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سنندج
مجید نداف





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه های جنگ به صدا در آمد، کمتر کسی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشقان شود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه ها، آن پیر و مقتدای رزمندگان، در پیامی این نوید را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سخن گفت:»در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسأله  گاهانه یا از روی ناآ است افرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بی خبرند و نمی دانند کسی که 
فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخالص و 
بندگی نهاده است، حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن 
لطمه ای وارد نمی سازد. و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان مان 
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بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقالب و  باید  فاصله طوالنی را 
آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب و اسالم 
را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان 
داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست؛ 
و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و 
همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان 

و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسافران، می خواستند از 
تک تک آن لحظات بشنوند و جای جای مناطق را ببینند تا روح و 
جان شان با مردان مرد این دیار عجین شود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های»قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقه بیت المقدس را نشان می دهید، یک مقدار بیابان است، 
معلوم است که نیروهایی بودند. این که شناسنامه این منطقه معلوم 
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باشد، معلوم بشود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شد که نیروهای 
مسلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شروع کنند، 
چطور شد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا را باید 
آن کسی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درست کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  آسمان،  از  قطعه ای  کتاب های  مجموعه 
خاطره انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس
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1 فصل یکم
اردیبهشت 1359  در  ضدانقالب  که  درگیری هایی  اوج  در 
در سنندج آغاز کرده بود، یکی از رزمندگان دربارۀ چگونگی 

اعزام شان به سنندج، چنین روایت کرده است:
» قرار بود فقط 70 نفر سوار شوند، اما بچه ها با آن شور و 
شوق، هر کدام یک جوري به زور خودشان را داخل هواپیما 
جاي دادند. یک عده شان با گریه و التماس، عده اي با داد و 
فریاد و خالصه هر کدام به نحوي باال آمدند تا این که 70 نفر 
شدند 110 نفر. در موقع حرکت، همگي بچه ها گریه مي کردند 
و درست حالت انسان هایي را داشتند که به بزرگترین آرزوها و 
موفقیت هاي زندگي شان رسیده اند. فکر نمي کنم تاریخ به خود 
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دیده باشد که جوان هاي یک دیار، براي شهادت بي تابي نشان 
داده و از یکدیگر سبقت بگیرند. در حالي که پرواز بعدي فردا 
صبح بود و بقیۀ بچه ها را مي آورد، اما برادرها همین یک شب را 
هم طاقت نمي آوردند. باور کنید اگر هواپیما جا داشت، بقیه هم 

هر طوري شده بود، سوار مي شدند. 
هواپیما پر شده بود، ولي خلبان به هیچ وجه حاضر نبود 
پرواز کند و رفته بود زیر سایۀ بال هواپیما نشسته بود. ناچار به 
اتفاق سرپرست گروه پیش وي رفته و از او خواهش کردیم که 
بیاید و هواپیما را به سوي مقصد حرکت بدهد. برادر خلبان که 
افسر نیروي هوایي جمهوري اسالمي بود، در مقابل اصرارهاي 
ما جواب  داد: »روي کول من که سوار نمي شوید، اگر امکانش 
براي من بود، حاضر بودم هر 200 نفرتان را با یک پرواز ببرم. 
ولي هواپیما کشش بیش از 70 نفر برایش خطرناک است و 
امکان دارد سقوط کند. من دلم براي خودم نمي سوزد، هواپیما 
هم جهنم، اما حیفم مي آید از شما پاسدارها که هر کدام به 

اندازۀ 10 نفر از ما ارزش دارید.«
با این که عرق خجالت از تعریف و تمجیدهاي برادر خلبان 
بر پیشاني مان نشسته بود، به اصرارهاي خودمان ادامه دادیم، 
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اما او به هیچ وجه نمي پذیرفت. باالخره من از او خواهش کردم 
خودش بیاید و با بچه ها صحبت کند. قبول کرد و بلند شد 
و به راه افتاد. همین که در دهانۀ در هواپیما ظاهر شد، به 
یکباره بچه ها که هر کدام مشغول صحبت با بغل دستي و بعضي 
در حال سرود خواندن و عده اي هم در حال مطالعه بودند، 

نگاه هایشان برگشت و روي صورت برادر خلبان خیره شد. 
سکوت عجیبي برقرار شد. فقط صداي نفس هاي افراد بود 
که شنیده مي شد. چشم هاي برادر خلبان در نگاه هاي نگران و 
پیام-دار پاسداران گره خورده بود و او با تعجب نگاهش را روي 
جمعیت مي چرخاند. نمي دانم آن افسر مؤمن در این چهره ها 
چه چیزي دید که اشک در چشمانش جمع شد و رویش را 

