
فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاله

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

43

مقاطع نبرد با ضدانقالب در مناطق کردنشین )رویکردها و روش ها(

اميرمحمد حکمتيان*

مقدمه
با پیروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن ۱357 به دالیلی 
)شورای  مرکزی  حاکمیت  اقتدار  در  ضعف  ازجمله 
انقالب و سپس دولت موقت(، حضورنداشتن نیروهای 
انقالبی در منطقه، وجود شرایط خاص و پیچیده در 
مناطق کردنشین غرب و شمال غرب کشور، مشکالت 
اقتصادی در کشور به دلیل عملکرد ضعیف رژیم پهلوی 
در این زمینه و آثار و تبعات آن پس از پیروزی انقالب 

نیروهای  اختیارات  حدود  مشخص نبودن  و  اسالمی 
نظامی و انتظامی، نظام نوپای انقالب اسالمی ایران در 
نظر دشمنان آسیب پذیر به نظر می آمد، در حدی که بنا 
به تصور نظریه پردازان آنها، می شد با یک کودتا یا یک 
توطئه، خیلی سریع آن را ضعیف و ساقط کرد. به همین 
دلیل، درست زمانی که ارگان های انقالبی در تهران و سایر 
شهرها به دستگیری و محاکمه سران مملکتی وابسته به 
دربار شاه مشغول بودند و دولت برای اعاده حاکمیت 

*  کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

با پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ۱357، بحران های قومی و امنیتی سراسر ایران را فراگرفت. یکی از 
این بحران ها مربوط به مناطق کردنشین است که گروه های ضدانقالب  بحرانی جدی را علیه انقالب به راه 
انداختند. مقابله با گروه های ضدانقالب و پاک سازی مناطق کردنشین از لوث وجود آنها در چندین مقطع 
صورت گرفت که مهم ترین آنها مقطع نبرد اول و دوم است. در همین باره سردار حسن رستگارپناه از 
فرماندهان سپاه پاسداران، در اولین دوره انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس در مناطق غرب و شمال غرب 
کشور که از تاریخ ۱۱ شهریور 95 به مدت 6 روز به مدیریت دانشکده دافوس دانشگاه امام حسین)ع( برگزار 
شد، در یکی از سخنرانی های خود، موضوع مقاطع نبرد در کردستان علیه گروه های ضدانقالب و همچنین 
رویکردهای نظام جمهوری اسالمی ایران را تشریح کرد. متن زیر روایت ایشان در این زمینه است، ولی در 
راستای تکمیل و غنا بخشیدن به محتوا و ساختار مطالب و مباحث مربوط به این موضوع، از برخی از منابع 

مرتبط با مسائل مناطق غرب و شمال غرب استفاده نیز شده است.
واژگان کليدی: درگیری های قومی، مناطق کردنشین، مقاطع نبرد در کردستان، قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، 

عملیات ها.
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خود و استقرار نهادها و تشکیالت دولتی تالش می کرد، 
گروه ها و نیروهای معاند در مناطق غرب و شمال غرب 
کشور، تالش های خود را برای جلوگیری از این امر آغاز 
کردند. مناطق کردنشین با داشتن زمینه هایی همچون 
ادعای خودمختاری، مأمن مخالفان انقالب اسالمی شد 
و طی یک برنامه حساب شده، درست چند روز پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ابتدا پاسگاه های ژاندارمری در 
نواحی مرزی غرب و شمال غرب کشور به دست گروه های 
از  بخش هایی  کنترل  بدین ترتیب،  و  افتاد  ضدانقالب 
مرزهای کشور در این مناطق از دست دولت موقت خارج 
شد. پس ازآن، پادگان ها و مراکز نظامی شهرها یکی پس 
از دیگری هدف تعرض و حمله قرار گرفت. احزاب و 
گروه ها با استفاده از اسلحه و مهماتی که از این پادگان ها 
منطقه  روستاهای  و  بر شهرها  بودند،  برده  به سرقت 
حاکم شدند. تبلیغات علیه جمهوری اسالمی، سپاه و 
ارتش به اوج خود رسید و دشمنان شروع به دسیسه در 
مناطق کردنشین کردند تا آغازگر جنگی تمام عیار در 
مناطق کردنشین باشند. ایجاد فتنه و آشوب در نقده و 
درگیرکردن دو قوم ترک و کرد، حادثه روستای قارنا و  
ماجرای مریوان و تحریک مردم به تظاهرات و درگیری 
علیه سپاه و باالخره جنگ خونین مردادماه ۱358 در 
پاوه، نمونه هایی از جنایات و اقدامات آنها برای مقابله 
برادرکشی  به راه انداختن  و  اسالمی  جمهوری  نظام  با 
بود.  کشور  شمال غرب  و  غرب  کردنشین  مناطق  در 
نیروهای خودی، دعوت  رویکرد  پاییز ۱358  اواخر  تا 
گروهک های ضدانقالب و برخی نیروهای فریب خورده 
به سازش، آرامش و همکاری بود، اما با گذشت زمانی 
بسیار اندک، وضعیت شهرها و برخی مناطق آشفته تر 
شد؛ به طوری که در برخی از مناطق، عناصر ضدانقالب 

)ازجمله دموکرات ها( به طورکامل بر شهرها مسلط شدند 
و ازاین طریق، کمبودهای مالی خود را با غارت اموال 
مردم جبران می کردند. ادامه ناآرامی ها در مناطق غرب 
و شمال غرب کشور و تداوم بحران آفرینی گروهک های 
معاند، سبب شد که حضور رزمندگان اسالم در مناطق 
بحرانی بیشتر شود و با آزادسازی کامیاران و آغاز عملیات 
خودی  نیروهای  نظامی  رویکرد  سنندج،  آزادسازی 
در این منطقه به طورکامل تغییر یابد. امام خمینی)ره( 
به صراحت  پیامی  در  اردیبهشت ۱359  تاریخ 25  در 
آنان  شوند.  تصفیه  کردستان  از  باید  »اشرار  فرمودند: 
کردستان را به فساد کشیدند و مردم کردستان را به 
فساد کشیدند و مردم کردستان را به طرز وحشتناکی 
اذیت و آزار کردند. آنان مردم را غارت کردند و همه 
را کشتند. دیگر نباید به اینها مهلت داد. باید منطقه 
درست پاک سازی شود تا دست آنها کوتاه و امیدشان 
قطع شود.«۱ بعد از آزادسازی کامیاران با تالش ستاد 
عملیاتی غرب کشور به فرماندهی محمد بروجردی و 
آزادسازی سنندج در اردیبهشت ۱359 به همت نیروهای 
مشترک سپاه و ارتش، سیر آزادسازی و پاک سازی دیگر 
شهرها و مناطق اشغالی از وجود عناصر ضدانقالب آغاز 
شد و تا سال ۱36۱ بعد از پاک سازی بوکان به عنوان 
آخرین شهر ادامه یافت و پس ازآن، فرایند توسعه امنیت 
و عادی سازی اجرا شد. واضح است  که قواعد و مبانی 
اساسی مورداستفاده نیروهای نظامی در مناطق غرب 
فرایندی پرشتاب  از  و شمال غرب کشور نشئت گرفته 
در بستر روحیه انقالبی، ابتکار و نوآوری بود و تغییرات 
اساسی در وضع موجود با تکیه  بر ارزش های اسالمی 
بدون تبعیت از یک رویکرد مکتوب و فقط در صحنه 

عمل به وقوع پیوست. 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاله

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

45

عوامل بحران ساز در مناطق کردنشین
مناطق کردنشین به دلیل وجود گرایش های قومی و ادعای 
مختلف  ادوار  در  آشوب  و  بحران ها  کانون  خودمختاری، 
انقالب  دوران  همچنین  و  پهلوی  رژیم  دوره  در  ازجمله 
اسالمی بوده و هست. در همین باره، سردار حسن رستگارپناه 
زمینه ها و عوامل شروع بحران را در مناطق کردنشین بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی شامل موارد ذیل می داند: سابقه 
تاریخی قوم کرد، تغییرات حاکمیت سیاسی دراثر پیروزی 
انقالب اسالمی، انرژی ذخیره شده دراثر حاکمیت سیاسی 
قبل از انقالب اسالمی که در این مناطق موجود بوده است، 
تحریک و پشتیبانی قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای از 
قومیت کرد، اختالف مذهبی این مناطق با مرکزیت کشور، 
سوءاستفاده عناصر وابسته به  نظام قبلی و وابسته به بیگانگان، 
ناتوانی سیستم های اطالعاتی، امنیتی، نظامی، ضعف دولت 
موقت در اداره کشور و منطقه و نداشتن تجربه کافی برای 

اداره این گونه بحران ها در مدیریت کشور.

