
 نقش ارتش در تأمين ثبات و امنيت داخلي كردستان
 

  مقدمه

در مقدمه بايد به عرض برسانم آنچه كه به صورت خيلي مختصر و اجمال در اين   -الف

شود مطالب و جرياناتي است كه شخصاً شاهد و  براي شما بيان ميدو الي سه ساعت آموزش 

ام. مبارزه ده ساله با ضد انقالب در كردستان دامنه وسيعي دارد  يا در مسير جريان آن بوده

 توان به آن پي برد. كه با مطالعه و تحقيق منابع موجود مي

 ي انتخاب گرديد:چرا منطقه كردستان براي براندازي نظام نوپاي جمهوري اسالم -ب

اوضاع جغرافيائي: منطقه كوهستاني، آب و هواي معتدل و سرد، خطوط   -(1)

 ها خاكي و دسترسي اكثريت با مشكل مواجه بوده است. ارتباطي بين شهرها كه اغلب جاده

اجتماعي و اقتصادي: مردم منطقه مسلمان، سني مذهب )شافعي( و به  اوضاع -(2)

قاچاق كاال در مرز مشغول بوده و از نظر اقتصادي جزو طبقه كشاورزي،  -شغل گله داري

 آمدند. متوسط و ضعيف كشور به حساب مي

اوضاع سياسي منطقه: دولت مركزي اين مناطق را به وسيله سران عشاير و  -(3)

 كه اغلب آنها با ساواك رابطه مستقيم داشتند. كرد ميخوانين اداره 

هاي برانداز داخلي به علت همجواري با مرز  هكپشتيباني خارجي از گرو سهولت -(4)

از طرف كشور عراق و يا كشورهاي شرقي و   ها از پشتيباني همه جانبه عراق. كليه گروهك

 اند. غربي برخوردار بوده

   سابقه تاريخي احزاب در منطقه.  -(5)
  

                                                 
. ستاد احمد اسدي 2به قلم: سرتيپ ستاد سيد حسام هاشمي، سرتيپ  

 

 

 

 
 



 تاريخچه احزاب در كردستان

 حزب دمكرات

هاي  جبهه متحدي از دولت ،1441تابستان سال پس از حمله آلمان به شوروي در  

كه آغازگر « آلمان، ايتاليا، ژاپن»محور  كشورهايشوروي، آمريكا، انگليس و فرانسه در مقابل 

جنگ بودند تشكيل گرديد و با وجود بي طرفي ايران در جنگ جهاني دوم به منظور ريشه 

 3/6/1321ه شوروي در تاريخ كن نمودن نفوذ آلمان و هم چنين رساندن مهمات و اسلحه ب

كشور ايران از دو طرف شمال و جنوب مورد تهاجم شوروي و انگليس و آمريكا قرار گرفت 

كه در نتيجه قسمت هاي شمالي ايران توسط ارتش شوروي و جنوب و مركز توسط آمريكا و 

يك  انگليس به تصرف درآمد. ارتش شوروي در شمال غرب تا شهر بانه نفوذ كرد ولي پس از

هفته مجدداً به اروميه برگشت در نتيجه شهر مهاباد و چند شهر كردنشين شمالي دست 

نخورده ماند، در همين اثنا محمد رشيدخان يكي از سركردگان عشايري كردستان عراق شهر 

 مهاباد را نيز تصرف نمود.  3/7/1321بانه را به تصرف خود درآورد و در تاريخ 

افسران روسي به منطقه مهاباد آغاز شد و آنها روي افراد  رفت و آمد 1321در دي ماه 

سرشناس منطقه مهاباد از جمله فردي به نام قاضي محمد كار كردند تا اين كه در تاريخ 

قاضي محمد اولين كنگره گروهك كومله را در مهاباد تأسيس نمود كه تا سال  25/5/1321

 در بين مردم چندان موفق نبود. فعاليت داشت. اين حزب به علت نداشتن نفوذ  1324

قاضي محمد حزب منحله كومله را به حزب دمكرات تبديل نمود و  25/5/1324لذا در 

مستقيماً زير نظر اتحاد جماهير شوروي فعاليت خود را آغاز نمود و ارتباط خود را با حزب 

ه كنفرانس منحله دمكرات آذربايجان به رهبري پيشه وري برقرار ساخت. براساس توافق نام

كه با شركت استالين و روزولت و چرچيل در تهران برگزار  1322آذر ماه  4الي  7تهران در 

ماه پس از پايان جنگ جهاني دوم كشورهاي هم پيمان نيروهاي خود  6شد قرار شد بعد از 

در  11/6/1324در اروپا و  11/4/1324را از ايران خارج كنند. جنگ جهاني دوم در تاريخ 

پايان پذيرفت و نيروهاي آمريكايي در آذرماه يعني سه ماه زودتر از موعد خاك ايران را آسيا 

با فشار  15/1/1325ولي روس ها در تاريخ  12/12/1324ترك كردند و انگليس ها در تاريخ 

 انگليس و آمريكا از ايران خارج شدند. 



در يك گردهمايي بزرگ با  2/11/1324با حمايت روس ها قبل از خروج در تاريخ 

شركت نمايندگان اكثر مناطق كردنشين قاضي محمد رهبر حزب دمكرات حكومت خود 

مختاري را به نام جمهوري كردستان در مهاباد اعالم و به عنوان رييس جمهور، كابينه خود 

 وزير تشكيل مي دهد.  12را به نخست وزيري حاج شيخ بابا با 

پس از خروج ارتش شوروي و قدرت گرفتن حكومت مركزي ستاد ارتش دستور داد 

سرلشكر رزم آرا به عنوان فرمانده منطقه روانه سقز شود وي ابتدا با مذاكره با نمايندگان حزب 

دمكرات به تقويت پادگان هاي ارتش در بانه و سردشت پرداخت و نيروهاي ارتش پس از طي 

شهر  26/4/1325مراحل مختلف از جنگ و مذاكرات با همكاري بارزاني ها سرانجام در تاريخ 

ماهه قاضي محمد خاتمه دادند و سرانجام در  11مهاباد را به تصرف خود درآورده و به حكومت 

قاضي محمد و تعدادي از همدستانش در ميدان مهاباد اعدام گرديدند و  11/12/1325تاريخ 

در زمان  1332طومار حزب منحله دمكرات برچيده گرديد ولي بعداً در سال بدين ترتيب 

مصدق عناصري از حزب دمكرات به ايران بازگشتند و در مهاباد شروع به فعاليت كردند كه با 

اين حزب به رهبري اسماعيل  47و  46مرداد مجدداً متواري شدند و در سال هاي  21كودتاي 

مهاباد به فعاليت پرداخت كه توسط دولت مركزي همه اعضاي  شريف زاده در اطراف بوكان و

عمالً هيچگونه فعاليتي در ايران  57الي  52آن دستگير و كشته شدند. حزب دمكرات از سال 

هم زمان با پيروزي انقالب اسالمي عناصر حزب دمكرات به همراه  1357نداشت. در سال 

برگشته مستقيماً به مهاباد رفته و با راه قاسملو كه محل سكونتش در پاريس بود به ايران 

اندازي حزب دمكرات و فعاليت خود را با حمايت كشورهاي استكباري غربي و تأمين سالح از 

عراق آغاز كرد. اين حزب داراي دو شاخه نظامي و سياسي بود كه شاخه نظامي آن به رهبري 

ف دولت مركزي و شكست انقالب قاسملو و با حمايت دولت بعث عراق و آمريكا به دنبال تضعي

و نتيجتاً تجزيه كردستان و جناح سياسي آن به رهبري غني بلوريان به دنبال گرفتن امتياز و 

 .ايجاد پايگاه كمونيسم روسي در ايران بوده است
 

 

 



  اقدامات حزب دمكرات

 عضوگيري و توسعه شاخه نظامي ـ 1

 حمله به پاسگاه ها ژاندارمري خلع سالح پاسگاه ها و به يغما بردن سالح و مهمات ـ 2

حمله به هنگ ژاندارمري و سپس تيپ )مهاباد و به يغما بردن سالح و مهمات اين ـ 3

 ها به منظور تجهيز نيروهاي پيشمرگ(  پادگان

 در كنترل گرفتن شهر مهاباد ـ 4
 

 تاريخچه مختصري از گروهك كومله

وهك كومله ابتدا توسط افرادي چون مصطفي سلطاني اهل مريوان ـ مُقري اهل گر

بوكان ـ محمد حسين كريمي اهل سقز و صديق كمانگر از كامياران از دانشجويان دانشگاه 

تشكيل  47ـ  41تهران كه در مسائل سياسي دانشجويي شركت داشتند در بين سال هاي 

رو تشكيالت حزب كمونيست بودند اما بيشتر تمايل به  گرديد. اين افراد با وجودي كه دنباله

 جريانات كردستان به علت روحيه ناسيوناليستي و اهيمت موضوع داشتند. 

اين گروه در تحليل هاي خود علت شكست قاضي محمد رهبر حزب دمكرات را توجه 

دانستند لذا از همان ابتدا براساس بينش  حزب به خوانين و رؤساي عشاير و فئودال ها مي

ملي ماركسيستي مانند مائو و با تكيه بر نيروهاي عمده دهقانان و زحمتكشان را در خط 

مشي خود پايه ريزي كردند ؛ آنها معتقد بودند با ايجاد پايگاه هاي سرخ در روستاها عمدتاً از 

جاد ارتش خلقي و گسترش مناطق دهقانان براي جنگ پارتيزاني و ادامه جنگ توده اي و اي

سرخ شهرها را به تصرف درآورند و به دنبال ايجاد جامعه اي به رهبري طبقه كارگري بودند 

خط مشي خود را تدوين و اعالم موجوديت  1351سال تالش سرانجام در سال  3كه پس از 

اي توليدي توانستند در بين كارخانجات و كارگاه ه 53الي  51نمودند و در بين سال هاي 

تعدادي عضو جمع آوري نمايند، كه تعداد قابل مالحظه اي از اعضاي اين حزب در سال هاي 

 دستگير و زنداني شدند.  53و  52

تعداد زيادي از افراد اين حزب از زندان آزاد گرديدند، لذا به محض ورود  1356در سال 

اي  ود را به صورت حرفهبه منطقه كردستان بعد از مدت كوتاهي فعال شده و تشكيالت خ



آغاز نمودند و تعدادي از اعضا را جهت فرا گرفتن آموزش نظامي به اتحاديه ميهني كردستان 

 عراق اعزام كردند. 

اين گروهك با اوج گيري انقالب شكوهمند اسالمي فعاليت خود را در كردستان بيشتر 

يد آنها هم شروع به پخش كه تقريباً مبارزه با طاغوت علني گرد 57نمود و در پائيز سال

در اكثر شهرهاي  57اعالميه در روستاها و شهرهاي كردستان نمودند و در زمستان سال 

 استان كردستان شوراهاي شهري تشكيل دادند. 