برگرداند و با قدم هاي تند از ما دور شد. 
سرپرست گروه مي خواست به دنبالش برود که من دستش 
را گرفتم و گفتم: » احتیاج نیست دیگر دنبالش بروي، او 

تصمیمش را گرفته.« 
آري، تصمیمش را گرفته بود. آمد و گفت: »توکل به خدا مي پریم.«

موتورهاي هواپیما روشن و از زمین بلند شد... عقربه ها 
ساعت 7 را نشان مي داد. از پنجرۀ  هواپیما به بیرون خیره شدم. 
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هوا تقریباً تاریک شده بود. 5 دقیقه دیگر گذشت، اما دیگر 
طاقت نیاوردم و بلند شدم و خود را به کابین خلبان رساندم و 
گفتم: » مگر قرار نبود قبل از ساعت 7 برسیم، پس چرا هنوز 

توي آسمان هستیم.« 
در جوابم گفت: »فرودگاه )سنندج( را گم کرده ایم و داریم 
دور مي زنیم که پیدایش کنیم، اگر تو این دور هم پیدا نکنیم، 

برمي گردیم.«
خیلي ناراحت و عصباني شدم و به فکر فرو رفتم. ناگهان 
صداي فریاد کمک خلبان رشتۀ افکارم را پاره کرد: »فرودگاه 

را پیدا کردیم.«
مرا بغل کرد و بوسید و گفت: » ان شاءاهلل که موفق بشوید.« 
هواپیما به سرعت به آخر باند نزدیک مي شد و در همین 
حین، درِ عقب خود را نیز باز کرده  بود. برادران پاسدار به سرعت 
پیاده شدند. به محض پیاده شدن، صداي رگبار اسلحه-هاي 
مختلف را به گوش شنیدم. هنوز چند قدمي ندویده بودیم 
که چند انفجار پي درپي و مهیب رخ داد. همۀ بچه ها بالفاصله 
زمین گیر شدند. به طرف محل انفجار دویدیم و دیدیم که یکي 
از پاسدران از پشت بر روي زمین افتاده و از بدنش خون جاري 
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است. او با این که به پا و شکمش ترکش خمپاره خورده بود، 
مي خندید و تازه ما را هم دلداري مي داد. 

هواپیما به طرف باند پرواز رفت؛ در حالي که قسمت اعظم 
وسایل تدارکاتي و دارویي ما در درون آن جا مانده بود.«1 

 
  سنندج، مرکز استان کردستان، در شمال غرب ایران قرار 
گرفته است. این شهر در سرشماری سال های 1355 و مهر 
1365 به ترتیب 95872 نفر و 204537 نفر جمعیت داشته 
است. سنندج در محاصرۀ تپه ها و بلندي هاي متعدد قرار دارد 
و از شمال، جنوب، شرق و غرب به ترتیب به شهرستان هاي 
دیواندره، کامیاران، قروه و مریوان محدود مي گردد. برآمدگي ها 
و بسترهاي داخل شهر، در سال هاي 1359 به بعد، تا باالترین 
نقطه، با اماکن مسکوني و مراکز تجمع انساني پوشیده شده 
است. این برآمدگي ها و بلندي ها، تا مرکز و حاشیۀ شهرستان 
متر،  با 2546  بزرگ  آبیدر  است. کوه  یافته  امتداد  سنندج 
مرتفع ترین بلندي از این رشته کوه ها عامل مهمي در زیبایي، 

آب و هواي سالم و با طراوت شهر است.

1. لحظه های یک پاسدار، محسن محمدي، تهران، واحد تبلیغات و انتشارات سپاه 
پاسداران، 1366، صص 14 ـ 13
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گردنۀ آریز و گردنۀ صلوات آباد، در پست ترین نقطۀ رشته 
کوه هاي یاد شده، قرار دارد. سطح ارتفاع صلوات آباد در مسیر 
جادۀ قروه ـ سنندج، 1200 تا 1500 متر مي باشد. در سال 
1359، این جاده و جادۀ سنندج ـ مریوان، فاقد آسفالت بود. 
تنها جادۀ آسفالت منتهي به شهر، راه اصلي بود که از کرمانشاه 
کیلومتري  سقز 193  تا  جنوب،  کیلومتري  در 130  واقع 

شمال غربي شهر، امتداد داشت.
از آن جا که سنندج نسبت به سطح دریا بالغ بر 1495 
متر اختالف و در منطقه اي کوهستاني جاي دارد، داراي آب و 
هوایي سرد و نیمه خشک است. رود دائمي و مهم قشالق که 
از کوه هاي شمال شرقي شهر سرچشمه مي گیرد، براي سرازیر 
شدن به گاورود، از سه کیلومتري حومۀ شهر عبور و در این 