مناطق  شرایط  و  وضعیت  درباره  رستگارپناه  آقای 
کرد  اظهار  اسالمی  انقالب  پیروزی  دوران  در  کردنشین 
که در اوایل پیروزی انقالب اسالمی، مشکالت زیادی در 
کشور درخصوص مناطق کردنشین مشهود بود، ازجمله 
اداره  در  تمرکزنداشتن  مناطق،  همه  بر  تسلط نداشتن 
مرکزی،  دولت  سیاست های  مشخص نبودن  بحران ها، 
ناآگاهی از عمق مشکالت کردستان، تأثیر شخصیت های 
جمهوری  نظامی  کلی  ساختار  منطقه،  آن  در  سیاسی 
در  کردنشین  مناطق  وضعیت  و  منطقه  آن  در  اسالمی 
اوایل انقالب. این فرمانده ضمن تشریح وضعیت نابسامان 
ریشه های  را  مزبور  موارد  انقالب،  پیروزی  از  کشور پس 
اصلی تشدید بی ثباتی و تقویت تنش های محلی در مناطق 
کردنشین برشمرد. در چنین وضعیتی استمرار بحران های 
امنیتی و نظامی در مناطق کردنشین، عالوه بر اینکه به 
گسترش دامنه و سطح تنش ها انجامید، ماهیت درگیری را 

دگرگون و به جنگ تمام عیاری در این منطقه تبدیل کرد.

راهپیمایی حزب دموکرات در مهاباد پس از پیروزی انقالب اسالمی.
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مقاطع نبرد در کردستان
حوادث و بحران های مناطق کردنشین و به خصوص استان 
کردستان چند مرحله دارد. مرحله اول از همان ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی آغاز شد و برخی از گروه ها و احزاب کردی از 
موقعیت به وجودآمده سوءاستــفــاده کـــردنـــد و درصدد 
رسیدن به اهــداف استقالل طلبانه خود برآمدند. ســران 
این گروه هـا و احزاب، مردم را به تصرف پادگان لشکر28 
و ژاندارمری تحریک کردند تا با دراختیارگرفتن سالح ها و 
نظامی،  نیروهای  تجهیزات 
منطقه  بر  بیشتری  تسلط 
داشته باشند. درپی این اقدام، 
متشنج  سنندج  شهر  اوضاع 
شد و گروه ها و احزاب کردی 
انقالب  علیه  شایعه پراکنی  با 
اسالمی، از مردم کرد خواستند 
که به نهادهای حاکمیتی نظام 
ازجمله  اسالمی  جمهوری 
استانداری، پادگان، صداوسیما 
در سنندج کنند. این غائله 5 
بر  تلفاتی  و  کشید  طول  روز 
وارد  نظامی  نیروهای  و  مردم 
شد. درپی این حادثه، امام خمینی)ره( با صدور پیامی در 28 
اسفند ۱357 خطاب به مردم کردستان، با تذکر نکاتی مهم، 
حمله به نیروهای مسلح را توطئه اجانب خواند و هیئتی را 
برای گفت وگو با دو طرف حادثه به کردستان اعزام کرد تا 
آرامش پس از بحران برقرار شود. این هیئت در مذاکره با 
سران گروه ها به توافقاتی رسیدند و نتیجه را در اطالعیه ای 
هفت ماده ای برای تحقق خواسته های مردم اعالم کردند. اما 
هنوز اقدامات هیئت اعزامی به سنندج برای گنجاندن متن 

توافقات انجام شده در قانون اساسی به پایان نرسیده بود که 
گروه های معاند از 3۱ فروردین ۱358 به مدت 4 روز نقده 
را به آشوب کشیدند و در 23 تیر ۱358 آشوب جدیدی 
در مریوان ایجاد کردند. آنها روز 25 مرداد ۱358 نیز به پاوه 
حمله کردند و در طول چند روز درگیری، 40 نفر ازجمله 
گروهی از پاسداران بومی و اعزامی را به شهادت رساندند و به 
طرز وحشیانه ای ۱8 نفر از رزمندگان را سر بریدند، درحالی که 
تعدادی از آنها مجروح و در بیمارستان بستری بودند. امام 
خمینی)ره( با حمله گروه های ضدانقالب به پاوه، مدارا با آنها 
را کنار گذاشت و در پیام هایی در 27 و 28 مرداد ۱358 به 
نیروهای مسلح دستور داد با همه قدرت و توان، هرچه سریع تر 
مناطق کردستان را پاک سازی کنند تا امنیت در این بخش از 
کشور برقرار شود. گروه های ضدانقالب که فکر نمی کردند با 
پیام های حضرت امام خمینی)ره( تارومار شوند، بار دیگر روش 
سیاسی را برگزیدند و خواستار مذاکره با دولت موقت شدند. 
دولت موقت این خواسته را پذیرفت و با شروع مذاکره با این 
گروه ها، عملیات های نظامی را در 7 آبان ۱358 متوقف کرد، 
اما احزاب و گروه های ضدانقالب در خالل مذاکرات دست از 
شرارت برنداشتند و ضرباتی را بر نیروهای انقالبی ازجمله سپاه 
و بسیج وارد کردند و در ادامه با شدت بخشیدن به اقدامات 

خود دوباره بر شهرها و مناطق کردنشین تسلط یافتند.
با  گروه های ضدانقالب  علیه  نبرد  و  مبارزه  دوم  دور 
آزادسازی شهر کامیاران در تاریخ ۱۱ بهمن ۱358 شروع 
شد و تا 3 تیر ۱359 شهرهای کردستان از اشغال نیروهای 
داده شده  توضیحات  باتوجه به  شدند.  خارج  ضدانقالب 
مناطق  در  ضدانقالب  گروه های  بحران آفرینی  زمینه  در 
کردنشین، سردار رستگارپناه مقاطع نبرد علیه این گروه ها 
را در مناطق کردنشین به صورت زیر دسته بندی و درباره هر 

مقطع توضیحاتی بیان کرد.