همزمان با پيروزي انقالب اسالمي در جريان خلع  1357بهمن  22اين گروهك در 

دستان فعاالنه شركت داشت و از اين راه سالح پاسگاه هاي ژاندارمري و شهرباني شهرهاي كر

مقدار قابل توجهي سالح و مهمات ذخيره نمود در همين زمان گروهك جلسه اي را با 

ضمن اعالم موجوديت گروه به نام سازمان انقالبي  نداكثريت اعضاء تشكيل و تصميم گرفت

با نام و آرم اي را به نام دو معدوم محمد حسين كريمي و خالد اميني  زحمتكشان نشريه

كومله انتشار دهد. و همپاي حزب دمكرات و گاهاً رقيب سرسخت اين حزب در مبارزه با 

 نظام جمهوري اسالمي و به دست آوردن قدرت در كردستان از هيچ كوششي فروگذار نكرد. 
 

 تاريخچه گروهك منافقين

حنيف  بوسيله محمد 1344سازمان به اصطالح مجاهدين خلق ايران در شهريور ماه 

نژاد، سعيد محسن و علي اصغر بديع زادگان در ظاهر بعنوان يك سازمان اسالمي، انقالبي به 

منظور مقابله با رژيم سلطنتي و تالش در جهت سرنگوني آن تأسيس و بعدها با پيوستن 

برادران رضايي و تعداد ديگري از دوستان و بستگان افراد ذكر شده شروع به فعاليت سياسي 

حكومت پهلوي نمود. ) محمد حنيف نژاد بنيانگذار سازمان مجاهدين خلق ايران در بر عليه 

در تبريز متولد شده، وي مهندس كشاورزي بوده و در زندان با مرحوم طالقاني  1317سال 

 گرديده است.(  آشنا

فعاليت سازمان تازه تشكيل يافته مجاهدين در ابتدا بصورت مخفيانه آغاز گرديد طوري 

كس از وجود چنين سازماني اطالع نداشت و فعاليتهاي آن صرفاً در زمينه امور كه هيچ 

سياسي، مطالعه ساير مكاتب، بررسي تاريخ ايران و اسالم بود تا به زعم خود قادر باشند با 



يك برداشت نو و دمكراتيك از اسالم، ايدئولوژي خود را كه ظاهراً مبتني بر اسالم قرار داده 

تبي كه بتواند پاسخگوي معضالت آنروز ايران در زمينه هاي گوناگون اعم از بودند بعنوان مك

 باشد عرضه نمايند.  …سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

بنيانگذاران سازمان مجاهدين با توجه به اختناق شديدي كه در آن ايام بر جامعه ايران 

تحليل هاي خود به اين نتيجه حاكم بود و هرگونه نغمه مخالفي شديداً سركوب مي شد در 

رسيده بودند كه برقراري دمكراسي در ايران و سرنگوني رژيم ستم شاهي تنها از طريق يك 

باشد و چاره را در مبارزه مسلحانه مي ديدند و  مبارزه سياسي مسالمت آميز امكان پذير نمي

 د. خود را به تدريج آماده مبارزه رو در روي نظامي با رژيم شاه مي نمودن

قبل از اينكه مجاهدين وارد هرگونه عمليات نظامي گردند كليه رهبران  1351در سال 

و بسياري از اعضاي آن سازمان توسط ساواك شاه دستگير و زنداني گرديدند و در مورخه 

سازمان و دو تن ديگر از  بنيانگذارانو در آستانه ورود نيكسون به ايران سه نفر از  4/2/54

كزي و تعدادي از اعضاي سازمان مذكور )به جز رجوي و موسي خياباني كه با اعضاي دفتر مر

 م گرديدند. داساواك همكاري نمودند( اع

ي اختالفات ردر پي دستگيري و اعدام بنيانگذاران و اعضاي دفتر مركزي مجاهدين يك س

تفكر و عمده بين اعضاي باقيمانده در زمينه به دست گرفتن قدرت كه عمدتاً ريشه در طرز 

سازمان پيكار را  1356ايدئولوژي آنان داشت بروز كرد و در همين رابطه گروهي كه بعداً در سال 

رهبري تقي شهرام و بهرام آرام عده اي ديگر از مسئولين و اعضاي باقيمانده ه تشكيل دادند ب

زيدند از سازمان مجاهدين خلق را كه بر مواضع ايدئولوژيكي خود مبتني بر اسالم اصرار مي ور

جمله مجيد شريف واقفي و محمود يقيني را در خارج از زندان به قتل رسانده و عده ديگري 

حال خود رها و به آنان خيانت نموده كه ه همانند مرتضي صمديه لباف و مرتضي لباف نژاد را ب

ترور )جناح چپ و تندروي سازمان پس از  ژيم شاه دستگير و اعدام گرديدند.در نهايت توسط ر

 هاي مسگر آباد تهران سوزاندند.(  شريف واقفي جسد وي را در بيابان

سوي ماركسيسم پيدا كرد  هبه بعد سازمان گرايش بيشتري ب 1354بدين ترتيب از سال 

اين سازمان ايدئولوژي آنان ارتقاء يافته و ماركسيست  ،گروه غالب اعالم نمودند» بطوريكه

صفحه تحت عنوان بيانيه تغيير  711ب جيبي شامل و در همين ايام يك كتا« اند شده



لنينيست چاپ و در اختيار اعضاي  ـايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق بخش ماركسيست 

باقيمانده رده باالي تشكيالت جهت مطالعه قرار گرفت، در كتاب مذكور بحث مفصلي در مورد 

علت تصفيه هاي درون گروهي علت تغيير مواضع ايدئولوژيك و ساختار زيربناي تفكر جديد و 

 (قدرت و ديگر هيچ) درج گرديده بود. طاهره باقرزاده يكي از اعضاي سابق مجاهدين در كتاب 

 : نمايد تجربه خود در آن دوران را در بخشي از كتاب مذكور چنين عنوان مي

به بعد از تغيير ايدئولوژي سازمان و به قدرت رسيدن سران فعلي عشق و عالقه وافر من »

كار سياسي كه هدف آن ظاهراً جهاد در راه خدا براي ساختن جامعه سالم، ترويج فرهنگ اصيل 

ها و اعتقادات اسالمي، پياده كردن احكام اسالم  نشأت گرفته از فرهنگ غني اسالم، حفظ ارزش

آنهم اسالمي انسان ساز كه قادر است حكومت را در همه ابعاد زندگي اداره كند همه و همه در 

 «چهارچوب سازمان كه كعبه آمالم محسوب مي شد به يك سراب تبديل گرديد.

تغيير مواضع ايدئولوژيكي سازمان و عدول اعضا رده باالي تشكيالت از اصول اوليه و به 

تمسخر گرفتن اعتقادات اسالمي و بينش مذهبي از جانب آنان هرگز بطور صادقانه براي 

ز بيم بريده شدن و فاصله گرفتن آنان از سازمان شكافته نيروهاي رده پائين تر و هواداران ا

از ناحيه نيروهاي كادر  ،نشد و در همين رابطه پرده پوشي و توجيهات عوام فريبانه بسياري

  .صورت گرفت

رژيم شاه با اطالع از تغيير مواضع ايدئولوژي سران سازمان و بمنظور منزوي نمودن 

هاي اسالمي  آنان بنام ماركسيستاراً در تبليغات خود از اعضاء باقيمانده در اذهان عمومي كر

 م مي برد. نا

در همين دوران توسط مسئولين سازمان بخاطر سرپوش گذاشتن بر روي تضادهاي 

دروني سازمان و حفظ روحيه انقالبي و ستيزه جوئي با رژيم شاه ترور زندي پور و 

سرهنگهاي آمريكائي )سرهنگ ترنر، سرهنگ شيفر و سرهنگ پرايس( و تخريب انجمن 

 ايران و آمريكا در مشهد صورت گرفت. 

فعلي گروهك منافقين در اوايل پيروزي انقالب از عمليات فوق به نيكي نام مسئولين 

برده و آنان خصوصاً ترور مستشاران آمريكائي را از افتخارات خود مي دانستند ليكن با 

وزارت امور خارجه آمريكا بر  12/7/73گذشت زمان و بخصوص پس از انتشار بيانيه مورخه 



ق مباهات نمي ورزيدند بلكه اعالم داشتند عمليات مذكور عليه منافقين ديگر به اقدام فو

( سازمان پيكار را تشكيل 56توسط شاخه اي از سازمان صورت گرفته كه بعدها )در سال 

شاه تحت فشارهاي  51داده اند و رهبران فعلي منافقين با آن موافق نبوده اند در اواخر دهه 

ندانيان سياسي گرديد و بدنبال اوج گرفتن بين المللي مجبور به آزادي سياسي شماري از ز

رهبري امام خميني )ره( و يك هفته پس از فرار شاه در ه مبارزات علني مردم با رژيم شاه ب

تن از زندانيان سياسي از جمله مسعود رجوي و موسي خياباني  162تعداد  2/11/57مورخه 

 از زندان آزاد گرديدند. 

دداً موجوديت گروهك منافقين را با تاكيد بر مج 24/11/57مسعود رجوي در تاريخ 

را پي ريزي  اين موضوع كه بر همان مباني و اصول اوليه سازمان كه حنيف نژاد بنيان آن

ن جريان از آنموده )هرگونه ضديّت با مباني و اصول اسالم در اوائل انقالب مساوي با طرد 

ظاهراً در مسير نيروهاي مردمي و  سوي مردم مسلمان ايران بود( باقي خواهيم ماند اعالم و

انقالب به رهبري امام خميني )ره( فعاليتهاي خود را آغاز نمود و ليكن عمالً هرگز منطبق با 

اصول مندرج در اساسنامه آن گروهك كه ناشي از ضعف اعتقادي و تفكرات التقاطي رهبران 

يكي از داليل انحراف سران  منافقين نفاق بود حركت نكرد و اين تفكر التقاطي از همان ابتدا

 هاي آنان در مقابل مسئولين نظام بود.  نفاق و جبهه گيري

ن اسالمي و ادر آغاز انقالب گروهك نفاق توانست با توجه به يدك كشيدن عنو

ها ضمن كار تبليغاتي وسيع در دانشگاهها  فعاليتهاي هدفدار و تشكيالتي نسبت به ساير گروه

كه در اوج احساسات و تحوالت رواني بوده و هر حركت به ظاهر  و مدارس جوانان زيادي را

مثبت را صادقانه جواب مي دادند به سوي خود جذب كند و در طول دوران انقالب نيز شاهد 

ايم كه عنكبوت وار با تنيدن تارهاي اسارت و خراب كردن پلهاي بازگشت تعدادي از  بوده

داده بازگشت به دامان اسالم و مردم شهيد پرور را جوانان ناآگاه را مورد استثمار خود قرار 

براي آنان غير ممكن نمودند. شعار مبارزه با امپرياليسم و در رأس آن آمريكا با توجه به 

عنوان  هاينكه تقريباً همه نيروهاي جامعه از مبارزات ضد امپرياليستي حمايت مي كردند، ب

رديد اما خيلي زود تضاد سازمان با اصلي ترين حركت در سياست گذاري سازمان مطرح گ

 رهبري انقالب آشكار گرديد. 



