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تشکیل و توسعه قرارگاه عملیاتی حمزه سیدالشهدا)ع( 
در شمال غرب

ضرورت تأسیس قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(
از موارد مهمی که ارتباط تنگاتنگی با مشکالت استان 
کردستان به هنگام بحران داشت، موضوع هماهنگی 
ارگان ها و ادارات مختلف دولتی با نهادهای انقالبی بود. 
ازآنجاکه نقاط کردنشین کشور دچار بحران نظامی بود، 
در  اولویت هایی  باید  منطقه  امور  در  هماهنگی  برای 
واحدهای  نقش  راستا،  نظر گرفته می شد. در همین 

نظامی مانند سپاه، ارتش، ژاندارمری و کمیته بسیار 
تعیین کننده بود. به همین دلیل، تشکیل یک مرکزیت 
قوی و هماهنگ متشکل از نیروهای نظامی عمل کننده 
در شمال غرب کشور به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر 
پذیرفته شد. به این ترتیب، قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
اسالمی،  جمهوری  عالیه  اهداف  تحقق  درجهت 
از  جلوگیری  و  امنیت  و  قانون  حاکمیت  گسترش 

پس از به بن بست رسیدن مذاکرات هیئت حسن نیت با گروه ها و احزاب کردی در دولت مهندس مهدی 
بازرگان و اشغال بسیاری از مناطق کردنشین در غرب و شمال غرب ایران به دست گروهک های ضدانقالب، 
بسیج عمومی قوای مسلح و سایر نیروهای انقالبی و مردمی با هدف مقابله با گروه های مسلح غیرقانونی 
و ضدانقالب، حفظ تمامیت ارضی و ایجاد امنیت کامل برای مردم منطقه آغاز شد. با تالش شبانه روزی 
نیروهای سپاه و بسیج و ارتش، به تدریج مناطق اشغالی از دست ضدانقالب آزاد شد و گروه های ضدانقالب 
گروه های  اینکه  به  باتوجه   شدند.  رانده  عراق  خاک  در  یعنی  مرز  آن طرف  یا  مرزی  مناطق  به سمت 
ضدانقالب با فعالیت در استان های کردنشین ایران شامل آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشکالتی 
این  اقدامات  با  برای مقابله  ایجاد یک مرکز هماهنگ کننده  برای نظام و مردم به وجود می آوردند،  را 
گروهک ها ضروری به نظر می رسید. همین امر، فرماندهان نظامی سپاه و ارتش را بر آن داشت تا به منظور 
طرح ریزی دقیق، کنترل و هدایت هرچه بیشتر عملیات ها، ایجاد وحدت رویه بین نیروها در امر مبارزه با 
ضدانقالب و استمرار اقدامات و فعالیت ها، همگام با پشتیبانی موردنیاز برای عملیات تهاجمی و تدافعی، 
اقدام به تشکیل ستادهای مستقل یا قرارگاه های مشترک فرماندهی کنند که درنهایت، قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا)ع( را با سازمان و ساختار مصوب کردند. در این نوشتار چگونگی شکل گیری قرارگاه حمزه 

سیدالشهدا)ع(، اهداف، فعالیت ها و مأموریت های آن بررسی شده است.
واژگان کليدی: قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(،شهید محمد بروجردی، شهید ناصر کاظمی، مصطفی ایزدی، 

شهید محمود کاوه.
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ارومیه  شهر  در  ضدانقالب،  توطئه های  پیاده شدن 
مرکز استان آذربایجان غربی راه اندازی شد. این قرارگاه 
پاسداران  سپاه  امر  تحت  رده های  از  یکی  به عنوان 
انقالب اسالمی با راهبرد ایجاد امنیت و مردمی کردن 
دفاع به همراه نواحی، قرارگاه های تاکتیکی و فرعی و 
یگان های تابعه خود اقدام به سیاست گذاری، خط دهی 
و برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای 
مقابله با تهدیدات گروه های ضدانقالب و تأمین امنیت 

در مناطق غرب و شمال غرب کشور کرده است.
درباره ضرورت تأسیس قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
باید گفت که در دوران آغازین جنگ با ضدانقالب در 
مناطق کردنشین ایران در سال های ۱358 تا ۱36۱ 
هماهنگی چندانی بین سازمان های عمل کننده وجود 
نداشت و فقط روابط فراسازمانی بین فرماندهان منطقه 
و ویژگی های اخالقی فرمانده سپاه غرب کشور )محمد 
بین سازمان ها  امور  برخی  بروجردی( موجب می شد 
هماهنگ شود؛ بنابراین طبیعی بود که برخی مشکالت 
رسمی  ارگان های  و  نهادها  بین  اداری  و  سازمانی 
تابعه  واحدهای  آنکه  به ویژه  بماند؛  باقی  حل نشده 
نیز که در سه استان آذربایجان غربی،  این سازمان ها 
یکدیگر  با  بودند،  مستقر  کرمانشاه  و  کردستان 
هماهنگ نبودند و اقدامات مربوط به جنگ با گروه های 
ضدانقالب، اغلب با سیاست های محلی فرماندهان هر 
استان اجرا می شد. در سال ۱36۱ مقرر شد برای ایجاد 
هماهنگی های بیشتر در برخورد با گروه های ضدانقالب 
و برقراری امنیت در مناطق کردنشین ایران، قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( توسط سپاه، ارتش و ژاندارمری در 
ارومیه تأسیس شود تا بین این سازمان ها و واحدهای 

