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روایت هایی از آزادسازی دره دربند
 و ارتفاعات مرزی داالنی و بوالحسن

گروه پژوهش فصلنامه نگين ايران

مقدمه
و  کشور  غربی  مرزهای  و  دوردست  روستاهای 
نواحی،  این  در  حایل  بینابینی  مناطق  همچنین 
طبیعت کوهستانی صعب العبور و پیچیده و خطرناکی 
دارد که در عین زیبایی های فراوان طبیعی، نبرد در 

آنهابسیار سخت و نفس گیر است. کوهستانی بودن و 
برای  را  رزمندگان  مناطق،  این  نامناسب  جاده های 
اجرای عملیات در وضعیت دشواری قرار داده بود. به 
همین دلیل، برای ضدانقالب اهمیت فراوانی داشتند 
و آنان برای اجرای عملیات نامنظم، سبک و ایذایی، 

آزادسازی شهرها و جاده های مواصالتی بین شهری، نََفس گروه های ضدانقالب و تجزیه طلبان را به شماره آورد و 
فعالیت های خرابکارانه آنها را بسیار محدود کرد، اما این گروه ها با استفاده از وضعیت جغرافیایی پیچیده و صعب العبور 
ارتفاعات غربی، روستاهای دوردست این منطقه و جنگل ها و کوهستان های کور و کم دید، اقدامات تازه ای را در پیش 
گرفتند. این گروه ها باتوجه به وضعیت ازهم گسیخته و در آستانه نابودی که به آن دچار شده بودند، این بار در روستاها 
و راه ها و جنگل هایی که از جاده های اصلی و شهرها دورتر بود، مستقر شدند و پایگاه هایی در آن مکان ها احداث کردند. 
در ادامه با اعزام تیم های عملیاتی کوچک و چابک از آن پایگاه ها، به اجرای کمین و ایجاد ناامنی در نقاط حساس و 
جاده های اصلی پرداختند. گسترش دامنه این اقدامات و احتمال بازگشت دوباره آنها به شهرها و جاده های مواصالتی، 
نیروهای انقالبی را بر آن داشت تا مناطق روستایی و راه های دوردست را که اصطالحاً به بینابینی شهره شده بودند و 
همچنین مرزهایی را که ضدانقالب از آنجا تأمین می شد و تردد داشت، پاک سازی کنند. ازاین رو، نیروهای انقالبی در 

راستای تکمیل عملیات های آزادسازی، پاک سازی مناطق بینابینی و تأمین مرزها را آغاز کردند.
روایت های پیش  رو شرح برخی از اقدامات صورت گرفته در این راستاست. عملیات های پاک سازی در این برهه 
درواقع جزء مراحل سوم و چهارم راهکارهای کلی آزادسازی مناطق غرب کشور از سیطره ضدانقالب محسوب 
می شوند. این گفتارهای شفاهی را که متن مکتوب آنها پیش  روی شماست، چند تن از فرماندهان سپاه و 
پیشمرگان کرد در دره دربند روستای دزلی و چند نقطه دیگر برای دانشجویان دوره دافوس دانشگاه امام 

حسین)ع( در مهرماه ۱395 بیان کرده اند. 

چکيده
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به سوی  استقرار  محل  از  به سادگی  را  خود  تیم های 
شهرها و جاده ها اعزام و آنجا را ناامن می کردند.

شامل  واسطه هایی  مناطق  پاک سازی  ازاین رو، 
و  سومین  عنوان  با  فرعی  جاده  و  روستا  چندین 
چهارمین گام در جریان آزادسازی مناطق آلوده، در 
دستور کار نیروهای انقالبی قرار گرفت و این مناطق 
در چندین عملیات کوچک و بزرگ پاک سازی شد؛ 
باقی  ضدانقالب  برای  دیگری  امن  جای  به طوری که 
نماند و آنان به حاشیه مرز رانده شدند. یکی از این 
مناطق که به مرکز استقرار نیروهای حزب دموکرات 
ویژه اش  جغرافیایی  موقعیت  به دلیل  و  شده  مبدل 
بود، روستای دزلی و محور  به آن مشکل  دسترسی 

ورودی آن )دره دربند( بود. 

اهمیت دزلی
جاده  مسیر  در  و  مریوان  جنوب  در  دزلی،  روستای 
ایران و عراق قرار  مریوان ـ سروآباد در حاشیه مرز 
از  اسپیکمر  و  مهدی  قلعه زبان،  کوه های  و  دارد 
به  منتهی  جاده  ناحیه اند.  این  ارتفاعات  مهم ترین 
به  و  دارد  و حساسی  باریک  بسیار  تنگه  روستا  این 
توانفرساست.  همین دلیل دسترسی به آن سخت و 
بعد از پاک سازی مریوان، گروه های ضدانقالب برای 
تداوم حضور خود در منطقه، یکی از پایگاه های اصلی 
خود را در این روستا برپا کردند. آنها برای جلوگیری 
از ورود نیروهای انقالبی به روستا، دست به سلسله 
در  خود  برای  مستحکم  پناهگاهی  و  زدند  اقداماتی 
عوامل  همچنین  آنها  کردند.  ایجاد  دزلی  روستای 
نفوذی خود را در مریوان فعال کردند تا از هر حرکت 
وضعیتی،  چنین  در  شوند.  آگاه  انقالبی  رزمندگان 

سپاه مریوان که مسئولیت پاک سازی این منطقه را 
با  مقابله  برای  جالب  تدابیری  بود،  گرفته  عهده  بر 

اقدامات این گروهک ها اندیشید. 

عملیات فریب و شبیخون 
در تاریخ 3 دی ۱359 احمد متوسلیان فرمانده سپاه 
مریوان، شبانه به همراه 200 نفر از نیروهای بسیجی و 
پیشمرگ مسلمان کرد به طرف غرب مریوان حرکت 
کرد. این عملیات فریب که درواقع برای انحراف ذهن 
گروهک ها و عوامل نفوذی آنها بود، مؤثر واقع شد و 
پس از دورشدن نیروهای انقالبی از شهر و اطمینان 
آنها از اشتباه محاسباتی دشمن، متوسلیان دستور داد 
مسیر نیروها به طرف جنوب و روستای دزلی تغییر یابد. 
نیروهای خودی با عبور از ارتفاعات منطقه توانستند 
به دزلی تسلط  بر کوه های مشرف  در 4 دی ۱359 
پیدا کنند. به این ترتیب، سپاه مریوان در سحرگاه که 
ضدانقالب در خواب بودند، به پایگاه های آنها حمله کرد 
و توانست بر روستا مسلط شود و سپس به پاک سازی 
آن بپردازد. در این عملیات، یکی از فرماندهان حزب 
خواند،  خواهید  ادامه  در  آنچه  شد.  کشته  دموکرات 
روایت شفاهی یکی از فرماندهان از این عملیات است.

وضعیت جغرافیایی دره دربند دزلی
در  می گوید:  دراین باره  رستگارپناه  حسن  سردار 
و  وحشت آفرین  دربند  دره  از  عبور  عادی،  شرایط 
رها  کوه  باالی  از  سنگی  اگر  است.  خطرناک  بسیار 
شود و روی جاده بیفتد، قدرت آن را دارد که حتی 
این  روی  دشمن  اگر  حال  کند؛  منهدم  را  اتوبوسی 
ارتفاعات موضع گرفته باشد و مواد منفجره هم کار 
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گذاشته باشد دیگر عبور از آن تقریباً غیرممکن است. 
مسیر ورودی روستای دزلی که به آن دره دربند 
هم می گویند، حدود هشت کیلومتر طول دارد. اگر کف 
جاده را مبنا قرار دهیم، بلندی های اطراف این مسیر 
حدود چهارصد، پانصد متر ارتفاع دارند. در نزدیکی های 
دزلی نیز باید از دهانه ای با عرض صد تا دویست متر 
مابین دو ارتفاع چهارصد متری عبور کرد تا به روستا 
رسید. دشمن در این مسیر در چند نقطه روی ارتفاعات 

حساس پایگاه ها و مقرهایی احداث کرده بود. نیروهای 
شناسایی ما اطالعاتی داشتند مبنی بر اینکه ضدانقالب 
برخی از نقاط را تله گذاری کرده است که اگر ستونی 

قصد عبور از آن مسیرها را داشت، آنها را منفجر کند.
به  ورود  از  پس  متوسلیان  احمد  برادر  نیروهای 
واقعاً  آنها  یافتند.  بر مقر اصلی دشمن تسلط  دزلی، 
تیراندازی  و  بدهند  نشان  عکس العملی  نتوانستند 
کنند. از مریوان تا اینجا 25 کیلومتر است و ما باید 

نقشه آزادسازی دزلی.
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زمینی تردد می کردیم. در یکی از شب ها، نیروهای ما 
که مخفیانه باالی یکی از قلل قبل از سیاناب )پشت 
سر سیاناب( استراحت می کردند، قبل از تاریک شدن 
هوا روی مواضع دشمن فرود آمدند و دشمن کاماًل 

غافلگیر شد. 
غافلگیری  اصل  کوهستانی،  پیچیده  مناطق  در 
کرد.  استفاده  آن  از  باید  که  است  اصولی  از  یکی 
باید  هم  پشتیبانی  نیروی  غافلگیری،  ادامه  در  البته 
راه های  که  باشید  داشته 
به سمت  را  دشمن  فرار 
این صورت،  ببندد. در  مرز 
حداقل اگر دشمن خواست 
فرار کند، تفنگ و سالح و 
مهماتش را زمین می گذارد 
و فرار می کند. دراین میان، 
بی احتیاطی  ما  واحد  یک 
ازسمت  را  ماشینی  و  کرد 
همین  نزدیک  سه راهی 
به  که  دزلی  آورد  ورودی 
دربند  در  دشمن  کمین 
دو یا سه نفر   خورد. ظاهراً 
در ماشین بودند که شهید شدند. به دنبال پاک سازی 
دزلی یک سلسله عملیات طراحی و اجرا شد تا کل 

این منطقه پاک سازی شود. 
دربند  نقطۀ  چند  در  ضدانقالب  گروهک های 
درصدد  ارتفاعات،  باالی  تله گذاری  و  مین گذاری  با 
سیم های  آنها  برآمدند.  انقالبی  نیروهای  به  کمین 
انفجار مین ها را داخل سنگر نگهبانی شان برده بودند 
تا اگر ستونی از اینجا حرکت کرد، به سیم روی جاده 

ما  نیروهای  و  برخورد کند، کل دربند تخریب شود 
گیر بیفتند. 