از آنجا كه سازمان مدعي بود اعتقاداتش را بر مبناي احكام اسالم قرارداده، قاعدتاً مي 

بايست از رهبري فقهي و مذهب قوي نيز برخوردار باشد و ليكن در اين زمينه شديداً دچار 

لح در اين زمينه و عدم تبعيت از رهبري انقالب از ضعف و تناقض بود. نپذيرفتن فردي اص

همان آغاز باعث بروز شكاف در بين سازمان فوق و مردم گرديد و در اين ميان آنان كه 

عميقاً رهبري را قبول داشتند از سازمان كناره گيري نمودند. رهبران منافقين بعد از اينكه 

ينكه ظاهر اعتقادي، ميهني تشكيالت خود عمالً در تضاد رهبري انقالب قرار گرفتند، براي ا

طالقاني روي آورده و سعي نمودند و در اين زمينه  …را حفظ كنند به سمت مرحوم آيت ا

 برداري كنند. نفع خود بهره هاز شخصيت مذهبي و سياسي ب

رهبران نفاق ساده لوحانه مدعي بودند كه حركتهاي ايذائي آن گروهك و نيروهاي 

قبل از انقالب بوده كه منجر به پيدايش حركت عظيم مردم انقالبي و نهايتاً وابسته به آن در 

سرنگوني رژيم شاه شده. به همين انگيزه خواستار دريافت سهم خود از قدرت گرديدند، آنان 

قسيم قدرتي در بين نيست و مسئولين نظام قبل از اينكه بر مردم تغافل بودند كه اصوالً 

ه فرمايش رهبر فقيد انقالب خدمتگزار مردم مسلمان ايران هستند، رياست داشته باشند بنا ب

آنان هرگز نتوانستند و يا نخواستند درك كنند كه ظهور يك انقالب با اين گستردگي بر 

قدرتهاي  …ساله كه پشتيباني سياسي، تبليغاتي، نظامي و  2511عليه نظام شاهنشاهي 

أت گرفته از چند حركت محدود و بسته يك تواند نش كشيد نمي استكباري آن زمان يدك مي

 عمالً متالشي گرديده بود باشد. 1354گروه كوچك زير زميني و آنهم گروهي كه در سال 

آنان اين حقيقت را نپذيرفتند كه امام خميني )ره( با شخصيت واالي خود قدرت 

مبارزاتي، رهبري، شجاعت، ديد عميق، ايمان به خداوند، اخالص در عمل، سوابق درخشان 

انقالب را رهبري نمود و با احياء ارزشهاي اصيل اسالمي، اعتقادي، ملي و ترسيم افق و آينده 

اي كه در شأن شخصيت مردم و جوانان ايران بود اين سيل عظيم و توفنده را به حركت وا 

 .درهم كوبيد داشت و در اندك زماني طومار رژيم شاهنشاهي را

در دانشگاه تهران ايراد نمود  1351در بهمن ماه مسعود رجوي در سخنراني كه 

مخالفت خود را با رهبران انقالب اسالمي تلويحاً اظهار و در واقع از همان زمان سعي نمود 

كه با خواسته مردم مبني بر برقراري نظام جمهوري اسالمي مبتني بر اصول اسالمي به 



كراتيك ناميد، از همين زمان و در مخالفت برخيزد و مبارزات مردم ايران را يك انقالب دم

پي روشنگريهائي كه در رابطه با مواضع ايدئولوژي التقاطي منافقين صورت گرفت، بتدريج 

سران منافقين از انقالب و مردم فاصله گرفته و توطئه هاي گوناگون را بمنظور تضعيف نظام 

بين مردم و مسئولين برعليه نوپاي ج.ا.ا و دلسرد نمودن مردم از اهداف انقالب و ايجاد فاصله 

  .نظام مقدس ج.ا.ا طرحريزي و اجرا  نمودند

در پاسخ به اين توطئه ها بود كه سه ماه قبل از اشغال النه جاسوسي نيروهاي حزب 

بمنظور مقابله با توطئه هاي منافقين دفتر مركزي آن گروهك واقع در خيابان ولي عصر  …ا

 نتشار نشريه منافق به دستور دادستان كل ممنوع گرديد. تهران را به اشغال خود درآورده و ا

مسعود رجوي خود را كانديد مقام رياست جمهوري نمود ليكن نظر به  1354در سال 

شركت نكرده بود و به قانون  12/1/51اينكه نامبرده در انتخابات قانون اساسي مورخه 

نداده بود، فاقد صالحيت ( رأي درصد 41ي مورد تأييد اكثريت قاطع مردم )حدود اساس

جهت احراز پست مذكور شناخته شد و تقاضاي نامبرده از طرف وزارت كشور باطل اعالم 

گرديد. اين اقدام رجوي يك حركت مفتضح ديگر بود. وي عمالً نظر خود را در مورد قانون 

 داد.   اساسي كه در رأس آن واليت قرار داشت تغيير مي

ار ج.ا.ا ذرهبر انقالب و خيل رهروان بنيانگادر به رويارويي با منافقين زمانيكه دريافتند ق

نيستند در ابتدا بمنظور تضعيف موقعيت رهبري منافقانه سعي نمودند كه خود را به بازرگان 

و دولت ليبرال او نزديك كنند و از اختالف نظرات آن زمان بين سران ج.ا.ا و دولت موقت به 

( 31/6/54آغاز جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه ايران )نفع خود بهره گيري نمايند. با 

در ابتدا منافقين عراق را بخاطر تهاجمش به ايران محكوم و تعدادي از نيروهاي خود را 

منظور مقابله با ارتش عراق به مناطق عملياتي اعزام نمودند، ولي چند روز بعد افراد فوق  هب

التي به جمع آوري اطالعات در مورد نيروهاي موظف شدند تا تحت عنوان ارائه گزارش تشكي

موجود در جبهه و نقاط ضعف و قوت و توانائيها و امكانات لجستيكي نيروهاي ايراني 

بپردازند، نيروهاي فوق از اينكه در مقام مقابله با تهاجم عراق برآيند سعي در انجام تبليغات 

غاز جنگ تحميلي و هجوم آ سياسي به نفع سازمان خود در جبهه ها را داشتند و در

ود داشت، جمشكالت ناشي از آن و مشكالتي كه در زمينه اسكان مهاجران جنگ تحميلي و



هاي متعدد و بي پايه خود وانمود مي نمودند كه سران نظام با بي توجهي  منافقين با تحليل

ها  به قوانين حاكم بر مناسبات خارجي آتش جنگ را برافروختند و مسبب كليه نابساماني

هاي قاطع رهبري را  آوارگيهاي مردم مسئولين نظام هستند و سعي نمودند كه موضع گيري

در خصوص تنبيه متجاوز ضعيف و محكوم كنند و اين همه در شرايطي بود كه جهان شاهد 

 الجزاير بود. 1475اقدام صدام حسين در خصوص لغو يك جانبه قرارداد 

نيز خود را پيرو امام خميني )ره( قلمداد نموده منافقين پس از پيروزي انقالب اسالمي 

كنيم كه تا وقتي امام خميني )ره(  رسماً اعالم نموده ما فكر مي 1351و رجوي در بهمن ماه 

 ت كودتا يا هر گونه توطئه ديگر بر عليه ج.ا.ا را ندارند.أدر بين ما هستند امپرياليستها جر

د با بهره گيري از مشكالت ناشي از منافقين در شرايط سخت آن ايام در صدد بودن

جنگ موقعيت خود را تثبيت و نسبت به سست نمودن پايه هاي نظام ج.ا.ا اقدام نمايند و در 

فضاي سياسي آن زمان در صدد توسعه ارتش نيمه وقت خود )ميليشيا( با بهانه مقابله با 

اقعيت اين بود كه توطئه هاي بيگانگان در داخل كشور و دفاع از مرزها برآمدند، اما و

منافقين با ايجاد ارتش و بهره مندي از تسليحات در سطح وسيع سعي داشتند زمينه بدست 

 گيري قدرت را با پشتوانه يك ارتش مسلح به مرور فراهم سازند.

 به ويژهبمنظور جلب پشتيباني  مردم و  1361تالشهاي عوام فريبانه منافقين تا سال 

سفانه با توجه به ضعف آگاهيها آن روز أادامه داشت كه مت جذب جوانان به گروهك مزبور

مردم تعدادي از جوانان ناآشنا به اصول و مباني اسالم با حربه هاي گوناگون )از جمله توسط 

زنان و دختران جوان عضو آن گروهك( در دام منافقين گرفتار شده و در اقصي نقاط كشور 

  هاي سياسي و نظامي شدند. از جمله در كردستان مشغول فراگيري آموزش

توطئه منافقين مبني بر طرحريزي يك كودتاي خزنده بر عليه انقالب پس از مدتي 

كشف و با هوشياري رهبري انقالب و ملت مسلمان ايران نقش بر آب شد و از آن پس در 

گذشت و كشور درگير يك جنگ تمام عيار  سال از پيروزي انقالب مي 3شرايطي كه كمتر از 

خيابانها و كوچه ها صحنه در گيريهاي داخلي، خونريزي، كشتار و ترورهاي كور منافقين  بود

شد و در اين كشتار ها سران نفاق كار را به آنجا رسانيدند كه بعد از اينكه از ترور تعدادي از 

سود چنداني نبردند، تحت عنوان تز  61مسئولين نظام در هفتم تير ماه و هشتم شهريور 



گشتان اختناق و خط انتحار به عوامل نا آگاه خود دستور ترور مردم كوچه و بازار زدن سر ان

 را ابالغ نمودند تا به زعم خود مردم را از پشتيباني نظام نوپاي اسالمي بازدارند.

مسعود رجوي مقاومت مسلحانه بر عليه نظام را با اين استدالل كه  31/3/61در مورخه 

تحت عنوان ، سقوط است و زمان سرنگوني آن فرا رسيده رژيم ج.ا.ا پوسيده و در حال

و  …ا )انقالب نوين دمكراتيك( اعالم نمود كه بالفاصله با پيام امام خميني )ره( مردم حزب

دوستان انقالب اسالمي به مقابله با شرارتهاي منافقين بر خواستند و در مدت زمان كوتاهي 

شهرهاي ايران سركوب و در همين رابطه تعداد كليه نيروهاي فريب خورده آنان را در اغلب 

نيروهاي اصلي سازمان  زيادي از نيروها و هواداران منافقين دستگير و مابقي كه مشخصاً

بودند و قبالً پيش بينيهاي الزم را براي خود بعمل آورده بودند به مخفي گاههاي زير زميني 

 خزيده و فعاليت پنهاني خود را از همان زمان آغاز نمودند.

موسي خياباني نفر دوم  31/3/61در جريان تعقيب اين عناصر فراري در مورخه 

از يك خانه تيمي در شمال تهران  رمسعود رجوي در حال فرامنافقين و اشرف ربيعي همسر 

طي يك درگيري به هالكت رسيدند )منافقين از اين روز بنام عاشوراي مجاهدين ياد مي 

با مسعود رجوي ازدواج  1351كنند، اشرف ربيعي قبل از انقالب مدتي زنداني و در سال 

 ساله بود(. 5/1نمود و در هنگام مرگ داراي كودكي 

ر حقيقت گروهك منافقين با شروع فاز نظامي و به هواي كاذب سرنگوني ضربتي د

نظام ج.ا.ا دچار توهم ديگري گرديد و با از دست دادن عده زيادي از هوادارانش كه دستگير 

و يا به هالكت رسيدند و با قرار دادن ساير نيروهايش در شرايطي مخفي عمالً سنگين ترين 

 ضربه را متحمل گرديد.

