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قطعهای از آسمان

مراکز پخش:

سنندج
مجید نداف

مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور  1359شیپور نبرد حق علیه باطل

در جبهههای جنگ به صدا در آمد ،کمتر کسی گمان میبرد که

اردوگاههای جنگی در پشت جبههها و جایجای منطقه نبرد ،روزی
زیارتگاه و خانقاه عاشقان شود .اما بالفاصله پس از خاموشی آتش

توپخانهها ،آن پیر و مقتدای رزمندگان ،در پیامی این نوید را داد و
خطاب به فرزندان برومندش چنین سخن گفت«:در آینده ممکن
است افرادی آ گاهانه یا از روی ناآ گاهی ،در میان مردم این مسأله

را مطرح نمایند که ثمره خونها و شهادتها و ایثارها چه شد .اینها
ً
یقینا از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بیخبرند و نمیدانند کسی که
فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخالص و
بندگی نهاده است ،حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن

لطمهای وارد نمیسازد .و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان

6

سنندج

فاصله طوالنی را باید بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقالب و
ّ
آیندگان آن را جستجو نماییم .مسلم خون شهیدان ،انقالب و اسالم
را بیمه کرده است .خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان

داده است .و خدا میداند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست؛

و این ملتها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود .و
همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان

و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود».

و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به

سوی سرزمینهای نور رهسپار شدند .این مسافران ،میخواستند از

تکتک آن لحظات بشنوند و جایجای مناطق را ببینند تا روح و
جانشان با مردان مرد این دیار عجین شود و جرعهای از پیاله عرفان
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است ،بنوشند .و به راستی که این

دروازههای بهشت ،امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با
بوی شهیدان قوت میگیرند.

مجموعه کتابهای«قطعهای از آسمان» قصد دارد تا امر مقتدای

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آنجا که فرمودند:

«منطقه بیتالمقدس را نشان میدهید ،یک مقدار بیابان است،

معلوم است که نیروهایی بودند .اینکه شناسنامه این منطقه معلوم
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باشد ،معلوم بشود که اینجا چه اتفاقی افتاده ،چه شد که نیروهای
مسلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شروع کنند،

چطور شد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیتالمقدس

پیروز شد ،چه رنجهایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا
توانستند به پیروزی برسند ،پیروزی چطور به دست آمد ،اینجا را باید

آن کسی که میرود ،بداند .برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه

درست کنید ،یک شناسنامه منطقی ،نه کتاب مفصل».

مجموعه کتابهای قطعهای از آسمان ،شناسنامه تمام مناطق

خاطرهانگیز را پیش روی مخاطبان قرار میدهد .نویسندگان این
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان،

با یادآوری خاطرات تاریخسازان آن ،مشتاقان را به آن لحظات ناب
رهنمون باشند .امید که بتوان قطرهای از عطش زائران و مخاطبان

را برآورده ساخت.

سازمان هنری و ادبیات
دفاعمقدس

ستاد مرکزی راهیان نور
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فصلیکم

در اوج درگیریهایی که ضدانقالب در اردیبهشت 1359
در سنندج آغاز کرده بود ،یکی از رزمندگان دربارۀ چگونگی
اعزامشان به سنندج ،چنین روایت کرده است:
« قرار بود فقط  70نفر سوار شوند ،اما بچهها با آن شور و
شوق ،هر كدام يك جوري به زور خودشان را داخل هواپيما
جاي دادند .يك عدهشان با گريه و التماس ،عدهاي با داد و
فرياد و خالصه هر كدام به نحوي باال آمدند تا اينكه  70نفر
شدند  110نفر .در موقع حركت ،همگي بچهها گريه ميكردند
و درست حالت انسانهايي را داشتند كه به بزرگترين آرزوها و
موفقيتهاي زندگيشان رسيدهاند .فكر نميكنم تاريخ به خود
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ديده باشد كه جوانهاي يك ديار ،براي شهادت بيتابي نشان
داده و از يكديگر سبقت بگيرند .در حالي كه پرواز بعدي فردا
صبح بود و بقيۀ بچهها را ميآورد ،اما برادرها همين يك شب را
هم طاقت نميآوردند .باور كنيد اگر هواپيما جا داشت ،بقيه هم
هر طوري شده بود ،سوار ميشدند.
هواپيما پر شده بود ،ولي خلبان به هيچ وجه حاضر نبود
پرواز كند و رفته بود زير سايۀ بال هواپيما نشسته بود .ناچار به
اتفاق سرپرست گروه پيش وي رفته و از او خواهش كرديم كه
بيايد و هواپيما را به سوي مقصد حركت بدهد .برادر خلبان كه
افسر نيروي هوايي جمهوري اسالمي بود ،در مقابل اصرارهاي
ما جوابداد« :روي كول من كه سوار نميشويد ،اگر امكانش
براي من بود ،حاضر بودم هر  200نفرتان را با يك پرواز ببرم.
ولي هواپيما كشش بيش از  70نفر برايش خطرناك است و
امكان دارد سقوط كند .من دلم براي خودم نميسوزد ،هواپيما
هم جهنم ،اما حيفم ميآید از شما پاسدارها كه هر كدام به
اندازۀ  10نفر از ما ارزش داريد».
با اينكه عرق خجالت از تعريف و تمجيدهاي برادر خلبان
بر پيشانيمان نشسته بود ،به اصرارهاي خودمان ادامه داديم،
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اما او به هيچ وجه نميپذيرفت .باالخره من از او خواهش كردم
خودش بيايد و با بچهها صحبت كند .قبول كرد و بلند شد
و به راه افتاد .همين كه در دهانۀ در هواپيما ظاهر شد ،به
يكباره بچهها كه هر كدام مشغول صحبت با بغلدستي و بعضي
در حال سرود خواندن و عدهاي هم در حال مطالعه بودند،
نگاههايشان برگشت و روي صورت برادر خلبان خيره شد.
سكوت عجيبي برقرار شد .فقط صداي نفسهاي افراد بود
كه شنيده ميشد .چشمهاي برادر خلبان در نگاههاي نگران و
پيام-دار پاسداران گره خورده بود و او با تعجب نگاهش را روي
جمعيت ميچرخاند .نميدانم آن افسر مؤمن در اين چهرهها
چه چيزي ديد كه اشك در چشمانش جمع شد و رويش را
برگرداند و با قدمهاي تند از ما دور شد.
سرپرست گروه ميخواست به دنبالش برود كه من دستش
را گرفتم و گفتم « :احتياج نيست ديگر دنبالش بروي ،او
تصميمش را گرفته».
آري،تصميمشراگرفتهبود.آمدوگفت«:توكلبهخداميپريم».
موتورهاي هواپيما روشن و از زمين بلند شد ...عقربهها
ساعت  7را نشان ميداد .از پنجرۀ هواپيما به بيرون خيره شدم.
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هوا تقريباً تاريك شده بود 5 .دقيقه ديگر گذشت ،اما ديگر
طاقت نياوردم و بلند شدم و خود را به كابين خلبان رساندم و
گفتم « :مگر قرار نبود قبل از ساعت  7برسيم ،پس چرا هنوز
توي آسمان هستيم».
در جوابم گفت« :فرودگاه (سنندج) را گم كردهايم و داريم
دور ميزنيم كه پيدايش كنيم ،اگر تو اين دور هم پيدا نكنيم،
برميگرديم».
خيلي ناراحت و عصباني شدم و به فكر فرو رفتم .ناگهان
صداي فرياد كمك خلبان رشتۀ افكارم را پاره كرد« :فرودگاه
را پيدا كرديم».
مرا بغل كرد و بوسيد و گفت « :انشاءاهلل كه موفق بشويد».
هواپيما به سرعت به آخر باند نزديك ميشد و در همين
حين ،د ِر عقب خود را نيز باز كرده بود .برادران پاسدار به سرعت
پياده شدند .به محض پياده شدن ،صداي رگبار اسلحه-هاي
مختلف را به گوش شنيدم .هنوز چند قدمي ندويده بوديم
كه چند انفجار پيدرپي و مهيب رخ داد .همۀ بچهها بالفاصله
زمينگير شدند .به طرف محل انفجار دويديم و ديديم كه يكي
از پاسدران از پشت بر روي زمين افتاده و از بدنش خون جاري
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است .او با اينكه به پا و شكمش تركش خمپاره خورده بود،
ميخنديد و تازه ما را هم دلداري ميداد.
هواپيما به طرف باند پرواز رفت؛ در حالي كه قسمت اعظم
1
وسايل تداركاتي و دارويي ما در درون آن جا مانده بود».
سنندج ،مركز استان كردستان ،در شمالغرب ايران قرار
گرفته است .اين شهر در سرشماری سالهای  1355و مهر
 1365به ترتيب  95872نفر و  204537نفر جمعيت داشته
است .سنندج در محاصرۀ تپهها و بلنديهاي متعدد قرار دارد
و از شمال ،جنوب ،شرق و غرب به ترتيب به شهرستانهاي
ديواندره ،كامياران ،قروه و مريوان محدود ميگردد .برآمدگيها
و بسترهاي داخل شهر ،در سالهاي  1359به بعد ،تا باالترين
نقطه ،با اماكن مسكوني و مراكز تجمع انساني پوشيده شده
است .اين برآمدگيها و بلنديها ،تا مركز و حاشيۀ شهرستان
سنندج امتداد يافته است .كوه آبيدر بزرگ با  2546متر،
مرتفعترين بلندي از اين رشته كوهها عامل مهمي در زيبايي،
آب و هواي سالم و با طراوت شهر است.
 .1لحظههای یک پاسدار ،محسن محمدي ،تهران ،واحد تبلیغات و انتشارات سپاه
پاسداران ،1366 ،صص  14ـ 13
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گردنۀ آريز و گردنۀ صلواتآباد ،در پستترين نقطۀ رشته
كوههاي ياد شده ،قرار دارد .سطح ارتفاع صلواتآباد در مسير
جادۀ قروه ـ سنندج 1200 ،تا  1500متر ميباشد .در سال
 ،1359اين جاده و جادۀ سنندج ـ مريوان ،فاقد آسفالت بود.
تنها جادۀ آسفالت منتهي به شهر ،راه اصلي بود كه از كرمانشاه
واقع در  130كيلومتري جنوب ،تا سقز  193كيلومتري
شمالغربي شهر ،امتداد داشت.
از آنجا كه سنندج نسبت به سطح دريا بالغ بر 1495
متر اختالف و در منطقهاي كوهستاني جاي دارد ،داراي آب و
هوايي سرد و نيمهخشك است .رود دائمي و مهم قشالق كه
از كوههاي شمالشرقي شهر سرچشمه ميگيرد ،براي سرازير
شدن به گاورود ،از سه كيلومتري حومۀ شهر عبور و در اين
مسير نواحي شرقي شهر را آبياري ميكند.
شهر جدید سنندج ،در زمان شاهصفی (دورۀ صفویه)،
به امر سلیمانخان اردالن بنا شد .وی قلعۀ حکومتی را در
باالی تپهای مشرف بر شهر بنیان نهاد و مسجد و بازار و دیگر
عمارتها را در اطراف آن بنا کرد .این تپه در حال حاضر محل
باشگاه افسران سنندج است.
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باشگاه افسران ،در بلندترين نقطه ،در وسط شهر سنندج
قرار دارد كه به ساير نقاط مانند بازار ،پادگان ،راديو و تلويزيون،
استانداري ،محلهها و خيابانها ،ميادين اصلي و مسجد جامع
مشرف بود و مناسبترين محل براي ديدهباني كل شهر
و ابتداي راههاي سنندج به كامياران ،قروه و سقز محسوب
ميگرديد .اين محل که با مساحتي مناسب ،تقریباً بر سهچهارم
شهر سنندج مسلط بود ،از سمت شرق در جوار ميدان انقالب و
ساختمان ستاد فرماندهي لشكر  28كردستان و از طرف غرب
در زاويۀ دو خيابان امام خمينی(ره) و فردوسي واقع شده است.
در رژیم گذشته ،باشگاه افسران مركز رفاهي و تفريحي
عناصر بلندپايۀ نظامي مستقر در شهر بود .باشگاه افسران،
چه قبل از زماني كه به مقر سپاه پاسداران انقالب اسالمي
تبديل گردید و چه بعد از آن كه به ارتش جمهوري اسالمي
ايران تحويل شد ،همواره در امنيت شهر و تضعيف حاكميت
گروههاي مسلح غيرقانوني ،نقش تعیینکننده ايفا نموده است.
در سال  ،1357مردم سنندج نیز همگام با دیگر مردم
ایران در براندازی نظام سلطنتی و برقراری نظام جمهوری
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اسالمی مشارکت داشتند .پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز
با حمایت نکردن از گروههایی که به بهانۀ کسب خودمختاری،
مناطق کردنشین را ناامن کرده بودند ،نظام جمهوری اسالمی
را تقویت کردند.
«نخستین درگیری در سنندج ،در اواخر اسفند  1357آغاز
شد که با خویشتنداری مردم مسلمان کرد و همراهی آنها با
نظام نوپای جمهوری اسالمی در اوایل فروردین  1358خاتمه
یافت .اما شورشیان ،با وجود به دست آوردن امتیازهای فراوان،
زیادهطلبی نموده ،مردم را تحتفشار قرار دادند :اقامۀ نماز در
مسجد جامع را تعطیل کردند ،پاسداران را از شهر بیرون کردند،
به ستون ارتش کمین زدند و ...این وقایع سبب شد که برای
پاکسازی سنندج تصمیم جدی گرفته شود و سرانجام طی 22
روز درگیری از  4تا  26اردیبهشت  1359این شهر پاکسازی
و آشوب دوم نیز خنثی گردید .سپس با پاکسازی جادههای
ارتباطی ،امنیت شهر افزایش یافت.
دو ماه بعد از آخرین پاکسازی ،تجاوز سراسری ارتش عراق به
استانهای مرزی ایران و از جمله کردستان آغاز شد و شهرهای
مرزی مورد تجاوز زمینی قرار گرفتند .در طول جنگ تحمیلی،
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سنندج بارها بمباران شد که  268شهید و  174مجروح به
جای گذاشت .فاجعهبارترین بمباران در  28دی  1365روی
داد .در این حادثه 8 ،بمبافکن عراقی با بمباران سنندج 220
تن را شهید و  123تن را مجروح کردند.
برای یادبود شهدای این حمله ،در دامنۀ کوه آبیدر ،بوستان
بزرگی به نام باغ شهدای  28دی احداث شده است .شهدای
سنندج تنها مربوط به جنگ تحمیلی نیستند و از آغاز انقالب
اسالمی ،در مجموع  1455تن در سنندج به دست گروههای
1
شورشی و بر اثر بمبارانهای عراق ،به شهادت رسیدهاند».