قرارگاه  به عنوان  دزلی  انقالب،  پیروزی  از  پس 
کردستان  برای  دموکرات  نظامی  حزب  عملیات 
تعیین  شد و سازماندهی نیروها، آموزش و پشتیبانی 
در  همچنین  می گرفت.  انجام  منطقه  این  در  آنها 
شهریور ۱358 و پس از حادثه پاوه، شهید چمران از 
منطقه نوسود با یک ستون نظامی  مرکب از نیروهای 
مردمی  نیروهای  شیراز،  هوابرد  نیروهای  سپاه، 
فرمانده شان  که  دستمال سرخ ها  و  چمران   شهید 
اصغر وصالی بود، از نوار مرزی تته آمدند و در دزلی 
پاسگاهی ایجاد کردند. اهالی دزلی و مردم اورامانات 
از این اقدام استقبال کردند و با مسلح شدن تعدادی از 
اهالی، نیروهای انقالبی در پاسگاه ژاندارمری در دزلی 
سپاه   ،۱358 تیر   23 در  آن  از  پس  شدند.  مستقر 
و  سقوط  کرد  ضدانقالب  حمله  با  مریوان  پاسداران 
۱7 نفر از پاسداران به شهادت رسیدند. در آبان سال 
۱358 هم گروه های زیادی پاسگاه دزلی را محاصره 
درنهایت  اما  گرفت،  مقاومت هایی صورت  که   کردند 
نیروهای پاسگاه مجبور شدند دزلی را تخلیه کنند و 

به سمت مریوان بروند. 

اصرار شهید احمد متوسلیان بر تأمین مرز
از  و خیلی  پیرانشهر  بانه، سردشت،  در سال ۱359، 
محورها  از  هیچ یک  در  اما  شد،  آزاد  هم  دیگر  نقاط 
به سمت مرز تأمین نشده بود. در مریوان به دو دلیل 
به سمت مرز حرکت کردیم؛ یکی اراده پوالدین احمد 
متوسلیان و دیگری هم استفاده از نیروهای بومی  که 
متوسلیان آنها را شناسایی کرده و به کار گرفته بود. 

پس از آزادسازی شهر مريوان 
بــه دو دليل به ســمت مرز 
اراده  يکی  کرديــم؛  حرکت 
متوســليان  احمد  پوالدين 
از  استفاده  هم  ديگری  و  بود 

نيروهای بومی.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

گزارش

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

223

-20 بومی  و  نیروهای  از  نفر   30-40 با  متوسلیان 
به  بودند،  همراهش  پاوه  از  که  نیروهایی  از  نفر   ۱0
امکان پشتیبانی  و  بود  راه زمینی بسته  مریوان  آمد. 
نفر   80 به سرعت  مریوان  در  نبود.  فراهم  هم  هوایی 
از نیروهای بومی  را مسلح و در آزادسازی شهر از آنها 
استفاده  کرد. احمد متوسلیان خبردار  شد که قرارگاه 
حزب دموکرات در دزلی قصد دارد برای بازپس گیری 
مریوان و سروآباد سلسله عملیات هایی را انجام دهد. 
با سازماندهی نیروهایش و  او هم پیش دستی  کرد و 
اطالعاتی که از بومی ها گرفت، برای آزادسازی دزلی 
آشنایی  برای  متوسلیان  طرح  یزی  کرد.  را  عملیاتی 
بیشتر با جغرافیای این منطقه، از راهنمایی نیروهای 
بومی  استفاده می کرد و با اطالعاتی که از آنها  گرفت، 
مانور دزلی را با رفتن به پشت ارتفاعات طراحی کرد. 
از مریوان نیروها با یک عملیات فریب حرکت کردند 
و با ۱6-۱5 ساعت پیاده روی به دزلی  رسیدند. شاید 
نزدیک به 30-20 کیلومتر نیروها با تجهیزاتشان پیاده 
رفتند. یک شب را هم در بین جنگل های منطقه سیانا 
و ویسه مخفی شدند. متوسلیان در شب دوم در مانوری 
را  دسته ای  کرد،  طرح ریزی  بومی ها  راهنمایی  با  که 
مأمور تصرف ارتفاعات دربند  کرد و یک گروهان هم به 
پشت یال ورودی روستا فرستاد و بدون آنکه دشمن 
مطلع شود، همه  سنگرهای باالی ارتفاعات را  گرفتند 
و نزدیک صبح وارد خود دزلی شدند. نیروهای بومی 
اطالع داشتند که مقر ضدانقالب در دزلی در کدام خانه 
است، بنابراین با یک حرکت هجومی  سریع به سمت 
آنها حمله کردند و دشمن رو به مرز پا به فرار گذاشت. 
همراه برادر احمد متوسلیان یک دیدبان توپخانه هم بود 
که درخواست آتش  کردـ  توپ ۱30 را تا نزدیک کانی 

دینار آورده بودند و با اجرای آتش حین فرار، تعدادی 
از ضدانقالب کشته یا مجروح شدند. درنهایت نیروهای 
متوسلیان بر دزلی مسلط شدند. آن قدر سرعت عمل 
باال بود که دموکرات های مستقر  در آزادسازی دزلی 
در پاوه اطالعی از تصرف این منطقه نداشتند و یک 
کامیون سالح و مهمات برای اجرای عملیات هایی که 
در پیش داشتند، به آنجا ارسال  کردند. راننده کامیون 
با یک پیشمرگه که همراهش بود، مستقیم می روند 

می پرسند  و  دزلی  داخل 
که  کجاست،  کال کال  مقر 
بچه های ما ایست می دهند 
همه  سالح ها  و  مهمات  و 
خود  می افتد.  ما  دست  به 
کال کال هم اسیر می شود. 

متوسلیان  احمد  حاج 
که  موفقیتی  از  استفاده  با 
آنجا  از  بود،  شده  حاصل 
عبور کرد و به سمت درکی و 
دمیو رفت. در آنجا هم پس 
درگیری هایی  سلسله  از 
متوقف  باز  آمد،  پیش  که 

نشد و در اواخر اسفندماه ۱359 به نقطه صفر مرزی 
و  کرد  پاک سازی  را  مسیر  این  فلش  دو  در  رسید. 
یک  و  داالنی  به سمت  فلش  یک  مسلط شد؛  آن  بر 
تصمیم  عراق  ارتش  آن  به دنبال  تته.  به سمت  فلش 
گرفت این دو نقطه را بگیرد و اگر می گرفت و مسلط 
جغرافیایی  وضعیت  این  با  بود  غیرممکن  می شد، 
پیچیده کوهستانی این منطقه بتوانیم به نوار مرزی 

دست پیدا کنیم.

در پاييــز 1359 ، مقر اصلی 
کردســتان  دموکرات  حزب 
دزلی  روستای  دربند  دره  در 
قرار داشت و همه روستاهای 
مريوان  دور  تــا  نواحی  اين 
ازاين نقطه تغذيه می شدند و 
به مريوان حمله  آنها  ازطريق 

می شد.
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نقش پررنگ مردم بومی  در آزادسازی دزلی
پیشمرگ  نیروهای  فرماندهان  از  سعید*  حاج 
مسلمان کرد در این زمینه می گوید: در پاییز ۱359، 
دربند  دره  در  کردستان  دموکرات  حزب  اصلی  مقر 
این  روستاهای  همه  و  داشت  قرار  دزلی  روستای 
نواحی تا دور مریوان از این نقطه تغذیه می شدند و 
ازطریق آنها به مریوان حمله می شد. در پاییز ۱359 
تصمیم گرفته شد سپاه و ارتش و سازمان پیشمرگان 
مسیر  بازکردن  منتها  کنند.  آزاد  را  دزلی  مسلمان 
روستا  اصلی  ورودی  ازطریق  آن  آزادکردن  و  دزلی 
ممکن نبود، چراکه اگر از این راه می آمدیم، حتماً در 
کمین قرار می گرفتیم و دشمن ما را نابود می کرد. لذا 
تصمیم گرفتیم از دره سیانا که پشت ارتفاعات دزلی 

است، حمله کنیم. 
وقتی  مریوان  در  ارتش  پادگان  دوره  این  در 
یک  به  یا  کند،  پاک سازی  را  روستایی  می خواست 
جاده یا یک معبر، آن هم بدون ارتفاعات ورود کند، 
با توپخانه و تأمین وارد شود. نقشه را  سعی می کرد 
خود پیشمرگان مسلمان کرد در سال ۱359 طراحی 
مالمصطفی  نیروهای  مقر  منطقه  این  در  کردند. 
بارزانی** به نام قیاده موقت که زیر نظر ارتش فعالیت 
می کردند در دزلی بود. این منطقه پس از ورود عناصر 
ضدانقالب، از دست قیاده ها خارج شد. پس از بررسی 
منطقه باتوجه به محدودیت در انتقال تحهیزات و ادوات 
از جاده، قرار شد به صورت چریکی و نامنظم خود را 

مقطع،  یک  در  که  است  متوسلیان  احمد  حاج  همرزمان  از   *
و  داشت  عهده  بر  را  کرد  مسلمان  پیشمرگه  نیروهای  فرماندهی 
در کنار متوسلیان در پاک سازی این منطقه نقش بارزی ایفا کرد. 
** رهبر حزب دموکرات کردستان عراق )بارزانی ها، قیاده موقت(

به هدف برسانیم. ازاین رو یک گروه محدود که قابل 
امنیتی  تأمین  با  و  دادیم  تشکیل  نباشد،  شناسایی 
در آذرماه یک روز غروب از مریوان حرکت کردیم و 
در  نیروهای  استعداد  خوابیدیم.  ارتفاعات  در  را  شب 
از  محدودی  تعداد  از  متشکل  نفر   60 عملیات  این 
برادرهای سپاه  نیروهای قیاده موقت،  ارتش،  برادران 
این درحالی  بود که  و پیشمرگه های مسلمان بودند، 
حزب دموکرات در دزلی 60-50 نفر نیرو داشت. وقتی 
کردهای  رسیدیم،  دزلی  ورودی  ارتفاعات  پشت  به 
مسلمان به من اطالع دادند قیاده ها از ترس انتقام و 
تالفی دموکرات ها، از درگیری با دموکرات ها اجتناب 
پیشمرگه  تعدادی  با  ما  دلیل،  همین  به  می کنند. 
اگر  تا  رفتیم  دزلی  ورودی  ارتفاعات  روی  مسلمان 
یک وقت دموکرات ها خواستند از آنجا فرار کنند یا به 

کمک نیروهای داخل دزلی بروند، نتوانند.