مسیر نواحي شرقي شهر را آبیاري مي کند. 
صفویه(،  )دورۀ  شاه صفی  زمان  در  سنندج،  جدید  شهر 
به امر سلیمان خان اردالن بنا شد. وی قلعۀ حکومتی را در 
باالی تپه ای مشرف بر شهر بنیان نهاد و مسجد و بازار و دیگر 
عمارت ها را در اطراف آن بنا کرد. این تپه در حال حاضر محل 

باشگاه افسران سنندج است. 
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باشگاه افسران، در بلندترین نقطه، در وسط شهر سنندج 
قرار دارد که به سایر نقاط مانند بازار، پادگان، رادیو و تلویزیون، 
استانداري، محله ها و خیابان ها، میادین اصلي و مسجد جامع 
شهر  کل  دیده باني  براي  محل  مناسب ترین  و  بود  مشرف 
و ابتداي راه هاي سنندج به کامیاران، قروه و سقز محسوب 
مي گردید. این محل که با مساحتي مناسب، تقریباً بر سه چهارم 
شهر سنندج مسلط بود، از سمت شرق در جوار میدان انقالب و 
ساختمان ستاد فرماندهي لشکر 28 کردستان و از طرف غرب 
در زاویۀ دو خیابان امام خمینی)ره( و فردوسي واقع شده است. 
در رژیم گذشته، باشگاه افسران مرکز رفاهي و تفریحي 
عناصر بلندپایۀ نظامي مستقر در شهر بود. باشگاه افسران، 
چه قبل از زماني که به مقر سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
تبدیل گردید و چه بعد از آن که به ارتش جمهوري اسالمي 
ایران تحویل شد، همواره در امنیت شهر و تضعیف حاکمیت 
گروه هاي مسلح غیرقانوني، نقش تعیین کننده ایفا نموده است.

  در سال 1357، مردم سنندج نیز همگام با دیگر مردم 
ایران در براندازی نظام سلطنتی و برقراری نظام جمهوری 
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اسالمی مشارکت داشتند. پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز 
با حمایت نکردن از گروه هایی که به بهانۀ کسب خودمختاری، 
مناطق کردنشین را ناامن کرده بودند، نظام جمهوری اسالمی 

را تقویت کردند. 
»نخستین درگیری در سنندج، در اواخر اسفند 1357 آغاز 
شد که با خویشتن داری مردم مسلمان کرد و همراهی آن ها با 
نظام نوپای جمهوری اسالمی در اوایل فروردین 1358 خاتمه 
یافت. اما شورشیان، با وجود به دست آوردن امتیازهای فراوان، 
زیاده طلبی نموده، مردم را تحت فشار قرار دادند: اقامۀ نماز در 
مسجد جامع را تعطیل کردند، پاسداران را از شهر بیرون کردند، 
به ستون ارتش کمین زدند و... این وقایع سبب شد که برای 
پاکسازی سنندج تصمیم جدی گرفته شود و سرانجام طی 22 
روز درگیری از 4 تا 26 اردیبهشت 1359 این شهر پاکسازی 
و آشوب دوم نیز خنثی گردید. سپس با پاکسازی جاده های 

ارتباطی، امنیت شهر افزایش یافت. 
دو ماه بعد از آخرین پاکسازی، تجاوز سراسری ارتش عراق به 
استان های مرزی ایران و از جمله کردستان آغاز شد و شهرهای 
مرزی مورد تجاوز زمینی قرار گرفتند. در طول جنگ تحمیلی، 
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سنندج بارها بمباران شد که 268 شهید و 174 مجروح به 
جای گذاشت. فاجعه بارترین بمباران در 28 دی 1365 روی 
داد. در این حادثه، 8 بمب افکن عراقی با بمباران سنندج 220 

تن را شهید و 123 تن را مجروح کردند.
برای یادبود شهدای این حمله، در دامنۀ کوه آبیدر، بوستان 
بزرگی به نام باغ شهدای 28 دی احداث شده است. شهدای 
سنندج تنها مربوط به جنگ تحمیلی نیستند و از آغاز انقالب 
اسالمی، در مجموع 1455 تن در سنندج به دست گروه های 

شورشی و بر اثر بمباران های عراق، به شهادت رسیده اند.«1 
 

1. راهنماي مناطق جنگي و پدافند داخلي كردستان، رضا صادقی، انتشارات مركز 
مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، 1385
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2 فصل دوم
مردم مسلمان سنندج با برپایي تظاهرات در اواخر سال 1357، 
نقش مؤثري در پیروزي انقالب اسالمي ایفا کردند. آن ها همواره 
در طول انقالب، با تأکید بر اسالمي بودن انقالب و رهبري امام 