 .1راهنماي مناطق جنگي و پدافند داخلي كردستان ،رضا صادقی ،انتشارات مركز
مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه1385 ،
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2

فصلدوم

مردم مسلمان سنندج با برپايي تظاهرات در اواخر سال ،1357
نقش مؤثري در پيروزي انقالب اسالمي ايفا كردند .آنها همواره
در طول انقالب ،با تأكيد بر اسالمي بودن انقالب و رهبري امام
خميني(ره) ،با مردم ساير نقاط كشور همراه بودند.
اما کمی پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ورود و توليد
واژگاني جديد در مناطق کردنشین ،همچون ملت و خلق ُكرد،
ستم مضاعف ،خودمختاري ،حق تعيين سرنوشت و ...حامل اين
پيام بود كه به زودي جرقۀ تنشهاي قومي در سنندج روشن
ميشود و طرح مطالبات جديد از سوی جريانهاي مخالف
انقالب اسالمي و حمايتهاي همسايۀ غربی از جداييطلبان
ُكرد ،به انفجاري سهمگين تبديل خواهد شد.
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نخستين آشوب در جنوب ناحيۀ كردنشين ايران 35 ،روز
پس از پيروزي انقالب اسالمي در سنندج رخ داد:
«در تاریخ  ،1357/12/27در پی بروز اختالف بین دو کمیتۀ
انقالب اسالمی به مسؤولیت احمد مفتیزاده و حجتاالسالم
صفدری و نیز انتشار شایعۀ انتقال گندمهای سیلوی سنندج به
قم که سه کشته و مجروح حاصل آن بود ،گروههای ضدانقالب
به تحریک عواطف مردم پرداختند و پادگان لشکر  28و پایگاه
ژاندارمری را محاصره کرده و به ساختمانها و مراکز دولتی ،از
جمله کمیتۀ صفدری هجوم بردند .در حمله به پادگان که با
هدف غارت تجهیزات آن برنامهریزی شده بود ،برادران متعهد
ارتش و پاسداران اعزامی از کرمانشاه و نیز سرلشکر قرهنی
رییس ستاد مشترک ارتش ،مانع از سقوط پادگان شدند.
در پی بروز این بحران که در مجموع  500مجروح و
 99کشته باقی گذاشت ،هیأت اعزامی امام خمینی(ره) به
سرپرستی آیتاهلل بهشتی ،حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی،
داریوش فروهر ،هاشم صباغیان ،ابراهیم ایزدی ،سجادی ،صدر
حاجسیدجوادی و ابوالحسن بنی صدر ،روز اول فروردین 1358
وارد سنندج شدند .هر چند این هیأت ،پس از سه روز مذاکره و
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رسیدن به توافقاتی با طرفهای درگیر و متنفذین محلی ،موفق
شد با صدور اطالعیۀ هفت مادهای آرامش را به شهر بازگرداند،
اما به نظر ميرسيد اين آرامش ثبات و تداوم نداشته باشد.
آشوب مرداد  1358در پاوه ،نيت پنهان تجزيهطلبان را
آشكار كرد .پيرو غائلۀ پاوه ،گروههاي مسلح سنندج را نيز به
آشوب كشيدند و با سنگربندي خيابانها ،به نيروهاي پاسدار
و ارتش حمله كردند و بار ديگر پادگان شهر را به محاصرۀ
خود درآوردند .آنها يك واحد از نيروهاي اعزامي به سنندج
را خلعسالح كرده و تجهيزاتشان را به غارت بردند .هنگام
محاصرۀ پادگان ،امام خميني(ره) به نيروهاي مسلح فرمان
1
دادند كه از سقوط و خلعسالح پادگان جلوگيري كنند».
در قسمتی از متن پیام امام خمینی(ره) چنین آمده بود:
«الساعه خبر رسيد كه در سنندج حزب دموكرات ،ارتشيها
و سازمانهاي آنان را محاصره كردهاند و اگر تا نيم ساعت ديگر
كمك نرسد ،اسلحهها را ميبرند .و از مسجد سنندج به ما
اطالع دادند كه حزب دموكرات زنهاي ما را به گروگان بردهاند.
اكيدا ً به قواي انتظامي دستور ميدهم به پادگانهاي مراكز
 .1راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی کردستان
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ابالغ كنند كه با قدرت كافي به طرف سنندج حركت كنند و
با شدت اشرار را سركوب نمايند .پاسداران انقالب در هر محلي
هستند ،به مقدار كافي به طرف سنندج و تمام كردستان با پل
هوايي بسيج شوند و با شدت تمام اشرار را سركوب نمايند.
تأخير ولو به قدر يك ساعت ،تخلف از وظيفه و به شدت تعقيب
ميشود .از ملت ايران ميخواهيم كه مراقب باشند ،هر يك از
اين مأمورين تخلف كردند ،فورا ً اطالع دهند .من انتظار دارم كه
تا نيم ساعت ديگر از قواي انتظامي به من خبر بسيج عمومي
1
برسد».
اين بار نيز نيروهاي سپاه ،ارتش و ژاندارمري و پاسداران
همراه دكتر مصطفي چمران به پاكسازي سنندج پرداختند.
کمی بعد ،به دنبال شکست سخت گروههای مسلح غیرقانونی،
به کشور عراق متواری شدند .آنها متوجه شدند نظام جمهوری
اسالمی با اتکا به موقعیت انقالبی و مردمی خود ،قادر است هر
مانعی را از سر انقالب بردارد .بنابراین ،با هدف سازماندهی
مجدد نیروها و تقویت تجهیزات خود ،پیشنهاد مذاکره برای
حل مسالمتآمیز مسألۀ کردستان را مطرح کردند .دولت
 .1روزنامۀ جمهوري اسالمي1359/5/29 ،
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موقت با این پیشنهاد موافقت کرد و وزیر مشاور دولت موقت
در مهر  1358برای مذاکره راهی کردستان شد.
« این هیأت پس از مذاکره به تهران بازگشت و گزارش
فعالیت خود را به امام خمینی(ره) ارائه داد .با این همه ،امام
در پیامی خطاب به مردم کردستان ،به حق ادارۀ امور داخلی و
محلی برای تمامی قشرهای ملت و از جمله برادران کرد تأکید
کردند .رهبران گروههای تجزیهطلب ،ضمن سوء برداشت از پیام
امام ،مجددا ً بر موضوع خودمختاری کردستان تأکید کردند و
اعالم نمودند طرح هیأت حسننیت ،مقاصد خلق کرد را تأمین
نمیکند و مبارزۀ خود را تا دستیابی به خومختاری کامل ادامه
خواهند داد؛ مسألهای که مورد رضایت مردم مسلمان کردستان
1
نبود».
این گروهها بالفاصله خواهان خروج سپاه پاسداران از شهر
سنندج شدند .هیأت حسننیت نیز مقرر کرد در هر شهری که
امنیت آن برقرار شد ،سپاه پاسداران آن شهر را ترک کند.
«بروجردی دو تا سفر انجام داد که از جمله به سنندج
رفت .در داخل پادگان نشسته بود که یک راهپیمایی بزرگ در
 .1راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی کردستان
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شهر انجام شد .بروجردی گفت به سطح شهر برویم و ببینیم
راهپیمایان چه میگویند .او به همراه دو یا سه نفر دیگر به
سطح شهر رفت و به عنوان یک فرد مصلح ،مسیحوار با آنان
صحبت کرد .عدهای میگویند او را هو کنید ،بگیرید ،بزنید و...
عدهای هم میگویند بگذارید ببینیم چه میگوید .از خودش
شنیدم که با یک بلندگوی دستی ،هشت دقیقه با مردم صحبت
کرده است؛ مبنی بر اینکه ما همۀ مردم در ظلم و ستم بودیم،
ولی االن نظام جمهوری اسالمی حاکم شده ،باید ببینیم چه
ت و وظیفهمان در مقابل این
کاری میتوانیم انجام دهیم ،اولوی 
نظام چیست ...و اینکه شلوغ کنیم و راهپیمایی راه بیندازیم و
دولت را تحتفشار قرار دهیم ،چیزی عاید ما نمیشود .عدهای
در وسط جمعیت ،بحثهای مختلف را پیش کشیدند و برخی
این صحبتها را نپذیرفتند که تعداد آنها در حدود 150نفر بود.
سپس ایشان ادامه داده بود که امروز مقابلۀ مسلحانه با نظام
جمهوری اسالمی ،حکم محاربه دارد و ما نباید وارد این صحنه
شویم ،بنده توصیه میکنم اگر حرفی دارید ،با نمایندگان ما
مطرح کنید.
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ایشان وقتی اینها را بیان کرد ،عدهای شروع به پچپچ
کردند ،عدهای پراکنده شدند و عدهای هم بلند شدند و گفتند
شما دروغ میگویید ،و اوضاع را به هم ریختند و عدهای دیگر
با هم درگیر شدند .خالصه آخر کار حدود  40نفر ماندند.
بروجردی گفت بسمهتعالی ،هر کس اوضاع را متشنج کند،
حکم محارب دارد .عدهای گفتند نه ،آنها نمیتوانند تیراندازی
و کسی را دستگیر کنند.
ایشان به من گفت که به هفت نفر از نیروهای سپاه گفتم
چند تیر هوایی شلیک کنید .هنگامی که تیر هوایی شلیک
کردیم ،آنها به سمت ما حمله کردند .یک تیر به پای شخصی
خورد و این قضیه تمام شد.
شب در پایگاه قضیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند.
یک گروه گفتند آقا این چه کاری بود که انجام دادی ،ما
نمیتوانیم از موضع ضعف برخورد کنیم ،برای چه باید سخنرانی
کنیم و ...گروه دوم هم گفتند واویال ،تیراندازی شد و...
با این جو ،بروجردی به تهران و پادگان ولیعصر(عج) آمد.
یک پیشنهاد مکتوب تهیه کرد و به شورای انقالب و ستاد
مرکز (سپاه) فرستاد .عنوان نمود ما به این نتیجه رسیدیم که
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به کردستان برویم و برای اولین کار ،یک بررسی انجام دهیم و
بعد صف ضدانقالب را از مردم جدا کنیم .خوب باالخره مردم به
انقالب وفادارند و حاکمیت را میخواهند .مردم دنبال جمهوری
اسالمی هستند و ما با کمک مردم ،میتوانیم کارها را انجام
1
دهیم».
بدينترتيب ،در ناحيۀ كردنشين ايران ،رویکرد تازهای
حاصل از تجربيات تلخ و شيرين روزهاي سخت گذشته شكل
گرفت .در رأس نيروهاي انقالبي ،محمد بروجردي پرچمدار این
رویه و رویکرد بود .او داوطلبانه ،به همراه جمعي چهل نفره ،پا
در منطقۀ آشوبزدۀ كردستان نهاد.
«با حمله به پادگان سنندج ،امام(ره) فرمانی را صادر کرد
که این فرمان ضربۀ بزرگی به نیروهای دشمن وارد کرد و
باعث شد حساب کار دستشان بیاید .ملت ،خیلی گسترده به
کردستان هجوم آوردند .آنقدر زیاد که مث ً
ال یکدفعه 1000
نفر به مهاباد ،هزار نفر به پاوه و سردشت رفتند .اص ً
ال کسی قادر
نبود اینها را تدارک کند .با این عمل ،دشمن به طور کلی کنار
 .1مرکز مطالعات توسعۀ امنیت پایدار ،مدیریت منابع انسانی ،مجری :ابوالقاسم
شکری( 1387 ،پروژه شهید بروجردی)
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کشید و وارد دو عملیات شد؛ یکی عملیات سیاسی و دیگری
عملیاتنظامی.
پس از آن ،ضدانقالب میآمد ارتفاعات را میگرفت و
بچههای ما را قتلعام میکرد .این در رأس نظام اثر میگذاشت.
به این صورت ،اینها به دولت بازرگان فشار میآوردند که مسألۀ
کردستان نظامی نیست ،بلکه سیاسی است .یعنی اگر شما در
کردستان نظامی برخورد کنید ،هر چه بجنگید ،به جایی
نمیرسید و باید با ما کنار بیایید و به طور نسبی هم موفق
بودند .بازرگان آن موقع بالفاصله مصاحبههای پیدرپی ترتیب
میداد و میگفت مسأله کردستان نظامی نیست و با این حرف
1
میخواست بگوید امام(ره) اشتباه کرده است».
با این شیوه ،گروههای ضدانقالب دوباره به صحنه آمدند
و سنندج بار دیگر آبستن حادثهای غمناک گشت .این حادثه
ت  )1359هر چند میتوانست نتایج تلخی
(حوادث اردیبهش 
دربرداشته باشد ،اما با دالورمردی جوانان این دیار ،به حماسهای
تبدیل شد که بر تارک شهر سنندج همچنان میدرخشد .برای
 .1مرکز مطالعات توسعۀ امنیت پایدار ،مدیریت منابع انسانی ،مجری :ابوالقاسم
شکری( 1387 ،پروژه شهید بروجردی)
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درک بهتر این حماسه ،باید حوادث را از قبل از ظهور آن مرور کرد:
«عصر روز یکم دی  ،1358گروههايي از پيشمرگان حزب
كومله وارد شهرسنندج شده و در استاديوم تختي به رقص و
پايكوبي پرداختند .آنان اخطار نمودند كه بايد افراد سپاه از شهر
خارج شوند .روز  2دی ،در مذاكره با سران این پيشمرگان که
با حضور فرماندهان نظامي و انتظامي و مقامات قضايي تشكيل
شد ،آنها اعالم کردند به هر قيمتي ،ولو نابود شدن همۀ شهر،
نسبت به اخراج پاسداران اقدام خواهند كرد .آنها به اولتيماتوم
ارتش مبنی بر دفاع از مواضع پاسداران با حداكثر آتش ممكن
1
وقعينگذاشتند».
حزب دموكرات و كومله ،در سرتاسر شهر سنندج
سنگربندي كردند و اعالم نمودند اگر پاسداران تا  48ساعت
دیگر از شهر خارج نشوند ،تيراندازي و درگيري ايجاد خواهد
شد .شهر سنندج وضع غيرعادي پیدا کرد و مردم در اضطراب
و نگراني بودند .بالفاصله بازار و مغازهها تعطيل شد
«گروهها ،وجود نیروهای ارتشی و پاسدار را مانعی بر سر
 .1سند شمارۀ  ،53831مركز مطالعات ملی امنيت پايدار ،شعبۀ اصفهان (پروژۀ
شهيد بروجردي)
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راه خود میدانستند .به همین دلیل ،تبلیغات سوء خود را ابتدا
علیه سپاه متمرکز کردند .روز شنبه  8دی  ،1358دموکراتها
ساختمان رادیو و تلویزیون سنندج را تصرف کردند و در
اطالعیهای ،از هواداران خود خواستند تا با تحصن در شهر،
خواستار اخراج پاسداران شوند.
شورای انقالب با خواستۀ آنان موافقت کرد .گروههای
ضدانقالب از حسننیت مقامات جمهوری اسالمی ایران
سوءاستفاده کرده ،کوشیدند به طور کامل بر سنندج و کردستان
تسلط یابند .اما برخالف تعهد سران گروهها در برابر واگذاری
حفظ امنیت سنندج به شهربانی ،عناصر این گروهها ،پس از
خروج پاسداران ،آشکارا و مسلحانه در شهر تردد میکردند و
1
حادثهمیآفریدند».
عصر  25دی  ،1358چهار نفر از پاسداران سنندج ،براي
پرداخت حقوق پاسداران مستقر در فرودگاه ،از ستاد سپاه در
مركز شهر عازم فرودگاهشدند .هنگام بازگشت از خيابان بلوار
كه مقر حزب دموكرات در آن واقع بود و عبور و مرور را کنترل
میکردند ،متوقف شدند و از آنان خواستند تا اسلحههاي خود
 .1راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی کردستان
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را تحويل دهند .این مسير را همه روزه پاسداران طي ميكردند.
پاسداران از تحويل سالحها امتناع كردند .پس از حركت ،از
عقب آنان را به مسلسل بسته و  2نفر از آنان شهيد و  3نفر
ديگر مجروح شدند.
اين كشتار ،عمدي و آگاهانه بود .روز هشتم و نهم دي
ماه نیز گروههای ضدانقالب به باشگاه افسران که مقر نیروهای
سپاه بود ،حمله کردند .ضدانقالب  48ساعت باشگاه را زير آتش
گرفت ،اما نیروهای سپاه تسليم نشدند.
«برادران سپاه ميگويند كه به ما دستور داده بودند حتي
اگر آنها به شما حمله كردند ،شما به آنها تير نزنيد .شبها
كه به مقرهاي سپاه حمله ميكردند ،اجازۀ تير به نيروهاي سپاه
1
نداده بودند».
اوضاع کردستان وخیمتر شده بود .عدهای به دنبال راه چاره
میگشتند.
«تلفن بيت امام را به دست آورديم و از طريق خطوط تلفني
فرودگاه (سنندج) ،با حاجاحمدآقا (فرزند امام راحل) تماس
گرفتيم .ابتدا گفتيم تلفنهاي اينجا توسط حزب دموكرات
 .1سیدیحیی(رحیم) صفوی ،نوار شمارۀ  ،31065مركز اسناد دفاع مقدس سپاه
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شنود ميشود و ما مطالب مهمي داريم كه بايد به اطالع امام
برسانيم ،ما به زبان انگليسي ،فرانسوي و عربي هم ميتوانيم
مطالبمان را منتقل كنيم تا آنها متوجه نشوند .بعد از كمي
كه با حاجاحمدآقا انگليسي صحبت كرديم و ايشان متوجه
صحبتهاي ما نشد ،ايشان گفت« :سه تا خط تلفن به شما
ميدهم .با هر كدام كه توانستيد ،تماس بگيريد و به هر زباني
كه شد ،مطالب را به آنها منتقل كنيد .آنها به ما ميگويند».
يكي از اين تلفنها ،مربوط به آقاي مهندس غرضي (استاندار
خوزستان) بود .به هر حال ،ما به اين شكل مسألۀ توطئۀ خروج
اجباري پاسداران از سنندج و عواقب آن را گزارش كرديم.
قرار شد يك ساعت ديگر زنگ بزنيم .بعد از يك ساعت ،وقتي
دوباره زنگ زديم ،حاجاحمدآقا گفتند« :دوستان مسائل را به
من منتقل كردند و من به حضرت امام گفتم .ايشان فرمودند :از
دستور هيأت حسننيت (دولت) تبعيت كنيد».
پس از اين مسأله ،قرار شد اماكن داخل شهر ،جز باشگاه
افسران ،شامل فرودگاه ،كاخ جوانان ،جهاد سازندگي ،راديو و
تلويزيون و تپۀ ديدگاه را به ارتش تحويل بدهيم .براي ما خيلي
سخت بود .فرمانده ارتشي كه براي تحويل گرفتن اين مكانها
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آمد ،فردي بود به نام سرهنگ نصرتزاد .خيلي با روحيه بود.
به من گفت غصه نخوريد ،به شرفم قسم اين اماكن را تا آخرين
قطرۀ خون خود حفظ خواهيم كرد.
ما نيروهاي خود را با هليكوپتر و تجهيزات را با خود به
پادگان لشكر  28سنندج منتقل كرديم .سپاه همۀ اماكن ،به
جز باشگاه افسران را تحويل ارتش داد و به داخل پادگان لشكر
1
 28منتقل شد».
در روز اول فروردين  ،1359فرمانده وقت ستاد عمليات
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،دستوري به شرح زير صادر
كرد« :سپاه بايد به وسيلۀ هواپيما ،سنندج را تخليه و وسايل و
مهمات خود را تحويل ستاد غرب بدهد 2».باقيماندۀ پاسداران
مستقر در فرودگاه سنندج نيز تصميم به ترك منطقه گرفتند.
اما زمان زيادي به طول نيانجاميد كه اين زيادهخواهيها به
پايان رسيد و آشوبگران ،با خشونتطلبي و رفتار غيرعقالني،
تنها راههاي باقيمانده براي حل مسالمتآميز بحران كردستان
را مسدود ساختند.
 .1مصاحبۀ نگارنده با غالمرضا جاللی1387/9/15 ،
 .2سند شمارۀ  ، 63167مركز اسناد دفاع مقدس سپاه
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3