محاصره و آزادسازی دزلی 
پشت  که  است  کوه  سینه کش  در  آبادی  یک  دزلی 
آن ارتفاعاتی وجود دارد. آنها تصمیم داشتند از باال 
دزلی  دشت  در  مستقر  نیروهای  و  کنند  تیراندازی 
در  کنند.  محاصره  داشتند،  قرار  روبه رویشان  که  را 
این عملیات، نیروهای سپاه مریوان در پشت ارتفاعات 
دزلی و نفرات قیاده موقت هم در باالی این ارتفاعات 
مستقر شده بودند. بدین ترتیب نیروهای سپاه مریوان 
دربند را مسدود کردند تا کسی نتواند به کمک اینها 
با این  بسته شده بود.  بیاید. طرف مقابل هم تقریباً 
هزیمت  شروع  و  درگیری ها  آغاز  از  پس  طراحی، 
دشمن، ما هم با تعدادی پیشمرگه از همین ورودی 

دربند وارد دزلی شدیم. 
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حزب دموکرات در دزلی سه مقر داشت؛ یکی در 
ورودی دزلی، دیگری تقریباً در وسط دزلی و آخری هم 
در انتهای دزلی. بیمارستان، انبار مهمات و تجهیزاتشان 
هم انتهای دزلی بود. ما ابتدا مقر اول را گرفتیم، بعد 
مقر دوم را و بعد هم سومی  را پاک سازی کردیم. در 
دشت روبه روی دزلی هم سعی کردیم جلوی نیروهای 

دموکرات را ببندیم و نگذاریم فرار کنند.

دزلی منطقه راهبردی
در  مریوان  اهل  رزمندگان  از  محمدی*  سالم  کاک 
این رابطه می گوید: دزلی منطقه ای بسیار استراتژیک 
برای ضدانقالب و همچنین نیروهای بعثی عراق بود. 
دشواری  و  وحشت  می شد،  برده  دزلی  اسم  وقتی 
و  رزمندگان  با شجاعت  اما  می شد،  متبادر  ذهن  به 
فرماندهی حاج احمد متوسلیان توانستیم این منطقه 
را آزاد کنیم. منطقه ای که ما اآلن به آن دربند دزلی 
دره  به  معروف  شد  پاک سازی  که  زمانی  می گوییم، 
بود. روستای دزلی چون  یا دره هزار شهید  شیطان 
آن  به  وصل  به عبارتی  و  بود  نزدیک  بسیار  عراق  به 
بود، موقعیت استراتژیکی داشت. چند کیلومتر بیشتر 
تجهیزات  و  تدارکات  همه  و  نداشت  فاصله  مرز  با 
وارد  دزلی  منطقه  در  مله خور  گردنه  از  ضدانقالب 
مریوان،  در  نیروهایشان  و  گردان ها  میان  سپس  و 

سروآباد و... تقسیم می شد. 

از پیشمرگان مسلمان کرد و رزمندگان  *  کاک سالم محمدی 
مریوانی است که از بدو ورود به سپاه مریوان مجاهدت های زیادی 
در این منطقه داشته است. از ابتدای اتقالب چندبار تجزیه طلبان 
ایشان  مجروح شدن  به  که  کرده اند  برنامه ریزی  وی  ترور  برای 
صادق  و  شجاع  رزمنده  این  بااین حال،  است.  شده  منتهی  نیز 

مأموریت های محول شده را پیوسته دنبال کرده است. 

 ضدانقالب، هم ابتدای مسیر این دره، هم وسط 
و هم انتهای آن را ـ کنار یادبود ـ مین گذاری کرده 
بود تا اگر زمانی سپاه اراده کند منطقه را پاک سازی 
و  شوند  منفجر  مین ها  دره،  به  ستون  ورود  با  کند، 
بچه های سپاه کشته شوند. تدبیری که فرمانده وقت 
پشت  از  که  بود  این  اندیشید،  متوسلیان  احمد  حاج 
ویسه  و  دره  توتون  درگاشخان،  ازطرف  که  محوری 
به طرف مرز می رود، با یک فلش از بین توتون دره و 
ویسه، شبانه به روستای دزلی حمله کنیم. در محور 
ما، چادر نگهبانی و دیدبانی ضدانقالب قرار داشت که 
به راحتی روی منطقه دید داشته باشند. در داخل چادر 
با  نبود. همه  داخل چادر  و کسی  بود  کالیبر50  یک 
یک  پاک سازی  عملیات  بودند.  خوابیده  راحت  خیال 

ساعت هم طول نکشید که روستا را تصرف کردیم. 

ممانعت از فرار ضدانقالب 
بیشتر طول  این عملیات پاک سازی یکی دو ساعت 
نیروهای  از  نفر  این درگیری فقط یک  نکشید. طی 
همین  در  که  درآمد  دشمن  اسارت  به  بسیجی 
شهادت  به  را  او  دارد،  قرار  تنگه  اول  که  یادبودی 
رساندند. به دنبال افزایش تلفات ضدانقالب و کاهش 
با  که  کردند  فرار  عراق  به طرف  آنان،  مقابله  توان 
نیروهای ما در اطراف روستا مواجه و تعداد زیادی از 

نیروهایشان زخمی ، کشته یا اسیر شدند. 
ضدانقالب،  برای  هم  و  ما  برای  هم  نقطه،  این 
به دلیل شکنندگی و سختی آن اهمیت زیادی داشت. 
افراد محمدسعید کال کال نفر دوم حزب  مسئول این 
مریوان  منطقه  کل  و  بود  منطقه  این  در  دموکرات 
قرار  فرد  این  فرماندهی  تحت  سنندج   تا  سروآباد  و 
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داشت. این شخص نفر دوم تشکیالت بود. با شجاعت 
و درایت پیشمرگه ها و رزمندگان، او را حین بازرسی 
خانه ها اسیر کردیم و روحیه ضدانقالب بعداز شکستی 
که خوردند، خیلی تضعیف شد. سال های بعد هم پله پله 

مناطق دیگر اورامانات را آزاد و پاک سازی کردیم.

تسلیم شدن نیروهای رزگاری
اقدامات  ادامه این جلسه سردار رستگارپناه درباره  در 
بعدی در این منطقه گفت: 
منطقه،  در  بعدی  حادثه 
این بود که چون ما ورودی 
زیر  را  اورامان  دره  و  دربند 
بودیم،  گرفته  خود  تسلط 
کل نیروهای رزگاری مجبور 
از  شوند.  تسلیم  شدند 
عثمان  فقط شیخ  آنها  بین 
شیخ  پسرش  با  نقشبندی 
گروه  یک  به همراه  مادح 
داخل  به  توانستند  کوچک 
خاک عراق فرار کنند. شب 
نیروهای  مابقی  که  دوم 
رزگاری خواستند فرار کنند، احمد متوسلیان با سرعت 
عملی که نشان داد، راه های خروجی این افراد را به سمت 
عراق با راهنمایی بومی ها شناسایی کرد و با تعدادی از 
نیروهای بومی  اورامانات مسیر آنها را بست و 9 نفرشان 
از  دیدم  و  بودم  دزلی  در  من  شب  آن  شدند.  کشته 
پایین دره اورامانات جمعیت زیادی با پرچم سفید جلو 
می آیند. بچه های بومی  را فرستادیم که ببینند چه خبر 
بودند، سر  نفر  است. دیدیم همگی که حدود سیصد 

اسلحه هایی که شیخ عثمان* به آنها داده بود، پارچه 
سفید بسته و آمده بودند تسلیم شوند. 

شبانه روزی  دربند  جاده  در  ما   ۱360 سال  در 
تردد داشتیم و امنیت برقرار شده بود و تا آخر جنگ 
هم این جاده شبانه روزی مورداستفاده قرار می گرفت.

روایتی دیگر از عملیات آزادسازی دزلی
نیروهای  فرماندهان  از  یکی  سعید  حاج  ادامه  در 
از  خاطره ای  تشریح  به  کرد  مسلمان  پیشمرگ 
آزادسازی دزلی پرداخت و دراین رابطه گفت: روستای 
دزلی وضعیت پیچیده ای دارد. ورودی دربند، پیچ ها 
بسیار  آنها  از  عبور  که  دارد  ناهمواری  کوه های  و 
به  نمی توانستیم  منظم  عملیات  با  ما  است.  سخت 
دزلی وارد شویم و آن را آزاد کنیم. حزب دموکرات 
کردستان در این روستا مستقر شده و در سه نقطه 
روستا حتی  انتهای  در  بود.  کرده  احداث  پایگاه  آن 
حساسی  و  مهم  مقر  اینجا  داشت.  بیمارستان  هم 
کل  و  بود  حزب  اصلی  مقر  سنندج  بود،  آنها  برای 

* شیخ عثمان نقشبندی، رهبر طریقه نقشبندیه، از اتباع کشور 
عراق بود که در دوران پهلوی به ایران آمد و با حمایت ساواک در 
روستای دورود از بخش سروآباد مریوان مستقر شد. شیخ عثمان 
پس از انقالب "سپاه رزگاری" )رستگاری( را تشکیل داد و حدود 
2000 نفر از افراد بومی  را جذب و سازماندهی کرد. اما کومه له که 
با فعالیت های این گروه در مناطق کردنشین ایران مخالف بود، در 
بهمن ۱358 با حمله به پایگاه های سپاه رزگاری، عناصر آن را خلع 
سالح کرد. بعد از این حادثه، اعضای سپاه رزگاری به عراق کوچ 
کردند. در این مقطع، شیخ عثمان به دلیل کهولت سن، فرزندش 
دکتر مادح را مسئول گروه کرد. این فرد با همکاری استخبارات 
عراق، گروه  های عملیاتی استخبارات را به پشت جبهه های ایران 
در منطقه مریوان و پاوه اعزام می کرد و آنها با جمع آوری اطالعات، 
و  به جاسوسی  ایذایی،  اقدامات  و  اسیر  گرفتن  پراکنده،  حمالت 

شرارت علیه نیروهای ایرانی می پرداختند. 