ماهيت ضد انقالبي منافقين براي مردم  1361س از عزل بني صدر در خرداد ماه سال پ

ايران كامالً مشخص گرديد و لذا نيروهاي مؤمن به انقالب در همه شهرستانها عناصر 

توسط  1361شهريور سال  31نفر از آنان در تاريخ  111منافقين را قلع و قم نموده و تعداد 

ادار به انقالب اسالمي ايران دستگير و مابقي افراد گروهك فوق و نيروهاي وف …امت حزب ا

يا فعاليتهاي سياسي را رها نموده يا به كردستان متواري و با كمك و ياري حزب منحله 

 دمكرات بر عليه نيروهاي دولتي وارد جنگ شدند.



ز بعد از تحوالت فوق تعدادي از سران نفاق به تدريج تحت عنوان خط خروج از كشور ا

مسعود رجوي و ابوالحسن  1361طريق مرز زميني به خارج گريختند، بطوريكه در اوائل تير 

بني صدر و جمعي از افراد وابسته به آنان با تغيير قيافه با هواپيمائي كه هدايت آن را خلبان 

شاه معدوم )سرهنگ معزي( بر عهده داشت از پايگاه يكم شكاري تهران به فرانسه گريخته و 

 كشور درخواست پناهندگي سياسي نمودند. از آن

در فرانسه مسعود رجوي براي پيوند بيشتر با بني صدر در شوراي ملي مقاومت با فيروزه 

( ازدواج نمود كه بعد از 61دختر بني صدر كه تربيت يافته و بزرگ شده فرانسه بود )در سال 

 .رده منافقين او را طالق دادمدت كوتاهي بدنبال بروز اختالفاتي ميان بني صدر و رجوي سرك

مسعود رجوي تشكيل شوراي ملي مقاومت را اعالم نمود و  31/4/61در مورخه 

ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور معزول كه بصورت آلت دست منافقين و ضدانقالبيون در 

آمده بود، طي توافقي با مسعود رجوي وي را بعنوان نخست وزير و مسئول تشكيل شوراي 

 مت معرفي نمود. ملي مقاو

بني صدر و رجوي تاسيس دولت موقت به اصطالح جمهوري  1361در مهر ماه سال 

دمكراتيك اسالمي ايران در تبعيد را در فرانسه به رياست جمهوري بني صدر و نخست 

نمودند، نخستين اجالس اين جمهوري خودخوانده در اسفند ماه سال اعالم وزيري رجوي 

ر و رجوي و نماينده جنبش انقالب زحمتكشان گيالن و مازندران و با شركت بني صد 1361

 و دبير كل حزب منحله دمكرات كردستان ايران در پاريس برگزار گرديد.

در پاريس شوراي ملي مقاومت برنامه خود را اعالم و ليكن مورد استقبال چنداني از 

ي از شوراي ملي مقاومت طرف مخالفان ج.ا.ا قرار نگرفت بطوريكه در حال حاضر هر گاه نام

شود هر چند كه سران نفاق در گفتگوها و مصاحبه هاي خود شوراي ملي مقاومت را  برده مي

نمايد، ليكن بالفاصله نام  ائتالفي از سازمانهاي سياسي و شخصيتهاي مخالف ج.ا.ا معرفي مي

 گردد.  ها تداعي مي منافقين در ذهن

هايشان در زمينه سرنگوني  به اينكه وعده با توجه 62سران گروهك منافقين در سال 

نظام تحقق نيافته و تقريباً تمام برداشتهاي آنان از اوضاع ايران غلط از آب در آمده و اين 

يج باعث مسئله دار شدن نيروهاي زير مجموعه و نارضايتي آنان شده بود، وبا توجه رموضوع بتد



اي خود نداشتند، بمنظور جلوگيري از به اينكه پاسخ واضح روشني در اين رابطه براي اعض

ريزش نيروها و وابسته نمودن هر چه بيشتر آنان به گروهك بطوريكه قادر نباشند از نفاق  

فاصله بگيرند، تا شرايط بهتر و مساعدتري فراهم شود طي يك اقدام بي سابقه و مفتضح آغاز 

مسئوليتهاي جديدتري در رده  انقالب نوين ايدئولوژيك را اعالم نمودند و در پي آن به زنان

هاي باال محول گرديد و شخصيت زن در راس هرم بعنوان وسيله اي براي حفظ نيروها با 

 .مستمسك قرار دادن شعار برابري حقوق زن و مرد مطرح گرديد

مسعود رجوي در واقع با اين عمل خود كه به كودتاي خزنده معروف گرديد ابتدا 

را كه ممكن بود در آينده براي وي مشكل بوجود آورده و با  افرادي از سطوح باالي گروهك

هاي وي در سطح فرماندهي مخالفت نمايند، كنار گذاشته و تعداد قابل توجهي از  خط مشي

 زنان را بخصوص در سطوح فرماندهي جايگزين نمود.

بسياري از اين زنان فاقد تجربيات و صالحيت الزم براي احراز مشاغل و مسئوليتهاي 

ات مديد بوده و پروسه هاي سياسي را كامالً طي ننموده بودند كه يك دفعه به مقاج

فرماندهي و شوراي رهبري رسيدند. در جريان اين انقالب باصطالح نوين ايدئولوژيك مريم 

قجر )عضدانلو( از همسر خود مهدي ابريشمچي جدا و به همسري مسعود رجوي در آمد و 

خياباني ازدواج نمود و از آنجا كه رهبري گروهك وابستگي عاطفه مهدي ابريشمچي با مينا 

اي را مانعي براي مبارزه و مقاومت مي خواند با شروع اين عمل ننگين، بچه دار شدن و قبول 

مسئوليت فرزند را براي نيروهاي خود منع و در امتداد اين امر طرح طالق و جدائي رسمي 

 زوجها در مقاطع مختلف مطرح گرديد.

هاي تروريستي منافقين كه با منافع مشترك ايران و فرانسه در تضاد بود در پي فعاليت

و اعالم مقامات ايراني مبني بر اينكه شرط اوليه برقراري روابط ج.ا.ا با فرانسه اخراج مخالفين 

باشد، دولت  ايران از فرانسه و پرداخت نيمي از يك ميليارد دالر بدهي فرانسه به ايران مي

مسعود رجوي را از فرانسه اخراج و سركرده نفاق به دامان صدام  17/3/65نسه در مورخه فرا

نام پرواز تاريخ ساز به جوار خاك ميهن نام ه ب مزدورانهحسين پناه برد، رجوي از اين اقدام 

ت عنوان ارتش نيروهاي مسلح منافقين را تح 66برد و با حمايت صدام حسين در سال 

 نمود. يآزاديبخش سازمانده



اين نيروها در طول جنگ تحميلي بعنوان ستون پنجم دشمن عمل نموده و دوشادوش 

سربازان عراقي با نيروهاي اسالم به اميد سرنگوني نظام ج.ا.ا و در دست گرفتن قدرت به 

جنگ پرداختند و بتدريج با تقويت سازمان نظامي خود، جذب هر چه بيشتر هواداران، 

ي و مادي از مخالفين ج.ا.ا و تجهيز نيروهايشان، بر قدرت خود دريافت كمكهاي تسليحات

خود راساً با حمايت آتش توپخانه ارتش عراق اقدام به  66افزودند و در نهايت در اواخر سال 

هاي  در عمليات 67اجراي عمليات نظامي بر عليه نيروهاي خودي نمودند. بخصوص در سال 

ي بر عليه نظام جمهوري اسالمي در همه صحنه پاياني جنگ دوشادوش نيروي متجاوز بعث

لطف و عنايت خداوند متعال مزد خيانتهايشان را در پنجم مرداد ه ها وارد جنگ شدند كه ب

 در عمليات مرصاد دريافت نمودند. 67سال 
 

 چريكهاي فدايي خلق ايران 

پس از حزب توده، دومين گروهك فعالي كه داراي سابقه طوالني تر و فعاليتهاي 

باشد  مييروزي انقالب اسالمي پچشمگير تري نسبت به بقيه گروهكها در ايام قبل و پس از 

 .باشد گروهك چريكهاي فدايي خلق ايران مي

ي آشكار آن يكي از نقاط برجسته اي كه در رابطه با اين گروهك قابل ذكر است، دشمن

با نظام ج.ا.ا بوده و در بين گروهكهاي غير كردي اولين گروهكي بود كه دست به جنگ 

مسلحانه با نظام زد. نكته دوم انشعابات پي در پي در اين گروهك از بدو تأسيس آن تاكنون 

بوده است كه همين اختالفات داخلي و انشعابات روند اضمحالل اين گروهك را شتاب 

 بخشيده است.
 

 نحوه شكل گيري

در دانشگاه عليه  42تا  31تعدادي از عناصر سازمان جوانان حزب توده كه بين سالهاي 

رژيم شاه فعاليت مي كردند، پس از تبادل نظر پيرامون عملكرد حزب توده، خط مشي اين 

حزب را مشي خيانت بار دانسته و تحت تأثير پيروزي انقالب كوبا و جنگ مردم ويتنام عليه 

ريكا تصميم به مبارزه مسلحانه جهت سرنگوني رژيم مي گيرند. از رهبران اين گروه بيژن آم

 پاك نژاد و حسن ضياشريفي بودند.  …جزني، شكرا



به رهبري جزني تحت عنوان گروه پيشتاز با اعتقاد به مبارزه  1345اين افراد در سال 

در اوايل سال  موجوديت مي نمايند.مسلحانه از روستاها و كشاندن آن به شهرها رسماً اعالم 

گروه ديگري به نام گروه پيشاهنگ به رهبري مسعود احمدزاده به آنها مي پيوندد و  1341

به عنوان اولين اقدام مشترك به پاسگاه سياهكل حمله و آنجا را خلع سالح مي نمايند كه 

 متعاقب اين اقدام اكثر افراد گروه توسط رژيم كشته يا دستگير شدند.

سازمان چريكهاي فدائي خلق  1351باقي ماندگان گروه پيشاهنگ و پيشتاز در سال 

سرقت و ترور بوده كه طي اين  1355ايران را تشكيل دادند. عمده فعاليت اين گروه تا سال 

 فعاليتها مجدداً عده اي از سران آنها دستگير يا اعدام شدند.

نيان سياسي از زندان، فرخ نگهدار و آزاد شدن زندا 57و  56بدنبال حوادث سالهاي 

 يكي از سران سازمان مزبور نيز از زندان آزاد و رهبري سازمان را بعهده گرفت. 
 