فصلسوم

گروههای ضدانقالب ،به تدريج اغلب ادارات را در اختيار گرفتند
و مسؤولينی را كه همگی ُكرد بودند ،به همكاري و تبعيت از
خود مجبور ساختند .رفتهرفته آثار ضعف اقتصادي و كمبود
مايحتاج عمومي در سطح شهر ظاهر شد .بيشترين فشارها
متوجه مردمی شد كه شايد مايل بودند با حداقل قوت و
معيشت ،به زندگي معمول خود ادامه دهند.
«نوعي هرجومرج اداري در شهر حاكم شده بود .گروههاي
سياسي حاكم بر شهر ،هر كدام براي جلب افكار عمومي و جذب
طرفداران بيشتر ،به رقابت ميپرداختند .هر چه ميگذشت،
منازعات فكري به درگيريهاي فيزيكي و جنگ قدرت بين
آنها تبديل ميشد .آنها به دليل ماهيت ماركسيستي خود ،به
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دشواري ميتوانستند توجه مردم مسلمان شهر را به خود جلب
کنند .محور فعاليتهاي آموزشي و عمدۀ تالشهاي تبليغاتي
آنها روي جوانان ،بهخصوص دختران نوجوان و جوان متمركز
بود .در عمل نيز با اختالط دختر و پسر در جريان آموزشهاي
نظامي و غيرنظامي ،سرگرميهاي كاذب در ميان آنان رواج
یافت .به طوری که يكي از پدران سنندجي ،به جناب سرگرد
(شهید) علي صياد شيرازي ،پس از دستگيري دختر جوانش
گفته بود :خدا را شكر ميكنم كه دخترم را گرفتهايد .اينها
آبروي خانودههاي ما را بردهاند .من ننگ دارم كه اين دختر
دوباره به خانوادهام بازگردد .كنترل از دست من خارج شده بود
1
و آنها توجهاي به حيثيت و آبروي خانوادگي ما نميكردند».
متدينين شهر هر لحظه در معرض دستگيري و محاكمه در
دادگاه خلقي به سر مي بردند .بهخصوص خانوادههاي آن عده
از طرفداران انقالب اسالمی كه شهر را ترك كرده بودند ،همواره
مورد آزار و اذيت و تمسخر قرار داشتند.
« دادگاه خلق آنها در ورزشگاه تختي سنندج بود .افرادي
 .1بنگرید به :ناگفتههای جنگ؛ خاطرات شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ،تدوین
احمد دهقان ،تهران ،سورۀ مهر ،1386 ،ص 53
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را كه به نظر آنها متهم بودند ،به آنجا ميبردند .به وسيلۀ
بازپرسهايي از دادگستري ،با شكنجهگرهايي از ساواك ،آنها
را بازجويي و محاكمه ميكردند و محكوم به اعدام دستهجمعي
1
مينمودند».
«معروف شبلي» از افراد پاك و داراي سوابق انقالبي ،اهل
سنندج بود كه بعد از انقالب اسالمي ،در جريان انتخابات
شوراي شهر سنندج ،از طرف مسلمانان كانديدا و به عنوان تنها
عضو مذهبي شوراي يازده نفره انتخاب شدهبود .او در مقطع
به حاكميت رسيدن گروههاي كمونيستي ،در شهر شجاعانه
ايستاد و حاضر به ترك شهر نشد .او به خاطر حفظ شعائر ديني،
توسط عوامل وابسته به گروههاي ماركسيستي دستگير و به
دادگاه احضار شد .طبق حكم قاضي ،حاضرين بايد در محوطۀ
استانداري ،از برابر او عبور كرده و آب دهان به صورت او پرتاب
مينمودند.
«مهدی ،هادی و معروف سه برادر از خانوادۀ شبلی ،در
دوران اشغال سنندج ،برای حفظ یکپارچگی سرزمین و نظام
جمهوری اسالمی بسیار کوشیدند و سرانجام معروف را در
 .1سیدیحیی(رحیم) صفوي ،مصاحبه با مجلۀ پيام انقالب ،ارديبهشت 59

سنندج

35

مسجد ترور کردند و پیکر نیمهجانش را به سردخانه بردند تا
جان سپرد .سپس مهدی و هادی را دستگیر و شکنجه کردند.
چشمهای هادی را از حدقه بیرون کشیدند و لب ،گوش و بینی
وی را بریدند .مهدی را نیز به ماشین بستند و به روی زمین،
1
این سو و آن سو کشاندند و پوست سر وی را کندند».
در اواخر عمر چهار ماهۀ هرجومرج در سنندج ،يكي ديگر
از خانوادههاي خوشنام مذهبي شهر كه بدون موضع سياسي
به نفع يا عليه جمهوري اسالمي ،سرگرم فعاليتهاي قرآني
بودند ،مورد حملۀ افراد كومله قرار گرفتند .سه برادر به نامهاي
رحمتاهلل  27ساله ،شهرام  22ساله و شهريار  17ساله از
خانوادۀ نمكي ،در محل زندگي خود در شهر بازداشت شدند.
پدر آنان از بردن ايشان جلوگيري ميكرد و حاضر نبود آنها را
بدون او از منزل ببرند .مقاومت اين پدر با رگبار مسلسل روبهرو
شد .جسم مجروح او را درون منزل انداختند و فرزندانش را به
بلنديهايسنگسياه در مجاورت ديوارۀ شرقي شهر منتقل
نمودند .بنابر اظهار شاهدان محلي ،آنان را پس از شكنجۀ فراوان
به شهادت رساندند.
ت سر
تا پايان فروردين ،1358سنندج يك آزمايش بزرگ را پش 
 .1راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی کردستان
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گذاشت :گروهکهای ضدانقالب ،با حسننيت رهبران
جمهوری اسالمی ،شبهدولت كوچك خودمختار تشکیل داده
بودند و بر كليۀ امور سنندج حاكم بودند .آنان چنان سرگرم
سياستورزي و تبليغات رواني عليه رهبران نظام شده بود كه
نان و امنيت مردم به محاق فراموشي سپرده شده بود.
به تدريج ،آمادگي مقابله با آشوبگران در درون اجتماع پراكندۀ
مسلمانان سنندجی فراهم گردید .بسیاری از مردم ،پيوسته
فرماندهان سپاه منطقۀ غرب كشور را تحتفشار قرار ميدادند تا
ي کنند.
آنان را در برابر آزار و اذيت زن و فرزندانشان يار 
محمد بروجردي ،تشكيالتي در كرمانشاه ايجاد نموده بود
تا بتواند زمينۀ جذب و سازماندهي نيروهاي مردمي مهاجر از
شهرهاي مختلف كردستان را فراهم کند .سازمان پيشمرگان
مسلمان ُكرد ،برای شناسايي عناصر وفادار به نظام جمهوري
اسالمي ايران و جذب و بهكارگيري آنها ،در پاییز  1358شكل
گرفته بود.
در همین زمان (فروردين  )1359پيوسته اخباری حاكي از
ورود سالح و مهمات از مرز عراق به داخل ايران واصل ميشد.
از این رو ،بستن سرتاسر نوار مشترك مرزي با عراق ،در دستور
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كار قرار گرفت .الزم به ذکر است که در موافقتنامه گروهها با
دولت ،بر عبارت «حفاظت از مرزها در صالحيت دولت مركزي
است» تصريح شده بود ،و نیز در روز  27فروردین  ،1359بر سر
عبور ستون ارتش از سنندج و يا حومۀ آن به سمت مرز توافق
گرديده بود .اما تبلیغات روانی گروههای ضدانقالب ،چنین القا
میکردکهگویااینستونبرایسرکوبتجزیهطلبانراهیشدهاست.
محمد بروجردي درصدد برآمد هر طور شده ،تعدادي
از پيشمرگان مسلمان كرد را به همراه ستون اعزام کند ،تا
چنانچه دامي از سوي گروهها گسترانده شده بود ،آنها
ستون را ياري دهند .نظاميان از قبول اين پيشنهاد سرباز زدند
و ترجيح دادند هيچ عنصر غیرنظامي (پيشمرگان ـ پاسدار)
ستون را همراهي نكند.
«بروجردي آگاه از عمق توطئۀ دشمن ،دستور ميدهد كه
تعدادي از پيشمرگان مسلمان كرد ،به دور از چشم ارتشيان،
اقدامات تأميني را به نحو ممكن انجام دهند .يك گروه از آنان
را به وسيلۀ هواپيما به فرودگاه سنندج اعزام ميکند تا چنانچه
ستون در مسير جاده و يا داخل شهر سنندج ،دچار حادثه شد
و يا در كمين ضدانقالب افتاد ،بتوانند به موقع كمكهاي الزم
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را بنمايند .از طرفي ،تعدادي از پيشمرگان را به سمت قروه و
دهگالن اعزام کرد تا چنانچه گروههاي ضدانقالب از سمت
گردنة صلواتآباد قصد حركت به سنندج را داشتند و به ستون
1
مورد نظر حمله کنند ،با آنان درگير شوند».
سازمان پیشمرگان کرد مسلمان با جذب نیروهای بومی
استان کردستان به سرعت گسترش یافته بود و در عملیات
پاکسازی کامیاران در  10بهمن  1358و پاکسازی سایر شهرها
شرکت کرد و در سالهای بعد نیز در پاکسازی جادههای
مواصالتی و روستاها ایفای نقش نمود .این سازمان مورد توجه
و بلکه عالقۀ حضرت امام(ره) نیز بود:
«در اواخر ادیبهشت سال  ،1359من به اتفاق محمد
بروجردی برای تأمین حقوق پیشمرگان مسلمان کرد که سه ماه
عقب افتاده بود ،به تهران رفتیم .هر ماه  7میلیون و در جمع 21
میلیون (تومان) کسری داشتیم .هر طور شده ،جماران خدمت
امام رسیدیم و از ایشان کمک خواستیم .شهید بروجردی برای
اینکه فشار کمتری روی امام باشد ،میگفت یک ملیون تومان
خودمان جور میکنیم و  20میلیون درخواست میکنیم .بعد
 .1پاياننامۀ فوقليسانس مديريت دفاعي تحت عنوان بررسي عوامل موفقيت در
عمليات سنندج ،احمد ربيعي ،1379 ،ص 97
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از اینکه ایشان گزارشی از فعالیت سازمان ارائه کرد ،امام با
خوشحالی و خیلی رضایتآمیز از ما پرسید چقدر پول نیاز
دارید؟ بروجردی  20ملیون گفت .ایشان از من پرسید مشت
شما چطور است .منظورشان این بود که آیا گشادهدستی داریم.
عرض کردم هیچ محدودیتی برای آنها قائل نیستیم .فرمودند
خب ،چقدر میخواهید؟ عرض کردم به اضافۀ هزینههای
مراسم و ضروری و مهم برای خانوادههای شهدای پیشمرگ،
 30میلیون .امام انگار که از این حرف خوشش آمده باشد،
فرمودند « :از گذشته دستتان را گشادهتر کنید ».همان موقع
آقای باهنر داشت از جلوی اتاق رد میشد .امام او را صدا زدند
و به ایشان تأکید کردند فورا ً از بانک تا نبسته است ،پول نقد
بگیرید و فرمودند  40میلیون تومان در اختیار این آقایان قرار
دهید .ایشان به بنده تأکید فرمودند هر وقت پول خواستید،
1
اطالع دهید تا تأمین شود».
این سازمان تا سال  1361که به مرور جذب سازمان بسیج
شد ،شهدای فراوانی از جمله عثمان فرشته و ...را به انقالب
اسالمی تقدیم کرد .این سازمان یادگاری از شهید محمد
بروجردی است که بر تارک انقالب اسالمی میدرخشد.
 .1مصاحبۀ نگارنده با سعید عابدینی1390 ،
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موجي از افراد مسلح ضدانقالب ،در  28فروردین 1359
در نقاط حساس شهر سنندج موضع گرفتند و مراكز مهم به
محاصرۀ كامل درآمد .جمعيت متحصن ،در امتداد خيابان
پاسداران ،خود را تا نزديكي فرودگاه رساندند .گروههای
ضدانقالب ،دور از تجمع مردم ،در درون شهر در راستاي اهداف
نظاميشان پيش ميتاختند .محاصرۀ پادگان و بهخصوص
باشگاه افسران تنگتر و تنگتر شد .خانههاي مسكوني
طرفداران جمهوري اسالمي و مسلمانان شهر مورد يورش قرار
گرفت و تمام راههاي ورودي و خروجي شهر مسدود شد.
روز بعد خبر رسید« :گروههاي مسلح قصد دارند به فرودگاه
سنندج ،محل استقرار ستون نظامي حمله كنند .سپاه سنندج
1
ظرف دو سه ساعت آينده تقاضاي نيرو كرده است».
گروههای مسلح ضدانقالب ،علیرغم نامهای مختلفی که
داشتند ،در عمل متحد بودند .از سوی دیگر ،لحظه به لحظه
فشار براي تصرف باشگاه افسران افزوده میشد .حال آنكه جز
معدودي پاسدار ،آن هم به منظور كسب اطالع از اوضاع سياسي
 .1سند شمارۀ  ،63409مركز اسناد دفاع مقدس سپاه
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و امنيتي شهر در دو مقر باشگاه و پادگان ،هنوز نيروي قابل
توجهاي از سپاه به سنندج اعزام نشده بود .زيرا طبق فرمايشات
امام(ره) ،سپاه بايد هماهنگ با فرمانده كل قوا رفتار ميكرد.
در آخرين ساعات روز ،از درون پادگان اخباري دال بر
بيصبري برخي نظاميان به گوش ميرسيد .بعضي از افسران،
تاب تحمل ناشي از اين همه تحقير و مدارا در برابر گروههای
ضدانقالب توسط هملباسان خويش را از دست داده بودند.
سرهنگ ايرج نصرتزاد فرمانده تيپ يكم لشكر  28کردستان،
طي سخنراني خود ،احساس غرور و رشادت را در جمع نظاميان
تقويت كرد و همين امر زمينهساز حركت ستون نظامي شد.
افراد نفوذي گروهها كه در جمع مزبور حضور داشتند ،فقط
جملۀ زير از سخنراني او را به بيرون منعكس ساختند« :سربازان
من نبايستي در خيابانهاي سنندج سرشان را پايين بيندازند،
1
بلكه بايد مثل شير راه بروند».
سرهنگ ايرج نصرتزاد فرمانده تيپ يكم از لشكر 28
كـردستان ،فراتر از حيطۀ مسؤوليت خـويش ظاهر شده بود .او
داوطلبانه پا در این صحنۀ خونين گذاشت .عمق كينه مهاجمان
.1تاريخزندۀكردستان،چپوناسيوناليسم،حسینمرادبيگي(حمهسور)،صص 181ـ180
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مسلح نسبت به او شديد بود؛ زيرا او قب ً
ال در شرايط حساس،
بدون واهمه و بيپروا ،هر بار رشتههاي خيانت به کشورش را در
این منطقه پنبه ساخته بود:
«گاهي فرماندهان ارشد خود را به شگفتي ميانداخت.
دستورات غلط آنها را عم ً
ال تصحيح ميكرد .اين تصميم
در عمل از هر كسي ديده نمي شد .سرهنگ وقتي هدف را
متوجه ميشد ،از راه درست آن ،به آن هدف نزديك ميشد؛
اگر چه مسألۀ عزل و يا توقيف او را در برداشت .اغلب فرماندهان
به افكار و عملكردش آشنا بودند .او را به دنبال هر مأموريتي
نميفرستادند ،و آن كساني كه صادقانه قضاوت ميكردند ،او را
1
آدمي زيرك ميدانستند».
او میرفت تا سنندج ،بلكه كردستان ايران را از بحران خارج
کند و حاكميت گروههای ضدانقالب را در شهرهاي بزرگ
كردستان و حمايت گستردهتر كشورهاي بيگانه را از آنها،
پایان بخشد.