کاک ســالم: دزلی منطقه ای 
برای  اســتراتژيک  بســيار 
همچنيــن  و  ضدانقــالب 
بود.  عــراق  بعثی  نيروهای 
وقتی اسم دزلی برده می شد، 
وحشت و دشــواری به ذهن 

متبادر می شد.
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از  اعم  کردستان  قسمت جنوب  در  دموکرات  حزب 
آنها  تغذیه می شد.  دزلی  از  اورامانات  و  نوسود  پاوه، 
به این دل بسته بودند که روزی اگر نیروهای اسالم 
بخواهند بیایند، باید از تنگه دره دربند عبور کنند و 
اصاًل  بگیریم.  را  نیرو جلوشان  با چند  آنها می توانند 
فکر نمی کردند و تصورشان این نبود که ما از پشت 
و از داخل دره سیاناب بیاییم، یک شب در ارتفاعات 
بخوابیم و فردای آن شب، روی یال پشت دره مستقر 
به  است،  میش  و  گرگ  هوا  که  زود  و صبح  بشویم 
با  و  پشتیبانی  هیچگونه  بدون  ما  کنیم.  حمله  آنها 
یک  با  آمدیم.  نامنظم  به صورت  نیرو   60 استعداد 
سری خمپاره 60 و 80 و آرپی جی که همراه خودمان 
آورده بودیم. با نیروهای سپاه پاسداران، قیاده موقت 
روی  متوسلیان  احمد  و حاج  پیشمرگان مسلمان  و 

یال مسقر شدیم.
روی  از  که  بود  این  نظرشان  موقت  قیاده های 
نیروهای  کنند،  تیراندازی  روستا  به سمت  ارتفاعات 
بروند  و  دشت  داخل  بیایند  هم  دموکرات  حزب 
به سمت مرز و درگیری پیش نیاید؛ تا بعداً بین این دو 
حزب یعنی حزب بارزانی و حزب دموکرات درگیری ها 
بیشتر نشود. نیروهای پیشمرگه مسلمان این منطقه 
ما را در جریان گذاشتند که چه خبر است و نقشه 
نیروهای  از  نفر   20 با  من  چیست.  آنها  تاکتیک  و 
پیشمرگه در ابتدای یال کوچکی که در ورودی دربند 
باال  از  ما  گفت  هم  احمد  حاج  شدیم.  مستقر  است 
می رویم و روستا را پاک سازی می کنیم. ما دیدیم اگر 
آنها ـ نیروهای حاج احمد و قیاده ـ بخواهند بیایند 
پایین سمت روستا، دموکرات ها می آیند داخل دشت 
و فرار می کنند. لذا آن یالی را که در ورودی روستا 

است، گرفتیم. سه چهار نیرو هم آنجا مستقر کردیم 
با استعداد تقریباً  با پیشمرگه های مسلمان  و مابقی 

۱2-۱0 نفر وارد ورودی دزلی شدیم. 
حزب دموکرات با حدود 60-50 نفر در دزلی مستقر 
بود و آن قدر قوی شده بود که هم قبل از دربند و هم سر 
سه راه دربند، پاسگاه زده بود. آنها پیش بینی کرده بودند 
اگر روزی بخواهند از مریوان بیایند این روستا را آزاد 
کنند، باید چند مانع را طی کنند و اصاًل امکان آزادسازی 

برایشان وجود نخواهد داشت. 
لذا بنده به کمک چند نفر از 
را  دزلی  ابتدای  پیشمرگان، 
بستیم و با تعدادی دیگر از 
از روی جاده و  پیشمرگ ها 
پائین جاده که توی دشت و 
داخل  بود،  گودی مانند  یک 
احمد  حاج  شدیم.  روستا 
هم با نیروهای قیاده موقت 
از روی شیب به دموکرات ها 
در  می کردند.  تیراندازی 
برادر  روستا،  به  ورود  حین 
مردوخی که به رحمت خدا 

رفته و ماموستای روستا بود، ما را همراهی می کرد. اهالی 
روستا، هم منتظر ورود نیروهای اسالم بودند و هم اصاًل 
امید نداشتند باتوجه به وضعیت دره و تنگه کسی بتواند 
روستا را آزاد کند. آنها به محض ورود ما در همان پایگاه 
اول، به ما اطالع دادند که چند نفر بیشتر نیستند و اآلن 
هم خواب اند. ما مقر اول را تصرف کردیم و یکی دو نیرو 
مستقر کردیم. بعد رفتیم وسط روستا و مقر آنجا را هم 
گرفتیم. ما ازسمت دشت از پائین رفتیم که روستا را 

حزب دموکرات با حدود 60 - 
50 نفر در دزلی مستقر بود و 
هم  که  بود  قوی شده  آن قدر 
قبل از دربند و هم سر سه راه 

دربند، پاسگاه زده بود. 
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تصرف کنیم و از باال هم حاج احمد و قیاده موقت از روی 
شیب اینها را می زدند. به هرحال همه تالش می کردیم 

مقرهای اینها را یکی پس از دیگری پاک سازی کنیم. 

حمایت مردم محلی منطقه از رزمندگان اسالم
می خواستیم برویم به سمت مقر سوم که دیدم یکی 
با کاسه ای از جنس روی از باال به صورتم می زند. یک دفعه 
برگشتم ببینم چه کسی است، دیدم یک پیرزن می گوید 
پسرم، عزیزم، بیا آب بخور، تو تشنه ای. آنجا آن کاسه 
آب را به ما داد و من یاد آقا اباعبداهلل)ع( افتادم. آن پیرزن 

به من آب داد و  بعدش هم در حق ما دعا کرد.
ما یک شب روی تپه ها مخفیانه خوابیدیم و به صورت 
نامنظم و چریکی از روی ارتفاعات پایین آمدیم. این نوع 
عملیات ها پیش از آن سابقه نداشت و گروهک ها تصور 
چنین اقدامی  را نداشتند. در ادامه مقر دوم را که وسط 
روستا بود، گرفتیم و به سمت مقر سوم رفتیم. بیشتر 
دموکرات ها در قسمت انتهای روستا بودند و بیمارستان 
بود. درگیری شدیدی  آنجا  انبار و زاغه هایشان هم  و 
رخ داد. ما از پایین اینها را می زدیم و نیروهای حاج 
احمد هم از روی یال باال به پایین شلیک می کردند. 
نیروهای ضدانقالب این وسط گیر کرده بودند؛ هم از 
پائین و هم از باال به آنها تیراندازی می شد. همه سعی 
کردند قایم شوند یا اسلحه هایشان را مخفی کنند و مثل 
به  از روستا خارج شوند. رفتیم جلوتر و  مردم عادی 
نیروهای خودمان رسیدیم. ما هم شبیه پیشمرگ های 
مسلمان لباس کردی پوشیده بودیم، به همین دلیل، 
آنها از فاصله مثاًل 50 یا ۱00 متری ما را تشخیص 
به  کردیم.  بلند  پرچم  کردیم،  بلند  دست  نمی دادند. 
بچه ها در مقر اول گفتم پرچم سفید تکان بدهید به این 

نشان که ما مقر اول را گرفتیم. حاج احمد باور نمی کرد 
که از پائین پیش آمده باشیم؛ چون مأموریت و هدف 
اصلی ما این بود که نگذاریم اینها فرار کنند. باالخره 
پائین  مقر سوم هم آزاد شد و حاج احمد و قیاده ها 
آمدند. تعدای کشته میان خانه ها و روی جاده افتاده 
بود که قیاده ها و فرمانده شان که فکر کنم مالعمر بود، 
از این موضوع ناراحت شدند. در داخل مقر سوم، مهر 
اصلی حزب دموکرات به دستمان افتاد و یک کالیبر50 
هم باالی مقرشان بود که آن را هم به غنیمت گرفتیم. 
همه افراد حاضر و روستاییان گیج و مبهوت بودند که 
چه طور روستا پاک سازی شد؛ چون فکر نمی کردند با 
آن تدابیر که دموکرات ها چیده بودند، روستا به  این 

زودی آزاد شود. 

دستگیری مسئول سیاسی حزب دموکرات
بعد از پاک سازی، به اتفاق چندتن از برادران جلوی مقر 
سوم در انتهای روستا نشسته بودیم که دیدم دوباره 
پیشمرگ های مسلمان سمت من آمدند و گفتند برادر 
سعید، یک نفر از اعضای مهم حزب دموکرات داخل 
او را فراری دهند.  روستاست که قیاده ها می خواهند 
گفتم کیست؟ گفتند مسئول سیاسی حزب دموکرات 
کردستان است. آن موقع عبدالرحمن قاسملو دبیرکل 
حزب دموکرات کردستان بود که بیشتر نیروی اجرایی 
و عملیاتی حزب دموکرات محسوب می شد. اما وقتی 
می گویند مسئول سیاسی، یعنی خط دهنده، ایدئولوگ 
قول  به  که  بود  کسی  آن شخص  حزب.  همه کاره  و 
خودش نزدیک چهل سال مبارزه سیاسی داشت. در 
آلمان شرقی زندگی می کرد و سالی دو ماه به منطقه 
سران  برای  فکری،  بنیان  تقویت  به منظور  و  می آمد 
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را  آنها  و  می گذاشت  ایدئولوژی  کالس های  حزب 
با  تا  این روستا آمده بود  به  این فرد  توجیه می کرد. 
برگزاری کالس اینها را توجیه کند. چون ما راه ورودی 
روستا را بسته بودیم، داخل یکی از آخورها رفته بود و 
دستش هم زخمی  شده بود. نیروهای قیاده موقت به 
او گفته بودند که تو همین جا در آخور حیوانات بمان، 
ما شبانه تو را فراری می دهیم. به اتفاق چند پیشمرگ 
داخل یکی از آخورها رفتیم و یکی از پیشمرگ ها با 

