . زندان پادگان افسريه زنداني بود

شـناختم   او را به نام مي. خانه است خانه بودم، ديدم او در زندان پاسدار پاسدار
آرامـي اسـت،    دار بي انضباط و نا يده بودم درجهكه در آتشبار اركان بود و شن

در همان زندان با افسر نگهبان قبلي مشاجره كرده بـود و او را تنهـايي تـوي    
افسر نگهبـان بـه مـن گفـت مواظـب بـاش كالتـه        . يك سلول انداخته بودند

ساعاتي از نگهبـاني  . كند سر ايجاد مي ساز توي زندان است و حتماً درد دردسر
از داخـل زنـدان و صـداي     1د كه ديدم صـداي رئـيس پاسـدار   من گذشته بو

                                                 
صورت مسلح بر ه كه مأموريت نگهباني از محيط و اماكن حساس را ب در ارتش به عناصر نگهبان  - 1

گوينـد كـه معمـوالً     پاسدارخانه مي و محل زندگي آنان را در اين مدت گويند مي پاسدار ،عهده دارند
  .اين ساختمان در مجاورت درب ورودي پادگان است
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رفـتم داخـل محوطـه زنـدان ديـدم      . شكستن شيشه و داد و هوار بلنـد شـد  
گروهبان علي كالته شيشه پنجره را بـا دسـت شكسـته و از دسـتانش خـون      

داد،  فحش مـي ) افسر نگهبان(زند و به همه از جمله به من  آيد و فرياد مي مي
  . شناخت ه نام مياو هم فقط مرا ب

از رئيس پاسدار پرسيدم چي شده، موضوع چيه؟ گفت هيچي سر و صدا 
خـوب مشـكل   : گفـتم . راه انداخته كه بيايد بيرون، وضو بگيرد و نماز بخوانـد 

نگهبـان مسـتقر در    -كند، يا پاسدارها  چيه؟ گفت نبايد بيايد بيرون، فرار مي
خواهد نماز بخوانـد   كه نيست، ميگفتم ديوانه . زند را كتك مي -پاسدار خانه 

: گفـت . جا هم نماز بخوانـد  بياوريدش بيرون توي اتاق من وضو بگيرد و همان
من مسئولم، اگر بيايد اتاق افسر نگهبان و فرار كند من چه كار ! جناب سروان
! مسئوليتش با من ، بعد به گروهبان كالته گفتم، آقاي گروهبـان : كنم، گفتم

. تان را بشوييد و وضـو بگيريـد و همانجـا نمـاز بخوانيـد     بياييد دفتر من دست
رئيس پاسدار با ترس و نگراني همراه با چشـمان  . كالته آرام شد و حرفي نزد

خشمگين كالته او را از سلول بيرون آورد و يك پاسـدار را بـا تفنـگ مسـلح     
پشت سر او گذاشت تا او را به اتاق مـن راهنمـايي كنـد و همانجـا مـراقبش      

شـما برويـد، ايـن    ! با حالت ناراحتي گفتم من مسئولم يا شما؟ سرباز. بايستد
  .خواهد، خودم هستم گروهبان مراقب مسلح نمي

اين حركت من كه غير منتظره بود و من هم روي آن هيچ فكر و برنامه  
آمد توي اتاقم، رفت . ريزي قبلي نكرده بودم، نگاه و چهره كالته را عوض كرد

وقتي هم آمد توي اتاق سجاده خـودم را  . وضو گرفتدستش را شست و بعد 
برايش پهن كردم جلوي پنجره بسته اتاق و خودم هم يك پتو كنـار در اتـاق   

  .تر از من مشغول نماز شد متر جلو 2پهن كردم و مشغول نماز شدم، كالته 
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به . بشين يك چايي بخوريم! هايمان كه تمام شد، گفتم آقاي كالته نماز 
اين كار بـراي كالتـه و نگهبانـان پاسـدار و      -دو تا چاي آورد  آبدارچي گفتم

چاي را با هم خورديم، دليل بازداشتش را پرسـيدم و   -آبدارچي تازگي داشت
بعد اجازه خواست يك تلفن بزند، مـن هـم رفـتم بيـرون، البتـه از      . شرح داد

كند  مركز شماره برايش گرفتم، بعد رفتم بيرون كه با هر كس كه صحبت مي
  .راحت باشد

! جناب سروان: بعد از اتمام تلفن آمدم داخل، با چهره راضي و آرام گفت
رئيس پاسـدار  . خيلي خوب برو: گفتم. خوام برم زندان خيلي آقايي، ديگه مي
همين كار را براي نماز مغرب و عشاء و نماز صبح فردا . را صدا كردم او را برد

شد با همه از جمله او خـداحافظي   انجام دادم، بعد هم مدت نگهباني ام تمام
  .كردم و رفتم

  

  تصادف در مسير
از همان روز با هم رفيـق شـديم و روزهـايي كـه يكـديگر را در پادگـان       

شد، تا باالخره  كرديم و هر روز رفاقتمان بيشتر مي ديديم، خوش و بش مي مي
رار كه قرار بود من بروم به مأموريت، كالته آمد پيش من و گفت ق 6/ 13روز 

بروم به عنوان نوك ستون ولي او رفته، داوطلب شـدم بـه    بود با ستوان نوري
او را توي بغلم گـرفتم و بوسـيدمش، بـا هـم     . چي با شما بيايم سيم عنوان بي

چنـد كيلـومتر جلـوتر منتظـر      نگران نباش، نـوري ! دست داديم و گفتم علي
ن است، ما هم با ستوان انصاري كه اولين خودروي ستون اسـت و پشـت   ستو

خيلي خوشـحال شـد و او هـم بـه مـن      . رويم كند، مي حركت مي اسكورپيون
. چاكرم، باز هم دست داديم و رفتيم سوار كاميون اورال شديم! آقا ناصر: گفت

بـوديم و يـك اسـكورپيون    عقب اورال، من، كالته، ستوان انصاري و دو سرباز 
هامان آماده و خارج از ضامن بـود و رو   اسلحه. كرد هم جلوتر از ما حركت مي
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سـيم هـم پشـت     نقشه و دوربين دست من بـود و بـي  .به بيرون نشسته بوديم
  . كالته بسته شده بود
كيلومتر از جـاده بانـه بـه سردشـت را طـي       15الي  12هنوز نزديك به 

ميون بريد، راننده هر چه سـعي كـرد دنـده معكـوس     نكرده بوديم كه ترمز كا
شد، همه مـا فهميـديم كـه     بگيرد، نشد و سرعت ماشين هر لحظه بيشتر مي

بـه  . ماشين ترمز بريده، ولي سرعت ماشين طوري نبود كه بشود پايين بپريم
توانست برخورد كاميون با مانعي و يـا كـم    هرحال منتظر حادثه بوديم كه مي

هـا و   هـا، دره  توقف آن و يا پرت شدن كاميون داخل شيارشدن شيب جاده و 
  .نهر كنار جاده باشد

گذشت، ولي در پيچ بعدي بـه   خودرو به سرعت از كنار يك اسكورپيون 
عمق كنار جـاده پـرت    اسكورپيون دوم برخورد كرد و هر دو وسيله به دره كم

و گل كنار دره پرت شديم و اين  من و كالته به داخل مرداب پر از آب. شدند
شـد و   مرداب باعث شد كه آسيب جدي نبينيم، من ساق پا و دسـتم زخمـي  

سيم كالته هم به  تفنگم داخل مرداب فرو رفت و نتوانستم آن را پيدا كنم، بي
و سـتوان  . سيم گـرفتيم  دليل ضربه از كار افتاد، البته بعداً از عناصر ستون بي

ها را با آمبوالنس تخليه كرديم و  مجروح شدند كه آنانصاري و تعدادي ديگر 
انقـالب   داشتم، البته در اولين درگيري با ضد تفنگ يكي از مجروحان را من بر

داشتم و از آن به بعـد دو   ها تفنگ كالشينكف او را بر بعد از كشتن يكي از آن
  .تفنگ داشتم

تـه بـا يـك    به هر حال با لباس و سر و وضع خونين و مجروح من و كال 
مسـئولين آمبـوالنس اصـرار    . خودروي ديگر به راهمان در ستون ادامه داديم

داشتند كه براي بررسي پزشكي و مداواي آسيب احتمالي برگرديم كه زير بار 
كردم كه چنـد روز بعـد توسـط     ام احساس درد مي نرفتيم، البته من در سينه
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ام تـو رفتـه كـه بـا      دهپزشكيار حاذق نوهد شهيد رضوان فهميدم كه دو تا دن
  .بادكش تا حدودي مداوايم كرد

  

  انقالب درگيري با ضد
انقالب با ستون شـروع   از اين حادثه چيزي نگذشته بود كه درگيري ضد

بـرد يـك عنصـر     در حين درگيري در دامنه يك ارتفـاع سـربازي از هـوا   . شد
تفاع پـايين  همراه او و اسير از ار. انقالب را كه مجروح شده بود، اسير كرد ضد

بعـد از گفتگـوي   . آمديم و در راه با اسير صحبت كرديم و اطالعـاتي گـرفتيم  
كوتاهي با او سرهنگ شيرازي هم كه با بالگرد از بانه آمد و به سـتون ملحـق   

بـه دسـتور صـياد لبـاس او را     . شده بود، در جاده با ما و آن اسير مواجه شـد 
هاي  ه صياد گفتم نقشه كمينب. اي از جيبش در آوردم تفتيش كرديم و نقشه

را درنقشـه   است، البته به نظـر تـا منطقـه كوخـان     سيدصارمبعد از روستاي 
شـد   انقالب بود نمي به هرحال هدفها را كه سنگرهاي كمين ضد. آورده بودند

هـا   ز بـرد آن با درخواست تير آتشبار مستقر در بانه منهدم كنيم، چون ديگر ا
دور شده بوديم و هنوز هم به برد توپخانـه سردشـت نرسـيده بـوديم، ضـمن      

بايست مواضع را بـا جنـگ    كه با آتش نمي شد مواضع را تصرف كرد و مي اين
كرديم، بعد از مالقات صياد همراه او به حركت ادامه دادم و كالتـه   تصرف مي

  .ردمبراي كمك به مجروحين رفته بود كه من او را گم ك
انقالب از ارتفاع سمت راست به شـدت مـا    تر رفتيم ضد كمي كه جلو 

گروه تشـكيل داد؛ يـك گـروه همـراه      2را زير آتش گرفت، صياد بالفاصله 
و يك گروه هم خودش و چند نفر ديگـر، مـن هـم همـراه      1ستوان خليلي

انقـالب روي آن   خواستيم بـه بـاالي ارتفـاع كـه ضـد      وقتي مي. صياد بودم

                                                 
  مراجعه شود 83به صفحه  – ١
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كالته را هم ديدم كه توي جاده بود، صدايش كـردم   بود تك كنيم،مستقر 
  .و او به ما ملحق شد

با آتش و حركت بر روي شيب تند و در جاهايي سر و ليز ارتفاع را بـاال   
در مسير تك، كالتـه  . شد  كشان رد مي ها از كنار بدنمان زوزه  رفتم و گلوله مي

اگـر آب  : ي آب داره؟ صياد گفتاش شده بود، فرياد زد كس كه به شدت تشنه
خواهيد بايد بياييد باال، وقتي باالي قله رسيديم ديديم قمقمه صـياد هـم    مي

  . خالي است، گويا در راه آب قمقمه را به ديگران داده بود
البتـه  . انقالب ها فـرار كـرده بودنـد    انقالب را ديديم و ضد هاي ضد سنگر

ه كم ولي به اندازه نياز ضروري كه انقالب ها بود، اگرچ ظرف آب در سنگر ضد
هاي نوهـد   نفر از بچه 30تقريباً نزديك به . تشنگي ما را رفع كند، موجود بود

برد، من، كالته و سرهنگ صياد در باالي ارتفاع بوديم كه توانسته بوديم  و هوا
انقالب را در همان مقطع از سر ستون كه در پـاي ارتفـاع در جـاده و     شر ضد

نفـر همـراه مـا در     2هاي سپاه هم  بچه. ن مستقر بودكم كنيمدشت اطراف آ
هاي سپاه هم همراه ستون ولي در زير ارتفاع بودند و  بقيه بچه. اين تك بودند

  .در اين تك نبودند
      
  صياد شيرازي امير درسي از
نمـا   صياد به من گفت نقشه و قطـب . ي قله كه رسيديم تكبير گفتيم باال

مـان را روي نقشـه پيـدا كـنم و      ز من خواست كه موقعيتداريد؟ گفتم بله، ا
ببينم در كجا قرار داريم، سريع نقشه را باز كردم؛ دو نقطه به تشخيص خودم 

اي از ارتفاعـات بـود، گـراي     روي طبيعت پيدا كردم كه پيچي از جاده و قلـه 
ها را خواندم و معكوس كردم، از آن دو نقطه روي نقشه با گـراي معكـوس    آن

ها شد محل و موقعيت ما كـه مـن بـا ايـن      ط كشيدم و محل تقاطع آندو خ
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اسـت و محـل را    به احتمال زياد اين ارتفاع كوخان: جمله پاسخ صياد را دادم
  . روي نقشه نشانش دادم

اش را بـاز كـرد و بـه     كه پاسخي به من بدهد سريعاً نقشه صياد بدون اين
خـواني   او استاد نقشـه  -ل كردم و با سرعت بيشتر اي كه من عم همين شيوه

محل توقف ما را روي نقشه مشخص كرد، وقتي ديدم همان جايي است  -بود
خواستم به او تأكيـد   كه من هم به آن رسيده بودم، به من برخورده بود و مي

كنم كه كار من درست بود و سواد اين كار را دارم، لذا بالفاصـله بـه او گفـتم    
بنده هم كه به همين نتيجه رسيده بودم، گرچه در اين كـار  ! نگجناب سره

شاگرد شما هستم، ولي چـون اسـتادم شـما بوديـد و مـن هـم درس را يـاد        
ام كارم درست بود، پس چرا شما مجدداً بررسي كرديد؟ صياد پاسـخي   گرفته

 در! جناب سـروان : گفت. داد كه برايم درس بود و هنوز هم آويزه گوشم است
وقتي با پيروزي و شكست سر و كار داريم و وقتي مي آن هم در جنگ كار عل

ست بايد با يقين و علم كار كنيم و حـرف بـزنيم، نـه بـا     ها Ĥنمسئله جان انس
بوديـد و نتيجـه كـار را بـا      بايد شما مطمئن مي... رسد و احتمال و به نظر مي

بر اسـاس   كرديد، چون گفتيد به احتمال زياد، من اطمينان به من منتقل مي
مسئوليتم موظف بودم كه خودم عمل كنم تا به اطمينان و يقين برسم، ايـن  

بيني از آينده نبود كه در آن جاي احتمال و نظر  آورد و يا پيش  كار كه يك بر
  .و شك باشد

گوييـد، مـن كمـي     بله قربان، شما درست مـي : با كمي شرم به او گفتم 
صياد لبخندي زد و گفت . را دادمشك به كارم داشتم كه آن طور پاسخ شما 

شـود شـهيد شـد و     ، بله با شك نمـي داريم خيلي خوب، حاال هر دو اطمينان
شود كسي را كشت، بايد يقين داشته باشيم كه شخص مقابل ما دشـمن   نمي

است تا با او بجنگيم و او را از پاي   در آوريم، بايد يقين داشته باشيم كـه در  
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كنيم كه اگر كشته شـديم هـرز    يت خدا عمل ميراه خدا و با نيت كسب رضا
  .نرفته باشيم و شهيد شده باشيم

اين هم يك درس ديگر البته از استراتژي مـرگ در جنـگ بـود كـه در      
ارزيد كه به خاطر يك كالم همـراه بـا    مي. هيچ كتابي تا آن روز نخوانده بودم

ن علمي همراه اول اينكه كار علمي بايد با يقيشك دو درس بزرگ فرا بگيرم؛ 
  . طور كشتن در راه خدا بايد يقين داشت باشد و دوم براي شهادت و همين

گروه ديگر هم به قسمت ديگر ارتفـاع رسـيده بودنـد، ارتفـاع را كـاوش      
اي يك پدافند موقت روي قله ايجاد نموديم، سـپس    كرديم و به صورت دايره

تم و صـياد هـم بـا    تمـاس گـرف  ) روي جـاده (انداز پـايين   من با دسته خمپاره
  .گو كرد  ها باز فرمانده ستون و موقعيت خودمان را براي آن

  

  اختفاي دشمن ميان گوسفندان
ديگر غروب شده بود، وسايل زيادي با خودمان بـاال نبـرده بـوديم و هـم     

خـوراكي و مهمـات   ) چون شب سردي بـود (لباس گرم يا پتو همراه نداشتيم 
توانستيم برگـرديم   كشيد مي مان طول نمياگر كار. اضافي هم همراهمان نبود

و وسايل الزم را با خودمان باال ببريم، ولي كار درگيري و پاكسازي تـا غـروب   
توانسـتيم بگـوييم وسـايل را بـاال بيـاورد،       به كسي هم نمي. طول كشيده بود

انقالب بعد از فرار  شد و مطمئن هم نبوديم كه ضد چون هوا داشت تاريك مي
آيند  له و ستون پراكنده نباشند و نفراتي را كه در تاريكي باال مياز قله، بين ق

در خصـوص    -فرمانـده سـتون   -گرد آريـن  هدف قرار ندهند، لذا صياد به سر
تأمين اطراف ستون سفارشاتي كرد، به ما هم براي مراقبت و بيداري در طول 

به شدت خسته بـودم  . اتي دادشب و تيراندازي نكردن مگر با دستور او، تذكر
انقالب براي گرفتن اين ارتفاع به مـا   كه شب چه خواهد شد؟ ضد و نگران اين

كند يا نـه؟ هـيچ اطالعـي از وضـع دشـمن نداشـتيم،        تعداد اندك حمله مي
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شناختيم، لذا اميدي هـم بـه پشـتيباني آتـش از دسـته       اطرافمان را هم نمي
هـاي   ،گرچه من هماهنگي الزم را با بچهانداز مستقر در جاده نداشتيم خمپاره
  .انداز انجام داده بودم خمپاره
رفت، به كالته گفتـه   كردم نخوابم، مرتب پلكهايم روي هم مي سعي مي 