 .1تركههاي درخت آلبالو ،علیاکبر خلیلی ،تهران ،اميركبير ،1375 ،ص 467
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فصلچهارم

رأس ساعت  6:30روز  31فروردین  ،1359ستون نظامی
فرودگاه را به سمت جادۀ خاكي كمربندي مشهور به قشالق
ترك كرد ،اما پس از عبور از حاشيۀ شمالي ارتفاع اهللاكبر
و قطع جادۀ سنندج ـ قروه ،در ساعت  8:30در ناحيۀ باغ
شيخمحمد به گل نشست .در ابتدا ،عمدۀ خودروها و تجهيزات
اصلي مربوط به گردانهاي  135و  169عبور داده شدند .بيش
از نيم ساعت از تالش براي خروج كاميونهاي پر از مواد غذايي
و توشههاي نظامي از گل و الي نگذشته بود كه گروههای
ضدانقالب ،ستون را زير آتش شديد قرار دادند.
درگيري ساعتها ادامه یافت .در اين لحظات ،گردان 135
پيادۀ هوابرد موفق شد به طور كامل از صحنۀ درگيري خارج
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شود و خود را به ابتداي جادۀ سقز برساند ،اما گردان ديگر
( )169درگير بود.
دامنۀ درگيريها از اواسط روز ،به داخل شهر كشيده شده؛
عناصر مسلح ،دورادور پادگان را زير آتش خمپاره گرفتند و از
نزديك ،آتش بيشتري به سمت باشگاه افسران روانه ساختند.
همچنين ساختمان گروهان مركزي ژاندارمري سنندج اشغال
شد و عالوه بر سرقت اموال و خواروبار ،سرپرست گروهان و
سربازان غيرمسلح به اسارت گرفته شدند .بعدازظهر دامنة
جنگ به خيابان كشيده شد و در سراسر شهر صداي تيراندازي
به گوش ميرسید.
هنوز ساعتي از غروب نگذشته بود كه جنگ مغلوبه شد و
ضدانقالب به سراغ غنائم جنگي رفت .با تالش بسيار ،كانكسها
و كاميونها را از گل خارج كردند و به شهر بردند تا تبليغات اين
ي را كاملتر كنند .اما ماجراي شهادت فرمانده ستون از
پيروز 
نکات حماسی این ماجرا به شمار میرود.
«نصرتزاد در آن لحظه بحراني ،به بهترين شكل ممكن
كه يك فرد در شرايط عادي ميتواند ديدهباني كند ،گراي
مناطقي را كه تجمع ضدانقالب در آن جاها بيشتر بود ،به لشكر
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داد .با آتش توپخانه ،تعداد بسياري از نيروهاي پياده توانستند
خودشان را به بقيۀ نيروها برسانند .ضدانقالب به سرعت عدهاي
را به سوي همان نقطهاي كه جناب سرهنگ نصرتزاد در آن
پناه گرفته بود ،فرستاد .درگيري سختي بين جناب سرهنگ
و آنان در گرفت .در آخرين لحظهها ،فرمانده تيپ به سختي
1
توانست به وسيلۀ بيسيم از پادگان كمك بخواهد».
«سرهنگ نصرتزاد كه خود و گروه همراه را در محاصره
ميبيند ،درخواست آتش توپخانه و خمپاره ميكند و مرتب به
درخواست وي پاسخ داده ميشود ...آخرين درخواست نامبرده،
اجراي آتش در محل خود و همراهانش بود؛ چرا كه ميدانست
با اجراي آتش در آن محل ،تعدادي از عناصر ضدانقالب نيز
2
كشته خواهند شد».
در ساعت  18:50خبرنگار خبرگزاري پارس اوضاع شهر را
به شرح زير گزارش كرد:
«صداي تيراندازي سالحهاي سنگين از نقطۀ درگيري كه
 . 1امیر سرتیپ احمد ترکان .بنگرید به :عمليات آزادسازي سنندج و گردنۀ
صلواتآباد ،اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و
همرزمان ،تدوین علی صدق گویا ،تهران ،ايران سبز ،1379 ،ص 110
 .2روزنامۀ كيهان1359/1/28 ،
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در شش كيلومتري سنندج است ،در شهر به گوش ميرسد.
درگيري همچنان ادامه دارد و ستون نظامي در اين نقطه
متوقف شده است .ماشينهاي امداد نيز در شهر با بلندگو از
مردم تقاضاي رساندن خون به بيمارستانها ميكنند .هر لحظه
صداي تيراندازي شديدتر ميشود؛ به طوري كه آمبوالنسها
نميتوانند به راحتي در شهر رفتوآمد كنند و مجروحان را به
مراكز درماني و بيمارستان برسانند .شهر كام ً
ال خالي شده است
1
و مردم به خانههاي خود پناه بردهاند».
گروهک كومله اعالميه داد و نوشت« :ما جلوي حركت
ستون را از اين جهت گرفتيم كه ثابت كنيم ديگر حاكميتي
به نام جمهوري اسالمي در منطقۀ كردستان وجود ندارد 2».به
همين مضمون ،اعالميهاي از طرف گروهك چريكهاي فدايي
داده شد .ضدانقالب سرمست از این پیروزی ،در سنندج عربده
ميكشيد و نيروهاي انقالب را به رويارويي فرا ميخواند .ديگر
زمان صبر و سكوت سپري شده بود.
نصرتزاد ،در آخرين لحظاتي كه در محاصرۀ مهاجمين ،زير
.1مركزمطالعاتملیامنيتپايدار،روزشمارسنندج،شعبۀاصفهان(پروژهشهیدبروجردی)
 .2خبرگزاري پارس ،شمارۀ 31
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رگبار گلوله و آتش خمپاره قرار داشت و فقط به همراه يكي دو
نفر مجروح ،منتظر به آغوش كشيدن مرگ بود ،همان روحيه
و عكسالعمل را از خود نشان داد كه چهار ماه قبل از خود
بروز داده بود .او هيچ مشروعيت و اعتباري براي عناصر مسلح
گروهها قائل نبود و از باجخواهي گروهها و باجدهي به آنها در
رنج بود .از اولين روز خروج اجباري سپاه پاسداران از سنندج،
بدون هيچ ترس و واهمهاي ،اين اعتقاد و برداشت خود را در
عمل نشان میداد .در آن روزي كه« :پاسدارها غريبانه و گريان،
هر يك كولهپشتي خود را به دست گرفته ،به طرف هليكوپتر
ميرفتند ،نصرتزاد به بچههاي پاسدار پيوست و يكيك آنها
را در آغوش گرفت تا كمي از شدت اندوه آنها كاسته شود.
او گاهي طي اين روزها ،مراسم و سخنراني صبحگاهي را
به بيرون از پادگان ميكشيد و با لباس ورزشي و بدون سالح و
تجهيزات ،به داخل شهر ميرفت .در حين ورزش ،سنگرهايي را
1
كه احزاب در شهر سنندج ايجاد كرده بودند ،تخريب ميكرد»...
در واپسين لحظات اسارت ،با اينكه تنها و مجروح شده
بود ،همچنان بر سر اعتقادات خويش پا برجا نشان داد.
 .1مسيح كردستان ،حسین فتاحی ،قم ،نشر سامير ،1387 ،ص 268
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«عالئم و آثار موجود روي بدن شهيد سرهنگ نصرتزاد،
نشانگر اين بود كه وي هنگام اسارت ،به شديدترين وجه شكنجه
شده؛ به طوري كه گردن ،فك و شانۀ او زير لگد خرد شده بود.
مهاجمين پس از دادن شكنجههاي فراوان ،او را به شهادت
1
رساندند و جنازۀ شهيد را در بيابانهاي سنندج رها كردند».
آثار شكنجه و ضربات متعدد وارده بر بدن نصرتزاد ،هر
احتمالي را در مورد نحوۀ به شهادت رساندن وي مقرون به
صحت ميكند .روزنامۀ اطالعات نيز در چهارم اردیبهشت
 1359در اينباره و نيز با اشاره به پيام بيسيمي او در آخرین
لحظات ،چنين گزارش كرد:
«در همين فاصله كه مهاجمين قصد داشتند حلقۀ محاصره
را تنگتر كنند ،سرهنگ نصرتزاد چند بار با ستاد لشكر 28
به وسيلۀ بيسيم تماس گرفت و موقعيت خود را براي آنها
تشريح كرد ،ولي مهاجمين وي را به اسارت گرفتند و او را با
خود به پايگاهشان بردند .وي از طريق بيسيم ،اين پيام را در
لحظات جانبازي براي پرسنل لشكر  28فرستاد :من سرهنگ
 .1بخشي از سخنراني سرگرد مالحيدر در مراسم يادبود شهيد نصرتزاد .بنگرید
به :روزنامۀ اطالعات1359/2/28 ،
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ستاد ،ايرج نصرتزاد ،به علت مجروح شدن و جراحات وارده،
در آخرين لحظات عمر سربازي خويش نكاتي را براي همرزمان
بازگو ميكنم :جانم فداي ايران ،درود بر رهبر انقالب ،جاويد
باد ارتش جمهوري اسالمي ايران .زنده باد فرماندهان تيپ يكم
1
لشكر  28سنندج»...
ضدانقالبیون به آن همه آزار و اذيت و حتی كشتن ايرج
نصرتزاد اكتفا نكردند و پيكرش را روز بعد ،در حالي كه سر و
دست او از عقب خودروي وانت آويزان شده بود ،در ميان شهر
گرداندند و به سرور و قدرتنمايي پرداختند ،غافل از اینكه
انعكاس اين خبر و تشديد حمالت جسورانۀ مهاجمين به مراكز
مهم سنندج ،انگيزۀ دفاع و مقابله با آشوبگران را در تهران
برانگيخت و سرآغا ِز تصميمات جديدي در سنندج و سپس
كل ناحيۀ كردنشين ايران گرديد .طبق یک گزارش «عناصر
ضدانقالب همچنين بلوز سرتيپ نصرتزاد را بر روي چوبدستي
آويزان كرده و در خيابان هاي شهر به گردش درآوردند تا به
2
زعم خود ،روحيۀ مردم را تقويت كنند».
 .1روزنامۀ اطالعات1359/2/4 ،
 .2روزنامۀ اطالعات1359/2/28 ،
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5

فصلپنجم

مهاجمين عزمشان را برای تصرف پادگان ،باشگاه افسران،
فرودگاه و مركز راديو و تلويزيون سنندج جزم کرده بودند.
تصرف پادگان ،بيش از مراكز ديگر خوفبرانگيز بود .با توجه
به اينكه اغلب مراكز نظامي در كردستان به تصرف ضدانقالب
درآمده بود ،چنانچه اين پادگان نيز به تصرف آنان در ميآمد،
سرنوشت كردستان عوض ميشد و به يقين دامنة درگيريها
به همۀ شهرهای استان كشيده ميشد.
همچنین با سقوط پادگان ،زمينۀ حضور نيروهاي بيگانه در
كردستان فراهم ميگرديد و دامنۀ تهديد عليه انقالب اسالمي
گستردهتر میشد .به همین دلیل ،نیروهای سپاه آمادۀ عزیمت
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به سنندج شدند و بالفاصله نیروهای گردان  2سپاه از تهران
راهی شد؛ يك گروهان به فرماندهي احمد اسليمي در فرودگاه
و گروهان ديگر به فرماندهي علي موحددانش در اطراف آن و
نيز كاخ جوانان مستقر گرديدند.
«وقتی گفتند بروید کردستان ،خیلی خوشحال شدیم.
یک گردان ابتدا رفتیم باختران .آنجا بروجردی در مورد
اهمیت عملیات برای ما صحبت کرد که میخواهند کردستان
را مستقل اعالم کنند ،االن سنندج ،سقز ،بانه در دست
گروههاست و در آنجا نیروها در محاصره هستند و فقط در
سنندج هفده هزار مسلح است .بعد از این توضیحات ،گردان را
سوار هواپیمای سی 130کردند .همین که وارد فرودگاه شدیم،
خمپارهها شروع شد .طوری که خلبان هواپیما فرار کرد داخل
سالن فرودگاه که با یک مکافاتی او را راضی کردند سوار هواپیما
شود تا الاقل هواپیما از بین نرود.
یکمرتبه دیدیم نگهبانان ،مقرهایی را که دستشان بود،
رها کردند که برادران سپاه آمدند ،مـا دیگر راحت شدیـم.
همانجا اسلیمی یک سری از بچهها را سازماندهی کرد و پُست
گذاشت و تیمهای اطالعاتی فرستاد منطقه را شناسایی کردند.
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هوای سنندج سرد بود .ارتشیها هم فقط به اندازۀ خودشان
پتو داشتند .شیشههای سالن فرودگاه شکسته ،اتاقها همه
داغون شده بودند .جوری بود که تا صبح خوابمان نبرد و
یکسری از بچهها سرما خوردند .بچهها جیرۀ جنگی را که
باران و گل خورده بود ،پاک میکردند و میخوردند .دو سه روز
1
غذا نداشتیم؛ طوری که شنگه و شبدر میخوردیم».
خبرهای کردستان به گونهای بود که آرامش را از همه
گرفت .گروههای دیگری نیز از دیگر شهرها آمادۀ حرکت شدند.
«در اصفهان ،دويست پاسدار آمادۀ اعزام بودند .صياد (شهید
علی صیاد شیرازی) از بين افسران مركز توپخانه و گروه توپخانۀ
اصفهان ،چهل نفر از نخبهترين افسرها را انتخاب كرد .رحيم
صفوي هم بيكار ننشست .او دو هواپيماي سي 130تهيه كرد
و نيروهاي رزمنده سوار هواپيما شدند و به سوي سنندج پرواز
2
كردند».
در كرمانشاه ،سپاه پاسداران كانون بحران را به دقت زير نظر
 .1عزیز محمدی ،مصاحبه توسط حجتاالسالم سعید فخرزاده1371/10/13 ،
 .2امیر سرتیپ سیدحسام هاشمی .بنگرید به :عمليات آزادسازي سنندج و گردنۀ
صلواتآباد ،اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و
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داشت .با اين تفاوت كه در رأس آنها محمد بروجردي ،وقایع را
لحظه به لحظه به اطالع ریيس و برخي روحانيون عضو شوراي
انقالب میرساند و از آنها كسب تكليف ميکرد.
کمی بعد ،بروجردي به اتفاق خلبان علیاکبر شيرودي و
تعدادي از پاسداران ،به همراه جمعي از دختران دانشجوي پيرو
خط امام(ره) اعزامي از سفارت امريكا ،با دو فروند بالگرد شنوك
به سمت سنندج عزيمت كردند .اگر در اصفهان «رحیم صفوي
ـ علی صيادشيرازي» سرگرم فعاليت و آمادهسازي نیروها
بودند ،در اينجا «محمد بروجردي ـ علیاکبر شيرودي» نيز
كه از كرمانشاه همديگر را يافته بودند ،نمايي از وحدت نيروهاي
انقالبي را به نمايش میگذاشتند .در چنین موقعیتی ،محمد
بروجردی همواره تأکید میکرد:
«فقط بايد طوري عمل كرد كه اين مردم رنج كشيده لطمه
نبينند .بايد كاري كنيم كه در قلب و روح آنها جا باز كنيم .ما
بدون كمك و همراهي مردم نميتوانيم كاري بكنيم ...ما مثل
جراحي هستيم كه ميخواهيم غدۀ سرطان را از بدن مريض
1
برداريم .بايد بدن را حفظ كنيم».
 .1مسيح كردستان ،صص  264ـ 263
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از دوم و سوم ارديبهشت  ،1359راههاي ارتباطي درون
شهر سنندج كام ً
ال بسته و ناامن شد و رفتوآمد بين فرودگاه و
پادگان ،به وسيلۀ هليكوپتر انجام ميگرفت.
«دو روز متوالي ،دو فروند هليكوپتر كه براي پشتيباني
عناصر لشكر در فضاي باشگاه افسران فعاليت داشتند ،در
مراجعت توسط تيربارهاي ضدانقالب ،قبل از رسيدن به
سربازخانه ساقط شدند و آتش گرفتند .خلبانان يا به گروگان
1
گرفته شدند يا به شهادت رسيدند».
بدین ترتیب ،اندک نیروهای باقیمانده در باشگاه افسران
به محاصره درآمدند .محاصره شوندگان ،طی روزهای بعد،
خالق یکی از بزرگترین حماسههای این دیار شدند؛ به طوری
که امروزه محل باشگاه افسران ،یکی از نقاط دیدنی این شهر
محسوب میشود.
وضعيت جنگي خیلی زود در شهر نمایان شد .افراد
مسلح ،در بلوار پاسداران و خيابان امام خميني(ره) ،به وسيلۀ
تيرآهن و جوشكاري بين آنها ،گوني پر از شن ،سنگ و
 .1امیرسرتیپ احمد ترکان .بنگرید به :عمليات آزادسازي سنندج و گردنۀ
صلواتآباد ،اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و
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مصالح ساختماني ،ضايعات فلزي ،اتوبوسهاي اسقاطي و
الستيكهاي به آتش كشيده شده و واژگون كردن تيرهاي
چراغ برق و چسباندن آنها به همديگر ،مانعگذاري کرده بودند.
فرياد كمكخواهی نيروهاي موجود در باشگاه افسران در بيسيم
ميپيچید و فقط به آنان وعدۀ كمك داده ميشد .مدافعان
انقالب اسالمي ميبايست پس از عبور يك كيلومتري از خيابان
امام خمينی(ره) ،موانع پيدرپي را كنار میزدند ،آتش دور و
نزديك مهاجمان كه از هر سو از در و پنجره ،پشتبام خانهها،
ساختمانهاي كوتاه و بلند ،منارههاي مساجد و تپههاي اطراف
ميبارید را فرو مینشاندند تا حلقۀ محاصرۀ باشگاه شكسته
میشد.
«در ميان آن آشفتهبازار كه هر کس به طرفي ميرفت،
نگاهم به چهرۀ مهربان ،اما پر جنبوجوش مردي افتاد كه با
عجله به سوي انبار اسلحه ميرفت .مردي الغراندام ،با ريش
خرماييرنگ بلند بود و عينكي كائوچويي كه كام ً
ال به صورتش
ميآمد .محو نگاهش بودم كه كسي صدايش كرد« :برادر
بروجردي ،پس اسلحه چه شد؟»
نگاهي به مردم اطراف انداخت و با صدايي كه همۀ افراد
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بتوانند بشنوند ،گفت« :يااهلل ،آنهايي كه اسلحه ميخواهند و
ميتوانند بجنگند ،بيايند و اسلحه بگيرند و توي شهر بروند».
افراد پير و سالخورده ،به همراه تعدادي مجروح باقي ماندند.
مات و مبهوت از اين همه همدلي مردم بودم كه ديدم آقاي
بروجردي ،جلوی در انبار سالح لشكر ،با شخصي در حال
گفتوگو است.
ـ مگر تو اصل و نسب اينها را ميشناسي كه همين طوري
اسلحه به آنها تحويل ميدهي؟
آقاي بروجردي ،با همان چهرۀ مهربان و آرام ،نگاهي به مرد
انداخت و گفت« :وقتي كه اين افراد به پادگان پناه آوردند ،يعني
هوادار جمهوري اسالمي هستند .پس هم به خاطر انقالب و هم
به خاطر خودشان بايد در امنيت شهر كمك كنند».
با خالي شدن اسلحهخانه ،آقاي بروجردي به سوي انبار
سالحها رفت و تمامي اسلحههايي را كه از ژاندارمري و شهرباني
در لشكر بود ،به هواداران انقالب داد .كار توزيع اسلحه که تمام
شد ،براي آخرين بار نگاهي به سوي مردم اطرافش كرد و با
صداي بلند گفت« :هنوز كسي مانده كه اسلحه نگرفته باشد؟»
جمعيت يكصدا فرياد زدند« :نه ،همه اسلحه داريم».
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او پس از اينكه مطمئن شد همگي اسلحه گرفتند ،با
قدمهايي محكم و استوار ،به سوي در پادگان حركت كرد:
1
«خب ،يااهلل ،بياييد به داخل شهر برويم»