 

 :باشد شرح زير ميه چگونگي وقوع انشعابات مختلف در گروهك ب

  چريكهاي فدائي خلق طرفدار حزب توده )سازمان انقالبي حزب توده(

سازمان در اعتراض به خط مشي  2كادرهاي درجه  نفر از 12تعداد  56در اوايل سال 

اين عده با اعتقاد به  خواهان مبارزه پارلمانتاريستي به سبك حزب توده مي گردند. مسلحانه، 

كار آرام سياسي در جهت مبارزه با رژيم، از سازمان جدا شده و به رهبري فردي بنام تورج 

سيس مي نمايند ليكن با كشته شدن أبيگوند چريكهاي فدائي خلق طرفدار حزب توده را ت

 اين گروه رسماً به حزب توده پيوست. 56بيگوند در سال 
 

  چريكهاي فدائي خلق )اشرف دهقان(

و فرار اشرف دهقان و حرمتي پور به خارج از كشور،  55تا  51پس از ضربات سالهاي 

كه جزني معتقد به نقطه نظرات جديد بيژن جزني كه در زندان بود، مطرح شد، به اين معنا 

سر ه توافق اشرف دهقان و حرمتي پور كه در خارج ب مبارزه مسلحانه بود كه اين نظريه مورد

اً پس از پيروزي انقالب اسالمي و بازگشت اين دو نفر در سال تبردند، قرار نگرفت و نهايمي

 .گروهي بنام چريكهاي فدائي خلق )موسوم به اشرف دهقان( اعالم موجوديت كرد 51
 



  سازمان فدائيان خلق )اكثريت(

برگزار  51دنبال بروز اختالفات در مركزيت سازمان، پلنومي در مهر ماه سال ه ب

 شود :  گردد كه در آن دو نظريه مطرح مي مي

عده كمي معتقد به ادامه مبارزه و مشي مسلحانه بودند كه بعدها به اقليت معروف 

ند كه به مشي مسلحانه اعتقادي نداشتند و معتقد به شدند و در مقابل اينها عده بيشتري بود

درصد اكثريت و  15بررسي عملكرد سازمان بودند و بعدها به اين طيف اكثريت اطالق شد )

گروه اقليت با انتشار نشريه اي  1354درصد اقليت(. من حيث المجموع در خرداد سال  15

اكثريت با حذف چريكها از  تحت عنوان چريكهاي فدائي خلق از سازمان منشعب و گروه

 پيشوند خود باعنوان سازمان فدائي خلق ايران ادامه فعاليت مي دهند.
 

 ارتش رهائي بخش ايران )آرا( 

در گروه اشرف دهقان نظريه هائي از جانب حرمتي پور مطرح شد به  54در اواخر سال 

در مقابل آن اشرف اين منوال كه بايد مبارزه مسلحانه به تمام نقاط كشور كشيده شود و 

معتقد بود كه مبارزه مسلحانه فقط بايد در كردستان دنبال شود كه متعاقب اين نظريه ها 

از گروه اشرف جدا و گروه جديدي بنام ارتش رهايي بخش تشكيل  61حرمتي پور در سال 

داد. و نهايتاً حرمتي پور و تعداد ديگري از آنها در جنگلهاي شمال طي يك درگيري به 

كت رسيدند و مجدداً عناصر باقيمانده اين گروه كه مقر آنها در كردستان عراق است، به هال

 گروه اشرف پيوستند.
 

 سازمان فدائيان خلق )اكثريت ـ جناح نگهدار(

در انتخاب مبارزه با نظام ج.ا.ا در سازمان فدائي خلق  54و  51در طي سالهاي 

نگهدار كه  توده بودند كه در رأس آنها فرخ)اكثريت(، عده اي معتقد به ائتالف با حزب 

بعنوان دبير كل حزب بود، قرار داشت. از گروه مقابل كه مخالف چنين نظري بودند، گروهي 

به سركردگي علي محمد فرخنده)كشتگر( جدا شدند كه به همين عنوان نيز موسوم گشتند. 

)جناح نگهدار( متمركز  تقريباً قدرت اصلي سازمان از نظر نيرو و امكانات در گروه اول



سال توسط راديو موسوم به راديوي زحمتكشان و  6باشد. نقطه نظرات اين گروه بمدت  مي

 يافت.انتشار مي” كار “ همچنين نشريه 
 

 سازمان فدائيان خلق )جناح كشتگر(

گروه مقابل نظريه ائتالف با حزب توده گروه جناح كشتگر با عقايد ماركسيستي 

اين گروه حفظ ارتباط با شوروي با شرط استقالل بود نه وابستگي به  باشد. خط مشي مي

 شوروي به سبك حزب توده.
 

 تعدادي از گروهك هاي ضد انقالب در كردستان 

 گروه انشعابي صالح شمس الدين به نام پيشمرگان زحمتكشان انشعاب از كومله ـ 1

 هاي فدايي خلق  سازمان چريكـ 2

 ز سازمان خلق مجاهدين )منافقين( سازمان پيكار انشعاب اـ 3

  سپاه رزگاري ـ 4

 گروهك خباط ـ 5

 گروهك علي مريواني ـ 6
 

 امني و امنيت بخشي در كردستانچگونگي نا

در هاي ضد انقالب بيان شد  اي كه از تشكيل فعال شدن گروهك با توجه به سابقه

احزاب در گسترش همان روزهاي اول پيروزي انقالب مسابقه عجيبي بين گروهك ها و 

تشكيالت نفوذ در ادارات و جمع آوري سالح و مهمات به هر طريق ممكن آغاز گرديد. با 

توجه به عدم كنترل مرز و تضعيف پاسگاه هاي ژاندارمري به علت كمبود سرباز ورود اسلحه 

به طوري كه در  .از مرزهاي عراق به داخل كشور بخصوص غرب كشور شدت پيدا كرد

ضي از اين شهر مثل بساط دستفروش هاي چهارشنبه بازار، بساط فروش سالح و بازارهاي بع

پس از  57سال  بهمندر آخرين روزهاي و كومله مهمات رواج پيدا كرده بود. حزب دمكرات 

 3به تيپ 57اسفند  2در تاريخ خلع سالح پاسگاه ها و همچنين هنگ ژاندارمري مهاباد 

ح و مهمات اين پادگان را اعم از سالح هاي سبك و در مهاباد حمله برده و سال 64لشكر

به پادگان  و هر دوي اين احزاب در اواخر اسفندسنگين و حتي توپخانه ها را به يغما بردند 



 مريوان و سنندج حمله بردند و اين پادگان ها را در محاصره قرار دادند كه در آنجا با

 ها با نيروهاي اعزامي از مركز و قاطعيت شهيد قرني رئيس ستاد ارتش و تقويت پادگان

 مقاومت برادران ارتش مواجه شدند.

از ديگر اتفاقات آن روزها حوادث مربوط به شهرستان گنبد بود، كه در آنجا كليه عناصر 

هاي ژاندارمري حمله برده و پس از خلع سالح  ابتدا به پاسگاهضد انقالب متحد شده 

اقدام به غارت و به يغما بردن اموال مردم نمودند. كه  گنبدو تصرف شهر هاي ژاندارمري  پاسگاه

 .خراسان در سركوبي اين حادثه، بسيار مؤثر بوده است 77نقش ارتش بخصوص لشكردر اينجا 

ضد انقالب كه ارتش را مانع اجراي مقاصد خود مي دانست در داخل و بدنه ارتش  

نمودند. گاهي اوقات شعار  يرسوخ كرده و هر روز در گوشه كنار توطئه جديدي را خلق م

ها شوراهايي  دادند. در بعضي از يگان انحالل و يا شعار ارتش بي طبقه توحيدي سر مي

تشكيل شده بود و فرماندهان ارتش را بي رويه و بدون حساب و كتاب تعويض و يا انتصاب 

وطئه ها، روز مي كردند. تا اين كه حضرت امام )ره( براي تقويت و انسجام ارتش و مقابله با ت

( را به نام روز ارتش اعالم فرمودند و دستور دادند كه ارتش در سراسر 51فروردين )سال  24

ها رژه برود و مردم حمايت خودشان را از ارتش اعالم نمايند و  كشور در اين روز در خيابان

 فرمودند تضعيف ارتش تضعيف اسالم و حرام است. 

ارتش جمهوري اسالمي ايران جان تازه اي به خود )ره( با فرمان تاريخي حضرت امام 

هاي ارتش شروع گرديد و از آن طرف هم با تقويت كميته ها و  گرفت، سازماندهي يگان

انجمن هاي اسالمي در پادگان ها و تصفيه ارتش از افراد ناباب و وابسته به رژيم )گر چه اين 

هم رفته وضعيت مناسبي را به  يتصفيه و پاكسازي بعضاً نارسا و دچار مشكالتي بود( رو

 -هاي مريوان ضد انقالب )كومله و دمكرات( وقتي از حمالت مستقيم به پادگانوجود آورد. 

تا مرداد ماه همان سال به  51سقز نتيجه نگرفتند در فاصله فروردين ماه سال  -سنندج

تان عضوگيري و تجهيز و آموزش و سازماندهي تشكيالتي خود در كليه شهرهاي كردس

پرداختند. گر چه درگيري جزئي و كوچك با ارتش و سپاه تازه تشكيل يافته در كار آنها قرار 

اولين  داشت ولي عمدتاً به كارهاي سياسي و تقويت بنيه نظامي خود مشغول بودند. تا اينكه

حمله نظامي خود را پس از تصرف شهر پاوه به پادگان ژاندارمري پاوه آغاز كردند مقاومت 



تر در هلي كوپ باو شهيد فالحي فرمانده نيروي زميني پرسنل پادگان، حضور شهيد چمران 

رح مفصلي دارد كه در اين ـدك پادگان پاوه شـپادگان و مبارزه و مقاومت تاريخي پرسنل ان

مي نمايم يادداشت هاي شهيد چمران را در اين زمينه مطالعه  ادـد پيشنهـزمان نمي گنج

با مسئله پاوه بار ديگر گروهك هاي مخالف در سراسر كردستان اعالم فرماييد. همزمان 

به  51مرداد سال 27موجوديت نمودند كه حضرت امام )ره( آن فرمان تاريخي خود را در 

 شرح ذيل صادر فرمودند: 
 

 و تاثير آن  فرمان امام

 51د مردا 27  44رمضان  24فرمان امام به عنوان رييس كل قوا درباره حوادث پاوه 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اند مختلف ارتش و پاسداران و مردم غيرتمند تقاضا كرده هاي گروهاز طرف ايران 

 سوي پاوه رفته غائله را ختم كنند. ه كه من دستور بدهم ب

كنم، اگر با كنم و به دولت و ارتش و ژاندارمري اخطار ميمن از آنان تشكر مي  

ساعت ديگر حركت به سوي پاوه نشود من همه را  24مجهز تا توپ ها و تانك ها و قواي 

 مسئول مي دانم. 

من به عنوان رياست كل قوا به رييس ستاد ارتش دستور مي دهم كه فوراً با 

تجهيزات كامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگان هاي ارتش و ژاندارمري دستور مي 

با تمام تجهيزات به سوي پاوه حركت دهم كه بي انتظار دستور ديگر و بدون فوت وقت 

 كنند و به دولت دستور مي دهم وسايل حركت پاسداران را فوراً فراهم كند. 

تا دستور ثانوي، من مسئول اين كشتار وحشيانه را نيروي انتظامي مي دانم و در 

صورتي كه تخلف از اين دستور نمايند با آنان عمل انقالبي مي كنم. مكرر از منطقه 

ساعت ديگر عمل  24مي دهند كه دولت و ارتش كاري انجام نداده اند من اگر تا  اطالع

 والسالم  مثبت انجام نگيرد سران ارتش و ژاندارمري را مسئول مي دانم.
 