صياد با صداي بلند قرآن . بودم هر كداممان نگذاريم طرف مقابل خوابش ببرد
حفـظ  ام  را كـه   هاي كوچـك جـزء سـي    خواند، ما هم شروع كرديم سوره مي

بوديم، بلند بلند خواندن، بگي نگي كمي هم سردمان شـده بـود، سـنگر هـم     
ها هر دو يا سه نفري سنگر گرفتـه بـوديم،    ها و سنگ در پناه صخره. نداشتيم

طوري كه يك دايره كوچكي سر ارتفاع تشكيل داده بوديم، مجبور بـوديم تـا   
معروف دخلمان را  انقالب غافلگيرمان نكند و به قول صبح بيدار باشيم كه ضد

در همـين حـال بـوديم كـه صـداي      . نياورد و باز به روي ستون مسلط نشـود 
زنگوله و بع بع گوسفند و بره را شنيديم كه از روي يك تپه مقابل كه شـيب  

تـوي ايـن وضـعيت صـداي     . شد ماليمي به سمت ما داشت، به ما نزديك مي
  .تيراندازي نكند گفت هيچ كس تا من نگفتم فرياد صياد را شنيدم كه مي

همه ما به محل نزديك شـدن گلـه نشـانه رفتـه بـوديم، ولـي صـياد بـا         
هوشياري چند نفر را در جهت ديگر ارتفاع و در حقيقت پشت به محل آمدن 
گله مستقر كرد و دستور داد در همان وضعيت باشند كه اگر اين عمل فريبي 

م در همين اثنا از داخل باشد تا از طرف ديگر به ما حمله كنند، غافلگير نشوي
آر پي جي به ما  تيرانـدازي شـد،فرياد صـياد هـم بـا صـداي        گله با تفنگ و 

انقالب داخل گله است، ما هم شـروع   ها همزمان شد كه حاال بزنيد، ضد گلوله
ها هم بلند شد، تقريبا حدود يـك   كرديم به تيراندازي، صداي شيون گوسفند

نفر از مـا   5 يا4كنم  امه داشت، فكر ميساعت يا يك ساعت و نيم درگيري اد
شدند، صبح كه شد بعد از نماز به دستور صياد تعداد ديگري به بـاالي   زخمي



 در كمينگاه دشمن / 142

جا بمانيم تا انتهاي ستون از زير  ارتفاع آمدند و تقويت شديم و قرار شد ما آن
آن ارتفاع رد شود، بعد بياييم پايين و بـه سـتون ملحـق شـويم كـه مـا هـم        

  .مانديم
صياد با روشن شدن هوا در اول صبح با تك تك مـا كـه روي قلّـه     البته

روم پايين سـتون را راه بيانـدازم و بعـد بـا      مي: بوديم خداحافظي كرد و گفت
  .روم قرارگاه كوپتر مي هلي

از رفتن او هم دمـغ شـده    آن باال مانديم، البته ديگر بدون حضور صياد،
هـاي خودشـان در پـائين در     هم بـا بچـه   با پايين تماس داشتم، خليلي. بودم

-انقـالب بـه قلـه     ديدم، منتظر بودم كه ضـد  با چشم ستون را مي. تماس بود
حمله كند تا ستون را زير آتش بگيرد كـه ايـن اقـدام     -البته از جبهه شمالي

انجام نشد، گرچه حدس مي زديم با دفاع جانانه اي كه حدود يـك سـاعت و   
هـا روز روشـن حركـت و حملـه      انقالب داشتيم ديگر آن ر آن باال با ضدنيم د

كه بعد معلوم شد اين حدس مـا درسـت   -نمي كنند و جلوتر كمين مي زنند 
انقالب بـه بـاالي    با اين حال براي اطمينان از جلوگيري نفوذ ضد -بوده است

ار ارتفاع آنقدر مانديم كه ستون حركت كرد و ديديم نفـرات سـپاهي عقـب د   
ستون و آخرين خودرو هم از زير ارتفاع حركت كردند و رد شدند، آن موقع با 

تماس گرفتم و بعد با سرعت  و عجله بـه سـمت    فرمانده ستون سرگرد آرين
پايين حركت كرديم، من و كالته چون مـي خواسـتيم خودمـان را بـه نـوك      

ه بعـد از دقـايقي بـه وسـط     ستون برسانيم، به صورت اوريب حركت كرديم ك
كردم كه  ستون رسيديم، البته من درد شديدي در ناحيه دنده هايم حس مي

هنوز زخمهاي دست و صورتم كه بـه  . مربوط به سقوط خودرو در مرداب بود
دليل همان حادثه رخ داده بود، مي سوخت ساق پوتين پاي چـپم هـم پـاره    

كردم خب امـروز   ولي فكر مي كرد، شده بود و راه رفتن را براي من سخت مي
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يا فردا به سردشت مي رسم و هم نسبت بـه مـداواي دنـده هـايم و هـم بـه       
كنم، اما تقدير اين بود كه يك ماه  بعد هم نتـوانم در   تعويض پوتين اقدام مي

روز بعـد بـه سردشـت     35سردشت اين كار را بكـنم، چـون بـيش از حـدود     
شت گير بيـاورم، دنـده هـايم    رسيديم و موفق شدم يك جفت پوتين در سرد

هم خود به خود خوب شده بود، البته بـي انصـافي اسـت اگـر نگـويم شـهيد       
رضوان پزشكيار شجاع و حاذق و رزمنده دلير تيپ نوهد كه همراه ما بودو بـا  

انقـالب در محاصـره    هم رفيق شده بوديم، چهار پنج روزي كه در كمين ضـد 
رد دنده هايم را تـا حـدود زيـادي    بوديم، با بادكش كردن توسط يك ليوان د

ام پيدا نشد تا  مداوا و زخم هايم را پانسمان كرد، ولي درماني براي پوتين پاره
اينكه به آن عادت كردم، آن پوتين بيچاره هم با همان پارگي و بدن نحيفش 

  . ساخت با من مي
وقتي پايين رسيديم ديدم صياد هم نرفتـه و تـوي سـتون اسـت، مـن و      

پرسيديم كه چرا نرفتيد؟ گفت ديدم روحيه ستون ضـعيف   از او يستوان نور
روحيه ما كه با ديدن شما : با خوشحالي گفتم. مي شود، تصميم گرفتم بمانم

چند برابر شد، ولي بهتر است شما برويد، اينجـا جـاي شـما نيسـت، سـتوان      
شـايد بقيـه    -البته ته دل مـن . هم بهش همين حرفها را زدند و خليلي نوري

صياد به همـه  . مي خواستم جواب مي مانم را از صياد بشنوم -هم همين طور
همـه بـا هـم مـي مـانيم، از جـوابش       ... ما نگاهي كرد و گفت تا آخرش انشـاا 

  .بوديمكه خطري متوجه او شود ناراحت  خوشحال شدم، ولي از اين
صياد از من پرسيد راستي آيا شما داخل همان خـودروي پيشـرو بوديـد    

بـه رودخانـه كنـار     كه با مين برخورد كرد؟ گفتم ما نه، بلكه ما و اسكورپيون
كه خودروي بعد از مـا بـه    جاده پرت شديم و تعدادي مجروح شدند، مثل اين

زدم اين پوتين  من حدس مي: گفت صياد سري تكان داد و. مين برخورد كرد
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هر دو خنديديم كـه  ! پاره و سر و وضع مجروح مال مينه، گفتم نه مال زمينه
  .كالم من وزن و قافيه داشت

يادم رفت بگويم كه همان اوايل يك هليكـوپتر كـه سـتون را پشـتيباني     
دامنه ارتفاع به به  كرد، با گلوله دشمن سقوط كرد و چون هم اسكورپيون مي
انقـالب بـه سـمت سـتون و بـالگرد       كـرد و هـم ضـد    انقالب تيراندازي مي ضد

بعضي هـا هـم   . گفتند اسكورپيون بالگرد را زد ها مي كرد، بعضي تيراندازي مي
انقالب، ولي من كه نزديك اسكورپيون بـودم شـاهد بـودم كـه      گفتند ضد مي

بالگرد كه خلبانانش هـم   جهت لوله سالح اسكورپيون در مسير ديگري بود و
در آن محـل ايـن   . انقالب سقوط كرده باشـد  شهيد شدند، بايد با تير بار  ضد

كوپتر  انقالب هلي موضوع را به جناب صياد يادآور شدم كه من شاهد بودم ضد
  .را زد، نه اسكوربيون

  

  انقالب در محاصره ضد
سـير و  با سرعت خودم را به جلوي ستون يا گروه نوك رسـاندم، تـوي م  

هاي سپاه از من خواستند كه طرز كار با دوربين و  داخل ستون دو نفر از بچه
توي همين گير و دار تقريبـا  . ها آموزش بدهم نما را براي ديدباني به آن قطب

كنار يك درختي نيم ساعت آموزش دادم، باهوش بودند و مشتاق، لذا مطالب 
  .گرفتند را زود مي

رد كه دو تا گشتي شناسايي از اطراف جـاده بـه   بيني ك به هر حال صياد پيش
و . هـا حركـت كنـد    جلو حركت كنند و ستون با يك فاصلة زمـاني بعـد از گشـتي   

البتـه  . انقـالب برخـورد كردنـد اطـالع دهنـد      ها اگر با مورد مشكوك و ضد گشتي
ها نبود و باعث  تعدادي مجروح و شهيد روي دست ستون مانده كه امكان تخليه آن

  .اطاق بار خودرو حمل كردند در داخلها را  ر حركت ستون شد و آنتأخير د
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و نه از سردشت  بان توپخانه نبودم، چون نه از پادگان بانه من ديگر ديده
امكان پشتيباني توپخانه نبود بنابراين تقريباً در بيشتر مـوارد در كنـار صـياد    

هاي نوهد  ه عنوان عنصر رزمنده با بچهبودم و هر وقت هم كه كنار او نبودم ب
به صورت انفرادي يا به عنوان گشتي رزمي و گشتي شناسايي انجـام وظيفـه   

هاي سپاه هم غافل نبودم و هر كجا هـم كـه ميسـر     از آموزش بچه. كردم مي
  .كردم باني و هدايت مي هاي داخل ستون را ديده بود، خمپاره

و يك گروه هم به سرپرستي  رييك گروه گشتي به فرماندهي ستوان نو
هـاي نوهـد از    همراه من كالته بود، پنج نفـر از بچـه  . من از ستون جدا شديم

سمت ارتفاعات سمت راست جاده با فاصله حدود پانصد متر الي يك كيلومتر 
كـردم كـه بـه     دور از جاده و تقريباً دو كيلومتر جلوتر از سـتون حركـت مـي   

بود؛ روستا خـالي   درست يادم نيست شايد روستاي نمشير. ايي رسيديمروست
از سكنه بود، داخل منزلي رفتم كه تنور نان هنوز روشن بود، معلوم بـود كـه   

  .تازه روستا تخليه شده است
گـاه   از مخفـي . ايـد  در محاصره: ها با تقليد زبان كردي گفت يكي از بچه 

سيم وضعيت روستا  من به كناري آمدم كه با بي. تسليم شويد بياييد بيرون و
سـيم قـادر بـه     هر كاري كردم به دليل ارتفاعات اطراف، بي. را به صياد بگويم
دانستم طبق قراري كه با صياد داشـتيم، اگـر بـيش از     مي. ايجاد ارتباط نبود

ا تالش كردم ب. كرد يك ساعت با صياد تماس نمي گرفتيم، ستون حركت مي
. كه در سمت ديگري از جاده بـود تمـاس بگيـرم، آن هـم ميسـر نشـد       نوري

خيلي از اين بابت ناراحت و نگران بودم، راهي غير از تفتيش روسـتا و ادامـه   
با نبودن ارتباط، فكري به ذهنم رسيد كه يك يـا دو نفـر از   . راه برايمان نبود

ستون بگويند كه با يك محاسـبه از نظـر زمـان     جاده برگردند و موضوع را به
  .اي ندارد ديدم كه آن هم ميسر نيست و فايده
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انـدازي و در پـي آن    در حال بررسي ده بوديم كه يكدفعـه صـداي تيـر    
كرد بلند شد،  هاي كناري مان اصابت مي رگبار گلوله كه به اطراف ما و درخت

را نشان كرديم كه خودمان را  اي در پايين ده سريعاً از هم جدا شديم و نقطه
داديم، ولي جواب دقيق  ها كم و بيش جواب مي به تيراندازي. به آنجا برسانيم

شد، محـل دشـمن    اندازي مي و كامل ميسر نبود، چون از همه طرف به ما تير
تيـر فشـنگ بيشـتر همـراه      150الـي   100ما هم هر كدام  . هم معلوم نبود

  .يمكرد نداشتيم و نبايد اسراف مي
باريد، ولي تيراندازان معلوم  باران گلوله بود كه مي. وضع وحشتناكي بود 
درخت به درخت من و كالته خودمان را به نهـري رسـانديم و داخـل    . نبودند

تا كمرمان آب و لجن بود و چون خميده حركت مي كرديم، سر و . نهر شديم
هاي نوهد  بچهمان هم خيس شده بود مقداري جلو رفتيم، ولي  صورت و سينه

رفـتم   از نهر خارج شديم، يك شيب را باال مي. را كه همراهمان بودند نديديم
من پشت به پشـت  . شد ها هم به ما تيراندازي مي زار بود از داخل بوته كه بوته

نشستم و به علي گفتم تو به سمت بوته ها كه البته از مـا بـاالتر   ) كالته(علي 
زنـم تـا بتـوانيم     ع مقابـل نهـر را دارم و مـي   بود تيراندازي كن، من هم ارتفـا 

خودمان را بكشيم باال آن طرف جاده، چون وقتي توي نهر بوديم از زير يـك  
  .پل عبور كرديم و حاال به طرف ديگر جاده رسيده بوديم
ها پرتاب كـرد، صـداي    علي دو تا نارنجك به باالي سر خودمان توي بوته

انقالبي كه آنجا بود به درك واصـل   ضد به نظر. طرف قطع شد تيراندازي از آن
علي رفـت  . كردم به همين ترتيب من به سمت مقابل تيراندازي مي. شده بود

من فكر كردم به جـاده رسـيده،   . از هم فاصله گرفتيم. باال، صدايي از او نيامد
ها  نفر از ضدانقالبي 2رفتم باال كه باز صداي تيراندازي شروع شد، البته جنازه 

  . كه شايد كار نارنجك كالته بود را ديدم
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. نشسـت  ها به اطرافش مي علي را توي يك قسمت خاكي ديدم كه گلوله
. زننـد  علي رفت زير يك پل كوچك و بعد فرياد زد كه از آن طرف پل مرا مي

خورد، فهميدم علي زيـر پـل    ديدم اين طرف پل هم رگبار مي من هم كه مي
هاي نوهد را هم ديدم كـه   اين اثنا بچه توي. گير افتاده يا محاصره شده است
يـك گـودال پيـدا    . كنند اند و تيراندازي مي پشت يك كپه خاك سنگر گرفته

كردم و خودم را داخـل آن انـداختم و سـرم را بـاال آوردم و ديـدم دو نفـر از       
اگـر بـه پـل    . شـوند  قسمت شمال به پلي كه علي زير آن بـوده، نزديـك مـي   

. علي فرار كن، تو محاصره مي افتي: فرياد زدم. بودرسيدند، كار علي تمام  مي
يك پل ديگري هم نزديك من بود، بـه سـختي رفـتم زيـر آن كـه بـه علـي        

تر بود و سمت آن دو نفر رگبار بستم و به علي گفـتم بيـا بيـرون، بيـا      نزديك
  . با حمايت آتش من، علي سريع آمد بيرون و نزد من آمد. طرف اين

ن هم رسيد و خودروهاي اوليه ستون عبور كردند، در اين گير و دار ستو
هـاي   بچـه . توانستيم زير آن رگبار خودمان را به سـتون برسـانيم   ولي ما نمي

. نوهد هم با آتش و حركت آمدند كنار من و دوباره تيم گشتي ما كامـل شـد  
انقـالب آتـش    جي ضد يك كانكس روي جاده آمد و مقابل چشمانمان با آرپي

بـه علـي و   . با هم بوديم و يك پل بين ما و جاده فاصله بود من و علي. گرفت
خواسـتند از   ها هم رفتند، اما وقتي مي آن. ها گفتم از پل رد شوند يكي از بچه

آن سر پل بيرون بيايند و روي جاده بروند ما چند نفر بـه سـمتي كـه حـس     
 شود، آتش بـاز  كرديم از آن طرف به سمت علي و همراهش تيراندازي مي مي

بـاالخره  . ها بتوانند به عرض جـاده وارد شـوند   كرديم تا با حمايت آتش ما آن
  .هم آن كار انجام شد
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  فريب خوردن خلبان فانتوم
انقـالب افتـاده    تعدادي از خودروها كه عبور كردند، جلوتر در كمين ضـد 

پارچه آتش كه مـا هـم خودمـان را بـه جـاده       بودند؛ تمام جاده شده بود يك
هـم وقتـي پـيچ جـاده بـين مـا فاصـله          كـه روي جـاده   لب ايـن جا. رسانديم

، بـا هـم ارتبـاط داشـته     77آرسي هاي پي سيم توانستيم با بي انداخت، نمي مي
تعدادي خودرو در حال سـوختن بودنـد و تعـدادي مجـروح و شـهيد      . باشيم

بـاالخره دو تـا   . انقالب هم ابتكار عمل را در دسـت داشـت   داخل ستون و ضد
البته عصر هم يك فانتوم آمد و . ارتفاعات سمت راست جاده را زد فانتوم آمد،

البتـه  . ارتفاعات سمت چپ جاده را زد، ولي در برگشت انتهـاي سـتون را زد  
مأموريتش تمام شده بود كه در برگشت از مسلسل استفاده كرد و قسمتي از 

  . كنم نه نفر شهيد شدند پرسنل ستون را به رگبار بست كه فكر مي
سيم با خلبان داد و فرياد كـرد، خلبـان    افسر ناظر هوائي توسط بي وقتي

مـن كـه   . گفت چند لحظه پيش خودتان اين مشخصات را داديد كه من بزنم
انقـالب روي   كه روز قبـل، شـاهد آمـدن ضـد     شاهد بحث بودم با توجه به اين