از 31 فروردين  گروه های معاند 
1358 به مــدت 4 روز نقده را 
به آشوب کشيدند و در 23 تير 
1358آشوب جديدی در مريوان 
ايجاد کردند. آنها روز 25مرداد 
1358 نيز به پاوه حمله کردند 
و در طول چند روز درگيری، 40 
نفر ازجمله گروهی از پاسداران 
بومی و اعزامی را به شــهادت 
رساندند و به طرز وحشيانه ای18 

نفر از رزمندگان را سر بريدند.
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مقطع نبرد اول
مقطع نبرد اول، با پیروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن  ۱357 
آغاز شد و با حمله ضدانقالب به شهر پاوه در ۱8 مرداد* 
۱358 و پاک سازی این شهر پس از صدور فرمان حضرت 
امام خاتمه یافت. در مقطع نبرد اول، سیر حوادث و اتفاقات 
شتابان بود و مردم کردستان در این مقطع از نبرد بیشترین 
آسیب ها را از گروه های ضدانقالب دیدند؛ همان مردمی که 
به طرف داری از اسالم و انقالب اسالمی و امام به پا خاسته 
بودند. در این مقطع، عمده توانایی ما برای دفاع از خودمان 
بود و دشمن دائماً در محورها و شهرهای مختلف به ما حمله 
می کرد. نیروهای ما آشنایی با محورها نداشتند. به ارتش 
هم گفته بودند که حق درگیرشدن با گروه های ضدانقالب 
را ندارد. در اصل خود وضعیت سازمانی ارتش متزلزل بود. 
در این مقطع، بیشترین عملیات روانی ازطرف چپ ها برای 
انحالل ارتش صورت می گرفت. چریک های فدایی خلق و 
گروهک پیکار و دیگر گروه های چپ شعارهایی مانند 'ارتش 
ضدخلقی منحل باید گردد"، "ارتش شاهنشاهی نابود باید 
گردد" سرمی دادند، اما حضرت امام)ره( با نگاه دوراندیش خود 
فرمودند هیچ کسی حق ندارد در تضعیف ارتشی که به ملت 

پیوسته است، اقدام کند.

* اشاره به حوادث شهر پاوه است. در روز ۱8 مردادماه ۱358، 
ضدانقالب با ایجاد یک درگیری ساختگی، سبب تحصن و اعتراض 
مردم به ناامنی موجود در شهر شدند. ازطرف دیگر، ضدانقالب با 
تجمع در روستای قوری قلعه، خواسته های خود را در 9 ماده به 
از شهر  آنها خروج پاسداران  مسئوالن اعالم کردند که مهم ترین 
حمله  شهر  به  ضدانقالب  گروه های  ساعت   24 از  پس  بود.  پاوه 
کردند و دست به کشتار نظامیان و مردم زدند. با وجود مقاومت 
جانانه نظامیان، شهر در آستانه سقوط کامل بود که حضرت امام 
بعدازآن،  که  داد  عمومی  بسیج  فرمان   ۱358 مردادماه   27 در 
نیروهای نظامی با همه قوا به سمت پاوه حرکت کردند و ضدانقالب 

با دادن تلفات سنگین متواری شدند.

نظــام  رویکردهای  درباره  رستــگارپناه  ســردار 
جمــهــوری اســالمی در مقطع نبـرد اول در منـاطق 

کردنشیــن به مــوارد زـیر اشاره کرد:
 ۱. مذاکره و دوستی با مردم ستمدیده و ایجاد محیط 
صلح و صفا: در مقطع نبرد اول هیچ موردی نداریم که ما 
به گروه ها و احزاب کردی یا مردم کرد تعرض کرده باشیم. 
آنچه حمله شده و تعرض شده، به دست گروه ها و احزاب 
کردی بوده است. هرجایی هم حمله شد، نیروهای ما رفتند 

از خودشان و از وسایلشان که 
بود،  خورده  کمین  جاده  در 
هم  هرجایی  و  کردند  دفاع 
رفتیم، با روحیه صلح و صفا 
و صمیمیت با مردم صحبت 
کردیم، نه اینکه برویم آنها را 
را  نقطه ای  یا  کنیم  سرکوب 

اشغال کنیم. 
و  جنگ  از  احتراز   .2
خونریزی: با شروع بحران آفرینی 
و ایجاد آشوب به دست گروه ها 
و احزاب کردی، سعی نظام و 
نیروهای نظامی و در رأس آنها 

حضرت امام خمینی)ره( بر رسیدگی به خواسته های مردم کرد 
بود و اینکه جلوی تنش و آشوب گرفته شود و مردم کرد 
آسیب نبینند. به همین دلیل، مذاکراتی ازطرف دولت موقت 
با گروه ها و احزاب کردی صورت می پذیرفت، درحالی که 
در خالل همین مذاکرات، این گروه ها صدمات زیادی به 

نیروهای نظام وارد کردند.
مردم: مشی  به  اسالمی  انقالب  پیام  رساندن   .3  
امام را در صحیفه نور می بینید؛ امام 34۱ بار در طول 

پيروزی  بــا  اول،  نبرد  مقطع 
انقالب اســالمی در 22 بهمن 
1357 آغــاز شــد و با حمله 
در  پاوه  شــهر  به  ضدانقالب 
18 مرداد 1358 و پاک ســازی 
فرمان  از صدور  پس  اين شهر 
حضرت امــام خاتمه يافت. در 
مقطع نبرد اول، ســير حوادث 
و اتفاقات شــتابان بود و مردم 
کردستان بيشترين آسيب ها را 

از گروه های ضدانقالب ديدند.
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حیات خود از کردستان نام برد. ایشان از هیچ جایی 
امام  است که  این  و جالب   نبرد  نام  این قدر  از کشور 
در وصیت نامه الهی سیاسی خود هم باز از کردستان 
گروهای  هدایت  و  کردستان  مردم  از  دلجویی  و 
فریب خورده سخن می گوید و هدایتشان می کند. امام 
خوردند،  را  کومه له  و  دموکرات  فریب  که  کسانی  به 

نصیحت می کند که به دامان ملت خود برگردند.
کارهای  آغاز  و  جهادسازندگی  کار  به   شروع    .4  
مشارکت  منطقه  سازندگی  مسیر  در  باید  عمرانی: 
اول کمک  روزهای  همان  از  می کردیم. جهادسازندگی 
کرد و کارهای عمرانی را در منطقه کردنشین انجام داد. 

سپاه خدمات زیادی در حوزه ساخت وساز انجام داد.
 5. کمک به محرومین و ایجاد کار مناسب برای همه.

 6. ایجاد عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی برای 
همه مردم.

 7. تقویت روحیه برابری و برادری برای همه مردم کشور.
 8. دفاع و مقاومت از ارزش های نظام.

مقطع دوران فترت
پس از ختم غائله کردستان در مقطع جنگ اول که از 
22 بهمن ۱357 شروع شد و با بازپس گیری و پاک سازی 
شهرها به دست نیروهای انقالب اسالمی تا مرداد ۱358 
به طول انجامید، حاکمیت نسبی نظام جمهوری اسالمی 
هیئت هایی  دوران،  این  از  پس   شد.  برقرار  آن خطه  در 
به منظورهای مختلف و عناوین متعدد ازجمله "هیئت 
حسن نیت" به منطقه اعزام شدند و فعالیت هایی را آغاز 
کردند. این دورۀ فعالیت در مناطق غرب و شمال غرب بعدها 
به دوره "نه جنگ و نه صلح" )که از اواخر شهریور ۱358 
شروع شد و تا اواخر دی ماه همان سال به طول انجامید( یا 