خمیني)ره(، با مردم سایر نقاط کشور همراه بودند.
تولید  و  ورود  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  اما کمی پس 
واژگاني جدید در مناطق کردنشین، همچون ملت و خلق ُکرد، 
ستم مضاعف، خودمختاري، حق تعیین سرنوشت و... حامل این 
پیام بود که به زودي جرقۀ تنش هاي قومي در سنندج روشن 
مي شود و طرح مطالبات جدید از سوی جریان هاي مخالف 
انقالب اسالمي و حمایت هاي همسایۀ غربی از جدایي طلبان 

ُکرد، به انفجاري سهمگین تبدیل خواهد شد.
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نخستین آشوب در جنوب ناحیۀ کردنشین ایران، 35 روز 
پس از پیروزي انقالب اسالمي در سنندج رخ داد:

»در تاریخ 1357/12/27، در پی بروز اختالف بین دو کمیتۀ 
انقالب اسالمی به مسؤولیت احمد مفتی زاده و حجت االسالم 
صفدری و نیز انتشار شایعۀ انتقال گندم های سیلوی سنندج به 
قم که سه کشته و مجروح حاصل آن بود، گروه های ضدانقالب 
به تحریک عواطف مردم پرداختند و پادگان لشکر 28 و پایگاه 
ژاندارمری را محاصره کرده و به ساختمان ها و مراکز دولتی، از 
جمله کمیتۀ صفدری هجوم بردند. در حمله به پادگان که با 
هدف غارت تجهیزات آن برنامه ریزی شده بود، برادران متعهد 
ارتش و پاسداران اعزامی از کرمانشاه و نیز سرلشکر قره نی 

رییس ستاد مشترک ارتش، مانع از سقوط پادگان شدند. 
و  مجروح  مجموع 500  در  که  بحران  این  بروز  پی  در 
99 کشته باقی گذاشت، هیأت اعزامی امام خمینی)ره( به 
سرپرستی آیت اهلل بهشتی، حجت االسالم هاشمی رفسنجانی، 
داریوش فروهر، هاشم صباغیان، ابراهیم ایزدی، سجادی، صدر 
حاج سید جوادی و ابوالحسن بنی صدر، روز اول فروردین 1358 
وارد سنندج شدند. هر چند این هیأت، پس از سه روز مذاکره و 
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رسیدن به توافقاتی با طرف های درگیر و متنفذین محلی، موفق 
شد با صدور اطالعیۀ هفت ماده ای آرامش را به شهر بازگرداند، 

اما به نظر مي رسید این آرامش ثبات و تداوم نداشته باشد.
آشوب مرداد 1358 در پاوه، نیت پنهان تجزیه طلبان را 
آشکار کرد. پیرو غائلۀ پاوه، گروه هاي مسلح سنندج را نیز به 
آشوب کشیدند و با سنگربندي خیابان ها، به نیروهاي پاسدار 
و ارتش حمله کردند و بار دیگر پادگان شهر را به محاصرۀ 
خود درآوردند. آن ها یک واحد از نیروهاي اعزامي به سنندج 
را خلع سالح کرده و تجهیزات شان را به غارت بردند. هنگام 
محاصرۀ پادگان، امام خمیني)ره( به نیروهاي مسلح فرمان 

دادند که از سقوط و خلع سالح پادگان جلوگیري کنند.«1  
در قسمتی از متن پیام امام خمینی)ره( چنین آمده بود:

»الساعه خبر رسید که در سنندج حزب دموکرات، ارتشي ها 
و سازمان هاي آنان را محاصره کرده اند و اگر تا نیم ساعت دیگر 
کمک نرسد، اسلحه ها را مي برند. و از مسجد سنندج به ما 
اطالع دادند که حزب دموکرات زن هاي ما را به گروگان برده اند. 
اکیداً به قواي انتظامي دستور مي دهم به پادگان هاي مراکز 

1. راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی كردستان
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ابالغ کنند که با قدرت کافي به طرف سنندج حرکت کنند و 
با شدت اشرار را سرکوب نمایند. پاسداران انقالب در هر محلي 
هستند، به مقدار کافي به طرف سنندج و تمام کردستان با پل 
هوایي بسیج شوند و با شدت تمام اشرار را سرکوب نمایند. 
تأخیر ولو به قدر یک ساعت، تخلف از وظیفه و به شدت تعقیب 
مي شود. از ملت ایران مي خواهیم که مراقب باشند، هر یک از 
این مأمورین تخلف کردند، فوراً اطالع دهند. من انتظار دارم که 
تا نیم ساعت دیگر از قواي انتظامي به من خبر بسیج عمومي 