سيم شهيد صياد بوديم، بـه ذهـنم زد كـه شـايد ضـدانقالب او را       فركانس بي
 ب داده، اتفاقاً تماسي كه با سردشت داشـتيم، فرمانـده پادگـان سردشـت    فري

سيمي خود را به جاي افسر  هم گفت ضدانقالب با تماس بي سرهنگ كشاورز
ناظر گذاشته و خلبان را فريب داد كه در هر حال حادثه تلخي در ستون بود؛ 

تعدادي خودرو و مجروح و شهيد شدن تعدادي از نفرات وضـع  آتش گرفتن  
  . روحي بدي را ايجاد كرده بود

  

  مردانه به شهادت رسيدستوان كاظمي 
باالخره ستون متوقف شده بود و دود و آتش و داد و فرياد و آه و نالـه از  

وسط ستون سمت راست جاده يـك بركـه آب   . خواست هرگوشه ستون بر مي
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و سـر و وضـع خـونين و سـاير وسـايل خودمـان را درون آب       بود كه لباسـها  
خـودرو  15الـي   10شايد قريب به . البته درگيري ادامه داشت. شستشو داديم

، ها از جمله سـرگرد آريـن   در حال سوختن بود، با فرياد صياد تعدادي از بچه
خودمـان را از   هاي سپاه تا حـدودي  هاي نوهد، من، كالته و تعدادي بچه بچه

توي اين جريان سـتوان كـاظمي   . جاده دور كرديم و به باالي ارتفاع كشانديم
بـار   به وضع فجيعي ولي مردانه شهيد شد و كالته و مـن توانسـتيم يـك تيـر    

البته من پوشـش دادم  . چي آن به دست بياوريم ضدانقالب را با زدن دو تيربار
  .ها را زد رد و آنها نزديك ك چي و كالته خودش را به تيربار

. انقالب از مـا دور شـد   ها كاهش يافت و ضد ها و انفجار صداي تيراندازي 
يك بركه آب سمت راست جاده، بين جاده و دامنه . شد هوا داشت تاريك مي

آلـود خودمـان را    ارتفاع بود كه لباسها و سر و وضع خويش و ساير وسايل گل
پس فردا مجبوريم به دليل نداشتن كه فردا و  در آب شستشو داديم، غافل اين

  . آب از آن بخوريم كه همين طور هم شد
خورديم؛ من زير پيراهن آلوده و كثيف  در روز بعد، از همان آب آلوده مي

و تيره شدة خود را روي كـاله آهنـي انـداختم و بـا تـه قمقمـه، آب از بركـه        
هاي كوچك روي  ريختم تا الرو حشرات و قورباغه برداشتم و روي زير پيراهن 

آن باقي بمانند، بعد آب داخل كاله آهني را البته يكي دو بار توي همان كاله 
بـه همـين   . جوشانديم و خورديم و بعد هم چند بار بدون جوشاندن خـورديم 

دليل هم دو سه روز بعد من و تعدادي ديگر اسهال يا اسهال خـوني گـرفتيم   
توان جسماني ما تحليل رفت، كه به دليل بيماري همراه با گرسنگي به شدت 

اي بودم، يك  ورزشكار و ورزيده چهار روز بعد من كه جوان   طوري كه سه يا
متري در شيب و ارتفـاع را بـا دو يـا سـه بـار توقـف طـي         15الي  10فاصله 
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كنديم و خام يا  ها مي را از درخت  كرد، بلوط داد مي كردم؛ گرسنگي هم بي مي
  . خورديم يم و ميپخت اگر حالش را داشتيم مي

البته همان روز دو بالگرد توانسـت روي  . بگذريم، از فرداي آن روز بگويم
هـاي نوهـد و    جاده در فاصلة دو الي سه متري زمين بايستد و تعدادي از بچه

شب را . ها بود ر هم جزو آنف سپاه را به كمك ستون بياورند كه سروان شهرام
  . گذرانديم با همان وضع

از صبح با طلوع آفتاب، آتش انواع سـالحهاي مسـتقيم و غيـر مسـتقيم     
هـا از   بعضـي از سـرباز  . ها پايين بـود  روحيه. انقالب روي ما باريدن گرفت ضد

ها پناه گرفته بودند كه به زور  ترس و برخي به دليل ضعف آموزش زير خودرو
ان نه تنها مفيـد نبـود كـه    آن جا براي حفظ جانش. آورديم ها را بيرون مي آن

انقالب به آتش كشـيد   هدف هم بودند و حتي شاهد بودم كه خودرويي را ضد
  .و سه نفر هم زير آن سوختند و فرصت فرار پيدا نكردند

فردا صبح افسر خلباني با بالگردي آمد و جايگزين ناظر مقدم هـوايي   
گي ناپـذير  بسيار شجاع، دلسوز، پر تالش و خسـت  1ستوان نجفي. قبلي شد

هاي نوهد آموزشهايي را فرا گرفت و غيـر از كـار    بود كه خيلي زود از بچه
كـرد و   به خوبي فعاليـت مـي   هوايي به عنوان يك عضو رزمنده ضد چريك

هـاي پيـاده    به خصوص در روحيه بچه. باعث تقويت روحيه اطرافيانش بود
  .هم اثر خوبي داشت

مي خواستند با آن بالگردها برگردند، تعـدادي  ناگفته نماند كه تعدادي  
نفر هم سپاهي بودند كه با داد و فريـاد   3يا  2سرباز، چند نفر كادري و البته 

در مجموع روحيه خوب نبود، نه تنهـا در  . موفق نشدند برگردند برادر جعفري
الـي   20ن سپاه شـايد حـدود   هاي سرباز بلكه حتي تعدادي از برادرا بين بچه

                                                 
   .مراجعه شود 91به صفحه  – ١
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كـه   طـوري بـدون ايـن    جمع شـده بودنـد كـه ايـن     نفر دور برادر جعفري 25
اين شهيد شدن نيست، هرز رفتن است، بهتر اسـت  . شويم بجنگيم، كشته مي
قبل از آمدن با شما اتمام  گفت من ها مي به آن اما جعفري. با بالگرد برگرديم

ترسـيد بجنگيـد، چـرا     حجت كرده بودم، چرا خودتـان را باختيـد، چـرا مـي    
نجنگيده به قول خودتان كشته شـويد، بجنگيـد و مردانـه مقاومـت كنيـد و      

  .مردانه به شهادت برسيد
هاي سپاه كوتـاه آمدنـد، البتـه گرسـنگي، كمبـود       هاي او بچه با موعظه 

روي  انقـالب  ضـد ن، حضـور  قي ماندن شهدا و مجروحـا ودن آب، باحمايت، نب
ارتفاعات و ما در كف جاده و در نقاط پست، از بـين رفـتن خودروهـا و بقيـه     
مهمات عواملي بودند كه موجب ضعف روحيه مي شوند، ولي به حـق تمـامي   

، سـتوان  ، سـتوان اسـدي  ، ستوان نوريرف شهرامهاي نوهد به ويژه سروان  بچه
و فرمانده ستون سـرگرد  ... ، ستوان نوردي، رضوان، تارقلي، قدياني ومعصومي

كه بسيار بـا   هاي سپاه، و به خصوص برادر جعفري و تقريباً همه ي بچه آرين
آمد همه خود صياد با تمام وجود و  كرد، كالته و سر شجاعت و مؤمنانه كار مي

من هم  ها آنشايد هم با فاصله خيلي زياد از . جنگيدند با عشق به شهادت مي
جزو رزمندگان ستون بودم كه جنگيدن را برگزيده بودم، نـه برگشـت و رهـا    

  . شدن را
تعدادي از  هم برادر جعفري  20/6/59وز ر. طور گذشت دو سه روزي اين

. ها را تحريض و تهييج كـرد  هاي سپاه را كه بريده بودند، جمع كرد و آن بچه
اي كـه يكـي دو روز قبـل رخ داده بـود و يـك       هاي سپاه از حادثـه  البته بچه

را بـه رگبـار    سپاهي به اشتباه سپاهي ديگري را جاي ضدانقالب گرفـت و او 
  .بست و شهيدش كرد هم متأثر بودند
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و شهيد صياد و شهيد كالته هـم   ر، من و شهيد معصوميف شهيد شهرام 
هاي ارتش كه بريده بودند، انجـام   بچه اي اين كار را با تعدادي از در هر گوشه

دار و يك افسر از  بودند و چهار الي پنج نفر درجه البته بيشتر سرباز. داديم مي
گفتنـد مـا را بـا     زدنـد و مـي   سوار زرهي هم از پرسنل كادر بودند كه غُر مـي 

كرديم، البته  ها صحبت مي ما با آن. شويم بالگرد برگردانيد، بي خود كشته مي
. گردندها با زور هجوم آوردند و توانستند سوار بالگرد بشوند و بر تعدادي از آن

يكي از بالگردها را براي تخليه شهدا به سختي توانستيم خالي نگه داريم، ولي 
هـا   بار بود؛ بعضـي  براي تخليه شهدا وضعيت اسف. كسي حاضر به كمك نشد

ها تكه تكه شده بودند، تعدادي هم بـو گرفتـه بودنـد، ضـمن      سوخته و بعضي
بـان دشـمن كـه     ؛ ديدهتوانست زياد روي زمين بنشيند كه بالگرد هم نمي اين

روي ارتفاع مستقر بود، روي محل توقف و اسـتقرار سـتون و نفـرات آن ديـد     
همـين بـالگرد هـم كـه بـراي      . زد داشت و با خمپاره جاي فرود بالگرد را مي

اي  تخليه شهدا مانده بود، سه مرتبه بلند شد و تغيير محل داد و چنـد گلولـه  
  .هم توسط ضدانقالب نثار جاي خالي آن شد

هاي سپاه بنام هاي حبيب بهرامـي و فريبـرز    من و كالته و دو تا از بچه 
كروريان  كه به حق شجاع و دلسوز و پرجنب و جوش و فعـال بودنـد و سـه    

جنازه را به سختي در بالگرد جـا داديـم و    12الي  10سرباز به سرعت حدود 
هـم خـورد و   دو سرباز و يك سپاهي بعد از اين كار، حالشان بـه  . بالگرد رفت

با همان آب آلوده بركه كنار . كم رو به راه شدند چند بار استفراغ كردند تا كم
  .جاده دستهايمان را مثالً شستيم

در اين گير و دار آتشباري خمپـاره دشـمن شـروع شـد و محشـري در       
از آنجايي كه خودروهـا بيـرون از جـاده محلـي بـراي      . ستون ايجاد شده بود
انقـالب بسـته بـود، لـذا      ر و ته ستون را هم كمين ضدپراكندگي نداشته و س
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از طرفي به دليل وحشت ايجـاد  . توانستند از هم فاصله بگيرند روي جاده نمي
  .خواستند نزديك هم باشند شده از كمين، همه مي

ــك اســكورپيون   ــه ي ــدادي خــودرو از جمل ــذا تع و يكــي دو قبضــه  و ل
اي ضدانقالب قرار گرفتند و با خدمه و كساني   مپارهانداز مورد حمله خ خمپاره

  .        ها بودند منهدم شدند و نفراتي هم شهيد و مجروح شدند كه اطراف آن
با اين وضعيت، گرسنگي، تشنگي و بيماري نيز دشـمناني بودنـد كـه بـا     

. انقالب همراه شـده و در از پـاي درآوردن سـتون بـا او شـركت داشـتند       ضد
در بين آن آتش و دود آمد كه غذاي سرد و ميوه را براي سـتون  هم  بالگردي

بريزد كه به دليل باز شدن آتش خمپاره روي ستون و رگبار مسلسـل و ضـد   
مواد را به اجبـار جـايي ريخـت كـه قابـل دسـترس        بالگردانقالب،  هوايي ضد

  .انقالب شد ستون نبود و مقداري از آن هم نصيب ضد
نفـر سـرباز    5تا سپاهي را به همـراه   3نوهد و هاي  كالته و يكي از بچه 

نفر با يك تيم آتش فرستادم جايي كه وسايل ريخته شده بود كـه   10جمعاً  
اي  ها توانستند مقداري ميوه را بياورند كه يادم نيست چه بود، ولـي ميـوه   آن

بـين   ها را خلبان نجفي آن. شد، شايد پرتقال بود بود كه بايد پوست كنده مي
تعدادي را ديدم كه از گرسنگي با ولع ميوه را با پوستش . پرسنل تقسيم كرد

خوردند، چون جيره انفرادي و جيره جنگي نزد نفرات تمام شده بـود و بـا    مي
اي و صرف انرژي فراوان در نبردها و بيماري ها ، گرسنگي  درگيري يك هفته

آن شـب هـم تـا    . شديدي را ايجاد كرده بـود  سميشدت يافته بود و ضعف ج
صبح صداي شليك خمپاره دشمن بلند و به صورت پراكنده روي ستون ادامه 

انقالب در خواب بود، فكـر   اوايل صبح كه آتش كم شده بود، شايد ضد. داشت
بـه  (هـاي سـپاه    كنم دو سورتي بالگرد وسط ستون آمد و تعدادي از بچـه  مي

اين اقدام با توجه بـه  . را به جمع ما اضافه كرد) ان بودندنظرم از تهران و كرم
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انقالب در روز و شب قبل باعث افـزايش روحيـه سـتون     حمله خمپاره اي ضد
  .اند شد كه در آن شرايط تعدادي به كمك ما آمده

  

  جي حتماً به سرت بخوره نه جاي ديگر پيمواظب باش آر
تهيه كرد كه جـان   سرهنگ صياد شيرازي يك طرحي را  21/6روز بعد 

ارتفـاع سـركوب سـمت راسـت جـاده و شـمال       : و روح طرح به اين شرح بود
بـان دشـمن هـم هسـت، بايـد       منطقه كه به احتمال زياد محل استقرار ديده

  .تصرف شود
كه ديد دشمن  اول اين: شد، چند خاصيت داشت اين طرح اگر موفق مي 

يافـت،   يا كاهش مـي  و به تبع آن تير منحني دشمن روي ستون متوقف شده
باني و اجراي آتـش روي مواضـع دشـمن     كه با تصرف آن ارتفاع ديده دوم اين

شد، سوم تعدادي از نفرات و خودروهاي سبك مي توانستند خود را  ميسر مي
گرديد، چهـارم   به دامنه شمالي جاده كشيده و پراكندگي در ستون ايجاد مي

پـنجم اعـزام   . به دست مـي آمـد   كه مواضع مناسبي براي پدافند دورادور اين
گشتي رزمي و شناسايي و كمين كه تا آن موقع صرفاً متكي به جـاده بـود از   

شد و در مجموع كار براي حفظ جان نفرات و ادامه  مسيرهاي ديگر ميسر مي
  .گرديد مأموريت هموار مي

تهيه اين طرح نشان از نبوغ نظامي، آشنايي دقيق بـا رزم غيـر مـنظم،     
بـر   ي از اصول جنگ و احساس مسئوليت شـهيد صـياد داشـت؛   شناخت علم

هـاي سـپاه در روي جـاده بـاقي بماننـد،       اساس آن طرح قرار شد بيشتر بچه
تعدادي در سر ستون متوقف شدند و تعدادي هم در سنگرهايي كه خودشان 

از روي جاده به ستون نزديك نشود،  انقالب ضدكنده بودند مراقب باشند كه  
مين كار را در انتهاي ستون انجام بدهنـد، يعنـي تـأمين ثابـت     تعدادي هم ه

ديگـر اعضـاي سـتون هـم در سـنگرهاي      . جلو و عقب ستون را داشته باشند
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وشياري به هاي آن داشته با ه تعجيلي كه در دره سمت چپ و مرتع و جنگل
افراد هم از خودروها و وسايل مسـتقر در جـاده دور    .پدافند خود ادامه دهند

كننـدگان سـتون بـه سـر      ا هنگام درگيري چنانچه در پاسخ به حملـه شوند ت
 دوو  81سه قبضه خمپاره . ارتفاع آتش دشمن باز شد تلفات به حداقل برسد

را هم من براي پشتيباني آتش احتمـالي توجيـه كـردم و     120قبضه خمپاره 
نفر داوطلب و برگزيده توسط صياد انتخاب شدند كـه   30الي  25نزديك به  

طـرح بايسـتي در سـه محـور انجـام      . هم از برادران سپاه بودند ها آننفر  جپن
شد، قرار شـد خـود صـياد شـيرازي از محـور سـمت چـپ كـه بـه نظـر            مي

از محـور   رف شهرام .ترين محور بود حمله كند و به باالي ارتفاع برسد خطرناك
عهده  كنم شهيد معصومي سمت راست و يك محور هم كه وسط بود فكر مي

در ايـن مأموريـت    و سـتوان خليلـي   جاي ستوان نوري. دار مسئوليت آن شد
و اوائـل   بسيار خالي بود؛ به نظرم دو روز قبل در كميني كه بعد از ده كوخان

جـي قـرار    مورد اصابت آرپـي  به ستون زدند ستوان نوري انقالب ضدموريت مأ
جي به نزديك ما اصابت كرد كه يك تكه سنگ هـم لبـاس    گرفت، البته آرپي

. مرا پاره و كتف مرا مختصري زخمي كرد و دود و آتش اطـراف مـا را گرفـت   
 و نوردي، كالته و چند سرباز در آنجا بوديم كه فرياد نوري لي، خليمن، نوري
باال سرش كه رفتيم ديديم پاي اصغر از ناحيه ران شكافته شده و به . بلند شد

كرديم استخوان پايش ديـده   اگر با دقت نگاه مي. شدت از آن خون جاري بود
لبـاس كـردي بـه تـن      غـالم خليلـي  (اش  دستار لباس كردي يليخل. شد مي

كـرد و بـه دليـل     نالـه مـي   نـوري . بسـت  را باز كرد و دور پاي نـوري ) داشت
خيلي خوب بود، طـوري كـه    اش خونريزي رنگش سفيد شده بود، ولي روحيه

تـونم برايـت بكـنم،     اصغر خيلي برات ناراحتم، ولي كاري نمي: من به او گفتم
. نمي شد اينجا بمونم مجبورم جلوي ستون بروم و در درگيري كمكـي بكـنم  
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تو براي من ناراحت نباش من وضعم ! بنده خدا: با شوخي و خنده به من گفت
كه با اين وضع موجود تـا سردشـت   خورم  روشن شد، من براي شما غصه مي