با صدور اين فرمان تاريخي و سرنوشت ساز امام و حركت يك پارچه حضور قواي 

نظامي ـ انتظامي و برادران پاسدار و نيروهاي كميته و نيروهاي مردمي به سوي شهرهاي 



هاي ضد انقالب دست از مبارزه كشيده و به مقرها و سازمان هاي خود  كردستان گروهك

ومت مركزي نشان دادند و سران آنها خواستار مذاكره برگشتند و به ظاهر خود را مطيع حك

با دولت جهت گرفتن يك سري امتيازات شدند كه متأسفانه پاي مذاكره دولت موقت در 

كردستان باز شد و با هر عقب نشيني و امتيازي كه دولت موقت به اين گروهك ها داد آنها 

سپاه پاسداران را  51اسفند سال يك قدم جلوتر گذاشتند تا جايي كه در بهمن ماه و اوايل 

به ارتش هم دستور داده شد كه در امور مسايل سياسي  از شهرهاي كردستان بيرون كردند و

تقريباً كنترل همه امور شهري شهرهاي كردستان بين گروهك  شهرها دخالت نكند و

ت گرفتن ها براي به دس دمكرات و كومله تقسيم شده بود و گاهاً در بعضي مواقع اين گروهك

 هايي هم داشتند.  قدرت بيشتر با يكديگر تعارض و درگيري

هاي  كليه شهرهاي كردستان در كنترل گروهك 54خالصه اينكه در فروردين ماه سال 

هاي نظامي محترمانه به محاصره در آمده بود. يكي از افسران  ضد انقالب قرار گرفت و پادگان

سختي را داشتيم گروهك كومله و دمكرات طوري گفت: ما روزهاي بسيار  پادگان سنندج مي

 .بر شهر تسلط داشتند كه شوراي شهر ـ استانداري ـ فرمانداري همه و همه از آنها بود

هاي ارتش كيوسك دژباني و كنترل  ها در مقابل پادگان . گروهكشهرباني تعطيل شده بود

م از پادگان خارج شويم و به خواستي يكار را به جايي رسانده بودند كه ما وقتي م گذاشتند و

كردند. از طرفي هم از مركز دستور رسيده بود كه  شهر برويم از ما برگه مرخصي طلب مي

ارتش هيچ حركتي انجام ندهد چون اين دستور از جانب رياست جمهوري و فرماندهي كل 

ايي قوا كه به عهده بني صدر بود صادر گشته بود، گروهك هاي ضد انقالب جسارت را به ج

رسانده بودند كه گاهاً بر روي پاسگاه هاي ژاندارمري و يا ستونهاي نظامي ارتش عمليات 

دادند براي نمونه شهيد سرتيپ شريفي فرمانده ناحيه ژاندارمري كمين و يا دستبرد انجام مي

كردستان كه براي تعويض فرمانده پاسگاه دزلي به منطقه رفته بود پس از تعويض فرمانده 

رسد و يا  ها ترور و به شهادت مي راجعت در داخل هلي كوپتر توسط عوامل گروهكهنگام م

شهيد سرتيپ شريف اشراف فرمانده ستون اعزامي بانه در حوالي شهر بانه در كمين ضد 

رسد و يا خودروي شهيد فالحي فرماندهي نيروي زميني كه براي  انقالب به شهادت مي

پي جي ضد انقالب  به سردشت رفته بود مورد اصابت آر نظارت در اعزام ستون نظامي از بانه



قرار گرفته و شهيد فالحي كه آن لحظه در بيرون خودرو ايستاده بود در اثر موج انفجار به 

شدت از ناحيه كمر آسيب مي بيند نظير اين گونه اتفاقات هر روز در شهرهاي مختلف براي 

 ن زمان موجود است. ارتش بوده كه در پرونده ها و گزارشات روزانه آ
 

 اقدامات نظامي براي ايجاد امنيت

دستوري از نيروي زميني صادر گشت كه به منظور  54در اواخر فروردين ماه سال 

تقويت و تعويض نيروهاي بانه و سردشت دو گردان از نيروهاي نظامي يكي از تيپ هوابرد 

و سپس از آنجا به سقز و نهايتاً تهران از راه كرمانشاه به سنندج  21شيراز و ديگري از لشكر

فروردين وارد سنندج شدند و قصد عبور از  24اين دو گردان روز  .به بانه و سردشت بروند

داخل شهر سنندج به جاده سقز را داشتند. گروهكهاي ضد انقالب كه تسلط كاملي به همه 

اصلي شهر ارگان هاي شهر داشتند با تعطيل كردن مدارس دانش آموزان را به خيابان 

ها به فرودگاه كه در قسمت  شدند، يگاناز شهر كشاندند و با بستن جاده مانع عبور ستون 

نهايتاً  .كسب تكليف از نيروي زميني مي كند 21شرقي شهر واقع است برگشته و لشكر

سنندج واگذار  1هاي نظامي به شهيد سرتيپ نصرت زاد فرمانده تيپ هدايت و عبور يگان

رت زاد با عناصري از تيپ خودش مأموريت هدايت و راهنمايي اين ستون را شهيد نص .گرديد

به عهده مي گيرد و ستون را از يك جاده خاكي كه در قسمت شرقي پشت انبار سيلو و از 

جاده خاكي  .فروردين حركت داد 31در مورخه  ،پشت ارتفاعات به جاده سقز ختم مي شد

حركت خودروهاي سنگين ارتش از آن جاده  بود شب قبل هم باران سختي باريده بود.

باريك و لغزنده در حالت عادي كار دشواري بود. ضد انقالب با فرصت و اطالعات كاملي كه 

قسمت شمالي شهر يعني قبل از ورود ستون به جاده در از موضوع داشت كمين سختي را 

تن از افسران و درجه نهايتاً با شهادت شهيد نصرت زاد و چند  .سقز به مرحله اجرا درآورد

 21با كمك لشكر .داران و سربازان قسمت زيادي از ستون منهدم و امكانات آن به يغما رفت

بخصوص توپخانه هاي لشكر و نيروي كمكي كه از قسمت شمالي پادگان به جاده سقز آمده 

 بودند توانستند بقيه ستون را به پادگان برسانند. 



ي صياد شيرازي و تعدادي از دوستانش طرحي را به در چنين اوضاع و احوالي شهيد عل

نام طرح بستن مرزهاي غرب كشور به منظور كنترل مرز در مقابله با تجاوزات عراق و 

ماه اين  در اواخر فروردينهمچنين ورود بي رويه سالح و مهمات به داخل كشور تهيه و 

د شهيد فالحي ايده ابتدائي مي گذارن طرح را با فرمانده نيروي زميني شهيد فالحي در ميان

از اختيارات فرمانده نيروي خارج ولي گفت اجراي اين طرح  .و موضوع طرح را تأييد نمود

بايستي رئيس جمهور كه  ،هاي در سطح تيپ به باال جايي يگانهچون جاب است.زميني 

يد ، سرگرد صياد شيرازي از شهباشد اين دستور را صادر نمايدفرماندهي كل قوا هم مي

خواهد كه زمينه ارتباط با بني صدر را براي ايشان فراهم نمايد و شهيد فالحي  فالحي مي

  دهد. قول مساعد مي
 

 حضور شهيد علي صياد شيرازي در كردستان

جمعي از برادران ارتش و سپاه به سرپرستي شهيد  54ارديبهشت سال  2در تاريخ 

م احمد سالك ـ سروان محمد علي صياد شيرازي )برادر رحيم صفوي ـ حجت االسال

كوششي ـ سروان سيد حسام هاشمي( با توصيه شهيد فالحي طرح كنترل مرز را به رئيس 

جمهور ارائه ولي ايشان ضمن تشريح وضعيت مسائل روز به خصوص اتفاقات چند روز اخير 

سنندج مي گويد كردستان از دستمان رفته است شماها اگر خيلي مدعي هستيد به 

 برويد و مسائل آنجا را حل نماييد. كردستان 

سنندج و  مسئلهفرمايند براي حل اي درنگ ميصياد شيرازي بدون لحظه سرگرد

كردستان آماده هستيم به شرطي از جانب حضرتعالي حمايت شويم، بني صدر مي گويد شما 

از همين لحظه نماينده من در اين امر باشيد و تلفني هم به شهيد فالحي دستور مي دهد 

كه جناب سرگرد صياد شيرازي نماينده من در مسائل كردستان مي باشند و با ايشان 

پايان پذيرفت  2/2/54بنمائيد. اين جلسه در ساعت يك بعدازظهر مورخه  همكاريهاي الزم را

و در همان مكان رياست جمهوري البته در اطاق ديگري كه مربوط به مشاور نظامي رئيس 

جمهور بود جلسه مقدماتي با برادر رحيم صفوي و حجت االسالم احمد سالك برگزار 

به اصفهان مراجعت مي نمايند تا برادران سپاه  گردد. اين دو برادر همان روز با هواپيما مي

)سروان سيد حسام هاشمي( اصفهان را براي حركت فردا به سنندج آماده نمايند و اينجانب 



 5علي صياد شيرازي با ماشين شخصي ايشان كه يك ژيان بوده ساعت  سرگردهم به اتفاق 

ن روز يعني در تاريخ سوم بعدازظهر از تهران به سوي اصفهان حركت كرديم و در فرداي آ

علي صياد شيرازي و شهيد فالحي يك فروند  سرگردارديبهشت ماه )روز جمعه( با هماهنگي 

نفر از  41در حوالي ظهر در فرودگاه هوانيروز اصفهان نشست و حدود   C 031هواپيماي

اين  برادران سپاهي با تجهيزات كافي عصر همان روز در فرودگاه سنندج كه هيچ اطالعي از

فرودگاه در دست نداشتيم مي نشيند. ورود اين هواپيما و اين جمع فصل نويني را در تاريخ 

نمايد كه اگر فرصت باشد به گوشه هايي از اين حوادث اشاره  مبارزه با ضد انقالب ايجاد مي

شود و در همين جا توصيه مي نمايم كه براي آشنائي بيشتر حوادث كردستان كتاب هاي  مي

زي سنندج و گردنه صلوات آباد  و گردنه خان تا قله آربابا را مطالعه فرماييد. حال آزادسا

 توجه شما را به وضعيت شهر سنندج و نيروهاي نظامي در آن روز جلب مي نمايم. 
 

 وضعيت شهر سنندج و نيروهاي نظامي در آن روز

در دست ضد انقالب كليه امكانات شهري به جز راديو و تلويزيون و ديدگاه و فرودگاه  ـ1

 ) گروهك كومله و دمكرات ( بود. 

پياده در قسمت غربي شهر و باشگاه افسران در مركز شهر در  21پادگان لشكر  ـ2

محاصره كامل ضد انقالب بود و ارتباط پادگان با فرودگاه و صدا و سيما به وسيله هلي كوپتر 

 انجام مي گرفت. 

وسط يك گروهان به فرماندهي سروان متولي فرودگاه سنندج در قسمت شرقي شهر ت ـ3

 حفظ مي شد )اين افسر بعد ها در عمليات هاي پاكسازي به شهادت رسيد(.

ساختمان راديو تلويزيون و ديدگاه مجاور آن توسط يك دسته به فرماندهي ستوان  ـ4

 مرادي حفظ مي شد.   