به عبارتی دیگر به دوران فترت معروف شد. در این مقطع، باز 
به دلیل ضعف مدیریت کشور در کنترل بحران پیش آمده، 
متأسفانه بار دیگر مناطق کردنشین دستخوش حوادث شد 
و بسیاری از نقاط کردنشین به خصوص بسیاری از نقاط 
استان کردستان مجدداً به دست گروه های ضدانقالب افتاد. 
این بار که گروه های ضدانقالب وارد صحنه  شدند، با شدت 
عمل بیشتری به مردم منطقه متعرض شدند، مردم شهدای 
زیادی  دادند و زجرهای زیادی کشیدند. در این برهه زمانی، 
متأسفانه همه شهرهای آزادشده در مرحله و مقطع اول 
نبرد، دوباره به دست گروه های ضدانقالب افتاد و آنها به 
تصفیه هواداران نظام جمهوری اسالمی ازطریق ترور و اعدام 
پرداختند یا آنها را مجبور به مهاجرت از این شهرها کردند. 
شدت برخوردهای خشن گروه های ضدانقالب با مردم و 
نیروهای نظام و ایجاد ناامنی در منطقه طی این دوره به قدری 
باال گرفت که بسیاری از مردم آگاه و متدین و هوادار نظام 
به عنوان اعتراض به وضع موجود، از سنندج خارج شدند و 
به شهرهایی نظیر کرمانشاه پناه بردند. همچنین عده ای از 
اهالی مریوان به تهران رفتند و در مجلس خبرگان و دانشگاه 
گروه های  بیشتر  حال،  همین  در  کردند.  تحصن  تهران 
کمونیستی از سایر نقاط کشور ازجمله تهران، به مناطق 
غرب و شمال غرب به ویژه کردستان سرازیر شدند و با ایجاد 
دفتری برای خود، علیه نظام جمهوری اسالمی شروع به 
تبلیغات کردند و مردم را به بهانه های مختلف جمع کرده، 
ضمن جذب آنها، با سردادن شعارهای تجزیه طلبانه، علیه 

نظام تظاهرات راه می انداختند. 
سنندج  شهر  سطح  همه  فترت،  دوران  اواخر  در 
بود  گرفته  بر  در  را  منطقه  ناامنی  و  شده  سنگربندی 
گوش  به  گوشه وکنار  از  تجزیه طلبی  زمزمه های  و 
می رسید. ضدانقالب با حمله به پادگان لشکر28 ارتش، 
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و  سنندج  شهر  افسران  باشگاه  در  پاسداران  محاصره 
مقر نیروهای انقالب در پاوه، جنگ دیگری را به نظام 
انقالب  به  وفادار  نیروهای  کرد.  تحمیل  نوپا  اسالمی 
درصدد پاسخگویی و مقابله با این توطئه بزرگ برآمدند 
و بدین ترتیب، مرحله ای از مبارزه با عنوان نبرد دوم در 

مناطق غرب و شمال غرب کشور به وجود آمد.

مقطع نبرد دوم
نبرد دوم به آن مرحله از دفاع رزمندگان اسالم در مناطق غرب 
و شمال غرب کشور گفته می شود که پس از بن بست مذاکرات 
دولت موقت و هیئت های حسن نیت در اواخر دوران فترت به 
وقوع پیوست. این مرحله که با آزادسازی شهر کامیاران در بهمن  
۱358 شروع  شد و تا پایان شهریور ۱364 یعنی بستن مرز به 
طول انجامید، شامل سه مقطع است: آزادسازی و پاک سازی 
شهرها؛ آزادسازی و پاک سازی جاده ها و محورهای مواصالتی؛ 
و آزادسازی و پاک سازی مناطق عمق و بستن مرز )از عملیات 

قائم)عج( در منطقه چهل چشمه کردستان تا عملیات فتح۱ در 
مناطق مرزی پیرانشهر و سردشت(. در مقطع نبرد دوم، به دلیل 
شرایط پیچیده و وضعیت دشمن و همچنین فرصتی که در 
سازمان   تجدید  سریعاً  دشمن  دادیم،  دست  از  فترت  دوران 
ضدانقالب  گروه های  دوم  رزم  سازمان  توسعه  اصل  در  کرد. 
در مقطع دوران فترت است. در این دوره، مذاکراتی ازطرف 
که 3  انجام شد  کردی  احزاب  و  گروه ها  بــا  مرکزی  دولت 
یا 4 بند داشت. یکـی از بندها این بود که در همه جلسه ها 
می گفتند سپاه پاسداران باید از شهرها بیرون برود و همـه 
 نیروهای بومی مسلمان که طرف دار انقالب اسالمی اند باید از 
ندارد.  جابه جایی  حق  ارتش  گفتند  شوند.  خارج  منطقه 
آخر کدام حاکمیتی در مذاکره با یک گروه سیاسی در یک 
منطقه ای می پذیرد کــه یـــگان نظامی اش با مجوز آن گروه 
سیاسی جابه جا شود که حضرات دولت موقت در تهران این 
بند را پذیرفتند؟ امام در یک مقطعی اواخر این کار، همه را 
کرد،  اشتباه  سپاه  کردم،  اشتباه  من  گفتند  و  کردند  جمع 

مذاکره هیئت حسن نیت با گروه های کرد مهاباد. آبان ۱358.
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ارتش اشتباه کرد، نیروهای مسلح اشتباه کردند، دولت اشتباه 
به دشمن  بود که  این  اشتباه ما  کرد. چه اشتباهی کردیم؟ 
بروید  امام هست،  نور  این مسائل در صحیفه   فرصت دادیم. 
ببینید. حضرت امام خمینی)ره( درباره فتنه گران می فرماید: »... و 
اما اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقالبی عمل نکردیم 
و مهلت دادیم به این قشر فاسد؛ و دولت انقالبی و ارتش انقالبی و 
پاسداران انقالبی، هیچ یک از اینها عمل انقالبی نکرده اند و انقالبی 
نبوده اند. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار 
به طور  کردیم،  خراب  را  فاسد 
قلم  بودیم،  کرده  عمل  انقالبی 
تمام مطبوعات را شکسته بودیم 
و تمام مجالت فاسد و مطبوعات 
و  بودیم  کرده  تعطیل  را  فاسد 
رؤسای آنها را به سزای خودشان 
رسانده بودیم و چوبه های دار را 
کرده  برپا  بزرگ  میدان های  در 
بودیم و مفسدان و فاسدین را درو 
کرده بودیم، این زحمت ها پیش 
خدای  پیشگاه  از  من  نمی آمد. 
عزیز  ملت  پیشگاه  از  و  متعال 
عذر می خواهم، خطای خودمان 
انقالبی  نبودیم، دولت ما  انقالبی  را عذر می خواهم. ما مردم 
نیست، ارتش ما انقالبی نیست، ژاندارمری ما انقالبی نیست، 
شهربانی ما انقالبی نیست، پاسداران ما هم انقالبی نیستند، من 
هم انقالبی نیستم. اگر ما انقالبی بودیم، اجازه نمی دادیم اینها 
اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعالم می کردیم. یک 
حزب و آن "حزب اهلل"، حزب مستضعفین، و من توبه می کنم از 
این اشتباهی که کردم و من اعالم می کنم به این قشرهای فاسد 
در سرتاسر ایران که اگر سر جای خودشان ننشینند، ما به طور 

انقالبی با آنها عمل می کنیم.« * به هرجهت، در مقطع نبرد دوم، 
با تدابیر برادر محمد بروجردی و دیگر فرماندهان و رزمندگان 
سپاه و همچنین پیشمرگان مسلمان کرد به فرماندهی محمد 
فدایی در تاریخ ۱۱ بهمن ۱358 عملیات آزادسازی کامیاران 
شروع شد و در روزهای دهم و یازدهم بهمن ۱358 پاک سازی 
کامیاران انجام گرفت. شهر سنندج نیز در تاریخ 23 اردیبهشت 
۱359 آزاد شد که آزادسازی آن 22 روز به طول انجامید. در 6 
خرداد ۱359 شهر بانه و در 3 تیر ۱359 شهر مریوان آزاد  شدند 
و ضربات کارآمدی بر دشمن وارد شد، اما در این مقطع ما یک 
سلسله رویکردهایی را در منطقه دنبال کردیم و در راستای این 
رویکردها به مقابله با گروه های ضدانقالب در مناطق کردنشین 

رفتیم.