تابعه شان هماهنگی ایجاد کند.۱

حمزه  قرارگاه  تأسیس  ضرورت  زمینه  در 
سیدالشهدا)ع(، سردار حسن رستگارپناه از فرماندهان 
استان کردستان،  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
در یکی از جلسات تاریخ شفاهی2 خود گفت: ببینید 
و  ساختار  تقریباً  است،  من  ذهن  در  آنچه  طبق 
ُکردی  مناطق  و  کردستان  سپاه  تشکیالتی  سازمان 
از  کرمانشاه  در  مناطق کردی  و حتی  کردستان  در 
یعنی  بود؛  برخوردار شده  استحکامی  و  انسجام  یک 
دیگر خودشان قادر بودند مأموریت هایی را در روندی 
که برنامه ریزی  شده بود، اداره کنند. این وضعیت را 
تشّتت  هنوز  نداشتیم؛  آذربایجان غربی  استان  در  ما 
در  بی رویه  تندروی های  بعضی  و  بود  آشفتگی  و 
مقابله  در  تلفات  دادن  و  پاک سازی ها  و  عملیات ها 
این مقطع زمانی وجود داشت. در  با ضدانقالب، در 
مدیریت کارها اختاللی هم در آن زمان به نظر من 
در استان آذربایجان غربی پیش  آمده بود و به تعبیری 
یک جریانات فکری در آنجا حاکم شده و یک تزلزلی 
هم در وضعیت ساختار و سازمان محدوده این استان 
به وجود آمده بود. مرکزیت سپاه به این نتیجه رسیده 
مناطق  اداره  برای  را  یکنواختی  روند  باید  که  بود 
حتی  و  بروجردی  محمد  شهید  کند.  دنبال  ُکردی 
شهید ناصر کاظمی هم به این نتیجه رسیده بودند که 
باید حرکت ها در مناطق کردی هماهنگ و هم جهت 
باشد. این طور نشود که مثاًل در کرمانشاه و کردستان 
مسائل رو به  حل باشند، ولی در آذربایجان، مسائل 
حمزه  قرارگاه  درنهایت،  بماند.  باقی  کهنه  و  مزمن 
ایجاد تعادل و هماهنگی کل  سیدالشهدا)ع( درجهت 
مناطق ُکردی مثل آذربایجان، کردستان و کرمانشاه 

تأسیس شد.3
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جواد  سردار  و  ایزدی  مصطفی  سرلشکر  سردار 
انقالب اسالمی  از فرماندهان سپاه پاسداران  استکی 
در مناطق غرب و شمال غرب کشور در کتاب ششم، 
مجموعه مجاهدت های خاموش، دالیل اصلی تأسیس 

قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( را چنین برشمرده اند:
به تسلیم کشاندن  و  ضدانقالب  گروه های  با  مقابله   -
مناطق  در  امنیت  ایجاد  اصلی  مانع  به عنوان  آنها 

کردنشین؛
- برقراری امنیت پایدار با مردمی کردن دفاع؛

عملیات های  به صورت  برنامه ریزی  و  طرح ریزی   -
منظم و نامنظم و اجرای آنها در استان های آذربایجان 

غربی، کرمانشاه و کردستان؛
- هماهنگی در رساندن امکانات پشتیبانی به صورت 

متعادل بین هر سه استان کردنشین؛
- هماهنگ کردن عملیات و اطالعات نیروهای سپاه، 
ارتش و ژاندارمری و ایجاد تفاهم و هماهنگی بیشتر 

مسئوالن نیروها در استان های مذکور؛
- ایجاد وحدت فرماندهی در اجرای عملیات پدافندی 

و توسعه امنیت داخلی؛
- پیوند مستحکم تر بین سپاه، ارتش و غیره در ایجاد 

امنیت.4

نحوه شکل گیری قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(
در  ارتش  و  سپاه  مشترک  ستاد  اقدامات  به دنبال 
سنندج، ستاد عملیات غرب و ستاد منطقه7 کشور 
در استان کرمانشاه که مسئولیت طرح ریزی، هدایت 
عهده  بر  را  نظامی  عملیات  و  فعالیت ها  کنترل  و 
داشتند و به مقابله با گروه های ضدانقالب پرداختند 
و آنها را به تدریج از شهرها و مناطق کردنشین بیرون 
راندند، نوبت به آن رسیدکه با متمرکزکردن تالش ها 
و استفاده از تجربیات فرماندهان و رزمندگان اسالم 
در مقابله با گروه های ضدانقالب در سال های ۱359 