دسته نظامي حفاظت باشگاه افسران در وسط شهر روبروي استانداري كه توسط يك  -5

كوپتر  شد محاصره كامل بود و تدارك اين برادران از راه هوا با بار ريزي هوائي توسط هلي مي

    شد كه در اين اواخر با مشكل جدي روبرو بود. انجام مي



نفر به  111( يك گردان از سپاه تهران به استعداد حدود 1/2/54دو روز قبل )ـ 6 

برادر احمد اسليمي از راه زميني كرمانشاه خود را به گروهان مستقر در فرودگاه  فرماندهي

 گاه قرار گرفته بودند. درسانده و در تقويت فرودگاه و راديو تلويزيون و فرو

بعد از شهادت فرمانده تيپ تعدادي از نيروهاي خود را در قسمت غرب و  21لشكر  ـ7

 ش داده بود. شمالغرب پادگان به منظور تامين گستر

شهيد محمد بروجردي فرمانده سپاه غرب با تعدادي از برادران داوطلب سپاه با هلي كوپتر  ـ1

وارد پادگان سنندج شده بودند و اين شهيد با نيروهاي داوطلب ارتش به طور ادغامي چندين و 

لت تسلط ضد عمليات براي باز كردن مسير پادگان به باشگاه افسران داشت كه متأسفانه به ع چند

 . انقالب بر جاده از روي ساختمان ها با وجود تقديم شهداي زيادي توفيقي حاصل نشد
 

 حضور نيروهاي تازه نفس در سنندج و طرح آزادسازي شهر سنندج   

علي صياد شيرازي و برادر رحيم صفوي و برادران پاسدار در تاريخ  سرگردبا حضور 

ارتباط بين فرماندهي پادگان با فرماندهي نيروهاي  ودر منطقه  54سوم ارديبهشت ماه سال 

سرانجام انجام گرديد. متمركز در فرودگاه و شرق شهر، همچنين چندين عمليات نيمه موفق 

طرح علي صياد شيرازي مبني بر محاصره شهر، توسط نيروهاي  همه نيروهاي موجود،

ه همدان پذيرفتند. زرهي همدان و برادران سپا 3موجود و همچنين به كارگيري تيپ 

فرماندهي كنترل و هماهنگي كار را عمالً شهيد صياد شيرازي به عهده گرفتند و مسئوليت 

هماهنگي آتش و ارتباط داخلي را به اينجانب سپردند. چگونگي محاصره شهر، تامين محورها 

روز و عمليات هاي انجام شده و  21پس از  23/2/54و سرانجام تصرف شهر در مورخه 

نين اتفاقات مربوط چيزي نيست كه در اين فرصت كم بتوان آن را بازگو نمود لذا همچ

 توصيه مي نمايم كه براي آشنايي با جزئيات كتاب آزادسازي سنندج را مطالعه بفرماييد. 
 



 مراحل اقدامات

ل اولين قرارگاه عملياتي مشترك ارتش و سپاه به طور غير رسمي در مرحله اول: تشكي

 سنندج  82در ستاد لشكر  0/3/95تاريخ 

شهيد علي صياد شيرازي و برادر  23/2/54چند روز پس از آزادسازي شهر سنندج در مورخه 

سروان سيد حسام "رحيم صفوي مشتركاً مسئوليت پاكسازي شهر و هماهنگي را به اينجانب 

واگذار فرمودند و خود به تهران و اصفهان جهت هماهنگي كار سفر نمودند و در مراجعت با " شميها

 سروان اكبر غفراللهي اصغر جمالي ـ 2سرهنگحضور تعدادي از افسران و برادران سپاهي از آن جمله 

و جمعي از  سروان سيد علي اكبر هاشمي ـ حسين افشارزادهشهرامفر ـ سروان حسين ـ سروان 

به سنندج و همين طور حضور تعدادي از برادران سپاهي در اين ستاد به عنوان رابط افسران ديگر 

به عنوان قرارگاه مشترك عملياتي ارتش و سپاه  21مراجعه و با در اختيار گرفتن ستاد جديد لشكر 

 مي نمائيم : شود كه مختصراً به ذكر شمه اي از آنها اكتفا  كار عمليات ها و پاكسازي هايي شروع مي

  پاكسازي اطراف سنندج دامنه هاي جنوبي ارتفاعات آبيدر به منظور تامين بيشتر پادگان ـ1

 پاكسازي روستاهاي اطراف گردنه صلوات آباد  ـ2

عمليات پاكسازي محور سنندج ـ ديواندره و آزادسازي شهر ديواندره و ادامه آن تا  ـ3

ساعت و ايجاد پايگاههاي ثابت در محور سنندج ديواندره با بكارگيري يگ  41سقز به مدت 

 به منظور تامين جاده  77گردان پياده از لشكر 

 نج و موچش مارهاي  پادگانپاكسازي جاده سه راهي دهكالن و آزادسازي  ـ4

در اين عمليات » آزادسازي دكل مخابراتي قليچيان در شمال شرقي شهر سنندج  ـ5

 «. شهيد سيدعلي اكبر هاشمي مجروح گرديد 

 عمليات بازگشايي مرحله يكم جاده سنندج به مريوان و آزادسازي شهر مريوان  ـ6

يات فراز و نشيبهاي عمليات بازگشايي محور سقز بانه و آزادسازي شهر بانه. اين عمل ـ7

 زيادي داشته است. توجه شما را به كتاب گردنه خان تا قله آربابا جلب مي نمايم. 

عمليات پاكسازي محور حسين آباد به هزاركانيان در عمق منطقه جهت تامين منطقه  ـ1

 و انهدام ضد انقالب 

 پاكسازي محور باينچوب به منظور گسترش تامين محور ديواندره   ـ4

 ها و چندين عمليات كوچك در اطراف شهرهاي آزاد شده به منظور تامين بيشتر شهر -11



 سياست عملياتي قرارگاه مشترك ارتش و سپاه و ژاندارمري در مبارزه با ضد انقالب در كردستان

 آزادسازي شهر با محاصره كامل و تامين شهرها پس از آزادسازي توسط سپاه پاسداران -الف

هاي تاميني  ها و تامين محور با استقرار نيروهاي ثابت و ايجاد پايگاهبازگشايي محور -ب

 سپاه و ژاندارمري -توسط ارتش

هاي مشترك محدود و گسترده جهت  تجزيه مناطق بين شهرها و انجام عمليات -ج

 سازي مناطق پاك

 مرزي عليه عراق و ضد انقالب هاي برون بستن مرزها و انجام عمليات -د
   

 تشكيل قرارگاه عملياتي غرب در كرمانشاه به فرماندهي سرهنگ علي صياد شيرازي : مرحله دوم 

 در اين مرحله سه نكته اساسي و مهم را ياد آوري مي نمايم. 

من در اين جا عين مطالبي را كه شهيد  ؟ـ علت تشكيل قرارگاه عملياتي غرب چه بوده است0

 گردد: يئه ماراصياد شيرازي در مصاحبه اي بيان نموده اند، 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

سير عمليات در كردستان از زمان شروع پاكسازي شهر سنندج و گرفتن سنندج از دست ضد انقالب 

مرحله داشت : يك مرحله كامالً بي نام و نشان و معرفي رسمي و بسيجي وار  2در محدوده فرماندهي من 

ستون كشي به سمت مريوان انجام گرفته بود و در هيچ  بود كه در همين مرحله شهر سنندج آزاد شده بود،

كدام از اينها فرماندهي رسمي نداشتيم و همين طور سازمان مي داديم و همه كمك مي كردند و مي رفتند 

زرهي مستقر شده  16جلو ـ بعد محور ديواندره پاكسازي شد ـ از ديواندره به طرف سقز، يك تيپ از لشكر 

اد شده بود، ستون كشي از سقز به طرف بانه هم انجام گرفته و شهر از محاصره در بود و شهر سقز نيز آز

آمده و بانه آزاد شده بود و نتيجه پاكسازيها طي گزارشي به رئيس جمهور وقت )بني صدر( داده شد. بني 

 به هيئتشود عمليات انجام داد چون قبالً اقداماتي كه انجام شده مربوط  صدر تازه باور كرده بود كه مي

حسن نيت بود كه سرپرست آن دكتر فروهر بود و شهيد چمران هم قبل از آن يك نبردي كرده بود و 

وضعيت موقتي را در پاوه و نوسود و طرف دزلي و مريوان و سردشت بصورت يك نوار باريك در كردستان 

  .بوجود آورده بود

يك قرارگاه تشكيل شود و همه نيروها  پس از گزارش، پيشنهاد داديم و گفتيم براي تكميل كار بايد

با انسجام بيشتر رسماً همكاري بكنند ـ گفت خوب تشكيل بدهيد ـ بعد من گفتم چنين قرارگاهي بايد در 

را به عهده  …تا خود بانه و سردشت و   كردستان تشكيل شود و كل منطقه از جوانرود و پاوه و نوسود گرفته،

، 21هاي منطقه شامل ل  نه، فرمانده نيرو بايد بپذيرد كه كلية يگان بگيرد ـ گفت طرح تصويب است گفتم

ندارمري و سپاه و همه، به كنترل اين قرارگاه درآيند ـ باز ازرهي بود و ژ 11زرهي، ل  16نوهد، ل  23تيپ 

بني صدر گفت خوب باشد  ـ فرمانده نيروي زميني وقت آمد داخل دفتر و بحث شد ـ بني صدر گفت كه 



صياد »ن قرارگاه را تشكيل بدهيد ـ گفت خوب فرمانده قرارگاه چه كسي باشد ـ بني صدر گفت خوب اي

شود كه لشكرها را در كنترل او قرار دهيم ـ گفت چه  ـ فرمانده نيرو گفت اين كه سرگرد است نمي« شيرازي

م ـ بني صدر گفت خوب دو درجه اي بايد به او بدهيم تا بتواند فرمانده شود  ـ گفت بايد دو درجه به او بدهي

تا درجه به او بدهيد ـ فرمانده نيرو ديگر چيزي نگفت  ـ بالفاصله حكم صادر شد و دو درجه به ما دادند و ما 

هم رفتيم قرارگاه را در كرمانشاه در پادگان پشتيباني منطقه يكم تشكيل داديم و طرح ما اين بود كه با 

هايي كه اطراف خودشان انجام مي دهند ـ يك قرارگاه  براي عمليات قرارگاه فرعي منطقه ها را خودكفا كنيم

بانه و سردشت يك قرارگاه   در سنندج براي كردستان ـ بعد در هر شهري مثل مريوان، ديواندره، سقز،

و يك قرارگاه هم در  نوهد قرار داديم 23كوچكي دائر كنيم و كنار هر قرارگاه هم يك تيم عملياتي از تيپ 

 نوسود و .... –ه براي پاوه كرمانشا
 

 هاي عمده انجام شده در مرحلة دوم  عمليات ـ8

هاي تابعه در سنندج،  غرب كشور در كرمانشاه و قرارگاه عملياتيتشكيل قرارگاه ( 1)

 مريوان، سقز، بانه 

 بازگشايي مرحلة دوم محور سنندج مريوان بمنظور تأمين محور و آمادرساني شهر مريوان  عمليات (2)

 عمليات بازگشايي محور بانه و سردشت بمنظور تأمين شهر سردشت( 3)

 دانشجويان دا اف در مارنج و موچش و شركت دانشجويان در آموزشهاي چريكي و پاكسازي استقرار( 4)
 

 «شهيد رجائي»و « بني صدر»بازديد رئيس جمهور  ـ3

 و تعدادي مشاورين نظامي رئيس جمهور از قرارگاه عملياتي غرب وضعيت جديدي را بوجود آورد  