رویکردهای جمهوری اسالمی ایران در مقطع 
نبرد دوم

الف( رويکردهای نظامی
اسالمی در  نظامی جمهوری  رویکردهای  بر  اصول حاکم 
مقطع نبرد دوم با گروه های ضدانقالب در مناطق غرب و 

شمال غرب کشور عبارت اند از:
 ۱. جداکردن صف مردم از ضدانقالب: نیروهای ضدانقالب 
با به کارگیری ابزارهایی چون وعده  و وعیدهای سیاسی و 
اقتصادی، ناسیونالیسم کردی، اختالف بین شیعه و سنی، 
ایجاد نارضایتی عمومی و معرفی حکومت مرکزی به عنوان 
عامل ایجاد آن، درصدد جلب حمایت عمومی و جذب مردم 
برای پشتیبانی از اقدامات خود بودند. این گروه ها از بستر 
مردم فقط برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کردند، 
درصورتی که هدف نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به ویژه 

*  )صحیفه نور، جلد 2، ص28۱(

مقطع نبــرد دوم به آن مرحله از 

دفاع رزمندگان اسالم در مناطق 

غرب و شــمال غرب کشور گفته 

می شــود که پس از بن بســت 

مذاکرات دولت موقت و هيئت های 

اواخر دوران فترت  حسن نيت در 

به وقوع پيوســت. اين مرحله که 

با آزادسازی شــهر کامياران در 

بهمن 1358 شروع شد و تا پايان 

شهريور 1364 يعنی بستن مرز به 

طول انجاميد.
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سپاه پاسداران انقالب اسالمی، آزادکردن مردم از قید شرارت 
ضدانقالب، ایجاد امنیت و زمینه سازی برای خدمات عمرانی 
امام  فرمایشات حضرت  و  تأکیدات  بود.  آنان  به  رفاهی  و 
خمینی)ره( مبنی بر لزوم جداسازی صف مردم از ضدانقالب و 
حفاظت از جان آنها، از بدیهی ترین مبانی رفتاری فرماندهان 

نظامی به ویژه مسئوالن سپاه در جنگ با ضدانقالب بود.
2. اهمیت دادن به مردم منطقه و استفاده از مردم در 
امنیت: مشارکت مردم در امنیت و احساس امنیت ازطرف 
آنها، یک اصل جدی و خدشه ناپذیر در رویکرد نظام جمهوری 
اسالمی است. سپاه پاسداران با محور قراردادن مردم برای 
حل مشکالت منطقه، مردمی کردن امنیت و تسلیح نیروهای 
انتخابات  در  مردم  شرکت  برای  الزم  زمینه  ایجاد  بومی، 
متعدد، اجرای طرح های فرهنگی و غیره اقدامات گسترده ای 

انجام داد.
 3. مبارزه نکردن با جغرافیا یا به عبارتی، استفاده نکردن 
از جغرافیا برای تحت فشار قراردادن مردم منطقه: در ترکیه، 
زمانی  پهلوی،  رژیم  در  حتی  و  دیگر  کشورهای  و  عراق 
که در حوزه کردی می خواستند مسائلشان را حل کنند، 
می رفتند جغرافیا را به آتش و نابودی می کشیدند. در عراق به 
چشمه های آب گرمی که مردم می خواستند استفاده کنند، 
بتن تزریق کرده بودند که جمعیتی در آنجاها نباشد، یعنی 
سرزمین سوخته؛ درصورتی که جمهوری اسالمی در مقابله 
با گروه های ضدانقالب، هیچ وقت از این حربه استفاده نکرد. 

4. کنترل و بستن مرز و قطع ارتباط با عراق.
5. آزادســازی منـــاطق شهری، جاده ها و روستاها از 
دست گروه های ضدانقالب: ما معتقدیم گروه های سیاسی، 
کردستان را اشغال کردند. همه تالش روانی دشمن درباره 
نظام اسالمی این بود که القا کند نظام اسالمی دارد می آید 
جغرافیایی کردی که مال کردها  است را اشغال  کند. یک 

حادثه ای در سال ۱376 برای خود من پیش آمد. در ارومیه 
فرماندهی نیروی انتظامی بودم که به ما خبر دادند پژاک در 
منطقه کردستان آذربایجان غربی در منطقه ای به نام جهنم دره 
پایگاه ثابت ایجاد کرده است. من به نیروها دستور دادم بروید 
به اینها بگویید بیرون بروند. یک بار رفتند و گفتند اصاًل 
نمی گذارند ما توی منطقه برویم. 50 کیلومتر داخل خاک 
ایران بودند. خودم داخل آن منطقه رفتم. با همین فرمانده 
نیروی انتظامی کردستان، آقای خرم نیا که امروز مسئولیت 

نیروی انتظامی استان را دارد 
یگان  مسئول  موقع  آن  و 
ضربت ما بود، به منطقه رفتیم. 
دیدیم در نقاط مختلف به ما 
شما  گفتند  می دهند.  ایست 
کی هستید؟ این جغرافیا مال 
ماست. ما گفتیم چه کسی به 
شما گفته اینجا مال شماست؟ 
اینجا ایران است. می گفتند نه، 
اینجا مال ماست، ما ُکردیم و 
اشغال  را  ما  جغرافیای  شما 
دشمن  رویکرد  یعنی  کردید. 
این بود که نظام اسالمی دارد 

می آید جغرافیایی کردستان را اشغال می کند. ما معتقدیم 
که آنها آمدند منطقه کردستان و مردم مسلمان آنجا را تحت 

اشغال خود قرار دادند.
6. عمق دادن به تأمین محورهای مواصالتی. 

پاک سازی  ادامه  در  ما  دشمن:  تعاقب  افزایش   .7
شهرها و روستاها و مناطق مختلف استان های کردنشین، 
تا مرز و حتی آن طرف مرز به تعقیب نیروهای ضدانقالب 
پرداختیم، چراکه چریک اگر تعقیب نشود، می تواند فکر 

ما بيش از 60 هزار نفر تسليمی 
از عناصر ضدانقالب در مناطق 
هرکدام  که  داشتيم  کردنشين 
از آنها حدود يک ماه، شــش 
ماه، يک سال يا حتی دو سال با 
گروه های ضدانقالب بودند و بعد 

تسليم ما شدند.
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کند. راه اضمحالل جنگ های چریکی تعقیب آنها در 
عملیات است. نباید اجازه فکرکردن را به چریک بدهیم. 
و عناصر  به چریک  نشان می دهد هرجایی که  تجربه 

ضدانقالب اجازه دادیم، ضربه خوردیم. 
8. سازماندهی نیروهای مردمی در تعاقب دشمن: 
اصلی  محور  باید  است،  بحران خیز  که  جغرافیایی  در 