ناصر کاظمی، جواد استکی و شهید  از چپ: شهید محمدعلی گنجی زاده، شهید  فرماندهان سپاه غرب کشور 
محمد بروجردی.
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و ۱360، ضربه نهایی بر گروهک های ضدانقالب در 
مناطق غرب و شمال غرب وارد آید و بعد از پاک سازی 
وجود  لوث  از  مرزی  مناطق  و  کردنشین  مناطق 
با  مقابله  برای  جدیدی  محور  ضدانقالب،  گروه های 
ارتش متجاوز عراق در منطقه غرب و شمال غرب ایجاد 
شود. یعنی فرماندهان نظامی ما می توانستند عالوه بر 
جبهه جنوبی کشور، در جبهه غرب و شمال غرب نیز 
به فکر اجرای عملیات علیه ارتش متجاوز عراق باشند. 
محمد  دلیل،  همین  به 
مرحله  از  بعد  بروجردی 
پاک سازی  عملیات  سوم 
شاهین دژ  ـ  تکاب  محور 
در 27 تیر ۱36۱، 5 طرحی 
یک  تشکیل  بر  مبنی  را 
مشترک  اصلی  قرارگاه 
ایجاد  به منظور  منطقه  در 
امنیت و برقراری حاکمیت 
در  اسالمی  جمهوری 
آذربایجان غربی  استان های 
کرد.  مطرح  کردستان  و 
با  قرارگاهی  به این ترتیب، 
نخست  ماه های  در  سیدالشهدا)ع(  حمزه  مبارک  نام 
سنجقی  محمدابراهیم  و  شد  راه اندازی   ۱36۱ سال 
سپاه،  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  فرماندهی  به 
قرارگاه  فرماندهی  به  آبشناسان  حسن  سرهنگ 
حمزه سیدالشهدا)ع( ارتش و سرهنگ بیژن بهرامپور 
ژاندارمری  قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(  فرماندهی  به 

منصوب شدند.
با  نبرد  و  عملیاتی  روش  قرارگاه،  این  تشکیل  با 

اگر  که  معنا  این  به  کرد؛  تغییر  نیز  ضدانقالب 
نیروهای خودی منطقه ای را از حضور ضدانقالب آزاد 
و پاک سازی می کردند، عملیات پدافندی و توسعه ای 
معیشت،  شامل  منطقه  مردم  به  )خدمات دهی 
بهداشت و درمان و غیره( در آن اجرا می شد. سرآغاز 
اولین نبرد رزمندگان با این روش )عملیات آزادسازی، 
و  حساس  محور  آزادسازی  توسعه ای(،  و  پدافندی 
مهم پیرانشهر ـ سردشت6 در تاریخ ۱6 آبان ۱36۱ 
با  پس ازآن،  شد.  همراه  بسیاری  موفقیت  با  که  بود 
ضدانقالب،  نیروهای  و  مقرها  از  بسیاری  شناسایی 
از نیروهای آنان  تشکیالتشان منهدم شد و بسیاری 
اقدامات وسیعی  یا تسلیم  شدند و درپی آن،  کشته 
و  زمان بندی شده  یک طرح  با  محو ضدانقالب  برای 
و  ژاندارمری  ارتش،  سپاه،  نیروهای  بین  هماهنگ 

ارگان ها و نهادهای دولتی اجرا شد.

مأموریت قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(
بود  عبارت  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  مأموریت 
برنامه ریزی،  با  دفاع  مردمی کردن  و  امنیت  ایجاد  از 
مأموریت های  ابالغ  و  پیگیری  نظارت،  هدایت، 
نواحی  به  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  نظامی، 
سپاه ها، یگان ها و پایگاه های تحت امر در استان های 

آذربایجان غربی و کردستان با رعایت دستورات زیر:
۱. آماده سازی زمینه عملیات هماهنگ و اجرای آن 
کامل  انهدام  برای  مسئولیت  تحت  مناطق  همه  در 

ضدانقالب و متجاوزان بعثی.
2. سیاست گذاری واحد، برنامه ریزی، خط دهی نظامی 

ـ سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی.
یگان های  کنترل  و  هدایت  رزم،  سازمان  اداره   .3

در ســال 1361 بــرای ايجاد 
هماهنگی هــای بيشــتر در 
برخورد با گروه های ضدانقالب 
و برقــراری امنيت در مناطق 
کردنشين ايران، قرارگاه حمزه 
سيدالشــهدا)ع( توسط سپاه، 
اروميه  در  ژاندارمری  و  ارتش 
تأسيس شود تا بين سازمان ها 
تابعه شــان  واحدهــای  و 

هماهنگی ايجاد کند.
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مربوط در عملیات منطقه ای.
و  داخل  در  آنان  با  مبارزه  و  ضدانقالب  تعقیب   .4

خارج مرز تا انهدام کامل در محدوده استحفاظی.
5. ایجاد و حفظ امنیت کامل در منطقه استحفاظی.

6. سیاست گذاری و برنامه ریزی برای بسیج نیروهای 
مردمی )شهری، روستایی و عشایری( و تسلیح آنها 

به منظور مردمی کردن امنیت در منطقه.
7. جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای بسیجی و 

اعزام آنها به جبهه های نبرد با دشمن بعثی.
بسیجی،  نیروهای  به کارگیری  و  آموزش  جذب،   .8
پایگاه ها  نواحی،  پاسدار در سازمان ستاد  و  مشمول 

و یگان های تحت امر قرارگاه.
و  طرح ها  اجرای  بر  نظارت  و  تدوین  تهیه،   .9
نیرویی،  برآوردهای  تخصیص  و  تصویبی  برنامه های 

مالی و تدارکاتی به نواحی و یگان های تابعه.
مقر،  )فرماندهی  تخصصی  آموزش  مراکز  اداره   .۱0
دسته، گروهان و گردان، مسئوالن واحدهای ستادی 

و رسته ای، نیروی مخصوص و ضدچریک(.
۱۱. دفاع از خطوط واگذارشده در منطقه.