برسد.«1 
این بار نیز نیروهاي سپاه، ارتش و ژاندارمري و پاسداران 
همراه دکتر مصطفي چمران به پاکسازي سنندج پرداختند. 
کمی بعد، به دنبال شکست سخت گروه های مسلح غیرقانونی، 
به کشور عراق متواری شدند. آن ها متوجه شدند نظام جمهوری 
اسالمی با اتکا به موقعیت انقالبی و مردمی خود، قادر است هر 
مانعی را از سر انقالب بردارد. بنابراین، با هدف سازمان دهی 
مجدد نیروها و تقویت تجهیزات خود، پیشنهاد مذاکره برای 
دولت  کردند.  را مطرح  حل مسالمت آمیز مسألۀ کردستان 

1. روزنامۀ جمهوري اسالمي، 1359/5/29
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موقت با این پیشنهاد موافقت کرد و وزیر مشاور دولت موقت 
در مهر 1358 برای مذاکره راهی کردستان شد. 

» این هیأت پس از مذاکره به تهران بازگشت و گزارش 
فعالیت خود را به امام خمینی)ره( ارائه داد. با این همه، امام 
در پیامی خطاب به مردم کردستان، به حق ادارۀ امور داخلی و 
محلی برای تمامی قشرهای ملت و از جمله برادران کرد تأکید 
کردند. رهبران گروه های تجزیه طلب، ضمن سوء برداشت از پیام 
امام، مجدداً بر موضوع خودمختاری کردستان تأکید کردند و 
اعالم نمودند طرح هیأت حسن نیت، مقاصد خلق کرد را تأمین 
نمی کند و مبارزۀ خود را تا دستیابی به خومختاری کامل ادامه 
خواهند داد؛ مسأله ای که مورد رضایت مردم مسلمان کردستان 

نبود.«1 
این گرو ه ها بالفاصله خواهان خروج سپاه پاسداران از شهر 
سنندج شدند. هیأت حسن نیت نیز مقرر کرد در هر شهری که 

امنیت آن برقرار شد، سپاه پاسداران آن شهر را ترک کند. 
»بروجردی دو تا سفر انجام داد که از جمله به سنندج 
رفت. در داخل پادگان نشسته بود که یک راهپیمایی بزرگ در 

1. راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی كردستان
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شهر انجام شد. بروجردی گفت به سطح شهر برویم و ببینیم 
راهپیمایان چه می گویند. او به همراه دو یا سه نفر دیگر به 
سطح شهر رفت و به عنوان یک فرد مصلح، مسیح وار با آنان 
صحبت کرد. عده ای می گویند او را هو کنید، بگیرید، بزنید و... 
عده ای هم می گویند بگذارید ببینیم چه می گوید. از خودش 
شنیدم که با یک بلندگوی دستی، هشت دقیقه با مردم صحبت 
کرده است؛ مبنی بر این که ما همۀ مردم در ظلم و ستم بودیم، 
ولی االن نظام جمهوری اسالمی حاکم شده، باید ببینیم چه 
کاری می توانیم انجام دهیم، اولویت  و وظیفه مان در مقابل این 
نظام چیست... و این که شلوغ کنیم و راهپیمایی راه بیندازیم و 
دولت را تحت فشار قرار دهیم، چیزی عاید ما نمی شود. عده ای 
در وسط جمعیت، بحث های مختلف را پیش کشیدند و برخی 
این صحبت ها را نپذیرفتند که تعداد آن ها در حدود 150 نفر بود. 
سپس ایشان ادامه داده بود که امروز مقابلۀ مسلحانه با نظام 
جمهوری اسالمی، حکم محاربه دارد و ما نباید وارد این صحنه 
شویم، بنده توصیه می کنم اگر حرفی دارید، با نمایندگان ما 

مطرح کنید.
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بیان کرد، عده ای شروع به پچ پچ  این ها را  ایشان وقتی 
کردند، عده ای پراکنده شدند و عده ای هم بلند شدند و گفتند 
شما دروغ می گویید، و اوضاع را به هم ریختند و عده ای دیگر 
با هم درگیر شدند. خالصه آخر کار حدود 40 نفر ماندند. 
بروجردی گفت بسمه تعالی، هر کس اوضاع را متشنج کند، 
حکم محارب دارد. عده ای گفتند نه، آن ها نمی توانند تیراندازی 

و کسی را دستگیر کنند. 
ایشان به من گفت که به هفت نفر از نیروهای سپاه گفتم 
چند تیر هوایی شلیک کنید. هنگامی که تیر هوایی شلیک 
کردیم، آن ها به سمت ما حمله کردند. یک تیر به پای شخصی 

خورد و این قضیه تمام شد. 
شب در پایگاه قضیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. 
انجام دادی، ما  این چه کاری بود که  آقا  یک گروه گفتند 
نمی توانیم از موضع ضعف برخورد کنیم، برای چه باید سخنرانی 