سرنیزه توی علف ها زد. پیرمردی حدود شصت ساله 
با موهای سفید که دستش هم تیر خورده بود، از بین 
مالعمر  آوردند،  بیرون  را  او  وقتی  شد.  پیدا  علف ها 
خیلی ناراحت شد و جلو آمد. پیشمرگ های مسلمان 
همراه ما سالح ها را مسلح کردند که یعنی بروید عقب 
بایستید. به آن فرد گفتند تو اینجا چکار می کنی؟ ما 
بودیم.  کرده  شناسایی اش  و  می دانستیم  را  سوابقش 
در  تو  گفتم  بزنم.  دوری  اینجا  بودم  آمده  من  گفت 

نقشه آزادسازی ارتفاعات دزلی و داالنی.
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می کنی؟  چکار  اینجا  امکانات،  آن  با  آلمان شرقی 
تو  نمی بینی!  مگر  است،  است، درگیری  اینجا جنگ 
هنوز حزب  روز،  آن  اینجا.  بیاییم  ما  نمی کردی  فکر 
به  اینجا  که  بود  نشده  متوجه  کردستان  دموکرات 
دست رزمندگان اسالم افتاده است و هنوز پایگاهشان 
داشتند  ورود  قصد  که  را  کسانی  دربند  آن طرف  در 
بازرسی می کرد. او به بنی صدر امید داشت؛ گفت من 
را به مریوان برسانید. گفتم برای چی؟ گفت شما هر 
تعداد زندانی از پاسدار، کمیته، پیشمرگ مسلمان و 
ارتش اسیر در دست حزب دموکرات دارید، من همه 
را آزاد می کنم؛ این قدرت را دارم که این کار را انجام 
بدهم. در آن لحظه به ذهنمان خطور کرد که این آدم 
و  انداخته  راه  منطقه  این  در  که  کشتار  همه  این  با 
این همه رزمنده را شهید کرده است، اگر حتی 2000 
نفر را هم آزاد کند، مجدداً می رود توطئه می کند و 
را  استدالل  می کند. همین  گرفتار  را  دیگر  نفر  چند 
هم به او گفتیم. گفتیم توطئه گر اصلی، مغز متفکر و 
ایدئولوگ حزب تو هستی! حتی اگر بالفرض تو بروی 
همه زندانی های ما را آزاد کنی و ما هم تو را آزاد کنیم، 
به  می دهی.  انجام  را  توطئه ها  همین  می روی  دوباره 
من گفت شما دانشجویی، می فهمی  من چه می گویم، 
من سابقه مبارزاتی این چنینی دارم. گفتم من اینها را 
نمی دانم. دو سه تا از بچه های حاج احمد هم مراقب 
اوضاع بودند. پیشمرگ های مسلمان هم ایستاده بودند 
و چند نفر هم قیاده ها را عقب زده بودند. قیاده ها هم 
کم مانده بود سکته کنند که چطوری این شخص به 
افتاده است. در همین بحبوحه دیدیم یک  دست ما 
خاور از توی دربند به سمت دزلی می آید. بنز خاور آمد 
قشنگ جلوی ما ایستاد. ساعت 07:30 یا 8 صبح بود 

با لباس کردی با چند نفر دیگر نشسته بودیم.  و ما 
بچه ها گفتند ما وقتی هوا تاریک روشن بود عملیات را 
انجام دادیم و سریع آن را جمع کردیم؛ گویا اینها هنوز 
اینجا به دست رزمندگان آزاد شده است.  نفهمیده اند 
آن خاور ازطرف بانه آمده بود و از اینکه روستا به دست 
نیروهای اسالم افتاده است، خبر نداشت. سرنشینانش 

را اسیر کردیم. 

ضرورت تداوم عملیات در ارتفاعات داالنی 
هجوم  اولین  در  عراق  نیروهای  جنگ،  ابتدای  در 
ارتفاعات داالنی  ایران،  به مرزهای شمالغرب  زمینی 
و دزلی را که در جنوب غربی مریوان واقع شده است، 
اشغال کردند. با این اقدام، تردد نیروهای ضدانقالب 
به ایران و عراق تسهیل شد. عالوه براین، ارتش عراق 
با تجهیز و پشتیبانی از این گروه ها برای ایجاد ناامنی 
تحرک  افزایش  احتمال  ایران،  کردستان  در  بیشتر 
همین  به  می کرد.  بیشتر  را  ضدانقالب  گروه های 
دلیل، فرماندهان سپاه و ارتش تصمیم گرفتند برای 
پیشمرگان  همراهی  با  را  عملیاتی  نگرانی،  این  رفع 
مسلمان کرد طراحی و اجرا کنند. عملیات آزادسازی 
دی   6 بامداد   2 ساعت  در  دزلی  و  داالنی  ارتفاعات 
۱359 آغاز شد و رزمندگان در مدت سه روز نبرد، 
این دو ارتفاع را آزاد کردند و به شهر خرمال و جاده 

خرمال ـ سیدصادق ـ حلبچه مشرف شدند. 
عملیات در زمستان اجرا شد و رزمندگان تجهیزات 
ارتفاعات  این  در  استقرار  برای  را  موردنیاز  امکانات  و 
مله خور  ارتفاعات  به  شدند  مجبور  بنابراین  نداشتند، 
زمستان  فصل  پایان یافتن  با  اما  کنند.  عقب نشینی 
از  روز  یک  هنوز  بازگشتند.  ارتفاعات  این  به  مجدداً 
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استقرار رزمندگان روی داالنی نگذشته بود که دشمن 
از  نیرو  چندصد  و  مخصوص  نیروی  گردان  یک  با 
داالنی  ارتفاع  بازپس گیری  برای  ضدانقالب  گروه های 
پاتکی را آغاز کرد. این هجوم زمانی انجام شد که فقط 
۱0 نفر از نیروهای پاسدار روی این ارتفاع مستقر بودند؛ 
باوجوداین، مقاومت سرسختانه پاسداران و پیشمرگان 
به  سنگینی  تلفات  ارتفاعات،  این  روی  کرد  مسلمان 
آنها  و  کرد  وارد  ضدانقالب  افراد  و  عراقی  نیروهای 

نتوانستند ارتفاعات داالنی و دزلی را باز پس گیرند. 

موقعیت جغرافیایی ارتفاعات داالنی
سردار رستگارپناه در بخش دیگری از سخنان خود به 
تشریح وضعیت جغرافیایی ارتفاعات داالنی پرداخت و در 

این رابطه افزود: 
بخشی از نوار مرزی ایران و عراق در منطقه داالنی 
قرار دارد. سمت چپ داالنی ارتفاعات مله خور است 
و ادامه ارتفاعات مله خور به ارتفاعات کانی خیاران در 
به سمت  و  سردوش  به  درنهایت  و  وصل  مرزی  نوار 
بایوه و باشماق منتهی می شود. دهلیز باشماق در نوار 
تجاری  مبادالت  مسیرهای  از  یکی  به عنوان  مرزی 
ایران و اقلیم کردستان عراق است. در سمت راست 
ارتفاعات   آن  تحتانی  قسمت  در  و  شنام  ارتفاعات 
هانی   گرمله، کیمنه و بیدرواز قرار دارد که به منطقه 

نوسود و پاوه کرمانشاه منتهی می شود.
شهر  مرزی  منطقه  این  روبه روی  شهر  اولین 
است.  شده  واقع  حلبچه  شهر  آن  از  پس  و  خرمال 
سیدصادق  شهرهای  منطقه  این  راست  سمت  در 
داالنی  روبه روی  در  و  است  رؤیت  قابل  شانهدری  و 
جنگل  آن  داخل  که  دره ای  دست  زیر  قسمت  در 

روی  دره  این  دست چپ  دارد.  قرار  ِزلَم  دره  است، 
تپه، پاسگاه عراقی هاست و در سمت راست ارتفاعات 
 هانی ُقل است که عراقی ها یک پاسگاه دیگر هم آنجا 
دارند. درمجموع، قبل از اینکه نیروهای ارتش عراق 
تخریب  همه  روستاها  کنند،  اشغال  را  مناطق  این 
و  اردوگاه  یک  حالت  به  خرمال  فقط  و  بودند  شده 
شهر کوچک بود و سیدصادق هم سکنه داشت. سد 
دربندیخان هم در جنوب این منطقه است. مجموعه 
مریوان،  چناره  منطقه  و  آریز  گردنه  زیر  از  که  آبی 
گاران، سروآباد و دریاچه مریوان سرریز می شود و آب 
اورامانات و سیروان به سد دربندیخان عراق می ریزد. 
محمدی  سالم  حاج  عزیزمان  برادر  ادامه  در 
احمد  شهید  نیروهای  عملیات  تشریح  به  ادامه  در 
متوسلیان برای آزادسازی اتفاعات تته و بعد ارتفاعات 

داالنی خواهند پرداخت.

تدبیر، سرعت و اقتدار شهید متوسلیان
حاج  به  منطقه  مردم   ۱359 سال  در  سالم:  کاک 
احمد متوسلیان اطالع دادند که دشمن قصد تصرف 
این مناطق را دارد. ۱2 نفر از رزمندگان برای اقدامی 
پیش دستانه جهت ناکام گذاشتن قصد ارتش عراق برای 
تصرف ارتفاعات دزلی و داالنی انتخاب شدند که من هم 
یکی از آنها بودم. به علت شیب تند ارتفاعات دزلی تا این 
ارتفاعات، راه رفتن خیلی سخت و دشوار می شود. چهار 
نفر از ما قبل از نیروهای عراقی موفق شدیم وارد نقطه 
داالنی شویم. روی ارتفاعات داالنی حدود ده متر منطقه 
صاف وجود دارد که چهار طرفش را صخره فرا گرفته و 

بلندی آن بیشتر از 2000 متر است. 
کماندوهای  از  گروهی  دیدیم  استقرار،  از  پس 
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چهار  ما  می آیند.  باال  گردنه  از  آرام آرام  دارند  عراقی 
را  کماندوها  که  چیدیم  طوری  را  استقرارمان  نفری، 
زیر گلوله گرفتیم و مقابلشان ایستادیم و تا رسیدن 
بقیه نیروهایمان قله را نگه داشتیم. دوتا از نیروهایمان 
نتوانستند باال بیایند؛ روی برف ها ُسر خورده و شهید 
ما  و  آمدند  به کمکمان  بعدی  نفر  بودند. چهار  شده 
هشت نفر توانستیم قله را به مدت سه روز نگه داریم. 
تا اینکه نیروی کمکی و قوای عمده رسیدند. سه روز 
چندین  کردیم.  مقاومت  اینجا  زمستان  در  هم  آن 
از  و  فرستادند  نیرو  کردند،  پاتک  اینجا  عراقی ها  بار 
همه طرف حمله کردند که بتوانند این نقطه داالنی 
را بگیرند. با کمک خدا نگذاشتیم حتی یک نفرشان 
نزدیک قله برسد و همه را پس زدیم. خیلی هم کشته 
دادند و درنهایت مجبور شدند از اینجا دست بکشند. 
اواخر جنگ همان طور  تا  از سال ۱359  منطقه  این 
در دست نیروهای خودمان ماند. در اینجا پایگاه های 
تابستان  و  زمستان  زدیم.  را  قجه ای2  و  قجه ای۱ 
بچه های رزمنده ما همه زیر چادر در برف ۱0 متری، از 
انقالب پاسداری می کردند و درنتیجه به یاری خداوند 
نتوانست  اورامانات  دزلی  منطقه  این  از  عراق  متعال 

حتی یک وجب هم روی خاک ما مستقر شود. 