۱2. اجرای عملیات ـ در حد توان رزمی قرارگاه ـ یا 
شرکت در عملیات گسترده بنا به دستور فرماندهی 
با  انقالب اسالمی در هر منطقه  پاسداران  کل سپاه 

واگذاری یگان موردنیاز.
۱3. انجام فعالیت های اطالعات تاکتیکی و راهبردی 

و مراقبت های مرزی.
۱4. جانشینی فرماندهی کل سپاه در امور قضایی و 

امنیتی محدوده استحفاظی.
ارتش،  با  برای هماهنگی  ۱5. تشکیل قرارگاه مقدم 
ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقالب اسالمی به منظور 

مبارزه با ضدانقالب.
در  ضدانقالب  گروه های  نظامی  حضور  قطع   .۱6

منطقه.
اندیشه های سیاسی،  یکسان  کردن  و  ۱7. هماهنگ 
پایگاه های  به  آن  ابالغ  و  قضایی  و  فرهنگی  نظامی، 

تابعه.
)تیپ  پایگاه ها  فرماندهان  نصب  و  عزل  تأیید،   .۱8

و لشکر( با پیشنهاد فرماندهان نواحی به رده  باالتر.
همکاری  و  هماهنگی   .۱9
سپاه  قرارگاه های  سایر  با 
در عملیات منظم و نامنظم 

برون مرزی.

ســازمــان قــرارگـاه 
)یگان های سازمانی(

قرارگاه  تشکیل  ابتدای  از 
در  سیدالشهدا)ع(  حمزه 
تا   ۱36۱ سال  ابتدای 
تحمیلی  جنگ  انتهای 
عراق علیه ایران و حتی بعد 
سرزمینی  رده های  آن،  از 

ذیل  شرح  به  سیدالشهدا)ع(  قرارگاه حمزه  امر  تحت 
است:

۱. سپاه ناحیه کردستان )با 7 لشکر و تیپ استقراری(.
تیپ  و  لشکر   ۱3 )با  آذربایجان غربی  ناحیه  سپاه   .2
استقراری(، قرارگاه شهید بروجردی در آذربایجان غربی 
با تعدادی قرارگاه فرعــی به نام هــای قدر، نصر، فجر، 

فجر۱، فتح و کربال.
3. قرارگاه شهید شهرامفر در اســتــان کردســتــان 

حمزه  قــرارگاه  مأموريــت 
سيدالشــهدا)ع( عبارت بود از 
ايجاد امنيــت و مردمی کردن 
دفاع بــا برنامه ريزی، هدايت، 
ابالغ  و  پيگيــری  نظــارت، 
سياسی،  نظامی،  مأموريت های 
فرهنگی و اجتماعی به نواحی 
پايگاه های  و  يگان ها  سپاه ها، 
اســتان های  در  امــر  تحت 

آذربايجان غربی و کردستان.
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با تعــدادی قـرارگاه فرعی به نام های ستــاد شمال 
شهید  جوانی،  شهید  کاظمی،  شهید  بدر،  )سقز(، 

حجتی، شهید طیاره.
در   4 تا   ۱ شماره های  با  حمزه  مقدم  قرارگاه   .4

پیرانشهر، سردشت، سقز و مریوان.
تعدادی  با  کرمانشاه  در  کاظمی  شهید  قرارگاه   .5

قرارگاه فرعی.
6. قرارگاه قــدس در ســه استــان آذربایجــان غربی، 

کردستان و کرمانشاه.
7. تیپ )لشکر( ویژه شهدا.
8. تیپ )لشکر( ویژه قدس.

9. تیپ شهید بروجردی.
۱0. تیپ بیت المقدس.

۱۱. تیپ های منطقه ای شهید جوانی )منطقه بوکان(، 
حجتی  شهید  سردشت(،  )منطقه  کاظمی  شهید 
)منطقه دیواندره(، شهید طیاره و بعداً حنظله )منطقه 

سقز( و هاشمی نژاد )منطقه کامیاران(.
۱2. یگان های پشتیبانی رزم شامل توپخانه، پدافند، 

ادوات، مهندسی، تخریب و ش.م.ر.
تعاون،  شامل  رزم  خدمات  پشتیبانی  یگان های   .۱3
لجستیک، بهداری، مخابرات، طرح و برنامه، بودجه و 

پشتیبانی مالی.7
برخی یگان های دیگر نیز در مقاطعی برای مقابله با 
دشمن بعثی و بنا به وضعیت عملیاتی به صورت موقت تحت 
کنترل عملیاتی قرارگاه یا نواحی )سپاه ها( قرار می گرفتند؛ 
اشرف،  نجف  لشکر8  حسین)ع(،  امام  لشکر۱4  مانند 
انصارالحسین)ع(،  لشکر22  رسول اهلل)ص(،  محمد  لشکر27 

لشکر۱7 علی ابن ابی طالب)ع( و لشکر5 نصر.