در همـين اثنـي يـك    . شويد، برو فكر مـا نبـاش   ميريد و زنده مي ده دفعه مي
اصابت كـرد و كتـف او را شـكافت، وضـعيت بـه قـول        گلوله به دست خليلي

را بـه پنـاه سـنگي كشـيديم،      ها آنباالخره هر دوي . معروف قوز باال قوز شد
با كالته و سربازها و سه نفر سـپاهي كـه بـه محـل     . وسط ستون بودند تقريباً

حادثه آمده بودند به سرعت خودمان را به درگيري سرستون رسانديم، البتـه  
داشـت و   كه هنوز هم دست از شوخي برنمـي  فردا بدن نيمه جان اصغر نوري

به همراه چند مجروح ديگر را با يك هليكوپتر از ستون خارج مجروح  خليلي
موقع سوار شدن هليكوپتر براي مـن تعريـف كـرد كـه شـاهد       خليلي. كرديم

شـب   ها آنبوده، اما  انقالب ضداعدام كردن چند نفر از اعضاء ته ستون توسط 
هـيچ  . كـاري نداشـته باشـد    اهـ  آنبه  انقالب ضدخودشان را به مردن زدند تا 

دانم خودشان را چطـور بـه    كدامشان توان حركت و تيراندازي نداشتند و نمي
بح هـم يـك گشـتي از سـر     اوايل ستون رسانده بودند، البته نزديك هاي صـ 

ستون اعزام شد و تعدادي مجروح را با خودش بـه جلـو آورد،    ستون به عقب
اند كـه بهشـان كـاري     م كشته شدهه ها آنفكر كرده بود كه  انقالب ضدشايد 

چون خارج از جاده بودند ديده نشده بودند، زيرا بين انتها و  ها آننداشته و يا 
ها فاصله افتاده بود كه اين فاصله تقديري و  وسط و سر ستون به دليل كمين

نه همه ستون شايد در همين كمـين    اتفاقي به نفع ستون تمام شده بود وگر
لي اشكالش اين بود كه كمك قسـمت هـاي جـدا شـده بـه      شدند، و نابود مي

هاي سپاه بـود از   داري آن با بچه يكديگر ميسر نبود، عقبه ستون هم كه عقب
هم خودشـان را بـراي كمـك بـه سـتون بـه وسـط آن         ها آن. هم پاشيده بود

رسانده بودند، لذا دشمني كه بعد به عقب ستون حمله كرده بود توانسته بود 
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را در محل و تعدادي را هم با جابجايي در محـل ديگـر شـهيد     نفر 20يا  10
هاي سپاه هم كه عقبـه   البته بچه. شاهد اين ماجرا بود كند كه مرحوم خليلي

هـم قبـل از    ها آنهاي نامنظم نديده بودند و مثل ما  ستون بودند دوره جنگ
 كـه كـار عقـب سـتون توسـط      كردند حـاال  اين، جنگ نكرده بودند و فكر مي

 ها آنتعدادي سرباز كه از  كه اينشند جلو، غافل از ككمين ساخته شد، بايد بِ
ترند، توي خودروها واطراف خودروهاي ته سـتون هسـتند كـه از     و ماها ناشي
روند و همين طور هم شد، البته اين عزيزان در جلو و وسط سـتون   دست مي

با رشادت و ايثـار شـركت داشـتند  و     انقالب ضدو بعد هم فردا در حمالت به 
  . تعدادي هم شهيد شدند

: اصغر موقع سوار شدن به هليكوپتر هم يك شوخي با من كـرد و گفـت  
ات بدهم؟  آخه حتماً چنـد   پيغامي نداري كه بعد از شهادتت به خانواده! ناصر

ت جي به سر فقط مواظب باش حتماً آرپي! كيلومتر جلوتر دخلت را مي آورند
بخوره كه يكدفعه راحت بشي وگرنه به پا و دستت بخوره يك رفيقي مثل تـو  

ات برسانم،  اگر وصيتي داري بگو تا به خانواده! كنه و ميره شه ولت مي پيدا مي
به همـين خيـال بـاش، حتمـاً     «: به او گفتم ،ما كه رفتيم، شما را  به سالمت

من و  - .احافظي كرديمبعد بوسيدمش و با هم خد» آم بيمارستان عيادتت مي
  -هم دوره دانشكده افسري و با هم رفيق بوديم و اصغر نوري شهيد معصومي

  

  ؟اين جاي شكر نداره! جناب سروان
در همـين   و معصـومي  گشتي همراه بـا نـوري   4الي  3تا آن روز حدود 

  .جاده رفته بودم كه شجاعت، تيزهوشي و ديانت هر دو براي من آموزنده بود
هم يك خـاطره جالـب    ن اصغر نوريشد ميالبته از آن روز و قبل از زخ 

بلـي قـرآن   همان شـب كـه بـا صـياد سـر ارتفـاع ق      : يادم رفته كه بايد بگويم
اي كـه همـراه گلـه گوسـفند بـه مـا داشـت         با حمله انقالب ضد خوانديم، مي
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اي را كنار  يك اعالميه ها آنتوانسته بود چند نفري را داخل ما نفوذ بدهد كه 
تـوي  . سنگري كه با سنگر من ده متر بيشتر فاصـله نداشـت بـاقي گذاشـتند    

قـت  ما پنج هزار نفر هستيم و تا فردا صبح به شـما و : اعالميه نوشته شده بود
دهيم كه تسليم شويد، اگـر تسـليم شـديد و سـرهنگ صـياد شـيرازي را        مي

گـذاريم كـه    ايد مي تحويل داديد با شما كاري نداريم، از همين راهي كه آمده
 -برگرديد، وگرنه همه شما كشته خواهيد شـد و سـرهاتان را بـراي خمينـي     

يكـي از  . فرسـتيم  مـي  -بردنـد  سره را به اين صورت نام مي حضرت امام قدس
هاي نوهد با روشني هوا اعالميه را پيدا كرد و به من داد، من هم با عجله  بچه

بردم محلي كه صياد آنجا بود، البته سنگر نبود ولي در داخل يك فرورفتگـي  
قرار داشت كه دوروبرش را هم با سنگ چيده و شـبيه يـك سـنگر تعجيلـي     

  . شده بود
هـاي اصـفهان كـه     ي از بچـه همراه صياد يك داوطلب بود به نـام شـيران  

چي صياد بود، از اونهايي بود كه هر لحظه آماده بود  سيم بيمحافظ و راننده و 
، شـهيد سـتوانيكم   رفـ  شـهرام شـهيد سـروان   . كه جانش را فداي صياد بكنـد 

جمشـيدي هـم    ، شهيد ستوانيكم نوردي، ستوان يكـم اصـغر نـوري   معصومي
. بودند، اعالميه را به دست صياد دادم و توضيح دادم كه كجا پيـدايش كـردم  

اي كرد و در سجده چند  صياد دقيقاً آن را خواند، بعد رو به قبله شد و سجده
  . بار حمد خدا را بر زبان آورد

سـيدم جنـاب   سر را كه از سجده برداشت بالفاصـله و بـا تعجـب از او پر   
خواهند اين پنج  فردا مي كه ايناين سجده شكر براي چه بود؟ براي ! سرهنگ

  برابر ما هستند ما را سر ببرند؟   12هزار نفر كه بيش از 
مگـر مـا   : اي جدي به من نگاهي كرد و به من چنين گفت صياد با چهره

را بيـابيم و   ها آنها و كوه و كمر  ايم كه در اين ارتفاعات و دره به اينجا نيامده
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را بكشـيم و شـر    ها آنبجنگيم، كشته شويم يا  ها آنروبرو شويم و با  ها آنبا 
را  از سر انقالب كم كنيم؟ تا آمدم به او پاسخ بدهم كه بلي، باز خودش  ها آن

آتش گرفتن تريلي و مهمات و نداشتن غذا و ضعف آموزش انفرادي : ادامه داد
دون ديدن حتي يـك مـانور نظـامي بـه اينجـا      سربازها كه از يگان آموزشي ب

هاي سپاه كه نه آموزش و نه آمادگي جسـمي و نـه    اند و همين طور بچه آمده
ي بگرديم كه مهمات الزم را انقالب ضدتجهيزات الزم دارند، حاال بايد به دنبال 

تهيه ديده، روحيه جنگندگي هم دارد و ورزيدگي جسـمي و شـناخت كـافي    
با همـه  .  دانيم او كجاست داند ما كجائيم و ما نمي او مي روي منطقه داشته و
هاي او براي ما خيلي سخت و دشوار است كه او را بيـابيم   اين ضعفها و برتري

  . ها بجنگيم و بعد با آن
كـه مطمئنـاً    ،راست بگويند و پنج هزار نفر باشـند  ها آنخدا را شكر اگر 
شده باشند بايد خداوند بـزرگ  و همه دور ما جمع  ؛گويند نيستند و دروغ مي

، انـرژي و نيـرو صـرف پيـدا كـردن           را شاكر باشيم كه ديگه الزم نيست وقت
دشمن نماييم، از طرفي با اين مهمات اندك و با ضعف آموزش كلي به ويـژه  

ديگر يقين داريم كه اگر صبر و توكل داشته باشيم و بگـذاريم   ،در تيراندازي
اي كه از تفنگ ما شليك شـود بـر سـينه     گلوله هر ،دشمن به ما نزديك شود

  اين جاي شكر نداره؟ ! دشمن خواهد نشست، جناب سروان
اين دليل محكم نظامي كه از عمق جان مؤمن و عشق او بـه شـهادت و    

يي را كـه  هـا  آنخواست مـرا و همـه    انگيزه الهي او در مبارزه با دشمن بر مي
به او احترامي گذاشتم، احترامي . ستآنجا بودند تكان داد و بر جان ما هم نش

كرده و به سنگرم برگشتم و براي همراهان و يكي كه با تمام وجود تقديمش 
   .دو سنگر اطرافم جريان را تعريف كردم
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  حركت به سوي ارتفاعات
. دور شـوم  21/6ذكر اين موارد باعث شد كه از جريـان حملـه روز   ! خب

داشـتم  . شهريور بود 20و  19مل وقايع همه اينها كه گفتم داخل پرانتز و شا
 از محور سمت راست و شهيد معصـومي  رف شهرامگفتم كه قرار بود شهيد  مي

در كل هر سـه  . از محور وسط و شهيد صياد از محور سمت چپ حمله كنيم
به   ي كادر و ارتشي بوديم ونفر رزمنده كه تمام 30الي  25محور را مجموعاً 

نفر هـم سـپاهي بودنـد آغـاز      10يا  8 ها در بين ما نزديك به   ارتشيغير از 
نظر صياد اين بود كه اوالً تا آنجا كه ممكن اسـت بـا غـافلگيري بـاال     . كرديم

برويم كه تلفات كمتر بدهيم، در ثاني ستون آمادگي داشته باشد كه اگر آتش 
ما روي سـتون بـاز شـد، تلفـات و ضـايعات سـتون       دشمن در پاسخ به حمله 

حداقل باشد، ثالثاً جلو و عقب و اطراف سـتون مسـتقر در جـاده بـه صـورت      
مطمئن پدافند ثابت بشود كه در اين فاصله دشمن حمله نكند، چون بنـا بـه   
قول صياد عناصر كيفي و ورزيده ستون تقريباً در اين سه محور حمله به قلـه  

ورت حمله بـه سـتون و غـافلگير شـدن، سـتون از هـم       شركت دارند و در ص
اي  پاشد و ما هم در حمله موفق نخواهيم بودو يا در صورت موفقيت بهـره  مي

بـا انگيـزه سـپاه     يها از موفقيت نخواهيم برد، لذا به فرمانده ستون گفت بچه
جي مستقر باشند و تعـدادي هـم در    كماكان در دو سر جاده با تيربار و آرپي

ستون به خصوص در دره و دشت كوچك سمت چپ آن كه تعدادي جناحين 
اندازها در اين دشت مستقر شده بودنـد، قـرار     از پرسنل و تجهيزات و خمپاره

خود فرمانده ستون هم در همين دشت در كنار جاده مستقر باشد، تا . بگيرند
  .اين حمله برابر طرح صياد صورت گيرد

ه هم محور سمت چـپ بـود كـه    ترين محور حمل ترين و سخت خطرناك 
بيشترين حجم آتش سالح سبك در روز اول را داشـت كـه در اينجـا كمـين     



 خاطرات سرتيپ ناصر آراسته  \161

صياد ايـن محـور را بـراي    . تلفات ستون از اين ناحيه بود ينخورديم و بيشتر
البته قرار . خودش برداشت، من هم رفتم به همين محور تا همراه صياد باشم

ها نكنم تا هم غافلگيري تحقـق   خمپارهبود تا سر قله درخواست تيراندازي از 
آتش خمپاره خداي ناكرده بـه محورهـاي وسـط و سـمت      كه اينبيابد و هم 

توانستيم در حين كار  كردند و نمي راست كه همه بايد در جنگل پيشروي مي
جا صرفاً همچـون   لذا من در اين .هر كدام كجا هستيم آسيبي نرساند بفهميم

چـي مـن بـود     سـيم  بيكردم و كالته هم كه  مي يك رزمنده تكاور بايد عمل
ايـن باعـث   . تو كـاري نـدارم   سيم بيتا باال با ! علي: همين طور، به علي گفتم

شد كالته هم كه روحيه جنگندگي عالي، بدن ورزيده و ايمان قوي داشت  مي
البته موقع حركت شهيد صياد شيرازي به . بجنگد بتواند همچون يك چريك

هم دسـتور داد  ) ستوان معصومي(متوجه نشدم به محور وسط لي كه من دلي
   .ر ملحق شوندف به شهرام

و سمت چـپ بـه    رف شهرامحمله در دو محور سمت راست به فرماندهي 
، ولـي بـا حركـت كـردن بـه      هوا هم سرد شده بـود . فرماندهي صياد آغاز شد

سمت باال گرم شـديم، البتـه گرسـنگي، ضـعف جسـمي، كمبـود مهمـات و        
  .نداشتن آتش پشتيباني در صورت نياز براي ما آزار دهنده بود

بتوانيم دو محور با هم در يك خـط حركـت كنـيم و چـون      كه اينبراي 
حركت كند،  رف شهرامقرار شد شهيد تر بود، اول  طوالني رف شهراممسير محور 

اگر به مانعي برخورد كرد ما هم حركت كنيم كه دشمن را متوجـه خودمـان   
بكنيم، اگر نه،نيم ساعت بعد از حركت او ما هم حركت كنيم، ولي هنوز شايد 

درگير شـدند و صـداي    قالبان ضدبا  رف شهرامدقيقه نگذشته بود كه گروه  20
با دستور صياد گروه تحت . رگبار گلوله فضاي ارتفاع و دره پائين آن را پر كرد

نفر  12فكر مي كنم . امر وي هم به سرعت شروع به باال رفتن از ارتفاع كردند
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ي سپاه بودند، به نظرم از سپاه كرمان يا اصفهان ها بچهبوديم كه سه نفر از ما 
ي كـادر نوهـد و مـن و علـي كالتـه، از      هـا  بچـه بودند و بقيـه   شايد هم اراك

ي نوهد اسـم شـهيد سـتوان نـوردي و گروهبـان آن موقـع قـدياني و        ها بچه
آمـد   جو و چاالك بودند و سر قلي يادم است، همه ورزيده و جنگ گروهبان تار

ها بر او همه صياد بود كه عليرغم آنكه كمبود غذا و همين طور فشار سختي 
بيشتراز ما بود، ولي انگار نه انگار كه چند روز است غذا نخورده و درست هـم  

  .نخوابيده است
روز نخوابيده و بيمار هم بـودم، بـه    دوهمه دچار ضعف بوديم، مثالً من  

روي گرفته بودم و گرچـه شـب قبـل     دليل آب آلوده و نبودن بهداشت بيرون
ام توسـط   ديـده  هاي آسيب ادكش كردن دندههمانطور كه قبالً اشاره كردم با ب

درد قفسـه   ،ها بـود  كه از كاله سبز -حمتش كندخدا ر-شهيد استوار رضوان 
حركت و پيچ و خم بدن درد را حـس   سينه و پهلوهايم بهتر شده بود، اما در

البته او آمپول هم براي بيماري و تقويت به من تزريق كـرده بـود و   . كردم  مي
  .  كه در بهبوديم مؤثر بود قرص هم داده بود

ما تقريباً نيم ساعت به صورت نفـوذي وتـيم بـه تـيم بـدون آتـش بـاال        
زيرا بـه  -كردم از صياد جدا نشوم و او را تنها نگذارم  رفتيم و من سعي مي مي

با اين  .تر بود  ، او غالباً از بقيه جلودليل ورزيدگي و سرعت در حركت و چابكي
فاصـله   ولي غالب اوقات چند متري بـا او  .رسيدم ميها به او  حال بعضي وقت

يك دفعه با رگبار دشمن كه از باال و مقابل به سمت ما باز شده بود،   -داشتم
نفر همانجا مجروح شدند كه  دوخوشبختانه در اين مرحله فقط . مواجه شديم

 ها و به صورت نفوذي در پناه درخت كه ايناز حركت بازماندند و بقيه به دليل 
يا دشمن ما را تـا آن محـل نديـده بـود يـا       .كرديم آسيب نديديم حركت مي

خواست نزديكش شويم تا بتواند تلفات بيشتري بگيرد، ولي با توجه  مي كه اين
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درگيري . ندآمد تا آن لحظه ما را نديده بود  نفر مجروح به نظر مي 2به صرفاً 
دسـتي بـه مـا شـليك      چي و نارنجـك  با تيربار، آرپي ها آنشديدي آغاز شد؛ 

لـذا كـار    ديـديم،  را نمي ها آنهاي ثابتي كه ما  كردند، البته از داخل سنگر مي
بايد با آن ضعف جسمي و گرسنگي، شيب  ساده بود ولي ما كه مي ها آنبراي 

تندي را باال برويم و صرفاً تفنگ هايمان همراهمـان بـود و هركـدام حـداكثر     
را بـه سـمت بـاال     ها آنتي داشتيم كه نارنجك دس 3يا  2تير فشنگ و  200
كـرديم    جـويي مـي   ها هم بايد صـرفه   شد پرتاب كنيم و در مصرف فشنگ نمي