تنها راه تأمین منطقه؛ تداوم عملیات
تسلسل تعاقب دشمن ازسمت مریوان برای اولین بار 
بعد  متوسلیان  احمد  گرفت.  شکل   ۱359 سال  در 
به  پاک سازی  و  پیشروی  ادامه  شهر،  آزادسازی  از 
گرفت.  پی  را  دزلی  تا  مرز  به سمت  و  منطقه  عمق 
حرکت  آن  به سمت  متوسلیان  که  نقطه ای  اولین 
کرد، پاسگاه شهدا بود. پس از آن با موفقیت عملیات 

موفقیت آمیز در منطقه اورامانات، ارتفاعات داالنی و 
تته به دست نیروهای خودی افتاد. تا سال ۱36۱ ما 
هیچ جادهای اینجا نداشتیم. تدارکات و پشتیبانی با 
کول انجام می شد، یعنی رزمندگان گالن 20 لیتری 
ارتفاعات  باالی  و  می گذاشتند  دوش  روی  را  نفت 
آب  بود  منطقه  در  که  را  برفی  نبود،  آب  می بردند. 
می کردند و می خوردند. به حداقل تدارکات و آذوقه 
خودشان  از  این طور  بودند.  قانع  و  می کردند  اکتفا 
بار  سه  داالنی  روی  عراق  می دادند.  نشان  مقاومت 

پاتک کرد و نتیجه ای نگرفت. 

تسلط بر نوار مرزی
درمجموع با همدلی و ایمان راسخ رزمندگان اسالم 
شرایط به گونه ای شد که ما روی نوار مرزی از شروع 
این  و  داشتیم  کامل  تسلط  بعد  به  تحمیلی  جنگ 
تسلط بستری برای عملیات های والفجر4 و والفجر۱0 
تا  و  می آید  مله خورد  از  راست  دست  جاده  شد. 
ارتفاعات  هانیگل پیش می رود و وارد خرمال می شود. 
یک شاخه هم آن پایین به داخل دره زلم و چشمه 
زلم می خورد. جاده اینجا بعد از والفجر۱0 احداث شد. 
یکی دیگر از محورهای ]عملیات[ والفجر۱0، ازسمت 
نوسود و پاوه بود که با فرماندهی برادر عزیزمان احمد 
کاظمی  انجام شد. عراقی ها که آمدند، کل تجهیزات 
و امکاناتشان از کوچک ترین خودرو، توپ، وسایل و 
سالح های نظامی  به غنیمت ما افتاد و حدود 6000 
نفر اسیر گرفتیم. خاکریزی بین خرمال و سیدصادق 
همین  ـ  دربندیخان  سد  به  کردیم  وصل  و  زدیم 
زاویه ای که آب هم پیشرفتگی دارد ـ اولین موفقیت 
از موفقیتی که  با استفاده  بود  بود، ولی قرار  این  ما 
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پیش آمد، ادامه بدهیم و برویم به سمت سلیمانیه که 
به دلیل بمباران شیمیایی عملیات متوقف شد. 

آزادسازی محور بوالحسن
موقعیت منطقه مرزی بوالحسن

زرواب  سه راهی  داریم،  قرار  آن  در  که  راهی ای  سه 
به بوالحسن ـ سردشت است. این مسیر به رودخانه 
قرار دارد.  نوار مرزی  چومان منتهی می شود که در 
اکثر آب هایی که  آبریز وزنه و گردنه خان و  حوضه 
رودخانه های  طریق  از  هستند،  آبریز  این حوضه   در 
یا  قلعه دیزه  به پشت سد  و گالس سردشت  چومان 
دوکان می ریزند. این محور حدود 25 کیلومتر تا نقطه 
صفر مرزی فاصله دارد. وقتی روی این جاده حرکت 
کنیم، در طول مسیر، گردنه ای به نام گردنه بوالحسن 
یا کاگر داریم. این مسیر مواصالتی به علت دسترسی 
آسان آن به داخل خاک عراق، برای ضدانقالب بسیار 
مهم بود و یکی از معابر پشتیبانی ضدانقالب همین 
به شمار می رود.  زرواب  ـ  بوالحسن  ـ  مسیر چومان 
برای  امکان پشتیبانی گروه ها  به راحتی  این نقطه  از 
ناامن کردن مهاباد و بوکان و عمق کشور وجود داشت. 
یک  شیرازی  صیاد  سرهنگ   ۱359 شهریور  در 
مواصالتی  محور  این  بازگشایی  برای  رزمی   گروه 
بود.  گردنه  روی  ایشان  درگیری  اولین  سازمان  داد. 
توپخانه  و  هلیکوپتر  آتش  اجرای  با  عملیات  این  در 
دهند.  مسیر  ادامه   و  بگیرند  را  گردنه  کردند  تالش 
در چندین نقطه درگیری هایی به وجود   آمد و پیش 
رفتند، اما به دلیل کمبود نیرو نتوانستند عقبه  محور 
را حفظ کنند. این قدر فشار روی محور زیاد بود که 
توانایی استقرار تأمین عقب را نداشتند. اراده هم کرده 

بودند که به هرجهت این ستون را از اینجا عبور دهند. 
می شده  رعایت  تاکتیکی  مسائل  که  است  درست 
بودند  نتوانسته  در آن مقطع زمانی  اما ظاهراً  است، 
تاکتیک های  به لحاظ  کنند.  عمل  باید،  که  آن طور 
نظامی  اگر قرار باشد از معبری عبور کنید، حتماً باید 
پشتیبانی  بتوانید  و  باشید  عقبه  فکر  به  به طورکامل 
را  مجروحان  و  بدهید  انجام  کامل  را  امدادرسانی  و 
تخلیه کنید. ولی در آن حرکت و ستون کشی، به این 

اصل مهم توجه کافی نشده 
به دلیل  احتماالً  که  بود؛ 
ضعف در توان واحدی بوده 
به اندازه  نیرو  نبود  و  است 

کافی بوده است.
سال  تا  مسیر  این 
۱362 دراختیار ضدانقالب 
این  آزادسازی  برای  بود. 
مسیر بعد از شهید چمران، 
ما مجدداً حرکت کردیم و 
تا روی گردنه بوالحسن هم 
دو سمت  به  شبانه  آمدیم. 
و  فرستادیم  نیرو  گردنه 

آن را گرفتیم، ولی روز بعد هجوم نیروهای مختلف 
توپ های  ضدانقالب  کرد.  پیدا  افزایش  ضدانقالب 
پادگان مهاباد را هم سرقت کرده بود و یک آتش بار 
در سیاه حومه گذاشته بود که دست چپ ما بود و از 
آنجا با آتش توپخانه نیروهایش را پشتیبانی می کرد. 
عقب نشینی  به  مجبور  ما  عملیات  آن  در  متأسفانه 

شدیم.
ترکیب ضدانقالب در این نقطه از احزاب و گروه های 

سردشــت  بژوه  روبــه روی 
داريم  گناو  درة  نام  به  دره ای 
که از سال 1362 مرکز زندان 
با  زمان  هــم  بود.  دموکرات 
عمليــات والفجر 4 ، 150 نفر 
زندانــی خــودی را که توی 
زندان گناو بودند، آزاد کرديم.
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خلق  فدایی  چریک های  کومه له،  خبات،  دموکرات، 
نیروهای  بود.  خلق)منافقین(  مجاهدین  سازمان  و 
فعالیت  منطقه  در  هیزگیری  عنوان   با  ذخیره شان 
می کردند و این محور را تحت کنترل داشتند. پس از 
این عملیات، در سال ۱360 مجدداً در یک مرحله  دیگر 
شهید بروجردی و شهید ناصر کاظمی  تا روی این گردنه 
آمدند، ولی به دلیل شرایط اقلیمی  و آب وهوایی که پیش 
آمد، مجبور به عقب روی شدند. در نیمه  دوم سال ۱360 

مجدداً بحث آزادسازی این محور مطرح شد. 