 .1امیر سرتیپ سیاوش جوادیان .بنگرید به :عمليات آزادسازي سنندج و گردنۀ
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فصلششم

بالفاصله پس از حضور نیروها ،طراحی برای آزادسازی شهر
و همچنین نجات کسانی که در باشگاه افسران به محاصره
درآمده بودند ،آغاز شد .این سلسله عملیات ،از پنجم تا 25
اردیبهشت  1359بیوقفه ادامه یافت.
«تانكهاي ارتش راه افتادند؛ پاسداران هم به عنوان
محافظ تانكها .انگار تظاهرات مسلحانه خياباني است ،بچهها
بهدستفنك ،ژ 3و كالشها را گرفته بودند دستشان و در
اطراف تانك میرفتند .اين جور نبود كه بيمحابا بريزيم ،بگير و
ببند راه بيندازيم و (بيهدف) شليك كنيم و رگبار بزنيم .بيشتر
هواييميزديم.بعضيمواقعازنارنجكتفنگياستفادهميكرديم.
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همينطور كه از اين خانه به آن خانه ميرفتيم جلو ،داخل
يكي از اينها ،ده دوازده نفر دخترهاي آماده به رزم بودند
كه همه جور زباني تكلم ميكردند :رشتي گرفته تا تهراني،
اصفهاني ،تركي و كرماني .گفتند ما دانشجو هستيم ،آمدهايم
اينجا درس بخوانيم .در حالي كه اص ً
ال آن موقع دانشجو و
درسي در كار نبود .يك خانۀ ديگر ،به همين شكل با پسرها
(مخلوط) بودند.
داخل خانهها پر از اسلحه بود .در كنار بولدوزري بودم كه
در حال جمعآوري موانع بود .در همين حال ،يكي از برادران
پاسدار به نام طالقاني روي زمين افتاد .طرفش دويدم و قصد
كمك به او را داشتم .ناگهان به طرفي پرتاب شدم .بعد معلوم
1
شد كه مين منفجر شده است».
وقتي يكي از ضدانقالبيون توسط يكي از نیروها هدف قرار
گرفت ،همه اهللاكبرگفتند .بعضي سرود اهللاكبر و خميني رهبر
میخواندند .صداي سرود نیروها با صداي رگبار و انفجارها در
هم آميخت و صحنهاي پر شور و هيجان آفريده بود .این در
حالي بود كه نیروها در مشت ضدانقالب قرار گرفته بودند.
 .1روزنامۀ انقالب اسالمي1359/2/10 ،
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به تدریج و با طوالنی شدن درگیریها ،گرسنگي و تشنگي و
خستگی بر رزمندگان چيرهشد .محمدعلي قمي پاسداري 24
ساله كه با اصرار زياد به سنندج آمده بود و از وقت اعزام آنقدر
خوشحال بود كه لحظهاي تبسم از چهرهاش دور نمیشد ،با
كمترين ترس ،با فرياد اهللاكبر به سوي سنگرهاي ضدانقالب
هجومبرد تا اينكه بر اثر اصابت موشك آر.پي.جی به خودرو،
1
تمام ريو آتش گرفت و او جزغالهشد.
به دليل ابراز شهامت گروهبان باقري ،فرمانده تنها تانك
باقيمانده در صحنه ،بخشي ديگر از پاسداران قم و معدودي
سپاهيان اعزامي از تهران ،مستقيم به سمت مسجد جامع و
باشگاه افسران سرعتگرفتند.
«احمد وكيلي جلوي ما به راه خود ادامه ميداد .بچهها
يكي يكي تير ميخوردند و بر اثر آتش مستقيم يا منحني
دشمن ،شهيد يا زخمي ميشدند .وقتي به يك كوچه  6يا 7
متري رسيديم و احمد ميخواست از كوچه به سرعت عبور
كند ،تير به پاي او اصابت كرد و به زمين افتاد .ما نميتوانستيم
پيش احمد بمانيم .مجبور بوديم به پيشروي ادامه بدهيم .از
 .1مصاحبۀ نگارنده با محمد آرامش1386/12/13 ،
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پيشازظهر تا شب ،داخل كوچهاي پشت ديوار در محاصره
مانده بوديم تا اينكه هوا تاريك شد و توانستيم به پادگان
1
برگرديم».
در پي قطع كامل ارتباط تداركاتي و بيسيمي نیروها با
پادگان ،هر آن انتظار ميرفت خبر تكاندهندهاي از كشتار وسيع
آنان به گوش برسد .در ساعت  16:00گزارش و درخواستي از
سوي محمد بروجردي به تهرانرسید كه نشان ميداد احساس
نااميدي و شكست غلبه كرده و فع ً
ال بايد از شكستن كامل
محاصرۀ باشگاه افسران صرفنظر كرد .بروجردي خطاب به
مسؤول عمليات سپاه پاسداران ،پيامي به شرح زير ارسال کرد:
«هر چه سريعتر يك گردان با هواپيماي سی 130به
سنندج اعزام داريد .تعداد زيادي از برادران پاسدار زخمي
2
شدهاند ،بالفاصله يك گردان به سنندج اعزام شود».
احمد وكيلي که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود ،با همان
لباس خاكي كه آرم سپاه بر سينه داشت ،به اسارت درآمد .او
را با طنابي كه به دست و پايش بستند ،به زمين كشاندند و از
 .1دفتر خاطرات شخصی محمدحسن جعفری (حاج تقي) ،ص 3
 .2سند شمارۀ  ،40988مركز اسناد دفاع مقدس سپاه
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صحنۀ درگيري ،به سمت انتهاي خيابان شهدا تخليه کردند.
مهاجمين شايد به تصور اينكه او فرمانده پاسداران است ـ زيرا
تنها او نشاني از سپاهي بودن داشت ـ تا ماهها بعد در زندان
تحتشكنجهاش قرار دادند.
همزمان با تاريكي شب و قبل از اين كه مهاجمين موفق
شوند كشتار وسيعي از مدافعان انقالب اسالمي بر جاي بگذارند،
فرماندهي عمليات (بروجردي) نفرات خود را به استانداري فرا
خواند و جنگ در نیمهراه رسیدن به باشگاه افسران متوقف شد.
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فصلهفتم

در  9ارديبهشت  ،1359قرار شد حملۀ دیگری از دو محور
انجام شود .در محور پادگان ،رزمندگان اسالم كه طي دو روز
قبل ،از شهرهاي استان اصفهان اعزام شده بودند ،همچنین
نيروهاي اعزامي از تهران ،براي ادامۀ عمليات تا باشگاه افسران
آماده شدند .قبل از حركت ستون ،تالششد قسمتي از موانع
سر راه برچيده و مسير حركت ستون تسهيل شود.
«صبح با هدف اشغال دو ساختمان مهم ،به سمت شهر
حركت كرديم .نزديك شهر ،از طرف گلدستههاي مسجد به
سمت ما تيراندازیشد .در همين زمان ،ماشيني كه كرمي و
چهار نفر ديگر از سپاه مباركه در آن بودند ،به علت نقص فني
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از حركت بازايستاد .همۀ بچهها كه يازده نفر سپاهي و دو نفر
ارتشي بودند ،از ماشين پيادهشدند .ماشين كه مهمات زيادي
در آن بود ،با آر.پي.جي مورد اصابت قرار گرفت و سوخت.
ستون به حركت ادامه داد ،ولی هيچكس در آن گرد و غبار
درگيريها ،متوجه آنها نشد .آن سيزده نفر تنهاماندند و با
اتمام مهماتشان و هجمۀ زياد آتش از هر طرف ،توسط اسلحه
و نارنجك ،بهخصوص از پشتبامها ،همگي مجروح و بيجان
در گوشۀ خيابانافتادند .پس از آرام شدن منطقۀ درگيري،
نيروهاي جداييطلب با زدن تير خالص ،همۀ اين سيزده نفر را
1
به شهادترساندند».
بار دیگر ،از سه محور برای پیشروی ،رسیدن به نقاط
مرکزی و حساس شهر و همچنین نجات محاصرهشدگان در
باشگاه افسران طرحريزي شد:
.1تپههاي حسنآباد (و در ادامه) به سمت مسجد شريفآباد
.2تپۀ اهللاكبر به طرف سيلو ،براي بستن جادۀ صلواتآباد و
با هدف تصرف سيلو
 .3در امتداد خيابان (بلوار پاسداران)
 .1به نقل از برادر جانباز رضايي .بنگرید به :در مسير شهادت ،احمد کرمی ،نشر
محبان ،1386 ،صص  44ـ 43
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«چند عمليات شد كه ناموفق بود .از ديدگاه به (سمت)
بيمارستان توحيد ،چون آنها (مهاجمين) در جنگل كمين
كرده بودند ،بچهها توي كمين افتادند .فكر كنم زير بيست
نفر جنازههاي بچهها را نتوانستيم برگردانيم .بعد از چند روز،
خودم با داريوش چاپاري رفتم ،ديدم كه سگها تمام گوشت
ن بچهها را جويده بودند .ولي آرم سپاه را خير .اسكلت بچهها
بد 
و استخوانهاي سفيد پاهايشان باقي مانده بود .من آن شب
تا صبح گريه كردم و به درگاه خدا استغاثه كردم كه چرا بايد
1
بهترين جوانان مؤمن را ضدانقالبيون كافر اينگونه بكشند».
یکی از نقاط حساس و کلیدی ،تپههای اهللاکبر بود .این
تپهها روی فرودگاه اشراف داشتند و ضدانقالب با استقرار بر
روی آنها ،رفتوآمدها را در فرودگاه سنندج تحت کنترل
داشت.
علی موحددانش برای انجام این عملیات اعالم آمادگی کرد.
در جريان پيشروي پاسداران تا ميدان اقبال (آزادي) 12 ،نفر
شهيد و هفت نفر مجروح شدند .سرانجام رزمندگان سپاههاي
تهران ،اروميه و اصفهان ،طي زد و خوردهاي متوالي كه با دست
به دست شدن مواضع توأم بود ،وجب به وجب پيشروي كردند.
 .1مصاحبۀ نگارنده با سیدیحیی(رحیم) صفوي1386/6/29 ،
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استقرار نيروهاي سپاه تهران و اروميه در ارتفاع اهللاكبر (منبع
آب يا توس نوذر) و حضور پاسداران اعزامي از استان اصفهان
و تهران در نزديكي ميدان اقبال و تسلط آنان بر تپههاي
ت زياد و از خودگذشتگی
حسنآباد ،اتفاق مهمي بود كه با مرار 
آنها به دست آمد.
«برادر داريوش(چاپاری) گفت« :ميخواهيم تپه منبع آب و
بيمارستان را بگيريم».
خوشبختانه بدون درگيري تپه را گرفتند و اجساد شهدايي
كه حدود  7نفر بودند و آنجا شهيد شده بودند ،تخليه گرديد.
سپس يك نيروي  100نفري جهت محافظت تپه ،از گروه
اروميه به آنجا اعزام داشتيم .چون هنگام غروب بود و اين
گروه هم آموزش زياد نداشت ،فرمانده گروه مرتب پشت بيسيم
اظهار ميداشت كه براي ما نيرو و مهمات بفرستيد ،به كمك
ما بشتابيد ،ما را تقويت كنيد ،وگرنه ما تپه را رها خواهيم كرد.
تعدادي تكتيرانداز از عناصر ضدانقالب به سوي آنها تيراندازي
ميكردند .تا صبح ،اطراف تپه را با گلولههاي روشنكننده زير
1
آتش گرفتيم تا روز بعد تحكيم موضع نماييم».
تآباد،
.1امیرسرتیپسيدحسامهاشمي.بنگریدبه:عملياتآزادسازيسنندجوگردنۀصلوا 
اردیبهشت1359؛بهروایتشهیدامیرسپهبدعلیصیادشیرازیوهمرزمان،ص146