فرمانـــدهان و مسئـــوالن قرارگاه حمـــزه 
سیدالشهدا)ع(

قرارگاه حمزه  فرماندهان و مسئوالن  از  برخی  اسامی 
سیدالشهدا)ع( به ترتیب سنواتشان عبارت است از: شهید 
محمد بروجردی، سردار محمدابراهیم سنجقی )ابتدای 
ایزدی  اواسط ۱362(، سردار مصطفی  تا  سال ۱36۱ 
هدایت   ،)۱365 سال  ابتدای  تا   ۱362 سال  )اواسط 
لطفیان )سال ۱365تا سال ۱370(، سردار شهید احمد 
کاظمی* )از ابتدای سال ۱37۱ تا اواسط سال ۱378(.8

از  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  دستاوردهای 
نگاه سردار رستگارپناه

سردار حسن رستگارپناه در دوازدهمین جلسه تاریخ 
شفاهی خود به تاریخ 3 آبان ۱388 مطالبی را درباره 
مناطق  در  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  دستاوردهای 
غرب و شمال غرب کشور بیان کرد. وی در این زمینه 
گفت: من بر این اعتقادم که یک بسترسازی مناسب در 
شروع کار کردستان بر یک مبنای اساسی گذاشته شد و 
آن مبنا این بود که الگوی انقالب اسالمی در آن منطقه 
یک الگوی "انسان محور" است، یعنی ما انسان را فطرتاً 
پاک می دانیم؛ مخصوصاً انسان هایی که بر اعتقاد اسالم 
باشند؛ تفاوتی هم نمی کند، چه شیعه باشد، چه سنی، 
اعتقادات  با  انسان محوربودن  یعنی  نمی کند.  فرقی 
خدای نکرده  هم  اگر  دارد.  را  اصالح  قابلیت  اسالمی 

با تدابیر کارآمد شهید احمد کاظمی،  با حضور مقتدرانه توأم   *
امنیت پایدار در منطقه حاکم شد. از آن پس شرایط مناطق تحت 
نعمت  از  منطق،  سایر  مانند  سیدالشهداء)ع(  حمزه  قرارگاه  امر 
آرامش و امنیت برقرار شد. اگر چه ممکن است هر از گاهی ایادی 

استکبار دست به شرارت هایی نیز بزنند.
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ما  مبنا  بر همین  دارد.  اصالح  قابلیت  منحرف شود، 
باید  بودیم که  دنبال کردیم. معتقد  را  انسان محوری 
انسان ها درجهت انقالب اسالمی جذب شوند؛ معتقد 
بودیم که عدالت در آن منطقه باید برقرار بشود؛ معتقد 
بودیم که خدمات رفاهی و عقب افتادگی که برای آن 
مردم در ادوار مختلف وجود داشته، باید برطرف شود و 
در این زمینه ها کار کنند. هویت مردم آنجا را مسلمان 
می دانستیم و می دانیم و قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
این را تثبیت کرد که اینها، انسان های مسلمانی اند که 
در مقطعی از زمان به علت بی توجهی هایی که به آنها 
شده، با مشکالتی روبه رواند و دشمن آمده و می خواهد 
خارجی  پشتوانه  با  دشمن  این  کند؛  استفاده  آنها  از 
بود و جهت گیری های غلط گروه های سیاسی که در 
دنبال  را  کار  روند  می خواستند  و  کردند  رشد  آنجا 
کنند. پس درمجموع، ما مردم آنجا را مردم فطری و 
خودی درجهت اسالم می دانستیم. دومین مسئله این 

بود که ما حساب مردم را از دشمنی که می خواهد از 
آنها استفاده کند، چه این دشمن داخلی باشد و چه 
با  برخوردمان  و شیوه های  می دانستیم  خارجی، جدا 
دشمن به گونه ای بود که به این مردم آسیب نرسد. این 
هم البته مبنا داشت؛ مبنای ما در آن، فرمان و پیام 
حضرت امام ]بود[ که در اول کار کردستان داده بود. 
موضوع سوم، بر این اعتقاد بودیم که رفتار ما با مردم باید 
رفتاری برادرانه، اسالمی، با محبت و رحمت و عطوفت 
باشد. در همین راستا بود که مثاًل در دوران مختلف 
شوند. حتی  تسلیم  که  دادیم  را  تسلیمی ها  ما طرح 
در زمان هایی دنبال شد که برآورد و پیش بینی کنیم 
به آنهایی که می آیند تسلیم شوند، خدماتی بدهیم. 
ولی ]ارائه[ خدمات باید تعادل داشته باشد و به گونه ای 
نشود که آنهایی که طرف دار ما هستند به این احساس 
بعضی  متأسفانه  نکردیم.  توجه  آنها  به  ما  که  برسند 
تصمیم گیری های سیاسی این آثار و تبعات منفی را 