عملیات چندمرحله ای
در آزادسازی این جاده، سه یا چهار مرحله تاکتیکی 
مراحل  این  بود.  پلکانی  به صورت  که  بستیم  کار  به 
نیمه  ما در  ناصر کاظمی  سازماندهی کرد.  را شهید 
دوم سال ۱359، تحت امر ایشان و برادر بروجردی 
تا روی گردنه و  این محور عمل کردیم. یعنی  روی 
در طول ۱2 کیلومتر سه مرحله عملیات داشتیم. در 
آمدیم.  سویرو  روستای  تا  کیلومتری   5 مرحله  یک 
مجبور بودیم برای تأمین خودمان مواضعی در مسیر 
ایجاد کنیم و یک پهلو ازطرفین بگیریم و در وسعت 
بیشتری نیرو بفرستیم تا بتوانیم پایگاهی را که الزم 

است با کمک این نیرو دایر کنیم.
دقیقی  اطالعات  کردیم،  حرکت  که  اول  شب 
داشتیم که روی ارتفاعات باالی سر روستای سویرو 
از آن عبور  باید  نام میرآباد سویرو است که  به  پلی 
دو  در  نقطه  این  در  دشمن  که  می دانستیم  کنیم. 
سمت سنگربندی کرده است و البه الی جنگل پایگاه 
ایجاد کرده و امکان اینکه در روز حرکت کنیم، اصاًل 
وجود ندارد. به همین دلیل، واحدها را شبانه حرکت 

دادیم. تجربه کسب کرده بودیم که به هر نفری که 
می کند،  حرکت  ما  با  کوهستانی  مسیر  این  داخل 
فرد  آن  تا  بدهیم  انفرادی  بیل  یک  و  گونی  پنج 
به طوری که  بکند  سنگر  یک  صبح  روشنایی  از  قبل 
باالتنه  اگر  چون  باشد،  بیرون  سنگر  از  سرش  فقط 
با  قطعاً  بود،  بیرون  بدن  از  بیشتری  قسمت های  و 

تک      تیرانداز قناسه از البه الی جنگل ها او را می زدند.
شب اول سه گروهان را حرکت دادیم و در طول 
پشت  به سمت  که  ارتفاعی  در  دادیم.  آرایش  مسیر 
روستای نیزه رود می  رود، واحدی را مستقر کردیم تا 
در زمان نیاز کمکمان کند. من با دوربین منطقه را 
می دیدم که متوجه شدم چند سنگر از ضدانقالب زیر 
ارتفاع دست راست جاده استقرار دارد. سه چهار تیم 
آماده کردیم و با آرپی جی7 سنگر ها را زدیم. آنها در 
یک سنگر تیربار دوشکا داشتند و افرادشان در چند 
سنگر انفرادی و گروهی مستقر بودند. چند نفر کشته 
شدند و بقیه فرار کردند. در همان زمان ازسمت مرز 
در محور سالوک باال و پایین که یک محور فرعی و در 
عمق است، تعداد زیادی از نیروهای حزب دموکرات 
به آن نقطه آمدند و ما روز بعد از اول صبح تا تاریکی 

شب با آنها درگیر بودیم. تعدادی هم شهید دادیم.
کمین را با درگیری رد کردیم و به سرعت خودمان 
را به نوک قله دوم رساندیم که یک تک درخت روی 
بلندی آن است. هم زمان با ما، یک واحد از ضدانقالب 
به هم  و سینه به سینه  آمد  قله  روبه روی  روستای  از 
رسیدیم و درگیر شدیم. از همان اول صبح درگیری 
باز  سریعاً  یافت.  ادامه  تا آخرهای شب  و  شروع شد 
یک دستگاه بلدوزر آمد و خاکریز زد. تشخیص دادیم 
حتماً روی این ارتفاع هم یک پایگاه موقت عملیاتی 
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داشته باشیم. پایگاه را دایر کردیم. وقتی راننده  بلدوزر 
ماشین را آورد، دشمن با قناسه او را زد. باالخره به هر 

نحوی که بود، خاکریزی ایجاد کردیم.
می کردیم،  خاکریز  احداث  قصد  اینکه  به مجرد   
درگیری شدت پیدا می کرد. اما خاکریز که زده می شد، 
دشمن مطمئن می شد که ما اینجا ماندگاریم و اجباراً تن 
به عقب نشینی و فرار می داد. مرحله  سوم روی ارتفاعات 
گوزله یعقوب آبادـ  که روستای یعقوب آباد دو سه کیلومتر 
پایین تر از آن هستـ  مستقر شدیم. برای تأمین روی هر 
شیار ولو با تعداد کم، یک واحد را می گماشتیم. این بار 
هم با همان شکل قبلی و با تاکتیک قبلی گونی آوردیم 

تا استفاده کنیم. 
به سمت  یعقوب آباد  یال  دشمن  داشتیم  اطالع 
بوالحسن را مین گذاری کرده است. ضدانقالب و چریک 
جلوی  و  را  خودش  جلوی  منظم،  عملیات های  شبیه 
پیشروی ما را میدان مین ایجاد می کرد. درنهایت شب 
آمدیم و تا رسیدیم روی ارتفاعات، سه مرحله با کمین های 
ضدانقالب روبه رو شدیم. کمین ها را رد کردیم و خودمان 
را رساندیم روی قله اصلی. درگیری در تاریکی شب شروع 
شد. به بچه ها گفته بودیم به هیچ عنوان در سنگرهایی 
که ضدانقالب ایجاد می کند، نروند، چون اطالع داشتیم 
احتمال تله گذاری وجود دارد و به همین دلیل داخل 
حوالی ساعت ۱۱ من مجروح  تقریباً  نرفتیم.  سنگرها 
شدم. ناصر کاظمی که  زیر یال ارتفاع لب جاده بود، وقتی 
فهمید مجروح شده ام، آمد باال. دشمن در یک نقطه  پاتک 
سنگینی کرد و چند نفر از نیروهای ما را شهید کرد و تپه 
را از ما گرفت. دوباره با استفاده از توپخانه و ادوات شروع به 
حمله کردیم و هم زمان توپخانه  دشمن هم از سیاه حومه 
شروع به زدن ما کرد. درنهایت حاج ناصر باال آمد و یک 

واحد را برداشت و دوباره به دشمن پاتک کرد. آنها را عقب 
زد و روی آن تپه تثبیت شدیم و بلدوزری باال بردیم و 

خاکریزی ایجاد کردیم.
آمدیم. در مرحله  چهارم  اینجا سه مرحله جلو  تا 
پیچی به نام کانی سور را تصرف کردیم و قله روبه روی آن 
را هم گرفتیم و یک مرحله دیگر هم تا سیدصارم ادامه 
دادیم، یعنی مجبور شدیم حدود 20 کیلومتر مسیر را در 
پنج مرحله حرکت کنیم و سپس نقطه به نقطه خودمان 

آن  از  پس  کنیم.  تثبیت  را 
برف سنگینی بارید که دیگر 
نتوانستیم ادامه دهیم. سال 
که  جدیدی  واحد   ۱36۱
گرفت،  نام  شهدا  ویژه   تیپ 
تحت عنوان گردان شهدا در 
پیدا  سازماندهی  کرمانشاه 
کرد. شهید کاوه، شهید ناصر 
کاظمی ـ که آن موقع فرمانده 
سپاه کردستان بودـ  و شهید 
همه  خالصه  و  بروجردی 
برای  کردستان  استان  توان 
بسیج  جاده  این  بازگشایی 

شدند. 

روستای کوخان 
جغرافیای منطقه 

به  معروف  جنگلی  ارتفاع  یک  راست  دست  در 
ارتفاعات "هفت توانان" و پس از آن، ارتفاعی به نام 
گاکر قرار دارد. تقریباً درمقابل آن ارتفاعات گوموی 
عراق به عنوان بلندترین ارتفاع استان ُسلیمانیه واقع 

شهيد صيادشيرازی در کتابش 
جنگ  ناگفته هــای  نــام  به 
نوشته اســت ما به اين دليل 
محور  قوی  ستون کشی  آن  با 
که  کرديم  باز  را  بوالحســن 
تمرکز دشمن روی شهر مهاباد 
تجزيه شود و واحدهای ديگر 
ما بتوانند مهاباد را آزاد کنند.
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شده است که در سمت راست آن ارتفاعات ماووت و 
در سمت چپ آن، ارتفاعات چوارتای عراق قرار دارد. 
با شیب خیلی  بوالحسن  گاکر روی گردنۀ  ارتفاعات 
رودخانۀ چومان   به  ـ   درجه  ـ حدود هشتاد  تندی 
و  دونس  یال  دو  سورکوه  ارتفاع  از  می شود.  منتهی 
کانی ابراهیم تا کف رودخانۀ چومان امتداد می یابد. 
جلوی سورکوه ارتفاعات هزار قله قرار دارد. در مقابل 
ارتفاع دیگری به صورت تیغه ای به نام ُخَمل واقع شده 
است و در سمت راست آن گردنۀ سیر قرار دارد. زیر 
دست گردنۀ سیر، منطقۀ آالن سردشت است. مرکز 
یک بخش است و جمعیتی حدود ده هزار نفر دارد. 
در این منطقه همه  این روستاها با یک مسیر پیچیده، 
به سمت مرز راه دارند. روبه روی بژوه سردشت دره ای 
به نام درۀ گناو داریم که از سال ۱362 مرکز زندان 
هم زمان  را  بژوه  عملیات  که  زمانی  بود.  دموکرات 
زندانی  نفر   ۱50 دادیم،  انجام  والفجر4  عملیات  با 
خودی را که توی زندان گناو بودند، آزاد کردیم. آنها 
به  اسارت ضدانقالب  تاریخ در  تا آن  از سال ۱359 
سر می بردند و اواخر سال ۱362 بود که آزاد شدند. 
روبه روی ما ارتفاعات کوخان و روستای کوخان است. 

عملیات ستون کشی تالشی برای تجزیه ضدانقالب
بروجردی  شهید  و  کاظمی   شهید   ۱360 سال  در 
سال ۱360  تا  اجرا  کردند.  اینجا  عملیات   یک سری 
پنج مرحله عملیات انجام دادیم تا به منطقۀ سیدصارم 
رسیدیم. البته به دلیل شرایط جوی عملیات متوقف 
اجرا  زیویه  در  عملیات   ۱36۱ سال  در  ولی  شد، 
تا  به طورکلی  انجامید.  کوخان  آزادسازی  به  که  شد 
شهریور ۱359 نحوۀ بازگشایی محورهای مواصالتی 

با ستون کشی قوی بود و براساس تاکتیکی که ارتش 
در منابع درسی اش خوانده بود، انجام می گرفت. در 
شما  اصلی،  محورهای  بازگشایی  برای  شیوه،  این 
ستون را قوی حرکت می دهید و این ستون توپخانه 
و... هرجا هم مقابل  نفرات دارد  دارد، خمپاره دارد، 
ادامۀ  و  می کنید  دفع  را  مقاومت  شد،  مقاومت  آن 
این  در  تاکتیک  نوع  این  البته  می دهید.  حرکت 
مناطق کوهستانی و با این پیچیدگی جواب نمی دهد. 
ضمن آنکه در این مناطق، دشمن با استتار مدام شما 
را رصد می کند و می داند شما دارید جلو می آیید و 