سنندج

67

فرمانده گروه پاسداران اروميه كه از جمله سپاهيان آموزش
ديده و مجرب بود ،ماجرا را اینگونه بازگو ميكند:
«آقارحيم (صفوی) آمد داخل مقر ما و گفت« :حميد كو؟»
گفتم جلسهاي داشت ،قرار شد بعدا ً بيايد .گفت به من نيرو
بدهيد تا من بفرستم داخل شهر.
يك گروه 30نفره را جدا كردم و تحويل او دادم .آقارحيم به خود
منگفت«:سريعبچههاراببربهسمتبيمارستانقانع(توحيد)».
من گفتم بايد اول منطقه را شناسايي بكنم .تا اين را گفتم،
پرسید« :شما چهكاره هستي؟»
گفتم« :مسؤول عمليات سپاه اروميه».
من ،آقارحيم و آقاي محمودي و دو نفر ديگر رفتيم براي
شناسايي .رسيديم به يك رودخانه و پلي كه قبل از ما ،از روي
پل بچهها را زده بودند .آنجا درگير شديم و تيراندازي شروع
شد .كمي كه اوضاع آرام شد و آنها به زاغههايشان رفتند ،به
آقا رحيم گفتم« :برميگرديم ،نيروهايمان را ميآوريم».
نيروها را همان موقع آوردم به سمت بيمارستان قانع
(توحيد) .آنها اول از هر طرف شليك ميكردند ،ولي وقتي
ديدند ما هم محكم به طرفشان تيراندازي ميكنيم ،رفتند
داخل خانهها و سنگرهايشان .تا جايي كه ذهنم ياري ميكند،
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هنوز تكههايي از بدن بچههاي خودمان كه قب ً
ال عمل كرده
بودند ،آنجا حوالي پل بود.
اين پل ،ماشينرو و روي يك مسيل رودخانه مانندي
بود .دو سه تا از پيشمرگهاي مسلمان هم با ما بودند .تا
بيمارستان قانع (توحيد) رفتيم و آنجا مستقر شديم .درگيري
ما با ضدانقالب فقط همان اول بود .بچهها بدون درگيري تا
بيمارستان رفتند ،ولي از زمان استقرار به بعد ،درگيريها شروع
شد .گاهگاهي از اين بچهها را ميفرستاديم براي شهر ،ولي فقط
پاسداران اروميه در بيمارستان بودند .حميدآقا (باکری) وقتي
ما مستقر شده بوديم ،به بيمارستان آمدند ( 13اردیبهشت) و
1
به ما ملحق شدند».
سرانجام در دوازدهمين روز از ارديبهشت  ،1359پاسداران
اعزامي از اروميه با حمله به تپۀ اهللاكبر ،به طور كامل منبع آب
را تصرف کردند .با استقرار اين نيروها ،تقريباً نيمۀ جنوبي شهر
تأمين شد .از طرفي ،مسير پرواز و فرود هواپيما به فرودگاه
سنندج از امنيت بيشتري برخوردار گرديد و فرودگاه نيز از
لحاظ امنيتي تأمين شد.
محور دیگر ،عملیات بر روی تپۀ شهدا بود.
 .1مصاحبۀ نگارنده با مهدی بخشي1386/12/24 ،
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«قرار بود دو ساعت بعد از ما ،آقارحیم کمک بفرستد که دو
ساعت شد چهار ساعت ،ولی آنها هنوز نیامده بودند .با بچهها
صحبت کردیم که ما حداقل بیست نفر باید برویم و این تپه
را بگیریم .ما ساعت یک رسیدیم روی تپه و تا ساعت سهونیم
چهار بعدازظهر صبر کردیم .دیدیم از کنار تپه ،دموکراتها
دارند میآیند باال .تعدادشان هم زیاد بود .جوری قرار گرفته
بودیم که اص ً
ال سرمان را نمیتوانستیم بیاوریم باال .بچهها هم
دلهره و وحشت داشتند از این که نتوانند تپه را حفظ کنند.
از سینهکش که میرفتیم باال ،اول شاهمیرزالو تیر خورد.
بعد حبیباهلل سعیدی .یکدفعه همه دیدیم حاجعلی (موحد)
خوابید و از هر طرف به سمت او شلیک میکنند .گفتم البد
شهید شده .خواستم بروم به سمتش .محمدحسین فرزه گفت
نه به جان عزیز! نمیگذارم ،خودم باید بروم.
از سنگر پرید بیرون .تیر بود که به طرفش میآمد .مارپیچ
رفت پیش بچههایی که جلوتر بودند .بعد از نیم ساعت ،حاجعلی
بدون کوچکترین حرکتی بلند شد و فرار کرد رفت باال .انگار
از عقب هم چشم داشت .همین که دید مشغول محمدحسین
فرزه شدند ،رفت باال .ما یک روحیۀ دیگری گرفتیم .تقریباً در
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این سه چهار ساعت ،احمد آقداشی که جایش خیلی بد بود،
آمد بیاید به سمت سنگر ما .یک قدمی سنگر که رسید ،گفت
عزیز جا باز کن ،آمدم .با اینکه کف زمین خوابیده بود و میآمد،
تیر زدند درست توی پیشانیاش .حمید باقری کمی عقبتر از
او بود .آمد بیاید کمک احمد ،هر جفت پاهایش را با تیر زدند.
دعوتی که با حمید باقری و سعیدی خیلی رفیق بود ،رفت
حمید را بیاورد داخل سنگر؛ خودش تیر خورد و شهید شد.
محمدحسین فرزه برگشت و آمد داخل سنگر ما .با بیسیم
تماس گرفتیم .فقط حاجعلی موحد زنده مانده بود و من و
آهنگران و شفیعی و مجدی .از الی یک کیسه شن ،دیدم
بیست سی نفر دارند میآیند باال .بچههاي ما هم ميديدند
كه چه باليي سر ما دارد ميآيد .ميخواستيم بيايم پايين،
راهي نبود .يك تكه ،خودمان را پرت كرديم و آنجا من چنان
افتادم پايين كه ديسك كمر گرفتم .اتفاقاً حيدرزاده كه خودش
بيسيمچي بود ،گرا ميداد كه يك متر اينور ،دو متر آنور
و توپخانه هم درست ميزد وسط خودمان .اص ً
ال من وقتي
برگشتم عقب ،يك اوركت تنم بود كه تمام جاهايش سوراخ
سوراخ شده بود ،موهاي سرم انگار ريخته بود!
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دو سه تا از مجروحین را از باال قل دادم که باقری به
سنگهای قبرستان گیر کرد .حاجعلی (موحد) بین دو تا تپه
خوابیده بود که به طرفش آمدند ،تیر خالص به او بزنند .فکر
کردند شهید شده ،نزدند ،نیم ساعت سه ربع بعد ،او هم قل
خورد ،از شیار آمد پایین .حاجعلی هنوز پایین نرسیده بود ،داخل
خانههای بین ما و یک ارتفاع روبهرویمان ،تعدادی آدم دیدیم.
فکر کردیم دموکراتها هستند .خواستیم برگردیم .آنها گفتند
بیایید ،ماییم .دیدیم بچههای اصفهان هستند که میخواستند
بیایند کمک ما .یکیشان تیر خورده بود .تیراندازی هم آنقدر
زیاد بود ،نتوانسته بودند بیایند باال .همه داخل یک خانه پنهان
شده بودند .همه ریختند اطراف ما .یک نفر تکهای از پیراهن ما
را کند که میگفت« :معجزۀ خدا را در اینجا دیدیم».
علي موحد هنوز نيامده بود پيش ما .خدا شاهد است در
آنجا دیدم که حاجعلی ،دانهدانه بچههای زخمی را میرفت
میگذاشت روی دوشش و میآورد پایین .روی تپه که سر را
میآوردی باال ،گیجگاه را میزدند ،این از شهامت ،شجاعت و
ایمان حاجعلی بود .یکی از بچهها ،مجید حسنی بود ،هیکل
درشتی داشت .هجده یا نوزده سالش بود .او را هم که سالم
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مانده بود ،گذاشت روی کولش و آورد پایین .حمید باقری را
همین که داشت میآورد پایین ،خودش افتاد و از دستش در
رفت.
رفت سراغ بیسیمچیمان که دیگر شهید شده بود .گفت
بیسیم دست آنها بیفتد ناجور است .بیسیم را برداشت و آورد
پایین .بقیۀ جنازهها ماندند باال که سه روز بعد آنها را آوردیم
1
پایین».
نورعلی شوشتری مسؤول پاسداران مشهد حاضر در صحنه
میگوید:
«رسیدیم به شریفآباد (تپۀ شهدا  ،حسنآباد) .یکباره از
چهار طرف ما را رگبار بستند .حاال ما هم تازه آمده بودیم و هیچ
نمیدانستیم کجا هستیم؛ دشمن کجاست ،خودی کجاست.
آمدیم پایین و این طرف و آن طرف را گشتیم .یکمرتبه
علی موحد را دیدیم .حدود هفده هجده نفر از بچهها شهید
و یا مجروح شده بودند .ایثارهای خیلی باالیی در آنجا دیده
میشد .یکی از بچهها دو تا مجروح و یک شهید و یک بیسیم
و اسلحهاش را در زیر آن همه تیر ،یکییکی بغل میکرد و از
 .1تلفیقی از مصاحبۀ نگارنده و مصاحبۀ حجتاالسالم فخرزاده با عزیز محمدی
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باال تا پایین شریفآباد قل میخورد میآمد پایین؛ بدون اینکه
1
آنها را بیندازد».
در ادامۀ درگيريهاي خونين ،اگر چه در سه محور
باشگاه افسران ،تپۀ اهللاكبر و اطراف تپههاي راديو و تلويزيون
(شريفآباد و حسنآباد) پيكر پاسداران شهيد بر جاي ماند،
اما در آن سوي جبهه ،حركت رزمندگان سپاه تهران در تپۀ
شهدا و حفظ موقعيت و تبادل آتش پاسداران همدان و قروه
در محور دهگالن و گردنۀ صلواتآباد ،سران مهاجمين را به
وحشت انداخت .آنها در ساعت  23طي اطالعيهای اعالم
آتشبسکردند.
تعدادي از پاسداران اعزامي از شهرهاي گلپايگان ،مباركه و
اصفهان در سهراهي مردوخ تا سهراه شهدا به شهادت رسیده
بودند .بنا به قول شاهدان ،آنها توسط عوامل مسلح گروهها
مدفون گرديده بودند .پیکرهای تخلیه نشدۀ افراد گروهان علی
موحددانش از گردان دوم سپاه تهران در تپههای شریفآباد و
حسنآباد از اهمیت بیشتری برخوردار بود.
«مصطفي دعوتي از پشت تير خورده بود .ما رفتيم باالي
 .1نورعلی شوشتری ،سند شمارۀ  ،31065مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه
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سرش و شكمش را جمعوجور كرديم تا منتقلش كنيم به عقب
براي كفن و دفن ،از داخل شكمش گياه در آورديم .چون چند
1
روزي كه در آنجا مستقر شده بوديم ،گياه ميخورديم».
در مهمترين اقدام ،اجساد  35شهيد پاسدار و ارتشي در
سنندج پيدا شد .اجساد اين شهدا كه از بيمارستان شهداي
سنندج ،توسط گروههاي مسلح به گورستان روبهروي سالن
تختي اين شهر برده و آنها را به طور منظم در گودالي دفن
كرده بودند ،به فرودگاه سنندج انتقال داده شدند.

 .1مصاحبۀ نگارنده با صادق معصومي1386/2/22 ،
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فصلهشتم

در ادامۀ پيگيريهاي مستمر محمد بروجردي مبنيبر اعزام
واحدهاي ضدچريك و مجرب از تهران و ستاد عمليات غرب
كشور ،در  16اردیبهشت  ،1359عالوه بر اعزام يك گردان
از پاسداران استان كرمانشاه ،در تهران نيز يك گروه كوچك
دوازده نفري مهياي انتقال خود و تجهيزات همراهشان به
سنندج شدند .اين گروه ،اگر چه كوچك بود ،اما از زبدهترين
رزمندگان در بهكارگيري ادوات نظامي و نيز مسلسل كاليبر50
شهرت يافته بودند .هفت عضو اين گروه از نظامياني بودند كه
قبل از به ثمر رسيدن انقالب اسالمي ،با انقالبيون مسلمان
همچون شهيد محمد منتظري ارتباط برقرار كرده و در سطوح
مياني ارتش شاه ،فعاليت داشتند.
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«زنگ زده بودند كه در سنندج نيروها ميروند و زنده
برنميگردند .همه چيز با خودمان همراه برديم .سه قبضه
خمپاره  120و مهمات آن را در حدي آورديم كه ديگر شهر را
آزاد بكنيم( ،چون) ما با لشكر  28هيچ رابطهاي نداشتيم .اص ً
ال
خمپاره  ،120تا زماني كه ما نيامده بوديم ،وجود نداشت .مجهز
و خودكفا آمديم .رسيديم سنندج و تعداد زيادي مجروح را
ديدم كه در فرودگاه بودند .جوياي بچههاي سپاه شدم؛ چون
غير از اينها به كسي اعتماد نميكردم.
بچههاي سپاه در فرودگاه كم بودند .به يكي از آنها گفتم از
تهران آمدهام ،وضعيت چطور است؟ پرسیدند براي چه كاري؟
وقتي بار را خاليكرديم ،با ديدن خمپارهها و پنج شش تا
كاليبر  50به وجد آمدند .آنها ما را به سمت ديدگاه راهنمايي
1
كردند».
همچنان که نیروها در اطراف شهر تالش میکردند تا
ضدانقالبیون را عقب برانند ،در محورهای دورتر نیز نیروهایی
آمادۀ حرکت بودند .در محور صلواتآباد نیروهایی آمادۀ عملیات
شده بودند و كمكم روز عمليات فرا رسيد .ديگر همه چيز مهيا
 .1سیدعلیاکبر مصطفوي ،اسناد اختصاصي ،بايگاني شخصي
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شده بود .با باز شدن این محور ،نیروها میتوانستند سنندج را
آزاد کنند.
پس از چند روز انتظار ،علي صيادشيرازي موفق شد بين
سپاه و ارتش هماهنگي به عمل آورده ،عمليات وحدت در
ساعت  8صبح  17اردیبهشت  1359از جادۀ قديم دهگالن
ـ صلواتآباد آغازشد.
گروههاي اشرار در حدود  150نفر در گردنۀ صلواتآباد
موضع گرفته و بعضي از نقاط جادۀ دهگالن ـ سنندج را
مينگذاري كرده بودند.
«هنگام حركت ستون ،از محلهايي كه پيچهاي تند
داشت ،از سوي دشمن به سمت ما تيراندازيشد كه تعدادي از
نيروها نيز مجروح شدند .ما از گردن ۀ صلواتآباد با درگيريهاي
محدود و كمحجم عبور كرديم .سنگرها و ارتفاعات را به كمك
بچههاي سپاه همدان پاكسازي كرده و به سمت سنندج
1
پيشروينموديم».
عالوه بر نيروهاي سپاه همدان و گروهي كه علي
 .1گلعلی بابایی ،من و علی و جنگ ،از الوند تا قراويز ،مصاحبۀ اختصاصي با نادر
يزدانپناه ،ص 333
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موحددانش در آن سوي گردنه به حركت در ميآورد ،پاسداران
و پيشمرگان مسلمان كرد از شهر قروه نيز در ادامۀ فعاليتهاي
خود طي روزهاي قبل ،در عمليات مشاركت داشتند .هشت
فروند هليكوپترهاي هوانيروز كه نقش اساسي در حمله را
به عهده داشتند ،به مدد دو خلبان انقالبي ارتش ،شيرودي و
كشوري به پرواز درآمدند.
«حدود ساعت  9صبح  17اردیبهشت ،عمليات هليبرن
 14گروه رزمي روي گردنۀ صلواتآباد آغاز شد .در مدتي كمتر
از  2ساعت ،هليبرن به اتمام رسيد .در قسمت شمالي و جنوب
جادۀ قديم سنندج به محور صلواتآباد ،دو ارتفاع وجود دارد.
ارتفاع جنوبي حالت كلهقندي دارد و ارتفاع شمالي به صورت
يك تيغۀ افقي كشيده شده است .از آنجا كه شناسايي نزديك
از محل نداشتيم ،نميدانستيم عبور از آن تيغه به چه ترتيب
بايد صورت گيرد ،ولي ما در اين قسمت ميبايست هليبرن
ميكرديم و عمليات را به طرف مدخل گردنه آغاز مينموديم.
 14گروه با هليبرن در قسمت شمالي مدخل گردنه پياده
شدند .بدين ترتيب ،عمليات را آغاز كرديم.
برادران سپاه براي پيشروي عجله ميكردند ،پرسنل ارتش
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سعي داشتند با صبر و حوصله و با رعايت اصول تأمين نظامي
پيش بروند ،بعضي از سربازان نيز داراي انگيزۀ الزم نبودند .از
طرفي برقراري انضباط  13يا  14دستگاه بيسيم ،ميسر نبود.
مسلماً در اين گونه مواقع ،فرماندهي و هدايت عمليات ،مشكل
و زمان عمليات ،طوالني ميگردد.
دقايقيبعد،بهحساستريننقطۀمشرفبهگردنۀصلواتآباد
رسيديم .گروهها از روي تيغۀ كوه كوژه به طرف مدخل گردنه
پيشروي كردند .در همين موقع ،دو نفر از برادران مخلص و
متعهد به نامهاي شاهحسيني و جعفري در اثر اصابت گلولۀ
ضدانقالب شهيد شدند .پس از شهادت آن برادران بزرگوار،
نيروهاي خودي زمينگير گرديدند .علت را سؤال كردم ،پاسخ
دادند« :هر كس جلو برود ،تير ميخورد».
به ناچار خودم جلو افتادم و پيش رفتم ،بقيه نيز به پيشروي
ادامه دادند .براي ادامۀ عمليات ،تصميم گرفتم جلو بروم و
راه را باز كنم كه ناگهان گلولههايي به طرفم شليك شد .از
سنگريزههايي كه در اثر اصابت گلوله به كوه به صورتم پاشيد،
فهميدم گلوله در نزديكي من به كوه خورده است .تصميم گرفتم
از سمت ديگر تيغه بروم ،اما متوجه شدم كه آن تيغه درست
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در ديد و تير مستقيم دشمن قرار دارد و با تفنگ دوربيندار و
تراكم آتش و دقت زياد ،از دو رديف سنگر كه در قله احداث
كردهاند ،ما را زير آتش گرفته و راه را بستهاند.
مشغول باز كردن راه بودم كه يكي از برادران درجهدار ارتش
با گفتن ياعلي از جا برخاست و به طرف دشمن حركت كرد ،اما
گلولهاي به پايش خورد و مجروح گرديد .با مشاهدة آن صحنه،
پرسنل تحريك شدند و ديگر كسي نترسيد و همه از آنجا
عبور كردند و به طرف دشمن رفتند .من نيز آتش توپخانۀ
 155میلیمتری را كه قب ً
ال تنظيم كرده بودم ،به سوي مدخل
گردنه هدايت كردم.
در اين هنگام ،از بيسيم شنيديم كه يك گروه از برادران
سپاهي زير آتش توپخانۀ ما قرار گرفتهاند .پس از بررسي،
مشخص گرديد آن گروه ضدانقالب را دور زده و با اين كار ،آنان
را در محاصرۀ نيروهاي خودي در آوردهاند .ضدانقالب وقتي
متوجه شد ،به سرعت اقدام به عقبنشيني كرد و ما توانستيم
به ارتفاع مشرف به گردنۀ صلواتآباد برسيم و با موفقيت گردنه
را از دست ضدانقالب گرفته و تأمين مدخل گردنه را برقرار
نماييم .عمليات تا عصر آن روز ادامه پيدا كرد .عالوه بر  2شهيد،
1
 7نفر مجروح نيز از سپاه و ارتش داشتيم».
 .1شهيد علي صياد شيرازي .بنگرید به :عمليات آزادسازي سنندج و گردنۀ صلواتآباد،
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یکیازرزمندگاناستانهمدان،ماوقعراچنینروایتمیکند:
«به نوبت به طرف دشمن تيراندازي ميكرديم ،اما يك بار
كه شاهحسيني سرش را براي تيراندازي باال آورد ،همان لحظه
مورد اصابت تير دشمن قرار گرفت و ديگر حركتي از او مشاهده
نشد .ديدم شاهحسيني سرش پايين افتاد و از سر و پيشانيو
گلويش خون ميآيد .يك مقدار خودم را به طرفش كشيدم تا
صدايي بشنوم .چند كلمه با من صحبت كرد .سفارشش اين بود
كه مواظب باشيد و برويد جلو ،ديگر تمام شده است!
اين برادر بزرگوار ،قبل از شهادتش ،سفارش ديگري هم
در رابطه با يكي از فرزندانش داشت .پس از آن مكالمۀ كوتاه،
ديگر سخني نگفت .به طرف جلو حركت كرديم .هر لحظه
عقبنشيني دشمن و شلوغي ده صلواتآباد را به چشم خود
1
ميديدم .آخرين مقاومت دشمن نيز در تنگه ،شكسته شد».

اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و همرزمان ،ص 101
تآباد،
.1سردارسرتیپپاسدارحسینهمدانی.بنگریدبه:عملياتآزادسازيسنندجوگردنۀصلوا 
اردیبهشت1359؛بهروایتشهیدامیرسپهبدعلیصیادشیرازیوهمرزمان،ص143
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9

فصلنهم

«داريوش چاپاري (از پیشمرگان کرد) خانههاي تيمي آنها را
در شهر ميدانست .او يك حالت تنوع و روحيه شده بود براي
بچهها ،چون آر.پي.جي را كه برميداشت ميزد ،ما ميديديم
كه يك ساختمان ميرفت روي هوا و ميديديم كه دموكراتها
چهطوري از آنجا فرار ميكردند .گاهي اوقات ،او به خاطر
اين كه كر نشود ،وقتي آر.پي.جي ميزد ،زوزه (فرياد بلند)
ميكشيد .جوري شدهبود كه ميآمد يك روبهرويي ميايستاد
و فقط زوزه ميكشيد و آر.پي.جي نميزد .بعد ميديديم يك
عده از دموكراتها دارند از يك ساختماني فرار ميكنند كه
نكند االن يك آر.پي.جي بيايد بخورد توي خانه .او صدايش
هم خيلي خوب بود و چون منطقه خلوت شدهبود و بچهها
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هم به خاطر اين كه دشمن متوجه شود ،صدايشان درنميآمد،
1
زوزهاي خيلي بلند ميكشيد».
گروههاي مسلح که از تنها راه ارتباطي خود يعني راه
كوهستان تغذيه و پشتيباني ميشدند ،از لحاظ مهمات در
مضيقه داشتند و تعداد تيراندازي آنها روز به روز كاهش
میيافت.
در جبهۀ صلواتآباد ،عمليات وحدت در  18اردیبهشت
 1359ادامه پيدا کرد و نيروهاي سپاهي و ارتشي ،با راهنمایي
پيشمرگان مسلمان كرد ،مرحلۀ تكميل محاصرۀ شهر را آغاز
نمودند .نيروها که شب سردي را پشت سر گذاشتند ،ساعت 8
صبح به سمت سنندج حركتكردند.
علي صياد شيرازي ،اين لحظات را چنين بازگو ميكند:
«پس از اينكه مسؤوليت منطقۀ آزاد شده را به تعدادي از
نيروهاي خودي سپرديم ،با بقيۀ نيروها آمادۀ حركت به سمت
سنندج شديم .خو ِد من در نفربر جلو سوار شدم تا خيالشان
راحت باشد .بچههاي داوطلب سپاه همدان ،سوار وانتهاي
سيمرغ شدند و جلو رفتند كه جلودار باشند .با سرعت توانستيم
 .1مصاحبۀ نگارنده با عزیز محمدي1387/10/9 ،
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اين هفت هشت ده كيلومتر را از گردنۀ صلواتآباد تا سيلوي
ورودي سنندج بياييم .اما آمدني با قدرت .يعني با تانك و نفربر
و اين چيزها كه اثر رواني خوبي در منطقه داشت .دور تا دور
1
شهر سنندج بسته شد و ضدانقالب به تله افتاد».
فرمانده پاسداران همدان ،ضمن تأييد عدم درگير شدن با
مهاجمين ،علت آن را ضربۀ قاطع در روز قبل برميشمارد كه
باعث شد «در طول مسير ،نيروي چنداني برايمان مزاحمت
ايجاد نكند و بدين ترتيب بچههاي سپاه همدان رفتند در سيلو
مستقر شدند .يعني در حقيقت ،در ساختمان سيلو ،بچههاي
سپاه همدان مستقر شدند و در حاشيۀ شمالي آن نيروهاي
2
تيپ  3چادرها را برپا كردند و مستقر شدند».
سرانجام اين ستون در مسير پيشروي خود ،با استقرار
حدود دو گردان از تيپ  3زرهي و حدود  150نفر پيشمرگان
مسلمان كرد و پاسداران همدان در سيلو و پل قشالق ،كمربند
امنيتي شهر را تكميل کردند.
«جهت بررسي طرحهاي آتي و در حال اقدام ،بهخصوص
 .1ناگفتههای جنگ ،صص  47ـ 46
 .2گلعلی بابایی ،من و علی و جنگ ،از الوند تا قراويز ،مصاحبۀ اختصاصي با سعيد
طايفه نوروزي ،ص 86/4/7 ،34
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دربارۀ نحوۀ خنثي كردن گلولهباران و عقب راندن نيروهاي
مسلح گروههاي سياسي از اطراف حسنآباد و شريفآباد،
به برادر رحيم صفوي گفتم« :برويم از قسمت بين پادگان و
فرودگاه ـ از جنوبغربي شهر و دامنههاي كوه آبيدر ـ شروع
به پاكسازي كنيم ».شبانه فرمهايي تكثير كرديم؛ براي اينكه
1
وارد شهر كه شديم ،بين مردم عادي و ضدانقالب فرق باشد».
ضدانقالب منتظر ضربۀ آخر بود .شهر در آستانۀ آزادی بود.
«براي به حداقل رساندن تلفات و پرهيز از درگيري قطعي
با ضدانقالب ،به نظرم رسيد كه قدرت آتش تيپ را به نمايش
بگذارم .براي اين كار ،به گردان توپخانۀ مستقر در باالي گردنۀ
صلواتآباد دستور دادم در آغاز تاريكي شب ،باالي قرارگاه تيپ
مبادرت به تمركز آتش با گلولههاي منور كند كه اين دستور
اجرا شد .این کار موجب هراس شديد ضدانقالب و در نتيجه
2
فرار حدود  90درصد آنان ،در همان شب گرديد»
با اینکه رزمندگان از هر سو سنندج را در محاصرۀ خود
 .1ناگفتههاي جنگ ،صص  47ـ 46
 .2امیر سرتیپ محمود بدری .بنگرید به :عمليات آزادسازي سنندج و گردنۀ
صلواتآباد ،اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و
همرزمان ،ص 109
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داشتند و بسیاری از ضدانقالبیون فراری شده بودند ،نیروهایی
که در باشگاه افسران بودند ،برای ورود مدافعان لحظهشماری
میکردند.
«باشگاه افسران همچنان در محاصرۀ ضدانقالب قرار دارد،
تيراندازي از هر طرف به سوي باشگاه صورت ميگيرد .از لحاظ
1
آب و غذا به شدت رزمندگان در تنگنا قرار گرفتهاند».
يكي از محاصرهشدگان ،از یکی از آخرین حمالت ضدانقالب
به سمت باشگاه ،اينگونه یاد میکند:
« 48ساعت تمام از طريق بلندگو ميگفتند اگر تسليم
نشويد ،رأس ساعت  4صبح روز جمعه ،با يك حملۀ نهايي،
باشگاه را ميگيريم و تمامتان را ميكشيم .اين تهديدها از سوي
بچهها جدي گرفته نميشد و اكثرا ً ميگفتند اين يكي هم
مثل تهديدهاي قبليشان است ،آنها جرأت حملۀ مستقيم به
باشگاه را ندارند.
همين اعتقاد برادران سبب شد كه هيچگونه پيشبيني و
پيشگيري براي حملۀ احتمالي ضدانقالب صورت نگيرد و آن
 .1پاياننامۀ فوقليسانس مديريت دفاعي تحت عنوان بررسي عوامل موفقيت در
عمليات سنندج ،ص 70
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شب هم به جز نگهبانها ،بقيۀ افراد همگي خوابيدند .اما من با
اينكه قلباً اطمينان چنداني نداشتم كه حملهاي انجام بگيرد،
ولي محض احتياط هم كه شده ،بيدار نشستم و منتظر .آن
شب از مهتاب خبري نبود و تاريكيهوا امكان ديدي بيش از
چهار پنج متر را نميداد .طبق حسابهايي كه كرده بودم ،به
خاطر وجود ديوار در سه طرف باشگاه ،ضدانقالب در صورت
حمله ،فقط از جانب ضلع غربي و توسط در ورودي بود كه
ميتوانست نفوذ كند.
به نگهبانهاي همين ضلع تذكر دادم كه بيشتر مراقب
باشند و خودم هم در انتهاي ضلع جنوبي ساختمان و در كانالي
كه از قبل كنده شده بود ،سنگر گرفته بودم تا اگر دشمن يورش
آورد و داخل شد و خواست ساختمان را دور بزند ،مانع بشوم.
همچنان به چگونگي حمله و شيوههاي ممكن براي دفاع فكر
ميكردم كه ناگهان صداي انفجاري در بيرون توجهام را جلب
كرد و متعاقب آن ،چيزي با صفيري كر كننده از باالي سرم
عبور كرد و در برخورد با ساختمان باشگاه ،با صداي مهيبي
منفجر شد.
كمي گيج شده بودم ،ولي حدسم درست بود .داشتند با
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آر.پي.جي ميزدند ،اما نه از ضلع غربي ،بلكه از ضلع جنوبي.
تعجب و حيرت من از اين عمل دشمن ،با شليك دومين
موشك از جانب آنان ،پايان پذيرفت و فهميدم كه نقشه چيست
و دومين موشك بر ديوار جنوبي باشگاه نشست و آن را خراب
كرد و اين فروريختگي معبر خوبي بود براي ورود ضدانقالب از
نقطهاي كه نيروي چنداني براي دفاع در آنجا نداشتيم.
همزمان با شليك آر.پي.جيها ،تيراندازي شديد و عجيبي
از دور تا دور باشگاه به داخل آغاز شده بود و فرصت انديشيدن
را نميداد .در هر صورت ،غفلت جايز نبود و براي درهم ريختن
نقشۀ آنها بر روي فروريختگي ديوار ،آتش گشودم و در همان
حال ،با فرياد بچهها را صدا زدم.
پس از چند دقيقه ،بچهها كه از اصابت موشكها به
ساختمان به يكباره از خواب پريده و سراسيمه بيرون آمده
بودند ،چند نفرشان به ياريام آمدند و بالفاصله آنها را واداشتم
كه بدون لحظهاي وقفه ،آن شكاف ديوار را زير آتش بگيرند و
خودم هم براي كنترل بيشتر اوضاع ،به ضلع غربي رفتم و يك
نفر را هم كه در راه ديده بودم ،مأمور كردم كه به آن دو نفر
مهماتبرساند.
تيراندازي ضدانقالب به شدت ادامه داشت ،ولي خبر
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نداشتند كه تمام نقشهشان خنثي شده و دارند بيهوده تالش
ميكنند .درگيري تا روشن شدن هوا شدت خودش را حفظ
كرد و در آن موقع ،كمكم آرام و سپس متوقف شد .دشمن در
حملۀ نهايياش هم شكست خورد .ما گرچه سه نفر زخمي
داده بوديم ،اما از پيروزي بزرگمان شادمان بوده و به يكديگر
تبريكميگفتيم.
ي كه شب قبل بر باالي سرم،
صبح رفتم و جاي آر.پي.ج 
به ساختمان باشگاه اصابت كرده بود را ديدم ،ولي هر جوري
حساب كردم ،خارقالعاده بود كه آن موشك آنجا بخورد و من
هم در آن فاصله در زيرش باشم و نه موشك به من بخورد و نه
1
من به موشك بخورم!»
سيدرحيم صفوي ،در گزارشي تحت عنوان اوضاع سنندج
كه براي مركز فرماندهي (تهران) ارسال کرد ،از شكست آخرين
مقاومتهاي جداييطلبان خبر داد:
«فع ً
ال در حال پيشروي هستيم .روحيۀ بچهها خوب
است و راه زميني از طريق همدان به سنندج باز شده است
و پستهاي كنترل و بازرسي توسط سپاه داير شده و از نظر
 .1لحظههاي يك پاسدار ،صص  49ـ 48
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نيروي ورزيدۀ باايمان ،پاسدار و اسلحه و مهمات سنگين دچار
كمبود ميباشيم .مسؤول هماهنگي عمليات سپاه و ارتش،
1
برادر رحيم».
يكي از مسؤولين گروهان و همراهان علي موحددانش در
اين باره ميافزايد:
«پس از ده پانزده روز معطلی ،دوباره عازم عملیات (در
شريفآباد) شديم .هر كسي يك نظري داشت .يكي ميگفت:
«كاري ندارد گرفتنش».
برادراني كه خودشان توي صحنه نبودند و درگير مستقيم
با دشمن نبودند ،نميدانستند گرفتن اين ارتفاع چه مشكالتي
را در پي خواهد داشت و چه تلفاتي بايد بدهيم .از گروهان ما
هم نفراتي نمانده بودند ،حدود  20نفر مانده بوديم .يكي ديگر
مي-گفت اين كار را بكنيم ،بهتر است ،آن كار را بكنيم بهتر
است .فقط چهار تا خمپاره ميخواهد و تمام.
با حاجعلي موحد و برادرمان كوچك محسني ـ كه هنوز
گروهانشان (احتماالً در فرودگاه) مانده بود و تلفاتشان
زياد نبود ـ ميرويم و تپه را ميگيريم .چون آن تپه براي ما
 .1مصاحبۀ نگارنده با سیدیحیی(رحیم) صفوی1386/6/29 ،
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خيلي ارزش داشت؛ به خاطر شهدایي كه آنجا داده بوديم.
ميدانستيم كه ميتوانيم اين كار را انجام بدهيم.
قرار شد كه گروهان كوچك محسني بيايد پايين و خانههاي
اطراف مسجد را پاكسازي بكند و ما از پشت سر ،از داخل خانه-
ها خيالمان راحت بشود ـ چون دفعۀ قبل روي تپه از پشت
خورديم و آقاي شاهميرزالو همينطوري ،وقتي ميآمديم باال
تير خورد و شهيد شد ـ بعد ما ميرويم خودمان را ميرسانيم
باالي تپه .چون بار اول رفته بوديم ،ميدانستيم چه جوري
بايد برويم .به همين خاطر ،اين مسؤوليت را به عهده گرفتيم و
1
دوباره رفتيم روي تپه و مستقر شديم».
اما هنوز در قلب شهر و در محلههاي قديمي و پرجمعيت،
سلطه با افراد مسلح آشوبگر بود كه به نظر ميرسد ارتباطشان
با تشكيالت نظاميشان قطع شده بود و يا بر حسب انگيزههاي
شخصي ،هنوز شهر را ترك نكرده بودند و تيراندازي میکردند.
شهید علی صياد شيرازي در خاطراتش میگوید:
«حدود سه يا چهار ساعت پس از شروع كار بود كه متوجه
شديم صداي «درود بر خميني» از داخل شهر به گوش ميرسد.
 .1لحظههای یک پاسدار ،ص 67
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به سمت شهر حركت كرديم .اغلب پرسنل سپاه بودند كه
سوار بر خودروهاي وانت و سيمرغ ،در خيابانهاي شهر بدون
هماهنگي به حركت درآمده بودند و احتماالً از سمت ديدگاه
سنندج به شهر رفته و ضمن مانور در شهر شعار ميدادند .ما
1
هم به آنها ملحق شديم».
«صبح كه عمليات شروع شد ،براي اينكه برد بيسيم به ما
برسد ،داخل منارۀ مسجد شريفآباد رفتم و از آن باال ،منطقه را
ميديدم .ساعت پنج صبح ما به داخل شهر ريختيم و رسيديم
به مركز شهر (ميدان اقبال) .محور پادگان هم جلو آمد و ساعت
شش صبح شهر به تصرف ما درآمد .در ميدان شهر (آزادي ـ
اقبال) يك ساختمان بانك بود كه بيست نفر نيرو بر روي آن
مستقر كرديم و بر روي ساختمان هتل هم بيست نفر نيرو
گذاشتيم و در محورها و ارتفاعات اصلي شهر نيرو مستقر
2
كرديم».
با این عملیات ،براي اولين بار ارتباط بين فرودگاه و پادگان از
 .1شهید علی صیاد شیرازی .بنگرید به :عمليات آزادسازي سنندج و گردنۀ
صلواتآباد ،اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و
همرزمان ،ص 103
 .2سند شمارۀ  ،31065مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه
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راه زميني برقرار گرديد .نه تنها در اين ضلع شهر كه بهخصوص
با ابراز شهامت علي موحددانش در حوالي حاجيآباد ،بريدۀ
نوارهاي از هم گسستۀ محاصره ،به هم دوخته شدند .در دو
ضلع ديگر شهر ،باالخره حركت محتاطانۀ رزمندگان ارتش و
سپاه به ثمر نشست .نيروهاي رزمندۀ سپاه همدان و قروه نیز
با يك حملۀ هماهنگ توانستند بخشي از محلۀ عباسآباد را
تصرف کنند و چندين موضع ضدانقالب سقوط كرد و تلفات
قابلتوجهاي به آنان وارد شد.
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10