ـ معزول شدن شهيد علي صياد شيرازي از فرماندهي عمليات غرب و محدود شدن 

 مسئوليت ايشان فقط در محدودة كردستان 

ي به ـ عزل شهيد علي صياد شيرازي از كلية سمتها و حتي تنزيل درجه از )سرهنگ

 سرگردي( و منتسب شدن به ستاد مشترك

شروع جنگ تحميلي و فعاليتهاي شهيد صياد شيرازي در سپاه پاسداران مسائلي است ـ 

كه مي تواند به كتابهائي كه در اين زمينه نوشته شده است مراجعه نمائيد ولي مختصراً عرض 

تا  54از اوايل ارديبهشت ماه هاي كوبنده رزمندگان اسالم بر عليه ضد انقالب  شود عمليات مي

فرماندهي شهيد صياد شيرازي تا رسيدن به سردشت و آزادسازي ه اواخر شهريور ماه ب

رفت كه بساط ضد انقالب در كردستان برچيده شود، متأسفانه با  شهرهاي عمده كردستان مي



صدر و ن نظامي بني اليبرالها و سعايت تعدادي از كوته فكران و مشاور كارشكني از طرف

ماه  مخالفين رشد سپاه پاسداران موجب اين گرديد كه طي دو حكم به فاصله كمتر از يك

هاي مشترك قرارگاه غرب و  شهيد صياد شيرازي از كار بركنار و عمالً فعاليت عمليات

كيلومتر مرز و  1211از سوي ديگر با تجاوز عراق به بيش از  .هاي تابعه آن تعطيل گردد قرارگاه

هاي غرب ن كشور را متوجه جبههرها و بخصوص محاصره آبادان توجه همه مسئوالتصرف شه

به همين  .و جنوب نموده و همه توان رزمي مملكت صرف جلوگيري از تجاوز عراق گرديد

فرصت تازه اي براي جان گرفتن و تجديد سازمان ضد انقالب در كردستان  جهت مجدداً

 .بود همراهشتيباني مستقيم و آشكار و بالمانع عراق نيز بخصوص اينكه اين بار با پ .بوجود آمد

ولي بايد توجه داشته باشيد كه رزمندگان اسالم در منطقه كردستان با وجود همه مشكالت و 

هاي بدست آمده محافظت نمايند  ها توانستند با تمام توان خود از دستاوردها و موفقيتيينارسا

هاي محدود و كوچكي را اطراف پايگاههاي خود  عملياتو گاهاً با تحمل تلفات و ضايعات 

 54هاي بزرگ و كوبنده تابستان سال  ديگر از آن عمليات . اماجهت تأمين بيشتر انجام دهند

هاي ديگر لشكرهاي ارتش و  و تعدادي از گردان 21،23، 64با وجود لشكرهاي  .خبري نبود

علت عدم وجود يك ه ژاندارمري بهاي  افزايش برادران سپاه و بخصوص فعال شدن يگان

قرارگاه مشترك و ايجاد تمركز قوا و قدرت هر روز شاهد تلفات قابل مالحظه اي در منطقه 

ضد انقالب با تصرف كامل شهرهاي اشنويه و بوكان درصدد تقويت نيروهاي خود و عضو  .بوديم

ت تصرف مجدد هاي بزرگ جه گيري و آموزش اعضاي جديد خود در تهيه و تداركات عمليات

شهرهاي ديگر بود تا اينكه با عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا و رأي مجلس بر بي كفايتي 

ايشان از رياست جمهوري و فرار مفتحضانه بني صدر با مسعود رجوي به فرانسه وضع جديدي 

 با انتخابات دور دوم رياست جمهوري، شهيد رجائي به رياست جمهوري .در كشور به وجود آمد

انتخاب گرديد. اين شهيد بزرگوار در همان ابتداي رياست جمهوري به منظور رسيدگي به امور 

جنگ و همچنين مقابله با ضد انقالب بخصوص اينكه حاكميت در شهر اشنويه و بوكان از 

با شناختي كه قبالً از  61كنترل جمهوري اسالمي خارج گرديده بود در نيمه دوم مرداد سال 

رازي داشت از ايشان دعوتي به عمل آورد تا در يك جلسه خصوصي مسائل شهيد صياد شي

قول معروف در اين زمينه مشورتي بشود. خداوند به اين ه كردستان مورد بحث قرار گيرد و ب



نيز توفيق شركت در اين جلسه را به همراهي چند تن از  -سرتيپ سيد حسام هاشمي - حقير

ن جلسه پس از بحث و بررسي از طرف شهيد پيشنهاد دوستان نزديك شهيد داده بود. در آ

برقراري قرارگاه مشترك ارتش و سپاه در منطقه آذربايجان غربي داده شد كه شهيد رجائي 

اين پيشنهاد را پذيرفتند و دستور فرمودند طي حكمي مجدداً درجه سرهنگي به شهيد صياد 

  داده شود و به سمت فرماندهي قرارگاه منصوب شوند.

در اينجا خاطره اي را از اين جلسه پربركت يادآوري نمايم و شما  1خواهمزه مياجا

مقايسه كنيد با جلسه مشابهي را كه حدوداً در يكسال و چهار ماه گذشته )دوّم ارديبهشت 

( در همين مكان با رئيس جمهور بني صدر در همين رابطه مسائل كردستان 54ماه سال 

يعني  1311صبح بود و هر دو جلسه تا ساعت  11د ساعت داشتيم. شروع هر دو جلسه حدو

يك ساعت بعداز ظهر با صرف نهار بطول انجاميد  منتهي در جلسه باشهيد رجائي چند 

دقيقه قبل از اذان ظهر با اينكه صحبتهاي جلسه نيمه تمام بود جلسه را با صلواتي موقتاً 

به  امامت ايشان پيدا كرديم ولي در  تعطيل نموده و ما هم توفيق انجام نماز ظهر و عصر را

جلسه با بني صدر توجهي به اين مسائل نبود بلكه ما نماز ظهر و عصرمان را به هنگام پايان 

جلسه در يكي از اطاقها بطور جداگانه برگزار كرديم. شما بدانيد كه شهيد رجائي و شهيد 

 شتند. صياد شيرازي  اعتقاد عجيبي به انجام فريضه نماز اول وقت دا

و اما برگرديم به موضوع مورد  بحث، شهيد صياد شيرازي در بعدازظهر همان روز كه از 

جلسه رئيس جمهور رجائي برگشتيم ستاد موقتي را در يكي از اطاقهاي منزلش در لويزان 

داير نمود قبل از اينكه دستور شفاهي رئيس جمهور به ارتش و سپس به نيروي زميني و از 

شان ابالغ گردد، هر كدام از دوستان را مأمور انجام كاري نموده و طي نامه و آن طريق به اي

تلفنگرام تعدادي از دوستان شناخته شده را از طريق نيروي زميني و يگان مربوطه به تهران 

دفتر كار موقت منزلشان احضار نمودند، نام تعدادي از آنها را كه به خاطر دارم ذكر مي كنم 

خراسان با  77وچك زداه و جناب سرهنگ ابوالقاسم جاوداني از لشكر جناب سرهنگ علي ك

حمزه و دوستان خودمان كه در تهران بودند. بدين ترتيب   21شهيد آبشناسان از لشكر 

ساعت بعد در تهران تشكيل شد و به سرهنگ جاوداني دستور  41اولين جلسه رسمي ستاد 
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 64ايد و محل قرارگاه را در منطقه لشكر داده شد ظرف همان روز به طرف اروميه حركت نم

ساعت خود را به اروميه برسانند البته ظرف همين  41شناسائي نمايد و بقيه آقايان بعد از 

چهار روز دوستان در تهران كارهاي مقدماتي تشكيل قرارگاه را با تجربه اي كه از قبل 

مشترك ارتش و سپاه بنام داشتند فراهم نمودند و درست رأس روز مقرر قرارگاه عملياتي 

قرارگاه حمزه سيد الشهداء با توجه به سابقه كار در كردستان و همراهي و همكاري بي نظير 

شهيد مهدي باكري  ـو مخلصانه برادران سپاه پاسداران بخصوص شهيد محمد بروجردي 

ه مسئوالن منطقه امام جمعه محترم اروميه حجت االسالم حاج آقا حسني، استاندار منطق

جناب آقاي ابراهيمي و فرمانده ناحيه ژاندارمري جناب سرهنگ نجفدري تشكيل گرديد 

قابل ذكر است امام جمعه حجت االسالم حسني براي اولين بار كليه نيروهاي مسلح  خودش 

نفر بودند در اختيار اين قرارگاه قرار داد و همچنين استاندار كاربرد  51را كه بيش از 

و تداركاتي نيروهاي بارزاني را در اختيار قرارگاه قرار دادند و ستاد اين  عملياتي و پشتيباني

و  23، 21، 64طي امريه اي از نزاجا با در اختيار گرفتن لشكر هاي  2/6/61قرارگاه در تاريخ 

نيروهاي موجود در منطقه فعال گرديد و در ابتدا با انجام چند عمليات كوچك و هدايت و 

سان و برادران ارتش و سپاه زمينه همكاري و كار مشترك را بوجود فرماندهي شهيد آبشنا

روز از  44آورد سپس با انجام دو عمليات بزرگ آزادسازي شهر اشنويه و بوكان در كمتر از 

ابتداي فرماندهي شهيد صياد در شمالغرب تا زمان انتصاب و فرماندهي نيروي زميني فصل 

 د.نويني را در منطقه شمالغرب بوجود آور

در سه محور به شرح ذيل و جمعاً به  22/6/61عمليات آزاد سازي اشنويه در تاريخ 

حكومت بيش از  مدّت سه روز بطول انجاميد كه با طرح ريزي و اجراي  دقيق اين عمليات،

و نجيب اين شهر از شرّ آنان دو سال ضد انقالب دراين شهر به پايان رسيد و مردم شريف 

 گرديدند.  آزاد

محور شمالي از مسير اروميه به زيوه و سپس اشنويه نيروهاي عمل كننده مشترك  ـ1

 ارتش، سپاه، نيروهاي بارزاني 

محور مياني )شرق( از مسير نقده به اشنويه نيروهاي عمل كننده ژاندارمري و سپاه  ـ2

 شهر نقده با پشتيباني توپخانه ارتش 



  -اشنويه  نيروهاي عمل كننده ارتشمحور جنوبي از جلديان سه راهي صوفيان به  ـ3

 ي مرژاندارمري و تعدادي از جوانمردان ژاندار

در خاتمه مطلبي را هم مي خواهم به عرضتان برسانم اين است كه در مصاحبه اي كه 

در برداشت ميداني مربوط به اين عمليات با تعدادي از برادران سپاه، ارتش و  1374در سال 

ها خاطراتي از حضور مستقيم شهيد صياد شيرازي در صحنه ژاندارمري داشتيم همه آن

عملياتي بيان مي كردند، به اين طريق كه ايشان در هر سه محور مرتباً با هلي كوپتر 

سركشي و نظارت داشت و مرتباً در صحنه هاي درگيري و پيكارهاي سخت حضور پيدا مي 

روحيه مي داد و نصرت  كرد ضمن هدايت و نظارت مداوم عمليات به رزمندگان اسالم

 خداوند را متذكر مي شد.
 