کنیم و... گروه دوم هم گفتند واویال، تیراندازی شد و... 
با این جو، بروجردی به تهران و پادگان ولی عصر)عج( آمد. 
یک پیشنهاد مکتوب تهیه کرد و به شورای انقالب و ستاد 
مرکز )سپاه( فرستاد. عنوان نمود ما به این نتیجه رسیدیم که 
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به کردستان برویم و برای اولین کار، یک بررسی انجام دهیم و 
بعد صف ضدانقالب را از مردم جدا کنیم. خوب باالخره مردم به 
انقالب وفادارند و حاکمیت را می خواهند. مردم دنبال جمهوری 
اسالمی هستند و ما با کمک مردم، می توانیم کارها را انجام 

دهیم.«1 
تازه ای  رویکرد  ایران،  ناحیۀ کردنشین  در  بدین ترتیب،   
حاصل از تجربیات تلخ و شیرین روزهاي سخت گذشته شکل 
 گرفت. در رأس نیروهاي انقالبي، محمد بروجردي پرچم دار این 
رویه و رویکرد بود. او داوطلبانه، به همراه جمعي چهل نفره، پا 

در منطقۀ آشوب زدۀ کردستان نهاد.
»با حمله به پادگان سنندج، امام)ره( فرمانی را صادر کرد 
که این فرمان ضربۀ بزرگی به نیروهای دشمن وارد کرد و 
باعث شد حساب کار دست شان بیاید. ملت، خیلی گسترده به 
کردستان هجوم آوردند. آن قدر زیاد که مثالً یک دفعه 1000 
نفر به مهاباد، هزار نفر به پاوه و سردشت رفتند. اصالً کسی قادر 
نبود این ها را تدارک کند. با این عمل، دشمن به طور کلی کنار 

1. مركز مطالعات توسعۀ امنیت پایدار، مدیریت منابع انسانی، مجری: ابوالقاسم 
شکری، 1387 )پروژه شهید بروجردی(
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کشید و وارد دو عملیات شد؛ یکی عملیات سیاسی و دیگری 
عملیات نظامی.

و  می گرفت  را  ارتفاعات  می آمد  ضدانقالب  آن،  از  پس 
بچه های ما را قتل عام می کرد. این در رأس نظام اثر می گذاشت. 
به این صورت، این ها به دولت بازرگان فشار می آوردند که مسألۀ 
کردستان نظامی نیست، بلکه سیاسی است. یعنی اگر شما در 
به جایی  بجنگید،  برخورد کنید، هر چه  نظامی  کردستان 
نمی رسید و باید با ما کنار بیایید و به طور نسبی هم موفق 
بودند. بازرگان آن موقع بالفاصله مصاحبه های پی درپی ترتیب 
می داد و می گفت مسأله کردستان نظامی نیست و با این حرف 

می خواست بگوید امام)ره( اشتباه کرده است.«1  
با این شیوه، گروه های ضدانقالب دوباره به صحنه آمدند 
و سنندج بار دیگر آبستن حادثه ای غمناک گشت. این حادثه 
)حوادث اردیبهشت  1359( هر چند می توانست نتایج تلخی 
دربرداشته باشد، اما با دالورمردی جوانان این دیار، به حماسه ای 
تبدیل شد که بر تارک شهر سنندج همچنان می درخشد. برای 

1. مركز مطالعات توسعۀ امنیت پایدار، مدیریت منابع انسانی، مجری: ابوالقاسم 
شکری، 1387 )پروژه شهید بروجردی(
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درک بهتر این حماسه، باید حوادث را از قبل از ظهور آن مرور کرد: 
»عصر روز یکم دی 1358، گروه هایي از پیشمرگان حزب 
کومله وارد شهرسنندج شده و در استادیوم تختي به رقص و 
پایکوبي پرداختند. آنان اخطار نمودند که باید افراد سپاه از شهر 
خارج شوند. روز 2 دی، در مذاکره با سران این پیشمرگان که 
با حضور فرماندهان نظامي و انتظامي و مقامات قضایي تشکیل 
شد، آن ها اعالم کردند به هر قیمتي، ولو نابود شدن همۀ شهر، 
نسبت به اخراج پاسداران اقدام خواهند کرد. آن ها به اولتیماتوم 
ارتش مبنی بر دفاع از مواضع پاسداران با حداکثر آتش ممکن 

وقعي نگذاشتند.«1  
سنندج  شهر  سرتاسر  در  کومله،  و  دموکرات  حزب 
سنگربندي کردند و اعالم نمودند اگر پاسداران تا 48 ساعت 
دیگر از شهر خارج نشوند، تیراندازي و درگیري ایجاد خواهد 
شد. شهر سنندج وضع غیرعادي پیدا کرد و مردم در اضطراب 