فصلدهم

«بروجردي آن موقع در اتاق خودش نبود .گاهي اوقات ميرفت
پيش زندانيان ميخوابيد و گاهي ميرفت پيش مردمي كه به
پادگان پناهنده شده بودند در مسجد و داخل ساختمان-هايي
كه به آنها داده بودند .من رفتم داخل اتاق سرهنگ صدري
تا به او اين خبر (تسلیم آشوبگران) را بدهم .ديدم آقاي صياد
شيرازي و آقارحيم هم نشستهاند و با هم صحبت ميكنند .خبر
را به آنها دادم و گفتم بچههاي باشگاه هم ميگويند كه ديگر
به طرف آنها تيراندازي صورت نميگيرد .آقاي رحيم صفوي
رو كرد به من و گفت« :ما داريم برنامهريزي ميكنيم براي
آزادسازي ،شما دخالت نكن».
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روراست خيلي به من برخورد .گفتم من كه تابع شما نيستم
و زير نظر بروجردي هستم ،اگر قرار است دستوري بدهند،
ايشان بايد دستور بدهند .شما بنشينید برنامهريزي كنيد ،ما
نيروهايمان را ميفرستيم داخل شهر.
در را كه بستم ،آمدم بيرون .ساعت نه و ده صبح ،هفت هشت
نفر به اتفاق حسن يعقوبي و ...راه افتاديم ،از سمت خيابان 17
شهريور يواش يواش آمديم تا تقاطع خيابان شهدا .هيچكس
نبود و ديديم تيراندازي هم نميشود .همينطور يواشيواش
ادامه داديم .هيچ خبري نبود .از چهارراه شهدا كه رفتيم داخل
طالقاني ،بعد به سمت ميدان انقالب حركت كرديم تا از آنجا
برويم به طرف باشگاه .تا اينجا كه رسيديم ،از ما هم هيچكس
نبود ،ولي ديديم خود بچههاي باشگاه ،تعداديشان از باشگاه
زده بودند بيرون.
ما در اين مسير ،فقط داخل يكي از بنكهها رفتيم و كمي
اسناد و مداركشان را اينور آنور كرديم و سريع زديم بيرون.
هيچكس نبود .در اين فاصلۀ طوالني ،همۀ حواسمان جمع
اين (هدف) بود كه خودمان را برسانيم به باشگاه .حوالي ميدان
كه رسيديم ،چند نفر از مردم را ديديم؛ دو سه تا دختر جوان
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با آدمهاي ميانسال .به ميدان انقالب كه رسيديم ،دو سه تا
بچه هاي باشگاه را ديديم .آمديم جلوتر ،نزديك باشگاه ،متوجه
شديم تعدادي از بچههاي استانداري هم متوجه شدهاند ،آنها
هم آمدهاند تا باشگاه افسران .در واقع شهر اينطور آزاد شد.
بعدا ً نيروهاي سمت فرودگاه و آبيدر و حسنآباد (به ما
پيوستند) .تا اينجا ،نه به سمت ما يك تير شليك شد و نه
ما به سمت كسي تير شليك كرديم .من خودم يوزي داشتم و
1
بقيۀ بچهها عمدتاً ژ 3داشتند».
يك گروهان  100نفره از پاسداران تهران و پيشمرگان
مسلمان ،از تپۀ شهدا به سمت خيابان 17شهريور حركت و تا
چهارراه شهدا پيشروي کرد و توانستند مقر كومله در اين نقطه
را تصرف کنند.
كمالالدين هدايت ،يكي ديگر از معاونين بروجردي ميگويد:
«غير از عملياتهايي كه انجام شد ،تسليم شدن شهر بر اثر
فشار مردم (به گروهها) بود .يك ماه تمام مردم در محاصره بودند
و آذوقه به آنها نميرسيد بيماري به شدت رواج پيدا كرده بود.
2
ما آن شب به اندازۀ يك ستون هزار نفري راه افتاديم»...
 .1مصاحبۀ نگارنده با رضا صادقی1386/11/8 ،
 .2سند شمارۀ  ،31065مركز اسناد دفاع مقدس ،ص 10
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یکی از کسانی که در باشگاه افسران سرتاسر  22روز گذشته
را در محاصره بوده ،دربارۀ آن روز میگوید:
« اگر چه شهر تا حدود زيادي آزاد شده بود ،اما هنوز در
محاصرۀ ناقص قرار داشتيم و مردم هم حتي يك نفرشان در
خيابانها ديده نميشد .براي شكستن اين حالت و تثبيت
پيروزي ،تصميم گرفتم با يك نفر داوطلب ديگر پياده به
پادگان برويم! تصميمي كه مورد مخالفت شديد سروان فرمانده
باشگاه و تعداد كثيري از بچهها قرار گرفت .اما چارهاي نبود .از
در باشگاه بيرون رفتيم؛ در حالي كه چشمهاي نگران برادران
پاسدار و ارتشي از فراز ديوارهاي باشگاه ما را بدرقه ميكرد.
اين شك در خودم هم بود كه امكان زيادي براي كشته شدني
آسان و بي-حاصل وجود داشته باشد.
در رفتن خيلي بااحتياط ميرفتيم ،ولي همين كه مردم
از پنجرههايشان ميديدند كه دو نفر پاسدار ،تك و تنها دارند
در كف خيابان راه ميروند ،با شتاب بيرون ميآمدند و با لهجه
شيرين كرديميپرسيدند« :جنگ تمام شده؟»
ما هم پاسخ ميداديم به ديگران هم بگويند كه جنگ
تمام شده و ميتوانند به خيابانها بيايند .ما كمكم به پادگان
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نزديك ميشديم و از اين هم ترس داشتيم كه مورد اصابت
گلولۀ نگهبانان پادگان قرار بگيريم .اما آنها فقط ما را بازداشت
كردند و تيراندازي به سويمان نشد .پس از اينكه با تلفن
فرمانده سپاه را خواستند و وي آمد و ما را شناسايي نمود،
همگي برادران سرباز به دورمان حلقه زدند و با صحبتهايشان
شرمندهمانساختند.
وقتي به داخل پادگان آمدم ،يكراست به سراغ دفتر
فرماندهي رفتم و پس از مدتي توقف ،سؤالم را مطرح كردم و
از آن برادران خواستم كه اطالعاتشان را راجع به افرادي كه
در حين رفتن به باشگاه جا مانده بودند ،در اختيارم بگذارند .در
مقابل پرسشم ،آنها سرشان را پايين انداختند و آرام گفتند كه
از آنها هيچ اطالعي ندارند!
باز هم پياده از پادگان بيرون آمديم و به طرف باشگاه شروع
به رفتن كرديم .در راه ،افراد زيادي از مردم ديده ميشدند كه
به خيابان آمده بودند و در گوشه و كنار محتاطانه نشسته بودند
و با يكديگر صحبت ميكردند .وقتي به باشگاه رسيديم ،بچهها
با خوشحالي به استقبال آمدند .بچهها در همان وهلۀ اول ،از
حال دوستانشان (همانها كه در بين راه جا مانده بودند) جويا
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شدند و از من پرسيدند كه آيا آنها را ديدهايد يا نه .ولي من
ياراي گفتن مطلب را نداشتم و از طرفي نخواستم طعم شيرين
لحظات پيروزي را برايشان تلخ كنم .براي همين گفتم كه آنها
سالماند ،اما در فرودگاه در پادگان نبودند كه آنها را ببينم.
وقتي مردم به خيابان آمدند و شهر كمي شلوغ شد ،برادران
پاسدار و ارتشي نيز سوار بر خودروهايشان در حال رفتوآمد
در نقاط مختلف شهر بودند و همۀ بچهها حالت روزهاي 22
1
بهمن را داشتند و از شدت شادي نميدانستند چكار بكنند».
يكي ديگر از محاصرهشدگان باشگاه افسران ،اعزامي از شهر
گلپايگان ،اضافه میکند:
«صبح كه براي نماز بلند شديم ،نگهبان لبۀ شرقي باشگاه
سمت خيابان صداي همهمه شنيد .ولوله راه انداخت كه بياييد،
جمعيت مردم عادي را ببينيد ،شهر حتماً آزاد شده كه مردم
ريختهاند بيرون .دو سه نفر ،دو سه نفر از باشگاه زدند بيرون.
رفتيم به سمت لشكر ،دنبال بچههاي خودمان كه تا به
حال خبر از آنها نداشتيم .داخل خيابان ،از پيادهرو رفتيم
داخل پادگان .اطالعات درستي به ما نرسيد ،تا اينكه آخرهاي
 .1لحظههاي يك پاسدار
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غروب ،يكي از بچههاي باشگاه (رضايي از مباركه اصفهان) را
ديدم .او رفته بود ،بررسي كرده بود و بيمارستانهاي سنندج
را يكي يكي گشته بود .يك پرستار زن به او گفته بود كه
چند وقت پيش ،ده بیست نفر از شما را كه بعضيشان هنوز
زنده بودند ،آوردند بيمارستان (شهدا) .چند روز اين جنازهها
اينجا بود .زخميها هم به مرور شهيد شدند و هر چه به
آنها (ضدانقالبيون) ميگفتيم كه يك فكري بكنيد ،اينها بو
گرفتهاند ،آنها توجهاي نكردند تا اينكه آمدند بردند به يك
صحرايي.
خيلي گشتيم توي لشكر كه ماشين بگيريم برويم به همان
آدرس ،دنبال بچهها .به هزار زحمت و التماس و مكافات ،مثل
يتيمها از اين اتاق به آن اتاق رفتيم تا دو تا زيل و لودر به ما
دادند .ساعت  4عصر رفتيم .نيم ساعت  45دقيقه بعد رسيديم
به كنار تپههايي كه چسبيده بود به شهر .زمين علفزاري بود كه
ي از آن خاك بود؛ به اندازۀ سه متر در  15متر .به لودرچي
تكها 
گفتيم شروع كن ،يك مقدار خاك را بريز باال.
به محض اينكه يك بيل ريخت بيرون ،يك سياهي پيدا
شد .بقيه صدا زدند كه بچهها ،جنازه .لودرچي خيلي با احتياط
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از لبۀ خاك شروع كرد .اول اصفهانيها بچههاي خودشان را
شناختند .ما هم گفتيم بچههاي ما اينجا هستند ديگر ،با
دست خاكها را پسزديم .جنازهها كيپ تا كيپ خوابانده
شده بودند به پهلو و منظم .همۀ پاها يك سمت بود .به نظرم
سی چهل نفر بودند كه همۀ آنها دقيقاً پوست سرشان تا نيمه
و پوست دست تا مچ و پوست پاها تا قوزك مثل همديگر كنده
شده بود و نشان ميداد همه را با شكنجه به شهادت رساندهاند
و يا بعد از شهادت پوستشان را آويزان كرده بودند .جنازهها را
1
برديم روي زيلها ،روي هم گذاشتيم».
در شه ِر نسبتاً آرامگرفتۀ سنندج و در فضايي متفاوت ،نماز
جمعه برگزار گردید .متدينين سنندجی ،حداقل چهار جمعه،
بلكه ماهها موفق به برپايي و شركت در نماز جمعه نشده بودند.
اگر چه اين اولين نماز جمعهاي بود كه پس از سقوط حاكميت
جريانات ضدانقالب منعقدگردید ،ولی هنوز ابر ناامیدی از
آسمان شهر رخت بر نبسته بود .اما قشر مسلمان و متعصب
مذهبي شهر ،بهرغم خطرات جاني احتمالي از سوي گروهها،
چنين فرصتي را به فال نيك گرفتند و با شركت در مراسم
 .1مصاحبۀ نگارنده با عباس چاالكي87/10/23 ،
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نماز ،مجددا ً اعتمادشان را به فاتحان سنندج ابرازكردند .قشر
وفادار و در رأس آنها پيشمرگان مسلمان كرد ،با شيفتگي هر
چه تمامتر در اين مراسم حضور يافته ،شوق و ذوق زايدالوصفي
وجود ايشان را فرا گرفته بود.
مديريت و نقش فعال محمد بروجردي در اين مراسم و
استمرار حضور او در سنندج و سخنرانياش قبل از نماز جمعه
هفته بعد ،گويا حاوي اين پيام بود كه :همه اين سختيها و
محنتها و شهادتها و جراحتها براي برپايي نماز بوده است.
و براي او بيشك مسرتبخش و غرورآفرين است كه« :صحن
و حياط مسجد جامع (سنندج كه به شدت صدمه ديده بود)،
از نمازگزاران پر شده و بانك اهللاكبر در اطراف مسجد و داخل
1
شهر آني قطع نميشود».
□ ميتوان اولين شهيد در اين عمليات را ،قهرمان تاريخ ارتش
جمهوري اسالمي ايران سرهنگ ایرج نصرتزاد و آخرين
شهيد را كه ماهها در اسارت سازمان كومله و جاويداالثر بود،
احمد وكيلي عضو برجستۀ سپاه پاسداران قم برشمرد .شهيد
 .1روزنامۀ كيهان1359/2/27 ،
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نصرتزاد در سکونتگاه خود ،شهر ري ،در ميان ساير ستارگان
از جمع آسمانیان ميدرخشد و از شهيد احمد وكيلي تنها
قطعهسنگي به رسم يادبود باقي مانده است كه در كنار دو
برادرش ،در گلستان شهداي قم ،هنوز و بلكه تا به ابد جاي دارد.
سرانجام با شهادت  61نفر ارتشي 77 ،نفر سپاهي 55 ،نفر
از رزمندگان بومي و نيروهاي مردمي 13 ،نفر زن و كودك
از وابستگان به پيشمرگان مسلمان كرد و مخالفين گروههاي
سياسي ،یک نفر نيروي انتظامي و یک نفر از هاللاحمر و از
 300تا  500نفر زخمي ،نتايج گرانسنگی به دست آمد:
پرسنلي كه در باشگاه افسران سنندج ،در محاصرۀ دشمن
دفاع و مقاومت سرافرازانه كردند ،و همچنین پادگان و فرودگاه
سنندج از محاصرۀ ضدانقالبرهايي يافتند.
شهر سنندج از چنگ ضدانقالبيون آزاد گرديد و سازمانهاي
دولتي و انتظامي نظير :استانداري ،شهرداري ،شهرباني،
ژاندارمري و غيره ،بازگشايي و شرايط عادي به زندگي روزمرۀ
مردم برگردانده شد.
عمليات سنندج ،اگر چه خود يك پايان است ،اما سرآغاز
يك دورۀ به هم پيوستهاي شد كه به تشكيل قرارگاه حمزه
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سيدالشهداء(ع) و تحقق امنيت پايدار در كل ناحيۀ كردنشين
ايران ختم گردید.
عمليات آزادسازي سنندج ،اولين گام قاطع و محكم
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي در اجراي فرامين رهبر
انقالب امام خميني(ره) بود كه در پيام نوروزي خويش به ملت
ايران ،سال  1359را به نام «امنيت» بر شمردند .كمتر از دو ماه
از اين پيام گذشته بود که نبرد خونين سنندج پايان يافت .امام
پس از استماع گزارش آخرين وضعيت منطقه ،پيشازظهر 26
اردیبهشت  1359بار دیگر تذكرات ،رهنمودها و هشدارهايی
ارایه فرمودند تا چراغ راه پيروان راستين او ،فاتحان اصلي
نبرد و مجاهدانيگردد كه پيشاپيش در تحقق اين دستورات
حكيمانه ،سنندج را ترك نگفته ،همچنان در تعقيب و سركوب
اشرار مسلح پا بر جا ميماندند:
«من اميدوارم كه به خواست خدا و همت ارتش و پاسداران،
كردستان به زودي تصفيه و درست بشود .من از خدا اجر
كارهاي شما را براي كشور خودتان و براي اسالم ميخواهم.
حال كه اشرار را از آنجا رانديد ،بايد توجه به اين معني داشته
باشيد كه آنان شما را رها نخواهند كرد .من به شما ارتشيان،
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نيروهاي سپاه پاسداران و شوراي انقالب و فرمانده كل قوا
هشدار ميدهم كه اشرار بايد از كردستان تصفيه شوند .آنها
كردستان را به فساد كشاندند و مردم را به طور وحشتناكي
اذيت كردند .آنان مردم را غارت كردند و همه را كشتند .ديگر
نبايد به اينها مهلت داد .بايد پاكسازي شوند تا دست اينها
كوتاه و قطع شود .البته مسأله اين است كه ارتش ،پاسداران و
ژاندارمري با يكديگر همزبان و همپيمان باشند و مهمتر اينكه
در عمل با هم هماهنگي داشته باشند ،زيرا در هماهنگي است
1
كه پيروزي ميسر ميشود».

 .1روزنامۀ اطالعات1359/2/27 ،
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