مردم باشند و امنیت را به خود مردم بسپاریم. 
9. به تسلیم کشاندن عناصر ضدانقالب: دادن فرصت و 
امان به دشمن برای خروج از صحنه درگیری و تقویت انگیزه 
برای تسلیم شدن و پیوستن به نیروهای انقالب، یکی از اصول 
موردتوجه نیروهای خودی بود. رزمندگان اسالم با ترجیح حل 
مسالمت آمیز مشکالت در جنگ و خشونت سعی می کردند 
فرصت الزم را به فریب خوردگان ضدانقالب برای تأمل، تفکر 
و بازگشت به دامن پرمهر اسالم و انقالب بدهند. این روش 
عالوه بر جلوگیری از پیوستن نیروهای جدید به ضدانقالب، 
شک و دودلی را نیز در بین نیروهای دشمن تقویت می کرد 
و انسجام آنان را ازهم می گسست. براین اساس، یکی از اصول 
حاکم بر عملکرد فرماندهان نظامی در جنگ با ضدانقالب، 
دادن فرصت تفکر و تعقل به نیروهای فریب خورده دشمن در 
راستای جلوگیری از طوالنی شدن جنگ و واردنشدن خسارت 
به تفکرات، عقاید و باورهای دینی، اجتماعی و فرهنگی مردم 
بود. ما بیش از 60 هزار نفر تسلیمی از عناصر ضدانقالب در 
مناطق کردنشین داشتیم که هرکدام از آنها حدود یک ماه، 
شش ماه، یک سال یا حتی دو سال با گروه های ضدانقالب 
بودند و بعد تسلیم ما شدند. مالک ما درباره کسی که می آمد 
تسلیم می شد و به جمهوری اسالمی می پیوست این بود که 
اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، کاری با او نداشته باشیم. 
شاید در ده ها درگیری هم جلوی ما قرار گرفته بودند، ولی 
نمی دانیم که حتماً این فرد در این درگیری نفری از ما را 

به شهادت رسانده است یا نه. یک جوسازی که ضدانقالب 
کرد و هنوز هم در سایت های خود این کار را می کند، این 
است که می گوید یک خلخالی نامی آمد و اعدام های انقالبی 
و بی رویه ای را در کردستان انجام داد. عزیزان من، مجموعه 
اعدام هایی که آقای خلخالی در آن بازه زمانی کرده بود، زیر 
50 نفر است، اما محاکمه ها و اعدام هایی که آنها در همان 
تاریخ کردند، باالی ۱28 شهید بود؛ آن هم نه در درگیری  با 
ما. در سنندج شهید نمکی را  گرفتند و بعد اعدامش  کردند، 
چون طرف دار نظام بود. آنها هرکسی که طرف دار نظام بود را 
می گرفتند و بدون محاکمه اعدام می کردند. به لطف خدا من 
مستنداتی را در مرکز مطالعاتمان جمع آوری کردم که چگونه 
آنها صرفاً حضور پاسدار را در منطقه کردستان به عنوان جرم 
تلقی می کردند و حکم اعدام آنها را صادر می کردند. و بعد 
جالب است آقای خلخالی را تهدید می کردند که درمقابل 
هر اعدامی که کردید، ما هم یک اعدام می کنیم. البته یک 
اعدام نبود، بلکه ده ها نفر را بدون اثبات جرم اعدام کردند؛ 
درحالی که اکثریت  قریب به اتفاق کسانی که خلخالی اعدام 
کرد، بدون محاکمه و اثبات جرم و جنایت نبود. در کتاب 
آقای خلخالی نوشته شده است که می گوید یک سند بیاورید 
که اعدام های من در کردستان به خاطر محاکمات سیاسی 
باشد. او می گوید اگر کسی بیاید ثابت کند من کسی از کردها 
را به دلیل مسائل سیاسی حکم اعدام دادم، حاضرم من را در 

قبال آن قصاص کنند.

ب( رويکردهای روانی
در رویکرد نظامی، با آزادسازی شهرها، بازگشایی محورها و 
پاک سازی مناطق عمقی، بیشتر تسلط فیزیکی روی مکان ها 
ایجاد شد. طبق رویکرد نظامی نیروهای جمهوری اسالمی 
ایران، هدف فقط تسلط فیزیکی نبود، بلکه بعد روانی نیز 
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اهمیت داشت. عملیات روانی یک قسمت از فعالیت های کلی و 
یکپارچه پدافند داخلی و توسعه بود و در طول مدت بحران در 
مناطق غرب و شمال غرب به شکلی طراحی شد که جوابگوی 
نیازمندی های ویژه هر منطقه و هر نوع عملیات باشد، زیرا 
اقدامات نظامی و غیرنظامی ابتدا براساس تأثیر روانی آنها 
ارزیابی و سپس اجرا می شد. در رویکرد نظامی، قبل از اجرای 
هر عملیات، ابتدا بعد روانی آن به دقت ارزیابی و هماهنگ با 
عملیات نظامی اجرا می شد. اقدامات روانی صورت گرفته در 
مناطق غرب و شمال غرب با اهداف زیادی پیگیری می شد. 
در عملیات روانی هدف مهم این بود که با تخریب فکری و 
روانی دشمن، انگیزه مقاومت از آنها گرفته شود. درحقیقت، 
هدف از جنگ روانی، نیل به پیروزی با کمترین هزینه در 
کوتاه ترین زمان، از کوتاه ترین راه و به بهترین شیوه ممکن بود. 
مهم ترین اقدامات در بعد روانی عبارت اند از: معرفی گروهک ها 
به عنوان مسببان ناامنی، افشای جنایت ضدانقالبیون، توجه به 
خواسته های مردم و تالش برای تحقق آنها، برقراری ارتباط 

مداوم با جوانان، رفتار اسالمی و برادرانه با مردم، سخنرانی و 
راهپیمایی، اعزام مبلغان عقیدتی، تضعیف روحیه ضدانقالب و 
هواداران آنها با دادن امان نامه، برگزاری کالس های آموزشی، 
تشکیل ستاد تابعین و آزادی زندانیان نادم، وادارکردن نیروهای 
دشمن به فرار و تسلیم به صورت فردی و گروهی، عرضه 
تسهیالت فرهنگی و اقتصادی به مردم، اجرای سیاست های 

ضدتبلیغاتی و خنثی کردن عملیات روانی دشمن.3 

ج( رويکردهای سياسی
غرب  مناطق  در  نظامی  رویکرد  به  پوشش دادن  برای 
سیاسی  و  منسجم  تفکرات  وجود  کشور،  شمال غرب  و 
که پشتوانه فکری رویکرد نظامی باشد، امری الزم بود. 
مهم ترین رویکردهای سیاسی نظام جمهوری اسالمی در 
مناطق غرب و شمال غرب در مقطع نبرد دوم عبارت اند از: 
جلوگیری از تجزیه و خودمختاری منطقه، ایجاد حاکمیت 
نظام و حفظ تمامیت ارضی، احترام به مردم منطقه و ایجاد 

جمعی از رزمندگان سپاه تکاب در بین مردم روستای آغ دره قزقیان. بهمن ماه ۱362.
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اعتماد مردم به  نظام )در رویکرد کلی جمهوری اسالمی 
ایران، مردم نقش اصلی و محوری داشتند، زیرا اصل یاری 
مردم منطقه و درهم شکستن سلطه ضدانقالب به کمک 
آنها اهمیت زیادی برای نظام داشت(، مشارکت سیاسی 
مردم در انتخابات، به وجودآوردن کنترل حکومت مرکزی 
در منطقه، حفظ جان و مال مردم، و پاک سازی عوامل 
رژیم گذشته و گروهک ها از ادارات و سازمان های دولتی.4 

د( رويکردهای اقتصادی
بـا  دوم  نبــرد  ابتــدای  از 
غـرب  مناطق  در  ضدانقالب 
همیــشه  شمــال غــرب،  و 
به دست آوردن همراهی مردم 
در راستای طرد نهایی دشمن، 
به عنــوان یکی از مبــانی و 
موردتوجه  راهبردی،  اصـول 
فرماندهان و مسئوالن نظامی 
همیـن  بر  بود.  سپاه  به ویژه 
از  بعد  بالفاصله  آنها  اساس، 
مراکز  پاک سازی  و  آزادسازی 
مایحتاج  تأمین  جمعیتی، 
ارزاق عمومی، سوخت و غیره را آغاز و در  از  اعم  مردم 
خدمات رسان  ادارات  و  سازمان ها  فعال کردن  با  ادامه 
مانند جهادسازندگی، کمیته امداد امام خمینی)ره( و اداره 
کشاورزی و همچنین جهت دادن به فعالیت های آنان همگام 
با پاک سازی مناطق، زمینه آسایش و رفاه مردم را پیگیری و 
اجرا می کردند. رویکردهای اقتصادی نظام جمهوری اسالمی 
در مناطق کردنشین عبارت است از: فقرزدایی، تأمین رفاه 
اقتصادی، ایجاد اشتغال، پیش بینی سازمان های تولیدی و 

خدماتی، اجرای آموزش های فنی و حرفه ای، اجرای عملیات 
آموزشی،  و  درمانی  بهداشتی،  مراکز  احداث  مردم یاری، 
آب رسانی و سوخت رسانی، کمک های پوشاکی، خوراکی و 

مالی، احداث و ترمیم جاده های بین شهری و غیره.