و نگراني بودند. بالفاصله بازار و مغازه ها تعطیل شد
»گروه ها، وجود نیروهای ارتشی و پاسدار را مانعی بر سر 

1. سند شمارۀ 53831، مركز مطالعات ملی امنیت پایدار، شعبۀ اصفهان )پروژۀ 
شهید بروجردي(
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راه خود می دانستند. به همین دلیل، تبلیغات سوء خود را ابتدا 
علیه سپاه متمرکز کردند. روز شنبه 8 دی 1358، دموکرات ها 
در  و  کردند  تصرف  را  سنندج  تلویزیون  و  رادیو  ساختمان 
اطالعیه ای، از هواداران خود خواستند تا با تحصن در شهر، 

خواستار اخراج پاسداران شوند. 
گروه های  کرد.  موافقت  آنان  خواستۀ  با  انقالب  شورای 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات  حسن نیت  از  ضدانقالب 
سوء استفاده کرده، کوشیدند به طور کامل بر سنندج و کردستان 
تسلط یابند. اما برخالف تعهد سران گروه ها در برابر واگذاری 
حفظ امنیت سنندج به شهربانی، عناصر این گروه ها، پس از 
خروج پاسداران، آشکارا و مسلحانه در شهر تردد می کردند و 

حادثه می آفریدند.«1  
عصر 25 دی 1358، چهار نفر از پاسداران سنندج، براي 
پرداخت حقوق پاسداران مستقر در فرودگاه، از ستاد سپاه در 
مرکز شهر عازم فرودگاه  شدند. هنگام بازگشت از خیابان بلوار 
که مقر حزب دموکرات در آن واقع بود و عبور و مرور را کنترل 
می کردند، متوقف شدند و از آنان خواستند تا اسلحه هاي خود 

1. راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی كردستان
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را تحویل دهند. این مسیر را همه روزه پاسداران طي مي کردند. 
پاسداران از تحویل سالح ها امتناع کردند. پس از حرکت، از 
عقب آنان را به مسلسل بسته و 2 نفر از آنان شهید و 3 نفر 

دیگر مجروح شدند. 
این کشتار، عمدي و آگاهانه بود. روز هشتم و نهم دي 
ماه نیز گروه های ضدانقالب به باشگاه افسران که مقر نیروهای 
سپاه بود، حمله کردند. ضدانقالب 48 ساعت باشگاه را زیر آتش 

گرفت، اما نیروهای سپاه تسلیم نشدند. 
»برادران سپاه مي گویند که به ما دستور داده بودند حتي 
اگر آن ها به شما حمله کردند، شما به آن ها تیر نزنید. شب ها 
که به مقرهاي سپاه حمله مي کردند، اجازۀ تیر به نیروهاي سپاه 

نداده بودند.«1 
اوضاع کردستان وخیم تر شده بود. عده ای به دنبال راه چاره 

می گشتند.
»تلفن بیت امام را به دست آوردیم و از طریق خطوط تلفني 
فرودگاه )سنندج(، با حاج احمدآقا )فرزند امام راحل( تماس 
گرفتیم. ابتدا گفتیم تلفن هاي این جا توسط حزب دموکرات 

1. سیدیحیی)رحیم( صفوی، نوار شمارۀ 31065، مركز اسناد دفاع مقدس سپاه
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شنود مي شود و ما مطالب مهمي داریم که باید به اطالع امام 
برسانیم، ما به زبان انگلیسي، فرانسوي و عربي هم مي توانیم 
مطالب مان را منتقل کنیم تا آن ها متوجه نشوند. بعد از کمي 
که با حاج احمدآقا انگلیسي صحبت کردیم و ایشان متوجه 
صحبت هاي ما نشد، ایشان گفت: »سه تا خط تلفن به شما 
مي دهم. با هر کدام که توانستید، تماس بگیرید و به هر زباني 
که شد، مطالب را به آن ها منتقل کنید. آن ها به ما مي گویند.«

یکي از این تلفن ها، مربوط به آقاي مهندس غرضي )استاندار 
خوزستان( بود. به هر حال، ما به این شکل مسألۀ توطئۀ خروج 
اجباري پاسداران از سنندج و عواقب آن را گزارش کردیم. 
قرار شد یک ساعت دیگر زنگ بزنیم. بعد از یک ساعت، وقتي 
دوباره زنگ زدیم، حاج احمدآقا گفتند: »دوستان مسائل را به 
من منتقل کردند و من به حضرت امام گفتم. ایشان فرمودند: از 