لبتـه يكـي از   درگيري و تبادل آتش شروع شـد ا . قطعاً با مشكل روبرو بوديم
عدد موشك آن را همراه داشـت، در   سهچي با  ه آرپيهاي نوهد يك قبض  بچه
را تشـخيص داد بـه    انقالب ضدگرهاي اجتماعي جا وقتي محل يكي از سن يك

  . سمت آن شليك كرد
 هم همراه ما بود كه همچون يـك تكـاور و چريـك    ستوان خلبان نجفي

  .جنگيد شجاعانه مي
  

  ايم ما به قله سمت راست رسيده
 بـالگرد  دو فرونـد ها الگردبچون هوا روشن و آفتابي بود با تماس صياد با 

آتـش   كبرا به پشتيباني ما آمدند و با گرا دادن مـن و صـياد و كمـك نجفـي    
اجرا كردند كه يكي از خلبانـان   رف شهراممؤثري براي ما و از طرف ديگر براي 

  .كرد سيم صحبت مي توسط بي شهيد عزيز شيرودي بود كه با صياد ها آن
 انقـالب  ضـد اين درگيري اوليه حدود دو ساعتي طول كشيد، تعدادي از 

را  هـا  آنكشته شدند كه من در مسير پيشروي خودم چهارتا از جنـازه هـاي   
به نظرم در ايـن مرحلـه   . هايي بود ديدم و در مسير ديگران هم احتماالً جنازه

  .چپ به هالكت رسيدنددر مسير محور سمت  انقالب ضدنفر  7
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رفـتن و درسـت نيمـه ارتفـاع بـه يـك        گيري در مسير باال بعد از اين در 
هـم   انقـالب  ضدو جنازه يك  انقالب ضدآبي رسيديم كه يك سنگر  چشمه پر 

كنار آن بود ، اين چشمه آب بسيار ما را خوشحال كرد، طوري كه بالفاصله با 
تا همه از اين ل آن را داديم تماس گرفتيم و آدرس مح سيم بيستون توسط 

بدون اين چشمه مشكل آب داشتيم و از همان بركه آب  .نعمت استفاده كنند
خودمـان هـم آبـي خـورديم و     . كـردم  آلوده پـايين جـاده بايـد اسـتفاده مـي     

سـپس خـدا را   . هايمان را پر كرديم و آب هم به سر و صورتمان زديـم  قمقمه
  .بابت اين نعمت شكر كرديم

 ،نيم ساعت ديگر حركت كرديم كه يك درگيري ديگر پيش آمـد تقريباً  
دقيقـه مـا را    45در هر صورت اين درگيري هم قريـب  . اما زياد طول نكشيد

را هم شنيديم و دريـافتيم او هـم    رف شهرامصداي درگيري گروه . متوقف كرد
  .دوباره درگير شده است

شـنيديم كـه    سـيم  بـي را از  رف شهرامي در حال پيشروي بوديم كه صدا 
كشـته   انقـالب  ضدما به قله سمت راست ارتفاع رسيديم، تعدادي از : گفت مي

شدند و تعدادي فرار كردند، فقط مراقب باشيد تعدادي در حال فرار به سمت 
هـايش كـامالً تمـام     هنوز صحبت توجه خوبي داد، زيرا رف شهرام. آيند شما مي

كه در حال فرار از باال و راست ما سر در آورده بود  انقالب ضدنشده بود كه با 
به شدت به اطرافشان  ،خواستند جان سالم به در ببرند  درگير شديم، چون مي

البتـه   .كردند كه توانستند يك نفر را از گـروه مـا شـهيد كننـد     اندازي مي تير
  هايشان را نتوانسـتند ببرنـد، احتمـاالً    شته دادند كه جنازهك  سهخودشان هم 

  .تعدادي هم مجروح شده بودند كه توانستند فرار كنند
 5باالخره در مجموع خسته و كوفته و از حـال رفتـه بعـد از قريـب بـه       

ساعت نبرد سخت و در محوري با شيب فراوان و پر از درخت توانستيم به قله 
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كه زودتر از ما به سـمت راسـت قلـه رسـيده بـود،       رف شهرامبرسيم و با گروه 
وار و همـين طـور عرفـاني در ايـن     البته يك حادثه ناگ.دست به دست بدهيم

ي سـپاه  هـا  بچـه اي رخ داد و در آن شهيد شدن دو نفر از  دقيقه 45گيري در
بته درست به خاطر ندارم از كـدام  ال-بودند  كنم از سپاه اراك بود كه فكر مي

كه نامش يادم نيست داراي قدي كوتاه و كمي هـم   ها آنيكي از  -شهر بودند
چاق و بسيار خوش اخالق و صبور و شجاع بود قبل از شروع حملـه بـه مـن    

شم، به سر قله كه رسيديد دنبال من كنـار   جناب سروان من شهيد مي :گفت
صخره را در زير قله به مـن نشـان مـي     با دست از دور آن-آن صخره سنگي 

من حرف او را به شوخي گرفتم و سر به سرش هم گذاشتم ولي  .بگرديد -داد
ياد حرفش افتادم و گفتم چند نفر رفتند  .تي روي قله آمار گرفتيم  او نبودوق

روحـش شـاد و بـا    . كنار آن سنگ و بدن مطهر آن شهيد را در آنجـا يـافتيم  
  .  محشور باشداولياء اهللا انشاءاهللا

بـار و مهمـات تـوي    انقالب بود ولي خوارو ضدروي قله تعدادي سنگر از  
هاي كمين بودند و به تعداد  هاي آماده گرچه سنگر البته اين سنگر .نبود ها آن

اي نبودند ولي نعمـت بزرگـي بـراي مـا بـه       و وضعيت پدافند دورادور يا حلقه
يف حركـت سـتون و شناسـايي    به هر صورت تا تعيين تكل. حساب مي آمدند

 .آمـديم  اين ارتفاع پايين مي و مسير پيشروي ستون نبايد از انقالب ضدكامل 
الراس ارتفاع بود كه مـن   اليه سمت چپ خط ييك تپه يا قله كوچك در منته
سـنگر ديگـر    دوسنگر را اشـغال كـرديم و    دوو علي و تعدادي ديگر در آنجا 

بعـد از يـك   . جـا زديـم   دايـره در آن  ع نيمتعجيلي نيز ايجاد كرديم و يك دفا
ساعت علي و دو نفر ديگر را به يك سنگر در پوزه آن قلـه بـه عنـوان سـنگر     

 انقالب ضدكمين فرستاديم، چون آنجا شيب ماليمي به سمت پايين داشت و 
رفتيم، شايد  روي قله از آنجا فرار كرده و قابل عبور بود و اگر از آنجا پايين مي
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آورديم، لذا با شناسايي كه به عمل  جلوتر از سر ستون سر در مييك كيلومتر 
اتفاقـاً   .الزم ديدم آنجا يك سنگر كمين ايجاد كنم كه غافلگير نشـويم  .آوردم

دايره  صياد هم با تعدادي دنباله نيم. شب فهميديم كه كارم درست بوده است
 رفـ  شهراميد ما را در وسط ارتفاع به صورت پدافند دورادور تكميل كرد و شه

هم قسمت سمت راسـت را بـا حلقـه پدافنـدي      شهيد معصومي .هم با او بود
متـري   150البته در پوزه سمت راست ارتفاع با فاصله حـدود     . تكميل كرد

تر بـود بـاقي مانـده كـه تصـرف       متر از ما بلند 30يك قله كوچك كه حداقل 
ها بين آن پـوزه و آن قلـه    نفر ديگر از بچه  و چند نشده بود و شهيد معصومي

  . يك سنگركمين ايجاد كردند تا از آن جناح هم غافلگير نشويم
جبهه شمالي اين ارتفاع به سمت پايين غير قابل عبور بود ولـي بـا ايـن    

قدر نبود كـه بشـود يـك     داد ما آنالبته تع .سنگر هم آنجا ايجاد شد دو حال
ولـي در هـر حـال دفـاع      ،قـرار كـرد   حلقه پدافندي پيوسته در همه جهات بر

اين امكان وجود داشت كـه از   انقالب ضدبا اين حال براي . مناسبي ايجاد شد
 هاي غربي، جنوبي و تا حدودي شرقي ارتفـاع و از  هاي موجود از جناح شكاف
و قله به باالي ارتفاع  -محل استقرار ستون-اده رو جنگلي بين ج هاي بز مسير

  .مانديم نفوذ كند، لذا بايد شب را بيدار مي
غروب شد و همراهمان پتو و لباس گرم و غـذا هـم    باز هم مثل كوخان 
بـاز هـم وقـت     -البته غذا در ستون هم نداشتيم كـه همراهمـان باشـد   -نبود 

هـاي   تعدادي قوطي كنسرو خالي تـوي سـنگر   .ودبرگشتن و وسيله آوردن نب
بـه   انقالب ضدهاي احتمالي نفوذ  در مسير ها آنبود، كه با پراكندن  انقالب ضد

ها  عنوان وسيله هشدار استفاده كرديم و اگر طناب و نخ و سيم تلفن در سنگر
بسـتيم،   اي از زمين مي را در بعضي جاها به صورت نواري در فاصله ها آنبود، 

هاي مسير آويزان كرديم، ايـن كـار    ها و شاخه را سر بوته ها آنا چون نبود، ام
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هم حسن داشت هم عيب؛ حسنش اين بود كه غافلگير نمي شديم و عيـبش  
اين كه امكان داشت با باد و يا حركت حيوانات تكان بخورند يا زمين بيفتنـد  

همين طور هـم   و سر و صدا ايجاد كنند و ما فكر كنيم دشمن آمده كه اتفاقاً
قوطي ها افتادند و يا تكان خوردند و مـا را    شد، نيمه شب به دليل باد بعضي

اندازي ما را باعث شدند كه در آن وانفساي كمبود مهمـات،   دادند و تيرفريب 
  .حادثه خوبي نبود

هامـان را   هايمان را در آوريم نماز پوتين كه اينهاي قبل بدون  مثل شب 
مان بود، نگراني در وجودمان بود و ضـعف   ه بود، گرسنهخوانديم، سردمان شد

اي غير از بيـداري و هوشـياري    آمد ولي چاره من به شدت خوابم مي. داشتيم
  . ديگه فقط يكي دو ساعت به سپيده سحر مانده بود. نداشتم

  

شزكُماجراي علي ب  
از همان سمتي كه كالته را در يك سنگر موقت به عنوان كمـين حـدود   

كه مرتب  ها آنمتر جلوتر فرستادم، صداي بع بع گوسفند و زنگوله  40يا  30
شد، شنيده شد كه حركت يك گلـه گوسـفند را در يـك شـيب      تر مي نزديك

علـي بـه   . داد ماليم به سمت ارتفاعي كه ما روي آن مستقر بوديم نشـان مـي  
سرعت پيش من آمد كه يك گله دارد جلو مـي آيـد، چـه كـار كـنم؟ البتـه       

داشتيم، بالفاصـله صـياد و محـافظش     اي در كوخان اي از چنين حادثه تجربه
 انقـالب  ضـد هم به اين سمت آمدند و دستور دادند كه كسي تيراندازي نكند، 

چطور يك تجربه شكست خورده -همراه گله است، ولي بگذاريد نزديك شوند 
  -؟ !كردند را باز عمل مي

جي به جلوي سنگر كمين به  دفعه يك آرپي حدود يك ربع گذشت، يك
در سـنگرهاي  . زمين نشست، صياد دسـتور داد سـنگر كمـين آمدنـد عقـب     

پدافندي باز هم گفت كسي تيراندازي نكند، ولي لحظاتي بعد راننده صياد كه 
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محافظ او بود، به دليل نگراني از نزديك شدن ضدانقالب به صـياد بـه طـرف    
  .ز هر دو طرف شروع شدگله تيراندازي كرد و جنگ ا

 جـي بـود و از طـرف مـا فقـط      ل و آرپيرگبار مسلس انقالب ضداز طرف  
شد، البته چند نارنجك دستي  هايمان شليك مي هايي بود كه از تفنگ فشنگ

. شايد قريب به نيم ساعت اين درگيري شديد طول كشـيد . هم پرتاب كرديم
تـك بـه آن سـمت     وسط كار كه پشت يك سنگر رفته بودم و به صورت تـك 

دفعه سوزشـي در آرنـج دسـت راسـتم حـس كـردم،        كردم يك تيراندازي مي
تيرانـدازي را قطـع كـردم و بـا     . توانستم چيزي را ببينم تاريك هم بود و نمي

. دست چپم آرنجم را گرفتم و دستم را تكان دادم، حس كردم مشكلي نـدارم 
با انگشت دست چـپ  كردم،  اما سوزش و درد را در ناحيه آرنج هنوز حس مي

كردم كـه متوجـه شـدم آسـتين لباسـم در       باز آرنجم را از روي لباس كاوش 
 ،ماز توي سـوراخ انگشـتم را داخـل بـرد     وقتي. همان ناحيه آرنج سوراخ شده

خون را با دستم لمس كردم، ولي چون درد شديد نداشتم و دسـتم و آرنجـم   
  . كرد، فهميدم چيز مهمي نيست خوبي حركت مي به

پايان يافت ولي صداي گوسـفندها هنـوز بـاقي بـود و      تيراندازيالخره با
باالخره صبر كرديم تا صبح شد، بعـد ديـديم كـه    . رسيد شان به گوش مي ناله

ها كشته شده بودند و تعدادي شايد نزديك شصت يـا   تعدادي از بزها و ميش
 انقـالب  ضد از. مجروح ولي زنده بودند كه به دست ما افتادند ها آنتاي   هفتاد

هم خبري نبود و فقط يك يا دو وعده غذاي خوب براي ستون بود كـه مـا را   
  . كرد، آن هم شكم هاي گرسنه و بدنهاي ضعيف را به خود دعوت مي

با دستور صياد گوسفندها را بين نفرات باال و نفرات پايين ارتفـاع يعنـي   
ن به آرنج دست م. ديگر هوا روشن بود. عمده قوا كه ستون بود تقسيم كرديم

راستم نگاه كردم، بلوزم با گلوله سوراخ شده بود و قسمتي از پوسـت و كمـي   
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رضوان آن را پانسمان . از گوشت دستم را گلوله برده بود، ولي اصالًعميق نبود
  .كرد كه كمي درد داشت

با سرعت . علي كالته به دادمان رسيد. كدام قصاب نبوديم در باال ما هيچ 
جا به  از همان. ي و قدرت شايد چهار تا پنج گوسفند را سر بريدو دقت و زيباي

اين عزيزمان گفتند علي بزكش، و تقريباً تا پايان مأموريت ستون دوستان بـه  
   .بزكش عليگفتند  شوخي به او مي

ما فكر كـرديم   كهطوري  ،نخورد را ها اول گوشت صياد مويبگاست الزم 
گفـت   ،ما نخوريم است، اگر حرام ردمكازش سئوال  .است از نظر شرعي حرام

بـه همـه    نبـود حالل است بخوريد، بعد فهميديم نخـورد چـون مطمـئن     ،نه
   .البته شايد بعداً خوردند ولي من نديدم ،رسد يا نه يم
  

  يك خواب راحت و اجباري
غروب كه شـد مـن نمـازم را     ،با ما كاري نداشت رديگ انقالب ضدروز  آن
دراز هوش آمـدم ديـدم   ه ب وقتي ،ادم و از حال رفتمدفعه افت يك ، اماخواندم
بـاال   علـي  .نـد ه ام وصل كردرُاند و به دستم س م و رويم پتوئي انداختها كشيده

خـوابي و   دليل سه روز بيه گفت ب ؟گفتم چي شده .ن هم بودوارض ،سرم بود
 در واقـع . كه خوابيدي است ساعت 9از هوش رفتي و االن  اسهالگرسنگي و 

ليـل دل درد  ه دولي ب را داد؛گوشت گوسفند  ازبه من قسمتي  علي كه اينبا 
هـوش رفـتن بـد نبـود،      ازحـالي و   ولي اين ضعف و بـي  ،نتوانستم بخورم... و

  .بودمباالخره يك خواب اجباري و يك سرم تو رگ زده بودم و جان گرفته 
خوشبختانه ديگر ستون صاحب يك چشمه آب مناسب شده بود كـه از   
تا آن چشمه براي آب آوردن حدود دو ساعت زمـان   بوديمارتفاع كه ما باالي 

هـا   سـتون هـم بچـه   سـتقرار  محـل ا  يعنـي ين يكه اگر از پا اينجالب  .برد مي
از . حدوداً همين مقدار زمان الزم داشـتند  ببرند آبخواستند بيايند باال و  مي
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ود و رفتنـد و آب بـراي خـوردن و مصـارف خـ      نفـرات بـه نوبـت مـي     ها Ĥنيگ
بـر   -آمـد  البته استحمامي كه بايد با يك سطل آب بـه عمـل مـي   -استحمام 

  .بردند داشتند و به سنگرهاي خود مي مي
 انقالب ضدگرچه روز بيست و دوم شهريور يعني روزي كه شب قبل آن  

همراه با گله گوسفند به ارتفاع باالي ستون حمله كرد و بـه دليـل بـر جـاي     
ستون بعد از حدود يك هفته گرسنگي نصـيبي   ماندن تعدادي گوسفند همه

از گوشت بردند و روز بيست و سوم هم از باقيمانده گوشت اسـتفاده كردنـد،   
ديگـر  . غذايي و گرسنگي، از روز بيست و سوم شهريور شـروع شـد   ولي باز بي

اش بـوديم و يـك    كه در محاصـره  انقالب ضدجنگ در دو بعد بود؛ يك بعد با 
روز قبل گرسنگي، ضعف جسمي حاصل از گرسـنگي  دشمن ديگر مثل چند 

 وسايل گرمايي از پتو گرفته كه هـر دو قبل، بيماري، كمبود مهمات، نداشتن 
نفر يك پتو داشتند تا چراغ براي گرم شدن در شبها بود كه بايد در هر  سهيا 

هاي سپاه و  ديگر هم روي ارتفاع كه ما و تعدادي از بچه. جنگيديم دو بعد مي
هاي نوهد مستقر بوديم و هم در پـائين يعنـي محـل اسـقرار      همه بچه تقريباً