شهید محمد برودجردی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا، کردستان، ۱360.
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بر نیروهای طرف دار خودمان گذاشت. موضوع بعدی 
بر  این مسیری که داریم می رویم  که دنبال شد، در 
این اعتقاد بودیم که اگر هم بناست تلفاتی و شهیدی 
بدهیم، در اصل خودمان و نیروهایمان را داریم فدای 
قابلیت اصالح دارند و جمعیتی  مردمی می کنیم که 
که اصالح پذیر است. مسئله چهارم رفع محرومیت های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی بود؛ یعنی واقعاً 
مختلفش  ادوار  در  حاال  سیدالشهدا)ع(،  قرارگاه حمزه 
به شکل های مختلف، سعی 
را  نظام  پتانسیل  می کرد 
پیش  به   جهت  این  در 
به  خدماتی  بتواند  که  ببرد 
هر  حاال  برساند.  مردم  این 
را خود سپاه داشت  چیزی 
می کرد[؛  استفاده  آن  ]از 
بقیه سیستم ها ]را هم فعال 
ادوار  در  این  که  می کرد[ 
مختلف فرماندهی ها، با این 
واقعاً  و  شد  دنبال  دیدگاه 
خدمات ارزشمندی هم شد 
یک  به عنوان  اگر  امروزه  و 
می دهد.  نشان  را  خودش  شود،  علمی  تحقیق  سند، 
کردیم  دنبال  مناطق  آن  در  ما  که  پنجم  موضوع 
مسئله برخورد ما و اصل و پتانسیل برخورد با مرکزیت 
]بود،  ضدانقالب  درون  در  مؤثر  عناصر  و  ضدانقالب 
و[ خیلی دنبال برخورد با بدنه عناصر و سازمان های 
درگیری ها  از  بسیاری  در  و  نبودیم  پایین ضدانقالب 
آسیب پذیری  که  می شد  عمل  و  طرح ریزی  طوری 
نهایت  و  شود.  کمتر  نیروهای ضدانقالب  برای  حتی 

بعد  ادوار  تا  بروجردی  دوران شهید  از  که  کاری  امر 
مرتباً دنبال شد، بحث مردمی کردن امنیت بود. حاال 
مردمی کردن امنیت و سپردن امنیت به دست خود 
فرماندهان  ذهن  در  دوره  هر  که  بود  ایده ای  مردم 
مختلف قرارگاه حمزه وجود داشت و واقعاً هم شد. در 
بسیاری از مناطق، مردم در این زمینه وارد شدند که 
در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی باید خودشان 
مشارکت داشته باشند. یکی دیگر از مسائلی که دنبال 
می شد، جلوگیری از انحرافات اعتقادی در آن مناطق 
مداوم،  فرهنگی  کار  یک  به عنوان  را  این  که  ]بود[ 
هم شهید بروجردی دنبال می کرد، هم شهید احمد 
مختلف،  فرماندهان  و  شوشتری  شهید  هم  کاظمی، 
که زاویه انحرافات فرهنگی که آنجا وجود دارد، زیاد 
نشود تا بعد اصالح شود. راهکارهای مختلفی در این 
زمینه دنبال می شد؛ احترام به مردم و هویت اجتماعی 
بسیار  مسائل  از  یکی  مردم،  و شخصیتی  فرهنگی  ـ 
مهم بود. شما سخنرانی های فرماندهان محترم قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( و نیروهایی که در آنجا فرماندهی 
برای  را  احترام  این  همه[  کنید؛  بررسی  ]را  کردند 
شهید  می بینیم  مثاًل  که  جایی  تا  بودند.  قائل  مردم 
یک شکل،  به  طیاره  شهید  یک شکل،  به  نصراللهی 
ارزشمندمان  مفقوداالثر  یا  بزرگوارمان  شهید  خود 
که  فرماندهانی  یک شکل،  به  متوسلیان  احمد  برادر 
هستند و یا قدیم آنجا خدمت کردند و شهدای آنجا 
مثل شهید حسینی، شهید روح االمین، شهید افیونی، 
برای مردم  را  احترام  این  به نحوی  این عزیزان  همه 
قائل بودند و در این راستا این احترام و رفتار و سلوک 
الهی را با متنفذان، معتمدین محلی، روزبه روز شدت 

می بخشیدند.