و( رويکردهای فرهنگی و اجتماعی
روی  وسیع  تبلیغات  با  ضدانقالب  که  مواردی  از  یکی 
آن، مردم را به موضع گیری های خاصی درمقابل نظام وا 
می داشت، این بود که دولت قصد دارد فرهنگ مردم را 
تغییر دهد و با قومیت و خصوصیات قومی آنها مبارزه کند. 
فرماندهان و مسئوالن نظامی جمهوری اسالمی نیز برای 
مقابله با این حرکت دشمن، برخورد کامالً محترمانه ای با 
عقاید مذهبیـ  قومی مردم کرد داشتند. فرماندهان سپاه 
حتی در برخی از عملیات ها لباس کردی می پوشیدند. این 
روش رفتاری، تأثیر مثبتی در ایجاد الفت و اعتماد بین 
مردم و نظامیان داشت. شهید بروجردی معتقد بود که 
اصل حرکت ما در این نبرد، یک حرکت فرهنگی است. ما 
می خواهیم حتی در برخورد با ضدانقالب هم یک برخورد 
فرهنگی داشته باشیم؛ یعنی ما نظامیان حرفه ای نیستیم 
باشیم؛  مأمور شده  تعدادی ضدانقالب  برای کشتن  که 
عناصر  سیاسی  ـ  فرهنگی  باورهای  داریم  مأموریت  ما 
ضدانقالب را درباره جمهوری اسالمی اصالح کنیم. درواقع 
رزمندگان  مأموریت  اصل  که  بود  اعتقاد  این  بر  ایشان 
اسالم در منطقه، بیان ایده های فرهنگی نظام جمهوری 
اسالمی ایران است؛ بنابراین بایستی سالح و زور را از سر 
مردم برداشت. باتوجه به این تفکر، مهم ترین رویکردهای 
فرهنگی ـ اجتماعی جمهوری اسالمی در مناطق غرب 
فرهنگ  و  مذهب  پذیرش  از:  عبارت اند  شمال غرب  و 
قراردادن  محور  مردم،  مذهب  به  احترام  منطقه،  مردم 

از ابتدای نبرد دوم با ضدانقالب در 

مناطق غرب و شمال غرب، هميشه 

مردم  آوردن همراهی  به دســت 

در راســتای طرد نهايی دشمن، 

به عنوان يکــی از مبانی و اصول 

راهبردی، موردتوجه فرماندهان و 

مسئوالن نظامی به ويژه سپاه بود. 

بر همين اساس، آنها بالفاصله بعد 

از آزادســازی و پاک سازی مراکز 

جمعيتی، تأمين مايحتاج مردم را 

پيگيری و اجرا می کردند.
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روحانیت اهل تسنن در منطقه، ایجاد برابری اجتماعی، 
محرومیت زدایی و جلوگیری از سلطه پذیری، قانون گرایی 
)حاکمیت قانون(، پویاکردن فرهنگ مردم در شناختن 
متناسب  منطقه  مردم  آموزش وپرورش  باطل،  و  حق 
با اهداف نظام، پیش بینی و اجرای برنامه های بهداشت 
همگانی و خدمات اجتماعی.5 سردار حسن رستگارپناه در 
سخنرانی خود درباره مقاطع نبرد در کردستان، بر این 
باور است که عالوه بر مقاطع نبرد اول و دوم با گروه های 
ضدانقالب در مناطق کردنشین، مقطع نبرد سومی نیز 
وجود دارد. ایشان با تقسیم مقطع نبرد سوم به دو مرحله 
سال های ۱37۱ تا ۱378 و سال های ۱378 تا ۱385، 
اشاره ای مختصر به رویکردهای نظام جمهوری اسالمی 

درخصوص هرکدام از این مراحل می کند.

مقطع نبــرد ســوم با ضــدانقالب )سال های 
)1371-1378

سردار رستگارپناه رویکردهای جمهوری اسالمی ایران 
در این برهه از زمان را به دو دسته تقسیم می کند:

الف( فرمان هشت مـاده ای فرماندهی کل قوا: بندهای 

هشت گانه فرمان مقــام معظم رهبری درباره مناطق 
کردنشین عبارت اند از: علل ناکامی ها به دقت بررسی 
نقاط  نیروها؛  بودن  لخت  و  مثاًل تحرک نداشتن  شود 
افزایش  از  گیرد؛  قرار  دوباره  توجه  مورد  آسیب پذیر 
فکــر  شود؛  خودداری  کـردی  منــطقه  در  نیـــرو 
تهیه یگــان های واکنش سریـع بررسی و عملی شود؛ 
در  چندیـن ســاله  تجربـه هــای  ضایع کــردن  از 
فرامـرزی  کار  شود؛  پرهیز  به شدت  کردی  منــاطق 
تا آنجا که ممکن  تلفات  از دادن  جدی گرفته شود؛ 

اســت، پرهیــز شود.

 :)1371-1378( مقطع  در  سپاه  رويکردهای  ب( 

و  پدافند  اصل بودن  فرماندهی،  وحدت  در  تمرکز 
مرز؛  از  خارج  در  ضدانقالب  مداوم  تعاقب  تحرک؛ 
جلوگیری از ضربه پذیری و تلفات؛ تشدید کنترل مرز؛ 
فعالیت های  تشدید  اطالعاتی؛  فعالیت های  تشدید 
تحکیمی دولت )خدمات رفاهی، اقتصادی، فرهنگی(؛ 
به کارگیری پتانسیل معارضین عراقی علیه ضدانقالب؛ 

راه اندازی سازمان رزم جدید برای واکنش سریع.