ستون و افراد در روي جاده و دشت و دره اطراف ستون كـه تمـام باقيمانـده    
ها درآنجا مستقر انداز خمپارههاي سپاه و خودروها و  و بيشتر بچه 126گردان 

خـاك و سـنگ سـنگرهاي    بودند، با كمك چوب و برگ و شـاخه درختـان و   
تقريباً دائمي را درست كرده يا در حال احداث بوديم، البته نه مثل سنگرهائي 

هاي دفاع مقـدس سـاختيم، بلكـه سـنگرهايي كـه در آن       كه بعدها در جبهه
شد نشست، ولي عمقـي بـراي ايسـتادن نداشـت و بـا پوشـش روي آن از        مي

ران احتمـالي در امـان   هاي دشمن و تا حـدودي از سـرما و بـا    تركش خمپاره
بوديم، گر چه يك روز هوا باريدن گرفت و همه سنگرها را با همـان پوشـش،   

كرد، ولي بـه   خيس و گل كرد، چون از اطراف ديوارها باران به داخل نفوذ مي
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هرحال جان پناه مناسبي بود، اما براي گرسنگي و ضـعف و كمبـود مهمـات    
  .بر و توكلغير از ص ،شد ساخت جان پناهي نبود و نمي

در اين روز توي ستون در آمد، اين بود كه باز تعدادي كه  و صدا يك سر
اي ستون را ترك كنند و بروند  ر وسيلهه هاي سپاه قصد داشتند كه به از بچه

البتـه تعـدادي از    .بجنگنـد  واليات خودشـان يـا جـاي ديگـري از كردسـتان     
صـدا   هـم  هـا  آندر ارتش نيز بـا   ،ري از پرسنلي وظيفه و سه چهار نفها بچه

ولـي   ،ت بروز نظرشان را نداشتندجرأ ها و صداي سپاهي سراز شدند كه قبل 
ايـن نـق زدن    دانسـتند  تر از خودشان مي تر و با انگيزه با روحيه را ها آنچون 

را تقويـت كردكـه البتـه     هـا  آنها هم اثر منفي گذاشت و يا  در اين بچه ها آن
را هدايت و جو نامطلوب منتفـي   ها آنبا داللت و موعظه كردن  جعفريبرادر 

، چيزي كه در ايـن سـرو صـدا دسـتگير مـن شـد      . شد يا بسيار كاهش يافت
ي پر شور سپاهي براي يك دور تك كوتاه تا مرحله شهادت آمـادگي  ها ناجو

، حـل سـخت و فرسايشـي، صـبر    با طـي مرا ولي براي يك رزم طوالني  .دارند
هـم روحيـه تهـاجمي و     ،كـه جنـگ  - حوصله و توان طوالني مدت را ندارنـد 

شهادت طلبي را نياز دارد و هم صبر و تحمل در برابر مصائب و مشـقات دراز  
   -.مدت

  

  اعزام گشتي در سه جهت
از طلوع آفتاب آتشباري دشمن با خمپاره روي ستون باريـدن   24/6روز 

زد و جهنمي از آتـش درسـت كـرده     ارتفاع تا ته دره را مي دشمن سر. گرفت
. خودروها، نفرات و سنگرها از برخورد مستقيم خمپـاره در امـان نبودنـد   . بود

انـداز   من به سختي در روي ارتفاع از محـل اصـابت خمپـاره، سـمت خمپـاره     
دشمن را تشخيص دادم، با زحمت و زير آتش خمپاره آمـدم از قلـه پـائين و    

ه و اطراف آن هم همين كار را كردم و متوجه شدم از شرق، غرب و روي جاد
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منطقـه  . ايـم  شمال غرب محل اسقرار ستون با خمپاره مورد هدف قرار گرفته
گنـاه   بود، ولي نمي شد روي ده كه مردم بي احتمالي شرق به نظر ده كوخان

ـ   شـليك كنـيم و چـون روز بـود     روستايي در آن بودند را هـم   هـا  هبـرق دهان
طور بود، چون رشته ارتفاعات و  شد همين ديديم، گر چه اگر شب هم مي نمي
شـد بـا    هـا مـي   هاي زيادي اطراف ما را پوشانده بود كه در پشت همه آن دره

يك راه به نظرم رسـيد؛  . اش هم ديده نشود هنكه برق دهاخمپاره شليك كرد 
كه از اين وضعيت ناراحت و به فكـر راه  از جاده آمدم باال و رفتم سنگر صياد 

هايشان بايد كجـا باشـد؟ بـا توجـه بـه       شد، خمپاره چي! خب: چاره بود، گفت
ها و بردشـان و گـراي سـمت شـليك بـه منطقـه        ها به نوع آن تركش خمپاره

ها پي بردم، ولي باز هم شليك خمپاره بـا توجـه بـه     احتمالي استقرار خمپاره
اي بـزرگ و بـدون امكـان     ي كوچك در منطقـه محدوديت مهمات روي اهداف

باني ثمري در پي نداشت، صياد هم كه استاد توپخانـه بـود و الزم نبـود     ديده
همه اينها را برايش بگويم، همين كه گرا و برد و نوع خمپـاره را گفـتم همـه    

  . اينها دستگيرش شد
 كه نايرسد،  من سرباز پياده نظام نيستم، ولي يك راه به نظرم مي: گفتم

هاي مشخص شده حداقل تا فاصله و بـرد   هاي ورزيده و هوشيار در گرا گشتي
هاي دشمن را بيابند، مطمئنـاً دشـمن    كيلومتر اعزام كنيم تا محل خمپاره 5

حداقل هر روز و شايد هم هر چند ساعت محل قبضه را عوض مي كند ولـي  
ه در تيـررس  ها هـم طـوري كـ    به نظرم تنها راه همين است و البته هليكوپتر

  .هوايي دشمن قرار نگيرند بايد منطقه را كاوش كنند ها و ضد تيربار
. كه لحظاتي بعد پيش ما آمد مطـرح كـرد   رف شهرامصياد پيشنهاد را با  

، شهيد گروه گشتي براي اعزام در سه جهت انتخاب شدند كه شهيد معصومي
باالسر اين سه گروه ايستادند و من  كنم ستوان احمد اسدي ي و فكر مينورد
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رفتم و كالتـه را هـم بـا گـروه شـهيد       هم داوطلبانه به گروه شهيد معصومي
انداز  دشمن را ديديم مختصات  اگر خمپارهقرار گذاشتيم . نوردي اعزام كردم

  .هاي ستون بدهيم كه آنجا را بزنند پارهبه خم
هـاي نوهـد    هـا را بچـه   هر سه گروه را توجيه كرد، تماماً گـروه  رف شهرام 

دادند، البته در گروه ما نه ولي به نظرم در دو گروه ديگر كه بـين   تشكيل مي
بودنـد كـه بـا     هاي سپاه هم نفر از بچه 3يا  2نفر بودند در هر گروه  9الي  7

كه از روحيه و دالوري و توكل خوبي برخـوردار بـود،    سخنراني برادر جعفري
البته ديگر نزديك ظهر شده بود، قرار بود كه يا بـر اسـاس   . تهييج شده بودند

 5كيلومتر عزيمت كنيم يا بر اسـاس زمـان دو سـاعت، البتـه      5قدم شماري 
شود به صورت راهپيمايي در يك جاده همواره و بـدون جنـگ    يكيلومتر را م

در كمتر از يك ساعت رفت، ولي در جايي كه بايد به صورت گشـتي بـروي و   
ديده نشوي و هر لحظه هم آماده درگيري باشي و شايد برايت كمـين كـرده   
باشند، از طرفي با بيماري و ضعف جسمي عمومي همه اعضاء گشتي آن هـم  

صياد هم . كشد تفاعات مواجه باشي، بيش از دو ساعت طول ميدر جنگل و ار
در پايان گفت نقاط نشاني براي الحـاق اعضـاء هـر گـروه بـراي پيـدا كـردن        
يكديگر و ملحق شدن مشخص كنيد و هر چقدر هم درگير و گرفتـار شـديد   
يك ساعت مانده به غروب آفتاب خودتان را بـه سـتون برسـانيد، ولـي هنـوز      

گلولـه ناشـناخته بـا صـداي      4نكرده بوديم كه پشت سر هم حركت را شروع 
هـا تـو    نفـر از بچـه   3ها اصابت كـرد و   مهيب به باالي ارتفاع و دو تا از سنگر

  . گير شدند ها زمين سنگر شمالي زخمي و همه گروه
به صورت سينه خيز رفتم و يك تركش آن را برداشـتم و شـكل فرضـي    

. خمپاره نبود. نم در روي زمين ترسيم كردمبقيه گلوله را به استناد آن در ذه
هنوز  كارم تمام نشده بود كه يك صداي وحشتناك و دود و گرد و خاكش ما 
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اين هر چه هسـت گلولـه بـا    : را در برگرفت، خودم را به صياد رساندم و گفتم
تير منحني نيست و بايد گلوله سالح مستقيم باشـد كـه از ارتفاعـات اطـراف     

شـود و وقتـي شـمارش     هم صداي قبضه آن شنيده مي شود، چون شليك مي
كنـد، ولـي    هـا اصـابت مـي    نرسيده گلوله روي سـنگر  5و  4كنم هنوز به  مي
  .گير كرد ها همه را زمين به هر حال اين گلوله. دانم چيست نمي

           

  انداز دشمن كشف خمپاره
باشـند و  ها بروند، بقيه هم بروند تو سنگر و آمـاده   صياد فرياد زد گشتي

ما راه افتاديم . دشمن را جواب بدهيم هشيار كه حمله احتمالي عناصر چريك
و آتش خمپاره دشمن باز شد؛ خمپاره بود كه روي قله و بيشـتر بـه پـايين و    

خورد و دست و پا و قطعات خودور مهمات سـتون را   توي دره و به ستون مي
هـاي   آن اسلحه ناشـناس هـم سـنگر   ساخت،  كرد و منفجر مي به هوا پرت مي

  .كرد الرس نظامي روي قلّه را درو مي سمت شمالي در خط
س نظامي سمت شمال بـه دسـتور صـياد آمدنـد روي     أالر هاي خط بچه 
ها را تخليه كردنـد، فقـط از هـر سـنگر بـه       س نظامي جنوبي و سنگرأالر خط

بـزرگ   دستور صياد يك نفر در همان منطقه پشت يك درخت قطور يا سنگ
و يا در گودال سنگر باقي مانـد كـه از آن جهـت اگـر دشـمن آمـد، غـافلگير        

هاي آن طـرف غيـر قابـل عبـور بـود،       نشويم، ولي چون تقريباً شيب و صخره
هـا را كـه    بيشتر نفرات را از آنجا دور كرد كه آسـيب نبيننـد و بقيـه قسـمت    

تـا ايـن اسـلحه خـاموش     دشمن بود حفاظت كنند، ولي  احتمال نفوذ چريك
لحظاتي بعد ديگـر ايـن   . توانستند بلند شوند و بايستند ها نمي شد گشتي نمي

 5يـا   3حـدود  . اسلحه شليك نكرد ولي باز در حالت درازكش تأمـل كـرديم  
  . ها به سرعت بلند شديم و حركت آغاز شد دقيقه كه شليك نشد گشتي
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پس گرفته بـوديم و   درست است كه اين ارتفاع را كه ديدگاه دشمن بود
با مختصاتي كه . كرد ولي براي زدن ستون باني نمي دشمن ديگر از اينجا ديده

ه شـليك  رباني با خمپـا  توانست بدون ديده هاي قبلي مي داشت و هم ثبت تير
از ارتفاعات سركوب جلوتر بـراي ديـده بـاني      كه اينكند و آسيب برساند و يا 

يلي كه عبارت بود از رسيدن جـان بـه گلـو و    به دل ها بچهضمناً . استفاده كند
  .  يادور گلو اسم اسلحه ناشناخته دشمن را پاپيون گذاشتند

هـا   ها و حدود نيم ساعت بعد با پرواز بالگرد به هر حال با حركت گشتي 
. تيراندازي خمپاره قطع شد، البته حدود ساعت يـك الـي دو بعـدازظهر بـود    

ز دشمن يا از ترس ديـده شـدن توسـط    اندا زديم كه خدمه خمپاره حدس مي
گروه گشتي ما از ارتفاع پـايين  . كنند بالگرد يا براي خوردن ناهار شليك نمي

محشري برپـا  . اي كه ستون روي آن مستقر بود رسيديم آمد و به وسط جاده
بود؛ آتشباري خمپاره دشمن تلفـات زيـادي وارد كـرده بـود و مجـروحين و      

گذاشته بود و وضعيت روحي بـاز نـاگوار شـده    شهدايي را روي دست ما باقي 
هاي سـپاه و هـم    دانيد چرا؟ بيشتر اين وضعيت روحي كه هم در بچه بود، مي

در سربازان ستون بود، ناشي از ترس نبود، بلكـه بيشـتر از ايـن امـر حاصـل      
شد كه بدون اينكه دشمن را ببينند و با او روياروي شـوند و بـدون اينكـه     مي

ديدند در حقيقت مظلومانه و بي دفاع  سيبي برسانند، آسيب ميبتوانند به او آ
گرچه از اين به بعد بـا دو سـالح دشـمن مواجـه     . شهيد يا مجروح مي شدند

زدنـد و ديگـري هـم     اندازها كه با تير منحني ستون را مي بوديم يكي خمپاره
ز هر پاپيون كه با تير مستقيم سنگرهاي روي ارتفاع و سر قلّه را مي زد و ما ا

باالخره ما از جاده عبـور كـرديم بـا احتيـاط و بـا      . دو طريق تلفات مي داديم
فاصله و بي سر و صدا سربااليي ها و سرازيري ها و تپه و دره ها را پشت سـر  
مي گذاشتيم، شايد قريب به دو ساعت راه رفته بوديم كه مـن از بـاالي يـك    
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قسمتي كه درختـي وجـود    انداز را در دره مقابل آن در تپه يك قبضه خمپاره
بـا  . نداشت ديدم، ولي كسي اطراف آن نبود، آن را بـه معصـومي نشـان دادم   

اول نظر من اين بود . توجه دادن او همه دراز كشيديم و با هم مشورت كرديم
كه مختصات بدهيم خمپاره هاي ستون آنجا را بزننـد ولـي معصـومي گفـت     

مي گويد، ضمن اينكه اولين  ديدم درست. كسي اطرافش نيست و فايده ندارد
و دومين گلوله به دليل اينكه اين نقطه ثبت تير نشده بود و بايد با مختصات 

خورد و خود ما هـم لـو مـي رفتـيم و      رويش تيراندازي مي شد، به هدف نمي
  .ها تغيير مي داد فهميد و جايش را در فاصله شليك دشمن هم مي
ها رفتـه   يل پرواز بالگردها آنكه حدس ما هم اين بود كه به دل ضمن اين

تصميم گرفتيم با احتياط پايين برويم و قبضـه را  . اند و جايي مخفي شده اند
با خودمان ببريم و چون گمان مي كرديم كه دشمن همان اطراف اسـت سـه   
نفري را روي ارتفاع براي پشتيباني و كمك احتمالي باقي گذاشتيم و بقيه به 

  .انداز رسيديم رفتيم و به خمپارهصورت نفوذي و تك تك پايين 
شـليك   -روي سـتون -هـايي كـه روي مـا     بحمداهللا يكي از قبضه! خب 
كرد پيدا كرده بوديم و از آثار و خرج ها و سرد و گرمي لولـه و داخـل آن    مي

متوجه شديم تا حدود يك ساعت قبل شليك مي كرده، با احتياط و با دقـت  
ه نظرمان آمد كه رفته انـد ناهـار، ولـي    ب. اطراف را وارسي كرديم، كسي نبود

م م و سنگين بود و بايد دو سـاعت آن   120خمپاره را نمي شد ببريم، چون 
را هم در مسيري كه بيشتر سربااليي بود مي برديم، نارنجك هم قدرت اين را 
نداشت كه لوله را منهدم كند، ضمن اينكـه سـر و صـداي آن دشـمن را اگـر      

ع مي كرد و سراغ ما مي آمدند، لذا لوله را همراه خود احتماالً نزديك بود مطل
البته محـل را  . متر آورديم و در جايي چالش كرديم 150الي  100نزديك به 

به ذهن سپرديم، دو پايه آن را همراه خود حمل كرديم و قنداقش را همانجـا  
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انداز دشمن و از كار  در واقع در مأموريت كشف يك قبضه خمپاره. رها كرديم
  .نداختن آن موفق بوديما

در برگشت به دليل ضعف بدني، بيماري، گرسنگي و صـرف انـرژي بـه     
باالخره با غروب آفتاب به ستون رسيديم و در تـاريكي  . سختي راه مي رفتيم

  . هم به باالي ارتفاع، و گزارشي به صياد داديم و از حال رفتيم
روي سـتون بـاز   گلوله  5الي  4باز شب آتش خمپاره دشمن البته شايد 

. خبري نبـود ) پاپيون(شد كه تلفاتي نداشت، ولي از آن اسلحه با تير مستقيم
ديگر يقين كردم كه اسلحه با تير مستقيم است كه دشمن از ترس مشـخص  

تا صبح بدون درگيـري و  . شدن برق دهانه آن در شب به ما شليك نمي كند
، حـدود دو سـاعت   ساعتي بخوابم چهاررد و بدل آتش گذشت و من توانستم 

هم قبل از اذان صبح نگهباني دادم، ولي بعد از نماز صبح از دل درد نتوانستم 
  .بخوابم

صبح هم محل اصابت خمپاره ها را بررسـي كـردم معلـوم شـد از محـل      
توسط ما شليك نشده و آن خمپاره فعـال در جهـت   انداز خمپارهكشف شده  

شده ما هنوز غير فعـال   ديگري مستقر است لذا مطمئن شديم خمپاره كشف
  . و يا از كار افتاده است

صبح به همراه كالته رفتيم كه اگر بشـود كنـار چشـمه     9ساعت حوالي 
گلوله خمپاره بـه سـمت    3الي 2بود البته  25/6سر و دستمان را بشوئيم روز 

ما شليك شد باال و پائين قله ولي تلفاتي نداشت خـودم را بـه يكـي از محـل     
ها رساندم بررسي كردم ديدم از محلـي كـه روز قبـل مـا      رههاي اصابت خمپا