در ابتــدای ســال 1361 و هم 

زمان با تأســيس قرارگاه حمزه 

سيدالشهدا)ع(، برادر محمدابراهيم 

ســنجقی به فرماندهی قرارگاه 

ســپاه،  سيدالشــهدا)ع(  حمزه 

آبشناسان  حســن  ســرهنگ 

بــه فرماندهی قــرارگاه حمزه 

سرهنگ  و  ارتش  سيدالشهدا)ع( 

بيــژن بهرامپور بــه فرماندهی 

سيدالشــهدا)ع(  حمزه  قرارگاه 

ژاندارمری منصوب شدند.
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موضوع بعدی این بود که متأسفانه شرایطی در آنجا 
از  بسیاری  اعتقادی  و  دینی  هویت  که  دارد  وجود 
با  زمان  به مرور  پایبندند هستند،  آن  به  جمعیت که 
فعالیت و هدف گذاری دشمنان بیرونی آسیب می بیند 
و در درازمدت عارضه ای است که بر آن منطقه ]وارد[ 
و  اعتقادی  باورهای  که  کنیم  تالش  باید  ما  می آید. 
دینی مردم افزایش پیدا کند؛ اقدامات و شیوه هایی به 
کار ببریم که اعتماد مردم به مرکزیت نظام روزبه روز 
اقداماتمان  سلسله  یک  با  درمجموع  و  یابد  افزایش 
برای جمعیت، زمینه ها و بستر افزایش اعتماد مردم را 
ازنظر سیاسیـ  اجتماعی به وجود بیاوریم؛ که هرکدام 
اطالعاتی،  )اقدامات  اقداماتی،  سلسله  در  اینها  از 
اقدامات امنیتی، اقدامات فرهنگی، اقدامات سیاسی ـ 
اجتماعی(، در دستور کار نیروهای ما در آنجا بود که 
این را دنبال کنند و در هر مقطعی یک قسمت از این 
دنبال شده است. به اعتقاد من، علی رغم همه ضعف ها 
و مشکالتی که وجود داشته، امروزه فرایندی در افکار 
عمومی آنجا وجود دارد که نظام اسالمی ما و مرکزیت 
کشور، جدیتی را برای رفع محرومیت آن منطقه دنبال 
و  نیست  اعتقادی شان  مسائل  زدودن  دنباِل  می کند؛ 
با کرامت و شرافت انسانیت دارد با مردم آن مناطق 
برخورد می کند؛ علی رغم اینکه هزینه های سنگینی هم 
ازنظر دادن تلفات نیروی انسانی در آن منطقه دادیم و 
سرمایه عظیمی را از دست دادیم که پشتوانه ای برای 

پایداری امنیت در آن منطقه شده است.9

در  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  رزمندگان 
کالم امام و مقام معظم رهبری

پیروزی  مناسبت  به  تبریکی  پیام  امام خمینی)ره( در 

مناطق  پاک سازی  عملیات  در  اسالم  رزمندگان 
آذربایجان غربی و کردستان در تاریخ 25 آبان ۱36۱ 
خطاب به آنان فرمودند: از قول من به کلیه رزمندگان 
عملیاتی  منطقه  در  که  رزمندگانی  به ویژه  اسالم 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( با دشمنان اسالم مبارزه 
بگویید. اسالم و مسلمانان متعهد،  تبریک  می کنند، 
به این پیروزی های چشمگیر شما چشم دوخته اند و 
از یاد هیچ یک از ما نخواهید رفت. شما فرزندان عزیز 

به  ملت هستید. فتحی که 
گرفت،  صورت  شما  دست 
بود.  سرافرازی  ملت  برای 
تا  پیروزی  این  امیدوارم 
باشد.  آخرین مرحله موفق 
تمام  سعادت  و  سالمت 
خداوند  از  را  رزمندگان 

خواهانم.۱0
رئیس جمهور  همچنین 
وقــت حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای، در دیـداری بـا 
حمزه  قرارگاه  فرماندهان 
تاریخ 27  سیدالشهدا)ع( در 

اساسی ترین  از  اردیبهشت ۱363 فرمودند: کار شما 
کارها  دشوارترین  به  خدا  راه  در  شما  جهادهاست. 
دست زده اید. نزاع در کردستان بر سر فارس و کرد 
با  کرد  مسلمان  برادران  کنار  در  شما  بلکه  نیست، 
مرزها  خارج  از  که  سازمان یافته ضدانقالب  دستگاه 
حمایت می شود، مبارزه کرده و می کنید و بحمداهلل 
موفقیت های  اسالم  دشمنان  سرکوبی  در  تاکنون 

چشمگیری داشته اید.۱۱

در اواسط سال1362 ، مصطفی 
ايــزدی فرماندهی قــرارگاه 
حمزه سيدالشــهدا)ع( سپاه را 
قرارگاه حمزه  بر عهده گرفت. 
سيدالشهدا)ع( در طول دو سال، 
شــهرها و جاده های اصلی و 
فرعی، مناطق بينابينی و مناطق 
مرزی را تحت کنترل نيروهای 

خودی درآورد.
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جمع بندی
با پیروزی انقالب اسالمی ایران، از همان ابتدا دشمنان 
داخلی و خارجی شروع به بحران آفرینی علیه این نظام 
گروه های  به  مربوط  بحران ها  این  از  یکی  کردند.  نوپا 
ضدانقالب کردی در مناطق کردنشین بود. این گروه ها 
دست به اقدامات وحشیانه ای زدند و برخی از شهرها و 
مناطق کردنشین در سه استان کردستان، آذربایجان غربی 
و کرمانشاه را تصرف کردند، اما با رشادت های رزمندگان 
سپاهی و بسیجی و ارتش و ژاندارمری، به تدریج مناطق 
ضدانقالب  گروه های  وجود  لوث  از  و  آزاد  تصرف شده 
آغازین  دوران  در  که  است  ذکر  شایان  شد.  پاک سازی 
کردنشین،  مناطق  در  ضدانقالب  گروه های  با  مقابله 
وجود  عمل کننده  سازمان های  بین  چندانی  هماهنگی 
نداشت، به ویژه آنکه واحدهای تابعه این سازمان ها نیز که 
در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مستقر 
بودند، با یکدیگر هماهنگ نبودند و اقدامات مربوط به 
جنگ با گروه های ضدانقالب، اغلب با سیاست های محلی 
فرماندهان هر استان اجرا می شد. در سال ۱36۱ مقرر شد 
برای ایجاد هماهنگی های بیشتر در برخورد با گروه های 
ضدانقالب و برقراری امنیت در مناطق کردنشین ایران، 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( توسط سپاه، ارتش و ژاندارمری 
در ارومیه تأسیس شود تا بین این سازمان ها و واحدهای 
تابعه شان هماهنگی ایجاد کند. قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
بعد از شکل گیری، اقدامات زیادی در مقابله با گروه های 
ضدانقالب انجام داد. این قرارگاه از بدو تأسیس به منظور 
ایجاد امنیت و مردمی کردن دفاع در محدوده استحفاظی 
خود، همچنین در مبارزه با ضدانقالبـ  در داخل و خارج 
از مرز ـ باتوجه به ابعاد مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی، ازطریق اجرای عملیات با هماهنگی 