توانش هم روی شما متمرکز است.
نام   به  کتابش  در  صیادشیرازی  شهید  البته 
ناگفته های جنگ نوشته است ما به این دلیل با آن 
ستون کشی قوی این محور را باز کردیم که تمرکز 
واحدهای  و  شود  تجزیه  مهاباد  شهر  روی  دشمن 
دیگر ما بتوانند مهاباد را آزاد کنند. شاید بتوان گفت 
اصل  یک  این  است.  خوبی  استدالل  استدالل،  این 
از  باید دور  مهم است که ما منطقۀ نبرد چریک را 
در ذهن  تاکتیک  این  کنیم. شاید  انتخاب  جمعیت 
به جای  ما  که  است  بوده  زمان  آن  جنگ  مدیریت 
به  تلفات  و  شویم  درگیر  دشمن  با  مهاباد  در  آنکه 
این جاده متمرکز  را روی  مردم وارد کنیم، دشمن 
کنیم و اینجا به دشمن تلفات وارد کنیم. همچنین 
تلفات خودمان را هم قبول کنیم. اما در همین سبک 
ستون کشی هم، شهید صیاد در حین اینکه حرکت 
حرکت  از  قبل  که  بود  واقف  نکته  این  به  می کرد، 
ستون باید ارتفاعات دو سمت جاده را با عمق بیشتر 
گرفت  تصمیم   شیرازی  صیاد  شهید  بگذارد.  تأمین 
اول یال های پایین را بگیرد، ولی باز دید فشار دشمن 
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را  باالتر  ارتفاعات  بروند  دستور  داد  لذا  است.  زیاد 
در  و  بود  دشمن  دست  روز  در  ارتفاعات  بگیرند. 
استعداد  هم  ستون  بود.  کم  مانور  قدرت  هم  شب 
داوطلب  نیروی های  دلیل،  هر  به  داشت.  محدودی 
را مرتب تنظیم و گروه گروه آماده  کردند و با فتح اهلل 
جعفری تصمیم  گرفتند شبانه روی ارتفاعات پشتی 
واحد حدود ۱2  بگیرند. یک  را  آنجا  و  بروند  زیویه 
نفره را جمع  کردند و داوطلبانه یک مسیر را صیاد 
شیرازی پیش گرفت و قلۀ زیر دستش را هم برادر 
فتح اهلل جعفری بر عهده گرفت. از اینجا به بعد هم 
شهید شهرام فر با هلیکوپتر به ستون پیوست و توان 
تأمین ستون را باال  برد. درنهایت با درگیری، زیویه را 
هم گرفتند و شب تا صبح آنجا ماندند. به این ترتیب، 
بعد  روز  تا  ایجاد  شد  ستون  برای  بیشتری  فضای 
هلیکوپتر بتواند فرود آید و مجروح ها را از دل ستون 

تخلیه کند یا مهمات بیاورد. 

محورهای مواصالتی و ظرائف ستون کشی 
آن  و  را  زد  ماشین مهمات  با خمپاره، یک   دشمن 
پایین   آمد  مقداری  ستون  روحیۀ  منفجر  کرد.  را 
ستون  باز  ولی  یافت،  افزایش  هم  تلفات  تعداد  و 
را  اینجا  که  مسیر  ادامۀ  در  داد.  ادامه  را  مقاومتش 
ولی  شدند.  مسلط  کوخان  بر  دیگر  تصرف  کردند، 
هنوز نمی توانستند وارد U  شکل کوخان بشوند. شب 
پشت  ارتفاعات  کردند،  تنظیم  که  مانوری  با  بعدش 
را  برده جمال  ارتفاعات  ولی  گرفتند.  را هم  کوخان 
با  را  و آن  بگیرند  نتوانستند  نیرو  به علت محدودیت 
آتش توپخانه و خمپاره پوشش دادند. این مجموعه 
ساماندهی  برای  را  بیشتری  وسعت  عماًل  اقدامات 

ستون توی این پیچ ها فراهم  کرد. در چنین شرایطی 
فاصلۀ ستون ها در محورهای مواصالتی بنا به وضعیت 
شود.  رعایت  حتماً  باید  و  است  متفاوت  جغرافیایی 
در چنین وضعیت جغرافیایی، بدون تأمین جناحین 
نباید ستون حرکت  اتکا  و تسلط در نقطه های قابل 
کند و تأمین محور عقب برای تداوم مسیر ضروری 
که  محدودیت هایی  به دلیل  صیاد  شهید  ولی  است. 
داشت، نتوانست تأمین عقب را خوب بچیند و فقط 
خط حدی که ستون حرکت می کرد را مدام تأمین 
روستای  به  تا  رفت  جلو  ستون  به هرحال،  می کرد. 
کوخان  رسید. ستونی که حدود یک هفته در طول 
همین  مردم  پشتیبانی  با  داشت،  کمبودهایی  مسیر 

روستاها تأمین  شد. 

جنگل های  و  شیارها  تأمین  در  دقت  لزوم 
اطراف جاده

برای  هلیکوپترها  از  یکی  ستون کشی  ادامه  در 
انتقال مجروحین آمد و هدف تیر  آوردن امکانات و 
دشمن قرار گرفت و سقوط کرد. باز مقداری روحیه 
دشمن تقویت  شد و از شیارهایی که به سمت جاده 
است، نفوذهایی صورت  داد. بعضی از ماشین ها را با 
دادند.  انجام  هم  دیگری  اقدامات  و  آرپی جی  زدند 
گذاشته  سر  پشت  و  داد  رخ  حوادث  این  به هرحال 
 شد. درنهایت در اینجا برای ستون سه چهار شبانه روز 
هلیکوپتر  آن  در  که  فراهم  شد  خوبی  استراحتگاه 
راحت تر می نشست و پشتیبانی می کرد. یک نیروی 
تقویتی از بچه های اصفهان به ستون  پیوست، تعدادی 
از تیم های نوهد برای کمک به شهید صیاد شیرازی 

 آمدند و... . 
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اهمیت توجیه مردم و تبلیغات بصری
سردار رستگار در ادامه درباره دشواری ها و مالحظات 
ما در  پاک سازی می گوید:  و  آزادسازی  عملیات های 
جمع  باز  محوطۀ  یک  یا  مسجد  در  را  مردم  ابتدا 
هم زمان  می کردیم.  صحبت   آنها  برای  و  می کردیم 
مشغول  پیوسته  که  تبلیغاتی مان  گروه  کار،  این  با 
از  بعضی  مدرسه،  دیوار  روستا،  دیوارهای  روی  بود، 
خانه ها و... شعارهایی را می نوشت. یعنی روی دیوارها 
کار تبلیغی می کردیم. در همین اثنا گروه پشتیبانی 
می آمد و اگر نفت، قند، چایی یا برنجی آورده بودیم، 
این شیوه  با  تقسیم می کردیم.  اهالی روستاها  میان 
و البته برای اثبات حقانیت خودمان و از روی صدق 
از  مردم می کوشیدیم. سپس کم کم  قلوب  در جلب 
شما  خانه های  در  گروه هایی  اگر  می خواستیم  آنها 
رفت وآمد می کنند و مخفی می شوند، خودتان آنها را 
بیاورید. واقعاً هم بعضی موارد می شد که می آوردند. 

در بعضی موارد هم می ترسیدند این کار را بکنند. 
بازرسی  را  خانه ها  برویم  می خواستیم  وقتی  ما 
بخواهید  شما  می کردیم.  احتیاط  خیلی  کنیم، 
از  جلوگیری  برای  بشوید،  ساختمان  یک  وارد 
دارد.  خطر  بشوید؛  وارد  بی پروا  نباید  آسیب پذیری 
کمدی  یخچالی،  دری،  دیواری،  پشت  کسی  شاید 

مخفی شده باشد. 
پاک سازی  داشتیم  که  زمانی  ما حتی  به هرحال 
و  لباس  کوچک  صندوق های  می رفتیم  می کردیم، 
و...  دیوار  گوشه  گنجه های  یا  بزرگ  صندوقچه های 
شده  مخفی  آنجا  ضدانقالب  اگر  و  می کردیم  باز  را 
بود، بیرونش می آوردیم. ولی سعی مان این بود که اگر 
 خواستیم داخل خانه بشویم، با مرد خانه وارد شویم. 

می خواهید  اگر  بودیم  گفته  نیروهایمان  به  مثاًل  یا 
را  پوتین هایتان  حتماً  بشوید،  آنها  اتاق های  وارد 
درآورید و وارد شوید؛ یا اگر وسایلی در بازدید به هم 
ریخت، آنها را مرتب کنید و سامان بدهید، بعد بیرون 
احترام  برای  ما  ولی  بود،  زمان بر  کارها  این  بیایید. 
را  اسالمی  آنها  قواعد  طبق  و  آنها  مال  و  مردم  به 
باعث  با عنایت خدا همین عوامل  و  انجام می دادیم 
باشد، می بیند  اگر آدم واقع نگر  جذب مردم می شد. 
بر  و مراعات شئونات چقدر  ریز  تاکتیک های  همین 
مردم تأثیرگذار است. در کار ما یکی از چیزهایی که 
و  اسالمی  است  رفتارهای  شود،  مراعات  خیلی  باید 
این در میان نیروهایی که به اسالم اصیل پایبندند، 
قاعده بسیار مهم و اثرگذاری است. ما با همین امور 
به ظاهر جزئی، سعی می کردیم قلوب مردم را جذب 
کنیم و به سمت نظام اسالمی  و هدف خودمان سوق 
دهیم تا بتوانیم حرکتمان را ادامه دهیم و امنیت را 

به طورکامل تثبیت کنیم. 
سال ۱36۱ که به این روستا آمدیم، در اثر همین 
اسلحه  درخواست  و  آمدند  وفادار  اهالی  رفتارها، 
کردند تا خودشان با دشمن مقابله کنند. همان ایام، 
شهید بروجردی در روستای کوخان برادران عزیزی 
به نام های شهید صفری و شهید شهیدی را از همین 
روستا مسلح کرد و آنها در ادامۀ مسیر عملیات ما را 
را شناخت  آنها  آنکه  از  راهنمایی کردند. یعنی پس 
و اعتماد کرد و به آنها اسلحه داد، داوطلبانه  آمدند 
و برای شناسایی رفتند و به هر طریق ممکن کمک 
کردند. اینها از برکت همان توجه و تألیف قلوب است 
که مردم را جذب می کند و به سوی همکاری سوق 

می دهد.