انقالب را كشف كرديم شليك نشده و از گراهاي ديگـر اسـت    ضد انداز خمپاره
گر به سمت مـا آتـش   يباز خوشحال شدم كه كار ما درست بود، آن خمپاره د

كار را  ولي كنار چشمه شلوغ بود نتوانستيم خودمان را بشوئيم و اين نمي كند



 در كمينگاه دشمن / 178

البته با تدبير صـياد از   ،آن روز تقريباً به آرامي گذشت .فردا موكول كرديمبه 
تيم گشـتي هـر روز صـبح يـا      4الي  3روز قبل ديگر تصميم گرفته شده بود 

ت كيلومتر اعزام شوند تا دشمن جرأ 4الي  2عصر به اطراف اردوگاه به فاصله 
ها  بته بيشتر اين گشتينكند به ما نزديك شود و يا از غفلت ما استفاده كند ال

هـا   هاي نوهد بـا عناصـر داوطلـب از ديگـر ارتشـيان سـتون و سـپاهي        را بچه
و به جاي  جان بوديم كه نرفتيم قدر خسته و بي ه آنترفتند ولي من و كال مي

به نظر شپش  .داديم حمام لخت شديم و تن يكديگر را با خاراندن تسكين مي
موهـا و   .كـرديم  ه بود و بايد پاتك مـي يا حشره ديگري به تنمان حمله كرد و

رفـتن بـه يـك حمـام داغ يـك       .بدنمان پر از خاك و خاشاك و حشرات بود
البته توانسـتيم صـرفاً    .آرزوي بزرگ بود كه تحققش در آن شرايط محال بود

گالن آب هم براي خوردن با خودمـان بـه بـاالي قلـه      .آبي به صورتمان بزنيم
هـاي   فهميديم كه پـاپيون سـه گلولـه بـه سـنگر     آورديم و وقتي رسيديم باال 

شمالي شليك كرده ولي خوشبختانه ضايعاتي نداشته، دوربـين را برداشـتم و   
هاي مقابل ضـلع شـمالي را وارانـدازي كـردم ولـي چيـزي        ارتفاعات و روستا

شب شـد، تقريبـاً    .هاي ديگر به پايان رسيد تر از روز روز تقريباً آرام آن .نديدم
بـود كـه ضـدانقالب مجـدداً بـا خمپـاره روي سـتون         2300سـاعت   نزديك

آتشباري كـرد هـر چـه تـالش كـرديم كـه بتـوانيم از سـر قلـه بـرق دهانـه            
خواهنـد زيـر آن آتـش     تصور كرديم كه شايد مـي  .را ببينيم نشد انداز خمپاره
هواپيما بيايد و  .اي داشته باشند و به ما نزديك شوند درخواست كرديم حمله

بامداد يـك فرونـد    2الي  1حوالي ساعت  .ر بياندازد و روشن كنداطراف را فل
هواپيما آمد و اين كاررا كـرد ولـي چيـزي نديـديم و حملـه اي هـم صـورت        

  . نگرفت
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شهريور هم به همين منوال گذشت يعني دشمن با پاپيون چنـد   26روز 
ولـي ديگـر    ،كرد و با خمپاره هم چند شليك روي ستون شليك روي قله مي

لذا دو تا باور براي ما ايجاد شده بود يكي  .تش روز هاي قبل را نداشتحجم آ
را از كار انداختيم حتمـاً بـه دليـل محـل و      آن ي كه ماانداز خمپارهآن  كه اين

ازدست دادنش آتش روي ستون  بوده كه با ها آنساير شرايط فعالترين قبضه 
 را در حركت مجددانقالب قصد دارد ستون  ضد كه ايندوم  ،به حداقل رسيده

چه در آن حال در بدترين وضعيت دفاعي خواهد بود و  .مورد حمله قرار دهد
ديگـر بـه آن اردوگـاه     لذا قصد حمله در محل اسقرار ثابت سـتون را كـه مـا   

گيري برايمان حاصل شد كه  ها يك نتيجه البته از اين باور .نداشت ،گفتيم مي
هـاي انقـالب را در    رتش منظم و نيـرو انقالب توان درگيري و رويارويي با ا ضد

و در اين راستا دچار ضعف است كه اين ضعف نـه تنهـا در    موضع ثابت ندارد
بعد نظامي كه بايد در ابعاد اجتماعي، سياسـي، اقتصـادي و پشـتيباني هـاي     

شايد هم منتظر حادثه ديگري است كه ما نمي دانيم، البته  .مردمي هم باشد
هـر روز گشـتي هـايي بـه اطـراف اعـزام        رفـ  هرامشـ با توصيه صياد و نظارت 

  .ندشد مي
هاي شناسايي و رزمـي و ارائـه هوشـياري مـا در      شايد حضور اين گشتي

داشته اثر  ها آنانقالب و يا كاهش تير آتش منحني و مستقيم  عدم حمله ضد
  .كه احتمال آن زياد است

هـاي نوهـد و ارتـش     يبي از بچهشهريور يك گروه گشتي ترك 27در روز 
كه به يك طرف رفته بودند يك نفر را كه دوربيني در دست داشت و به نظـر  

اسير كردند و با خود آوردنـد بـه نظـر در     ،انقالب است از عناصر ضد رسيد مي
ولـي   ،بـود  انقالب مي بايست از ضد مي ،آن موقعيت و محلي كه اسير شده بود

غيـر از   ،دئمي كه حاوي از اين مسـئله باشـ  عالهيچ مدرك، نقشه، كروكي و 
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ـ  .دوربين دو چشمي نظامي چيز ديگـري همـراهش نبـود    هـر حـال فكـر    ه ب
او را بـه بانـه يـا سردشـت     و آمد  بالگرديكنم فردا يا پس از فردايش كه  مي

بيست و هفتم باز تعدادي از برادران سپاه و تعدادي هـم از   روز .اعزام نموديم
خـواهيم   نمي ،تخليه كنيد بالگردرا ساز كردند كه ما را با ها ناسازگاري  سرباز
باز با دلسوزي و با بيانات حماسي آنان را حـداقل   برادر جعفري .جا بمانيم اين

البته ايـن تعـداد    .كرد هم همين كار را مي رف شهراماز طرفي شهيد  .آرام كرد
شدند و منتظر نجات مجـاني و بـي    هاي گشتي داوطلب نمي اً به مأموريتغالب

  .دردسر بودند
دشت غذاي گرم براي سـتون آوردنـد كـه بعـد از     شهريور از سر 28روز 

هـار و  االبتـه بـراي يـك وعـده ن     .ها براي اولين بار اين كـار انجـام شـد    مدت
ـ       نمي ه مصـرف از  دانيد با چه ولعي و بـا دسـت و گـاهي مسـتقيم از توليـد ب

شليك پـاپيون بيشـتر    3الي  2يقالوي با دهان دخلش را آورديم اين روز هم 
در آن روز . شان سر رفته بود هم از اين نحوه جنگ حوصله ها آن .روي ما نبود

ي دبراي همين تعـدا  .سردشت رفتند به با بالگرد جناب صياد و برادر جعفري
كه از اول  افراديالبته همان  .ناراحت شدند سپاه از رفتن جعفريهاي  از بچه

جـا   گفتنـد خـودش در رفـت و مـا را ايـن      مي زدند، ر ميستون به اين برادر غُ
گردد، مگـر در ايـن    كه ايشان بر مي ها آنشروع كرديم به نصيحت  ما .كاشت

هاي خطر جلوي شما بود، چنين آدمـي  چند روزه نديديد كه در همه مهلكه 
 هـا  آنبرگشـت بـه    كه فرار نمي كند؛ باالخره يكي دو روز بعد برادر جعفـري 

  .هم خجالت كشيدند ها آنلبخندي زدم و 
خوابي و بي حوصـلگي و بعـد هـم گرسـنگي      شهريور از فرط بي 29روز 

روي خـط  -بـود بخـوابم    وسط قله رفتم وسط قله زير درختي كه تك درخت
اي بيايد و مـرا ازايـن    البته از شما چه پنهان راضي بودم گلوله -الراس نظامي
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هاي قبل بود،  ولي بدتر از روز ،در اين روز آتشي شليك نشد .وضع راحت كند
كه بي حاصل بود  انداز خمپارهنگهباني تمام مدت شب براي يافتن برق دهانه 

. ساعتي از دراز كشـيدنم گذشـته بـود    تقريباً نيم .ه بودمرا بيشتر خسته كرد
 ، بـرادر آراسـته  چشمانم گرم شده بود كه كالته چند بـار صـدايم كـرد بـرادر    

بلند نشدم تا قسمم داد كه بيـا   .بيا نون بخور ،بيا ببين نون پيدا كردم آراسته
متر در طـول و قريـب بـه     4از جايم بلند شدم و حدود  .كنيم يبا هم نصف م

يك متر در عرض از ارتفاع پائين رفتـه بـودم كـه صـداي شـليك پـاپيون را       
شنيدم تا بالفاصله دراز كشيدم صداي گلوله و گرد و خاك و سنگ و يكي دو 

گرد و خاك كـه تمـام شـد و قـد      .تيكه چوب شاخه درخت روي سرم ريخت
ـ   .را هم كه تازه بلند شده و ايستاده بود ديدم)كالته(يراست كردم عل ه مـن ب

 .دنبال آن بودم كه گلوله پاپيون كجا خورده است، تلفات و ضـايعات چيسـت  
كردم و علي نيـز رو بـه مـن     رو به رو به جنوب و با چشم اطراف را كاوش مي

جنـاب   يعني رو به شمال بود كه چند بار فرياد زد يا امام زمان يا امام زمـان، 
گلوله برده من و علي و چند نفر ديگر به سمت درختي كـه   سروان درخت را

 .چند لحظه قبل زير آن دراز كشـيده بـودم رفـتم و از درخـت خبـري نبـود      
درختي كه شايد شاخه آن در قسمتي كه به زمين رفته بود قطـري بـيش از   

بـود،   بيست سانت داشت از زمين كنده و چند تكه و به اطراف پراكنده شـده 
بالفاصله گفـتم پراكنـده    .در محل ريشه آن هم گودالي كوچك حفر شده بود

بـار ديگـر    البتـه دو  .ها ببينند ما جمع هستيم باز هم بزنند شايد نامرد ،شويد
خوشـبختانه بـه كسـي     ، وشليك كردند كه نه در آن محل بلكـه اطـراف آن  

ي گفــت بوســيديم و علــ ديگــر را بــاالخره مــن و علــي يــك .آســيب نرســيد
بيا اين  نصف نـون   حاال ،خواستي از دست ما و ستون راحت بشي كه نشد مي

خيلـي   ،دانم از كجا پيدا كرده بـود  نمي و كه يك تكه نان خشك بود ؛مال تو
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گرسنگي كه بايد باعث مرگ بشه اينجا دليل زنده  كه اينهم مزه داد و جالب 
چيـز ديگـري نبـود،      اين هم غير از حكمت الهـي و تقـدير او   .ماندن من شد

  .باالخره قضيه نان شهيد شدنم را منتفي كرد
بـه   بـالگرد فكر كنم در همين روز بود كه صياد براي حضور در جنگ بـا  

  .گردم سر دشت رفت و موقع رفتن گفت بر مي
عناصري از ستون دو مأموريت نظامي بود اول  از اين روز به بعد كار ما و

هـاي   قر بوديم و دوم اعزام گشـتي در مسـير  اي كه در آن مست دفاع از منطقه
 ،هاي اطراف كيلومتر براي پاكسازي روستاها و مسير 4الي  3مختلف تا عمق 

انقـالب   بار انگور در منطقه كـه ضـد   دوها توانستيم  كه در يكي از اين گشتي
انقالب را هـم كـه تفـنگش را     را روي چهارپا بار كرده بود و يك نفر ضد ها آن

با زيركي و بـه سـرعت   ،جا گذاشته بود و خودش هم در آنجا نبودكنار خر ها 
هـا   هـا بعـد از مـدت    تعـدادي از بچـه   .به غنيمت بگيريم و به اردوگاه بياوريم

ها به ويـژه نزديـك    رفت و شب سمت سردي ميه هوا ديگر ب .اي بخورند ميوه
سحر بخصوص روي ارتفاع خيلي سرد بود كه به سختي با وسايل موجود مي 

يي كـه پـايين و روي جـاده و در    هـا  آنالبتـه   .انستيم سرما را تحمل كنيمتو
يل اهي مي توانستند از بنزين و گازوياطراف ستون مستقر بودند و برادران سپ

خودروها براي تهيه سوخت و گرم شدن و تهيه چاي و پختن بلـوط اسـتفاده   
خره بـاران پـائيزي   باال .ولي ما باالي ارتفاع از اين نعمت بي بهره بوديم ،كنند

ي آن را نويـد  هـا  Ĥنو كوهسـت  كه طليعه زمسـتان سـخت و سـرد كردسـتان    
در هفته اول مهر ماه باريدن گرفت و بر مشكالت ما افزود ولي رحمت  ،داد مي

آتشباري خمپاره  .گذشت الهي بود و شكرش واجب؛ روزها به همين منوال مي
ولي پاپيون همچنان يك نواخت و  ،ز روزها زياد بودبعضي روزها كم و بعضي ا

ها و بحمداهللا عناصر سـتون   البته فقط روز .كرد ثابت به روي ارتفاع شليك مي
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يي كه روي ارتفاع نبودند از آتش آن در امان بودنـدو ايـن نشـان    ها آنو همه 
ـ  اي است با تير مسـتقيم، در سـمت شـمال و رو    مي داد پاپيون اسلحه روي  هب

تواند با تيـر منحنـي پشـت     فاع محل استقرار ما مستقر شده است كه نميارت
محل آن بـا بـرق دهانـه يـا آتـش       كه اينو براي  -محل ستون را بزند-ارتفاع 

يـا  ولـي محـل دقيـق قبضـه     . كنـد  عقبه مشخص نشود فقط صبح شليك مي
هاي آن مشـخص نبـود    ها، نام و نوع  و در نتيجه مقدورات و محدوديت قبضه
را تا خودمان  برق دهانه نداشت بصورت دقيق هم قادر نبوديم فاصله آن چون

العبـور كـه    با همين اطالعات و با توجه به دره عميق و صعب .تشخيص دهيم
وجود داشـت   -انقالب محل احتمالي اسقرار قبضه ضد-رو  هب بين ما و ارتفاع رو

ي اين سالح بـه  تدبيري انديشيده شده بودكه تلفات ما را در مقابل شليك ها
صفر رساند و آن اين شيوه اقدام بود كه بـا روشـنايي روز سـنگر هـاي خـط      

كـرديم و بـا    الرأس نظامي جبهه شمالي ارتفاع محل استقرارمان را تخليه مي
انقـالب در طـول روز    لـذا ضـد  . شـد  ها اشـغال مـي   غروب آفتاب مجدداً سنگر

حضور شبانه ما هم خـط  گرفت و  را زير آتش مي هاي خالي و اطراف آن سنگر
  .كرد دفاعي ما را در برابر نفوذ احتمالي شبانه دشمن سد مي

هاي تـركش بجـا مانـده     بعد از مدتي باالخره  به سختي توانستيم از تكه
 باشـد  م مـي  م 59تـا   55گلوله پاپيون حدس بزنيم كه كاليبر اين اسلحه بين 

ولي بـاز هـم بـه     .اده استانقالب افت كه احتماال از پادگان مهاباد به دست ضد
گفتيم چون به اين كلمه عادت كرده بوديم ولي ديگر از پاپيون  آن پاپيون مي

كرد و ما هم كـار خودمـان را، صـياد از     ش را ميدترسي نداشتيم، آن كار خو
ـ     ه سردشت برگشته بود و اطالعاتي را هم كه از منطقـه و شناسـايي هـوايي ب

  بازگو كرد همراه و در ذهن خود داشت براي ما
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اي كه در نيمه راه قله  از سنگر هاي روي ارتفاع به نوبت به سمت چشمه
آورديـم كـه    رفتيم و آب براي خوردن و ديگر مصارف به باال مي بود پائين مي

هم بيمار بـوديم،   هايمان نيز ضعيف و غالباً ويژه بدنه كار بسيار سختي بود ب
يك روز كه با كالتـه  . گرفت ا را ميليتر آب با گالن به باال طاقت م 20آوردن 

يـك  نمـوده و  جا كنار چشمه آب گرم  براي آب آوردن رفتيم خواستيم همان
كمـي پـودر    .دليل شلوغي نوبـت مـا نشـد   ه حمام تعجيلي داشته باشيم كه ب

از سرباز گرفتيم و سرمان را بـا آب سـرد و   كه  شايد تايد بوديا  و شويي ظرف
كرد بعـد در آخـر هـم     اول كه كف نمي ،شستنيالبته چه  .پودر تايد شستيم

قدر گرم نبـود كـه    گر چه آفتاب بود ولي آن. شد كف آن با آب سرد پاك نمي
هـاي زيـر مـا از تـن مـا       لبـاس  كه اينضمن  .هايمان را با آب سرد بشوئيم تن

هايمان را شستيم و بـدنمان را بـا خارانـدن و كشـتن      راهنيپ زير .تر بود كثيف
   .م كرديم، يك حمام واقعي و گرم آرزوي بزرگ ما بودحشرات كمي آرا

سـروان   ،مهر بود كـه در سـنگر صـياد شـيرازي     16يا  15فكر مي كنم 
اي تشـكيل   و مـن دور هـم جلسـه    و شهيد معصومي ، برادر جعفري رف شهرام
هـاي   كه روش پاكسازي منطقه و انتخاب افراد شـجاع بـراي مأموريـت   داديم 

قرار شـد  . ها در آن مشخص شد گذاري هدف و نام پاكسازي مسير تا سردشت
اهداف مهم احتمالي و هدايت آتش توپخانه كه در صورت روي ثبت تير براي 

من در معيـت سـرهنگ صـياد شـيرازي      ،نياز ما را از سردشت پشتيباني كند
بـاني   سرهنگ صياد آمد به سـنگر ديـده   ،مهر 18روز احتماال  فرداي آن .باشم

م  م 120هـاي   البته توپ در اختيار نداشتم و لـذا بـا خمپـاره    ،من روي ارتفاع
ها و  موانع احتمالي دشمن را كه بر اساس محاسبات از تركش خمپاره ،ستون