 مقــطـع نبــرد ســوم با
ضــدانقالب )سـال های 

)1378-1385
بنـــا بــر روایــت ســردار 
رستــگارپنــاه، مهم تــرین 
تهــدیــدات علیــه نــظام 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
مرحــله دوم از مقطـع نبرد 
ســوم عبــارت اند از: بــروز 
تغییرات محیطی روند اداره 
امور اکراد منطقه؛ استقرار و 
خـودمختــاری کردســتان 

ترکیه  در  کردی  منازعات  هویت یافتن  تشدید  عراق؛ 
نفوذ  از حیطه  عراقی  کردهای  )پ.ک.ک(؛ جداشدن 
حضور  امریکا؛  به  عراقی  کردهای  وابستگی  ایران؛ 
نظام  با  معاند  کردی  گروه های  سابقه دار  و  مستمر 
و  امریکایی  نیروهای  حضور  عراق؛  کردی  منطقه  در 
صهیونیست ها در کشور عراق؛ تالش گسترده تبلیغاتی 
و روانی کردی؛ شرایط سیاسی داخلی )توسعه سیاسی 
در  الزم  توجه  نداشتن   ایران(؛  کردستان  در  بی رویه 

در مرحلــه دوم از مقطع نبرد 
ســوم تحولی جدی در منطقه 
کردنشين در حال شکل گيری 
بود و ســازمانی تحت عنوان 
پ.ک.ک شکل گرفت که تنها 
گروه سياســی کردی اســت 
که ادعای کردســتان بزرگ را 
به صورت جدی و رسمی مطرح 

کرد.
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جریان تحکیم اقدامات توسعه ای )اقتصادی، فرهنگی، 
در  سپاه  مدیریت  برای  پیش آمده  شرایط  عمرانی(؛ 
منطقه؛ ارتباطات بی رویه با "پ.ک.ک" طی ده سال 

در منطقه.
در  را  سپاه  رویکردهای  مهم ترین  همچنین  وی 
علیه  نبرد سوم  از مقطع  تهدیدات مرحله دوم  برابر 
به صورت  نظام  دشمنان  و  ضدانقالب  گروه های 
شدید  مقابله  از:  عبارت اند  که  می کند  بیان  تیتروار 
نبرد  نداشتن  پ.ک.ک؛   ضدانقالب  با  نظامی 
با  مقابله  در  اطالعاتی  انسجام  با ضدانقالب؛  نزدیک 
علیه  عراقی  معارضین  پتانسیل  به کارگیری  دشمن؛ 
دولت  تحکیمی  فعالیت های  تشدید  ضدانقالب؛ 
)اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی(؛ 
ضدانقالب؛  علیه  ترکیه  با  مشترک  همکاری  ایجاد 

تثبیت سازمان رزم جدید سپاه.
ایشان در تشریح تهدیدات جدید در مرحله دوم 
از مقطع نبرد سوم اظهار می کند که یک تحول جدی 
تحت  سازمانی  بود.  شکل گیری  درحال  منطقه  در 
تنها گروه سیاسی  عنوان پ.ک.ک شکل گرفت که 
کردی است که رسماً ادعای کردستان بزرگ را کرده 
گروه  بود،  نکرده  را  ادعا  این  دموکرات  حزب  است. 
کومه له این ادعا را نداشت. البته مشی شان به همین جا 
منتهی می شد، اما رسماً این را اعالم نکرده بودند. در 
این مقطع زمانی، پ.ک.ک تنها گروه سیاسی بود که 
یک پرچم مستقل را در کل کردستان ایران، عراق، 
ترکیه و سوریه برپا کرد. در نهایت پ.ک.ک به سرعت 
تا  در جغرافیای طبیعی ما توسعه پیدا کرد و حتی 
بانه و منطقه سقز، در چهل چشمه سقز، در  منطقه 

آذربایجان غربی مقر زدند.

الگوی انقالب اسالمی برای مهار بحران
تشریح  با  خود  سخنرانی  پایان  در  رستگارپناه  سردار 
الگوی انقالب اسالمی در مواجهه با بحران های داخلی، 
الگو نیز اشاره می کند که  به مهم ترین مؤلفه های این 
عبارت اند از: ۱. بسیج عمومی مردم برای حفاظت از اسالم 
و کشور )مردمی کردن امنیت(. 2. ادای حقوق همه مردم 
با عدالت اسالمی )اجرای عدالت(. 3. حفاظت از مردم در 
همه زمینه ها )حفظ حیات انسان ها(. 4. توجه به اصالت 
انسان ها(. 5.  )خداپرستی  انسان ها  فطرت  پاک بودن  و 
تالش و جدیت در مسیر اصالح جامعه و مردم )رسالت 
انسان سازی(. 6. آبادکردن منطقه به بهترین وجه ممکن 
)رسالت محرومیت زدایی(. 7. برخورد با سران و عناصر 

وابسته ضدانقالب )اشداء علی الکفار(.

نتیجه گیری
به طورکلی، حرکت های مسلحانه گروه های ضدانقالب 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در مناطق کردنشین را 
می توان به چهار مقطع زمانی تقسیم کرد. مقطع نخست، 
وقایع سال ۱358 را شامل می شود که عمده ترین آنها 
عبارت اند از سقوط پادگان و هنگ ژاندارمری مهاباد و 
پاسگاه های ژاندارمری، جنگ نقده، فرمان امام )ره( در 
آزادسازی شهرهایی  و سپس  پاوه  محاصره  شکستن 
مانند بانه، سردشت، مریوان و غیره. مقطع دوم، وقایع 
سال های ۱359 و ۱360 را در بر می گیرد که با تجاوز 
ارتش عراق و هم زمان با آن تشدید اقدامات گروه های 
ضدانقالب کومه له و دموکرات همراه بود. مقطع سوم 
وقایع سال های ۱362 تا ۱364 را شامل می شود که 
طی آن سال ها قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( متشکل از 
نیروهای سپاه و ژاندارمری شکل گرفت و با استقرار در 
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منطقه توانست امنیت را در شهرها، روستاها، جاده های 
اصلی و مرزهای کردستان ایران با عراق تأمین کند. 
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، غائله کردستان در بعد 
نظامی و امنیتی آن و انهدام گروه های ضدانقالب در 
داخل کشور نیز پایان یافت، ولی به دلیل فرار این گروه ها 
به کشور عراق و ایجاد پایگاه های متعدد در کردستان 
عراق، بعضاً تهدیدات امنیتی و سیاسی را برای نظام 
به  هنوز  و  می کنند  ایجاد  ایران  اسالمی  جمهوری 
نحوی خطر حضور و نفوذ این گروه ها در کشور وجود 
دارد. در همه مقاطع نبرد در کردستان علیه گروه های 
ضدانقالب، هیچ گاه حرکت ها و اقدامات نیروهای مسلح 
است،  نبوده  صرف  نظامی  ایران  اسالمی  جمهوری 
پاک سازی  از  پس  و  نظامی  عملیات  هر  از  بعد  بلکه 
مانند  مردم یاری  و  توسعه ای  فعالیت های  هر منطقه، 
راه سازی، ساخت مدرسه، آب رسانی و برق رسانی انجام 
می شد که این امر در وهله اول موجب جلب اعتماد 

مردم و پس ازآن، فراهم کردن زمینه همکاری و کمک 
آنان در مردمی کردن امنیت می شد. در هر مرحله از 
مقاطع نبرد علیه گروه های ضدانقالب، نظام جمهوری 
کردنشین  مناطق  در  را  رویکردهایی  ایران  اسالمی 
و  غرب  منطقه  در  آنها  مهم ترین  که  می کرد  دنبال 
شمال غرب عبارت است از: سیاست گذاری متمرکز و 
ایجاد جو تفاهم  امور مختلف؛  اجرای غیرمتمرکز در 
ضدانقالب  ایزوله کردن  فرهنگی؛  اختالط  و  تلفیق  و 
و  امنیت  مردمی کردن  داخلی؛  و  خارجی  صحنه  در 
پایداری آن؛ توسعه اعتماد عمومی و مشارکت مردم در 
تعیین سرنوشت خود؛ توجه ویژه به بافت فرهنگی و 
مذهبی و اجتماعی منطقه؛ اجرای عملیات های نظامی 
موردنیاز در مقابله با ضدانقالب؛ رفع زمینه های بروز 
تشدید بحران؛ جدایی صف مردم و ضدانقالب؛ توجه 
ویژه به توسعه عمرانی، اقتصادی و فرهنگی منطقه؛ و 

ایجاد فضای مناسب برای رشد و تعالی انسان ها.

شهید احمد کاظمی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(.
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