سایر نهادها و ارگان های دولتی تا انهدام کامل ضدانقالب 
پیش رفت. تعدادی از فعالیت ها و عملکرد این قرارگاه به 

شرح زیر است:
و  تهاجمی  عملیات های  هدایت  و  فرماندهی   .۱
و  ضدانقالب  با  مقابله  در  اسالم  رزمندگان  تدافعی 

ارتش متجاوز بعث عراق در محدوده استحفاظی.
گروهک ها،  درباره  اطالعاتی  فعالیت  صدها   .2
در  ساکن  جمعیت  مشکوک،  افراد  بعثی،  متجاوزان 
منطقه و نیروهای خودی، و همچنین اطالع رسانی و 

پاسخ به نیازهای اطالعاتی رده های باال و تحت امر.
امر  تحت  پایگاه های  به  عملیاتی  طرح های  ابالغ   .3
و  تصحیح  و  عملیاتی  طرح های  بررسی  همچنین  و 
تغییر آنها مانند طرح تسلیح و تغییر وضعیت مناطق.

در  ضدانقالب  موفقیت های  بعضی  دالیل  بررسی   .4
برای  پیشنهادی  روش های  ارائه  و  عملیات  اجرای 

بهبود وضعیت نیروهای خودی.
5. سرکشی به پایگاه های تحت امر و بررسی مشکالت 

آنها.
درخصوص  مناطق  دیگر  فرماندهان  با  هماهنگی   .6
وضعیت  بررسی  همچنین  منطقه،  نیروهای  اعزام 
نیروهای اعزامی از دیگر نواحی )تعداد، نوع عضویت، 

محل اعزام، میزان تلفات و سطح تحصیالت(.
7. تنظیم دستورالعمل برای تعیین ساعات برقراری 
تأمین در محورها، حفاظت از شخصیت ها و اسکورت 
و  تدارکاتی،  نظامی  و ستون های  نیروها  فرماندهان، 

نحوه استخدام نیرو.
و  دالیل  مانند  منطقه  مسائل  درباره  تحقیق   .8
زمینه های بحران در منطقه و برنامه ریزی برای حذف 

یا کاهش این عوامل.
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مواضع  منطقه،  وقایع  و  رویدادها  تجزیه وتحلیل   .9
گروهک ها درقبال جمهوری اسالمی، یکدیگر و مردم 

در مصاحبه های مختلف.
۱0. بررسی اوراق و اسناد به دست آمده از ضدانقالب 

حین عملیات ها و بازرسی ها.
۱۱. ثبت وقایع )درگیری ها، پاک سازی ها و کمین های 
تهیه  و  ضدانقالب(  با  مقابله  در  اسالم  رزمندگان 

گزارش های نوبه ای.
به تسلیم کشاندن  برای  روانی  عملیات  اجرای   .۱2

عناصر ضدانقالب.
به  پرداختی  مزایای  و  حقوق  میزان  تعیین   .۱3

نیروهای تحت امر.
۱4. مبارزه با قاچاقچیان کاال و مواد مخدر.

اجرای  بر  نظارت  و  پیشنهادی  طرح های  ارائه   .۱5
خمینی)ره(۱2،  یا  لبیک  طرح  مانند  طرح هایی  آنها؛ 
پاسگاه ها(،  حوزه  گشتی  )طرح  افیونی  شهید  طرح 

طرح کنترل جمعیت و منابع،۱3 طرح شهید دریانورد 
و همچنین صدها طرح لجستیکی و پشتیبانی ازقبیل 
یخ ساز،  دستگاه  احداث  رانندگی،  آموزش  طرح 
سیار،  تعمیراتی  اکیپ های  ساختمانی،  پروژه های 

آموزش نگهداری از مهمات و جنگ افزار.
۱6. تشکیل اداره راه قدس با هماهنگی استانداری دو 
استان آذربایجان غربی و کردستان با هدف احداث و 

ترمیم راه ها در ۱362.
۱7. فراهم آوردن وسایل رفاهی برای آن دسته از نیروهایی 

که به همراه خانواده خود در منطقه خدمت می کردند.
۱8. تأمین تدارکات جبهه های نبرد.

واحد  تالش  با  جنگ زده  مناطق  بازسازی   .۱9
مهندسی قرارگاه به ویژه راه سازی.

20. اجرای عملیات های مردم یاری شامل آب رسانی، 
امور  و  روستایی  مدارس  راه اندازی  جاده سازی، 

بهداشتی و درمانی.۱4

شهید علی صیاد شیرازی و سرلشکر رحیم صفوی در میان جمعی از فرماندهان قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(.
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