ولـي بـه    .زيـر آتـش گـرفتيم    ،دست آورده بوديمه انقالب ب شليك پاپيون ضد
ديگـر آن روز و   .دليل كمبـود مهمـات نزديـك ظهـر كـار را متوقـف كـرديم       
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شايد آتـش مـا مـؤثر    . روزهاي ديگر خبري از شليك پاپيون به سمت ما نبود
  .سه ساعت خوابيدم قريب بهبعد از نماز ظهر و از فرط خستگي  . بود

بت يعني رفتن  به گشتي رزمي، ث .دو يا سه روز به همين منوال گذشت
  . اندازهاي دشمن خمپاره رويتيرو آتش ضد آتشبار 

به  ،ها كه امان از همه ما بريده بود گرسنگي و ضعف و سرماي شب بر اثر
تعـدادي از   .تعـداد ديگـري اضـافه شـد     ،جمع ناراضيان قبلي از اين وضـعيت 

ه ايـن چـه   جمـع شـدند كـ    رف شهرامكاركنان كادر و تعدادي هم وظيفه دور 
ها هـم بـه    خودرو كه اينبيايد و ما را ببرند و براي  بالگردبگوئيد  ،وضعي است
 تعـدادي هـم دور   .را با محتوياتشان نابود كنيم ها آنانقالب نيافتند  دست ضد

البتـه   .زدنـد  ق را مـي جمع شده بودند و همين ن فرمانده گردان سرگرد آرين
داران و افسـران تيـپ نوهـد كـه      يفه ستون و تمـام درجـه  اكثريت كادر و وظ

و اكثريـت عزيـزان    بـود و بـرادر جعفـري    رف شهرامسروان  ها آنفرمانده همه 
نفر از آنان همه جزو آناني بودند كه اعتقاد داشتند  20الي  15سپاهي غير از 

ستون و همه خودرو ها و امكانات از راه زمين بـه سردشـت    بايد بجنگند و با
بروند و يك زمزمه اي هم نه بصورت شديدولي در حد شايعه بود كه تعدادي 

انقالب دست از سـر سـتون بـردارد و ايـن      مي خواهند صياد را بكشند تا ضد
نـه كسـي چنـين كـاري      :شايعه به گوش صياد رسيد و لبخنـدي زد و گفـت  

  .نباشيد نگران ،كند نمي
البته نه به آن مقـدار نگرانـي كـه در    . رسيد صياد نگران بود به نظر مي

وقـت   آن. كميني كه در همين محل چندين روز پيش نصيب ما شـده بـود  
كه بـرادر   ها تصور كردند ترسيده، به طوري طوري نگران بود كه شايد بعضي

جنگيم و با توكل به  كه تا آخرين قطره خون مي او را با اميد به اين جعفري
وقـت و هـم امـروز دقيقـاً      داد، ولـي هـم آن   شويم دلداري مي خدا موفق مي
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دريافتم اين نگراني صياد ترس او از كشته شدن و مرگ و اين جور چيز ها 
نيست، بلكه نگران اين موضوع بود كه مأموريت انجام نشود و نتوانيم همـه  

آميز، گاه تهديد و  در هر حال با برخورد نصيحت. ت ببريمستون را به سردش
هـاي عناصـر    ، نق زدنر و برادر جعفريف و شهرام آمرانه توسط سرگرد آرين

ـ  ناراضي ارتشي و سپاهي ستون از بين رفت، يا حداقل اين ان كه ديگه به زب
، مـن، شـهيد   هنگام غروب، صياد، ما را يعني شـهيد معصـومي  . آورده نشد

ر و چند نفر ديگر را به سنگرش احضار كرد و گفـت  ف نوردي و شهيد شهرام
رو شد گفت  كنيم و وقتي با تعجب ما روبه فردا صبح به سردشت حركت مي

گشتي شناسايي و رزمي و جهت تامين جاده و پل ربط در  تعدادي بصورت
كننـد، تـالش    دو گروه ولي پشت سر هم صبح زود و در تاريكي حركت مي

هـا از خـواب بيـدار نشـوند و در      انقالب رخ ندهد و آن كنيد درگيري با ضد
هاي سركوب عناصري مستقر شوند، به پل كه رسيديد پل را تفتيش و  محل

رار شـود و گروهـي هـم از سردشـت مـي آينـد تـا پـل و         بعد تامين آن برق
مسـتقر در  (كنند و بعد با اطالع اين گـروه   طرف را تامين و پاكسازي مي آن
ستون به صورت نفوذي و با تـامين همـراه خـود بـه سـمت سردشـت       ) پل

  . حركت خواهد كرد
عهـده  ه مسئوليت گروه دوم را ب مسئوليت گروه اول و معصومي رف شهرام

عد از تامين كه ب هم مسئوليت ستون اصلي را و قرار شد سرگرد آرين گرفتند
توجيه كامـل مأموريـت بـراي دو گـروه     . عهده داشته باشده كند بپل حركت 

د م و قـرار شـ  شـد  ميمن هم معاون و همراه معصو .گشتي و تامين انجام شد
بدون سر و صداپرسنل و وسايل را جمع و جور كنيم و حركات و سـكنات در  

انقالب تغيري را حس نكرده و متوجـه   هاي قبل باشد تا ضد اردوگاه مثل شب
بيم و اميـد  . حركت فرداي ما نشود تا ستون بدون درگيري مسير را طي كند
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كنم بقيه  د فكر ميهاي ما را از وقايع فردا پر كرد حقيقتاً من كه خوابم نبر دل
از جريان مطلـع   ولي تعداد بسيار كمي از ستون گردان هوابرد ،طور هم همين

بعـد از برقـراري تـامين در جـاده و اطـراف آن پـس از        ها آن قرار شد. شدند
تـا   ، بالفاصله بارگيري و حركت كنندخطر ستون اطمينان از امكان حركت بي

بالفاصله بعد از نيمه شـب و در   .غافلگيري دشمن در مقابل ستون ميسر شود
و  مـن بـه همـراه شـهيد معصـومي      ،بامـداد  0100نزديك ساعت  تاريكي هوا

داران نيـروي   ستوني كه مركب از تعدادي بـرادران سـپاه و تعـدادي از درجـه    
البته -مخصوص و تعدادي از عناصر گردان هوابرد و كالته بود حركت كرديم 

 -بسته بوديم آنپشتي و روي  وسايل خود را جمع كرده بوديم و در كولهقبال 
ولي بر اساس  ،ر شديماز قرآن، از باالي ارتفاع سرازي و بعد از خواندن چند آيه

داده بود روي جاده نرفتيم،  رف شهرامصياد و آموزشي كه شهيد صيه شهيد تو
ل مشرف بـه جـاده حركـت كنـيم و در مواضـع      قرار بود ازروي ارتفاعات شما

و بعـد شـهيد    .سركوب تعدادي از عناصـر بـراي تـامين جـاده بـاقي بماننـد      
و يك گروه ديگر از روي جاده حركت كنند كـه جـاده را از مـين و     رف شهرام

مواد منفجره احتمالي پاك نمايند و عناصري را هم براي تامين روي جاده در 
با كمـك هـم روي جـاده     رف شهرامكه گروه ما و گروه  طوري .آن مستقر كنند

 رفـ  شـهرام گـروه   كه اينضمن  .ديگر را بپوشانند ديد و تير داشته باشند و يك
و در  روي قسمت جنوبي جاده كه بيشتر دره و شيب هم بود مشـرف باشـند  

بـا   .خاتمه حركت ستون مستقر گردنـد  تفاع دارد روي ارتفاع تامناطقي كه ار
توجه به  انگشت روي ماشه البته با و گاهاً كمي ترس ولي با هوشياري نگراني

حتي االمكان بدون درگيري و بدون سـر و صـدا مسـير را طـي كنـيم       كه اين
انقـالب كـه در    نفري از ضـد  4الي  2در مسير به سه گروه  .كرديم حركت مي

نگر هاي روباز روي ارتفاعات كنار جـاده مسـتقر و خـواب بودنـد البتـه در      س
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سر و صدا كنيم از  كه اينبدون  فواصل مختلف رسيديم كه با توصيه معصومي
رد شديم ولي كنار هر كدام دو نفر مسلح و هوشيار باقي گذاشتيم  ها آنكنار 

و قصد اقدامي را داشت سريعاً با آنان مقابلـه   دانقالب بيدار ش كه چنانچه ضد
ندهند بعد از مـدتي بـه پـل سـر      ها آنكنند و فرصت اقدام عليه ستون را به 

بعـد چنـد نفـر خميـده و بـا       .دشت رسيديم نماز صبح را در آنجـا خوانـديم  
احتياط روي پل رفتند  جهت بررسي امنيت پل و اطمينان از عدم وجود تلـه  

 نفر هم به بررسي پايه هاي پل و بدنه مياني آن چهاروي آن و مواد منفجره ر
داختند و برگشـتند و گفتنـد امـن اسـت و     كه زير كف پل و باالي آب بود پر

هم نداشت  طنابپز چدني كه فتيله و زود تا ديگ 2فقط  .هيچ خبري نيست
نيم ساعتي نگذشته بـود كـه    .در انتهاي پل بود كه برداشتند و با خود آوردند

و چند نفر از عناصر گروهشـان بـه كنـار پـل فلـزي       و خلبان نجفي رف رامشه
رسيدند و تعدادي از عناصرشان را نيز روي جاده مستقر كرده بودند، در اينجا 

 ان نوهـد يـك خطـاي   دار درجـه از  نفـر تعدادي از سربازان همراه مـا و چنـد   
عملياتي مرتكب شدند، چند نفري به آب رود خانه زدند براي ماهيگيري آنهم 

ناگهـان از   .ندادنـد  رفـ  شـهرام و من و  با سر و صدا و گوش به حرف معصومي
ها كه بـه آب   شد گلوله تيراندازيجنگل ضلع شمال شرقي پل به سمت آنان 

هـا   بچـه  .گذاشـت  دند دقيقاً مثل ريـزش بـاران در آب اثـر بـاقي مـي     خور مي
كه روي پل بودند دراز كشيدند و تعدادي هم  سراسيمه از رودخانه دور شدند

وقت از آن طـرف   همان .ما هم هر كدام پشت درخت و سنگي موضع گرفتيم
ولـي بـه    ،جي شنيده شـد  پيتيراندازي سالح سبك و آرپل و رودخانه صداي 

دانستيم كه قرار اسـت يـك    چون مي .، بلكه در همان طرف بودما نبودسمت 
هاي هوابرد مستقر در سردشت از پادگـان بـه سـمت     گشتي رزمي هم از بچه

هـم بـا    هـا  آنپل بيايند و تامين پل تا پادگان را برقرار كنند، فهميـديم كـه   
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رست د تيم حدسمانفوقتي به پادگان رسيديم دريا .اند انقالب درگير شده ضد
شجاع و رزمنده چابك و دو نفر سرباز در اين راه شـهيد   دار درجهو يك  بوده
از جنگـل   تيرانـدازي  .انـد  انقالب نيز به هالكت رسـيده  اند و تعدادي ضد شده

دقـت كـه نشـان از     متري و البتـه بـي   300الي  200كنار پل آهني از فاصله 
راف رودخانـه ادامـه   داد به سمت پل و اطـ  انقالب مي هراس و سراسيمگي ضد

چند نفر را خواست كـه بـه صـورت داوطلـب بـه داخـل آن        رف شهرام .داشت
همـه بـه   .انقالب را قبل از آمدن ستون كـم كننـد   جنگل نفوذ كنند و شر ضد

 كردند گويا همه خود را نزديك سردشت يافته بودند و اميـد  ديگر نگاه مي هم
و سالم بـه سردشـت برسـند و آسـيبي نبيننـد ايـن       داشتند كه ديگر صحيح 

ه خود بست و چك كرد و ها را به فانوسق ر ديد نارنجكف شهراموضعيت را كه 
ـ    و  دسـت گرفـت و بـه سـرعت    ه يك تفنگ حمايل كرد و يك كـالش هـم ب

با اين حركت او چند نفر غيرتي شـدند   .زيگزاگ به سمت جنگل حركت كرد
 تيرانـدازي صداي  ،در جنگل ها آنبا ناپديد شدن  .نبالش حركت كردندو به د

متوجه شديم كه از بـاال و روي جـاده كـه عناصـر     . در درون آن شدت گرفت
در آنجا مسـتقر شـده بودنـد نيـز بـه داخـل جنگـل مزبـور          رف شهرامتاميني 

به  رف شهرامر فرار از مقابل انقالب د مي شود به نظرمان آمد كه ضد تيراندازي
اند و  باال و به سمت جاده كشيده اند كه با عناصر مستقر در جاده درگير شده

 40بايستي از دو سمت مورد حمله قرار گرفته شده باشند بعـد از قريـب بـه    
جنگـل بيـرون آمدنـد جالـب     و تعدادي كه همراه او بودند از  رف شهرامدقيقه 

 رف شهرامهاي همراه  و به تفنگ كدام زخمي و يا شهيد نشده بودند هيچ كه اين
  .و با سه تفنگ از جنگل بيرون آمد يكي اضافه شده بود

تا زمينـه   ندجاده به سمت اردوگاه رفت مسير از بالفاصله با خلبان نجفي
سـاعتي   .صورت لزوم به تامين آن كمك كننـد  حركت ستون را آماده و يا در
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هـا در پـيچ جـاده     آنو لحظاتي بعـد   بعد صداي حركت خودروها شنيده شد
بـاري روي آن نصـب   اورال بود كه تير اولين خودرو يك خودروي .ديده شدند

طاق بـار آن رفتـيم و   بود و وقتي به كنار ما رسيد من و علي كالته به باالي ا
مستقر بر روي اتاق راننـده قـرار گـرفتم و از روي پـل      12.7من پشت تير بار

آهني رد شديم و زوزه كشان سر بااليي جاده را كه دو طرف آن جنگل هايي 
بود باال كشيديم و متوجه اطراف بوديم كه در داخل جنگل و به فاصـله كنـار   

ت تامين مستقر بودند تكبير گفتـيم  جاده سربازان ارتشي را ديدم كه به صور
و تـامين را تـا پـل     از پادگان سر دشت آمده بودند ها آنو نگراني ما رفع شد 

اولين خودروي ستون كه اورال ما بود به ميدان شهر  .آهني برقرار كرده بودند
و چندين .... كردم اذا جاء نصراهللا و الفتح من با صداي بلند قرائت مي رسيد مي

از سـه راهـي پيرانشـهر تـا پادگـان؛ عناصـر        .خواندم اين سوره را ميبار تمام 
پادگان و تعدادي از مردم از ما استقبال كردند و گوسفند هم قرباني نمودند و 
با ديدن جمعيت استقبال كننده فرياد تكبير من و كالته و چند نفري كـه در  

مـا را پـر   شادي حاصل از موفقيت تمام وجود .عقب كاميون بوديم بيشتر شد
كرده بود به طوري كه به هيچ چيز ديگر فكر نمي كـرديم البتـه الحمـداهللا و    
سبحان اهللا را چندين بار از ته قلبمان به زبان آورديم و وارد پادگان شـديم و  

. سير و پـر خـوردم   ،خره يك غذاي گرم نه با قاشق و چنگال بلكه با دستباال
بالفاصله به ديـدن صـياد رفـتم،     كالته رفت براي من يك جفت پوتين بياورد 

به بانه برو و بـه يگانـت ملحـق     بالگردصياد را بوسيدم و به من گفت با اولين 
ها پتوها را پهـن كـرده و    داخل يكي از آسايشگاه. شو و با او خداحافظي كردم

و بـا آن دسـت و    ته قبلش يك نصفه صـابون گيـر آوردم  الب .استراحت كرديم
  .صورتمان را شستيم
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شـد،   تيرانـدازي هـاي انفـرادي و اجتمـاعي     ه پادگان با انواع سالحشب ب
ي نوهد به پاكسازي شـهر  ها بچهصبح روز بعد با تعدادي از برادران سپاهي و 

انقالب از شهر بيرون رفته و يا  رفتيم ولي با فرد مسلحي روبه رو نشديم يا ضد
كالتـه، بـا   بعد از ظهـر مـن و    2حدود ساعت  .اي مخفي شده بودند در گوشه

 بـالگرد ي كه چند نفر ديگر را سوار كرده بود به بانه رفتيم ودر آنجـا از  بالگرد
ي مستقر در بانه و توپچي هـا  ها بچهپياده شديم سرهنگ رزمي و تعدادي از 

  .بعد هم حمام رفته و آرزوي ديگرمان بر آورده شد .ما را غرق در بوسه كردند
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  منابع 
  .خاطرات راويان عمليات -1
مدارك و اطالعات موجود در معاونت عمليـات و اطالعـات    بق وسوا -2

 .نزاجا
و اطالعات موجـود در فرمانـدهي گـروه پشـتيباني      مدارك سوابق و -3

 )گپار(اطالعات رزمي نزاجا 
  .سوابق و مدارك موجود در آرشيو هيأت معارف جنگ -4
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  تصاوير و ها نقشه
  
  
  

  سردشت -نه نقشه مسير با 
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  منطقه غرب سقز 1:250.000مقياس كوچكتر از نقشه  
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  31/4/74 -در پادگان سردشت 58معارف جنگ در بررسي مأموريت ميداني سال  هيئت

  

  
  نمايي از شهر سردشت
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  سردشت- نماي قسمتي از جاده بانه

  

  
  سردشت-معارف جنگ در حال طي كردن فاصله كوخان تا دوالزان در مسير بانه هيئت



ها و تصاوير نقشه  \197  

 
  سردشت-نماي جاده بين دوالزان و دارساوين حدفاصل مسير بانه

  

 
  نماي روستاي كوخان
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  هاي ستون اعزامي با ضدانقالب در پاسگاه كوخان امير صياد شيرازي در حال تشريح درگيري

  

  
  سردشت-پل كلته
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  ردشتس-معارف جنگ و فرماندهان عمل كننده در پاكسازي محور بانه هيئتعناصري از 

  

 
  جاده حوالي روستاي دارساوين
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  سردشت محدوده كوخان، سيدصارم - جاده بانه

  

 
  سردشت -يكي از روستاهاي جاده بانه 
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