دستور هیأت حسن نیت )دولت( تبعیت کنید.« 
پس از این مسأله، قرار شد اماکن داخل شهر، جز باشگاه 
افسران، شامل فرودگاه، کاخ جوانان، جهاد سازندگي، رادیو و 
تلویزیون و تپۀ دیدگاه را به ارتش تحویل بدهیم. براي ما خیلي 
سخت بود. فرمانده ارتشي که براي تحویل گرفتن این مکان ها 
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آمد، فردي بود به نام سرهنگ نصرت زاد. خیلي با روحیه بود. 
به من گفت غصه نخورید، به شرفم قسم این اماکن را تا آخرین 

قطرۀ خون خود حفظ خواهیم کرد. 
ما نیروهاي خود را با هلي کوپتر و تجهیزات را با خود به 
پادگان لشکر 28 سنندج منتقل کردیم. سپاه همۀ اماکن، به 
جز باشگاه افسران را تحویل ارتش داد و به داخل پادگان لشکر 

28 منتقل شد.«1 
در روز اول فروردین 1359، فرمانده وقت ستاد عملیات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، دستوري به شرح زیر صادر 
کرد: »سپاه باید به وسیلۀ هواپیما، سنندج را تخلیه و وسایل و 
مهمات خود را تحویل ستاد غرب بدهد.«2  باقیماندۀ پاسداران 
مستقر در فرودگاه سنندج نیز تصمیم به ترک منطقه گرفتند. 
اما زمان زیادي به طول نیانجامید که این زیاده خواهي ها به 
پایان رسید و آشوبگران، با خشونت طلبي و رفتار غیرعقالني، 
تنها راه هاي باقیمانده براي حل مسالمت آمیز بحران کردستان 

را مسدود ساختند.
 

1. مصاحبۀ نگارنده با غالمرضا جاللی، 1387/9/15
2. سند شمارۀ 63167 ، مركز اسناد دفاع مقدس سپاه
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3 فصل سوم
گروه های ضدانقالب، به تدریج اغلب ادارات را در اختیار گرفتند 
و مسؤولینی را که همگی ُکرد بودند، به همکاري و تبعیت از 
خود مجبور ساختند. رفته رفته آثار ضعف اقتصادي و کمبود 
مایحتاج عمومي در سطح شهر ظاهر شد. بیشترین فشارها 
و  با حداقل قوت  بودند  مایل  متوجه مردمی شد که شاید 

معیشت، به زندگي معمول خود ادامه دهند.
»نوعي هرج ومرج اداري در شهر حاکم شده بود. گروه هاي 
سیاسي حاکم بر شهر، هر کدام براي جلب افکار عمومي و جذب 
طرفداران بیشتر، به رقابت مي پرداختند. هر چه مي گذشت، 
منازعات فکري به درگیري هاي فیزیکي و جنگ قدرت بین 
آن ها تبدیل مي شد. آن ها به دلیل ماهیت مارکسیستي خود، به 
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دشواري مي توانستند توجه مردم مسلمان شهر را به خود جلب 
کنند. محور فعالیت هاي آموزشي و عمدۀ تالش هاي تبلیغاتي 
آن ها روي جوانان، به خصوص دختران نوجوان و جوان متمرکز 
بود. در عمل نیز با اختالط دختر و پسر در جریان آموزش هاي 
نظامي و غیرنظامي، سرگرمي هاي کاذب در میان آنان رواج 
یافت. به طوری که یکي از پدران سنندجي، به جناب سرگرد 
)شهید( علي صیاد شیرازي، پس از دستگیري دختر جوانش 
گفته بود: خدا را شکر مي کنم که دخترم را گرفته اید. این ها 
آبروي خانوده هاي ما را برده اند. من ننگ دارم که این دختر 
دوباره به خانواده ام بازگردد. کنترل از دست من خارج شده بود 
و آن ها توجه اي به حیثیت و آبروي خانوادگي ما نمي کردند.«1 
متدینین شهر هر لحظه در معرض دستگیري و محاکمه در 
دادگاه خلقي به سر مي بردند. به  خصوص خانواده هاي آن عده 
از طرفداران انقالب اسالمی که شهر را ترک کرده بودند، همواره 

مورد آزار و اذیت و تمسخر قرار داشتند. 
» دادگاه خلق آن ها در ورزشگاه تختي سنندج بود. افرادي 

1. بنگرید به: ناگفته های جنگ؛ خاطرات شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، تدوین 
احمد دهقان، تهران، سورۀ مهر، 1386، ص 53
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را که به نظر آن ها متهم بودند، به آن جا مي بردند. به وسیلۀ 
بازپرس هایي از دادگستري، با شکنجه گرهایي از ساواک، آن ها 
را بازجویي و محاکمه مي کردند و محکوم به اعدام دسته جمعي 

مي نمودند.«1 
»معروف شبلي« از افراد پاک و داراي سوابق انقالبي، اهل 
انتخابات  انقالب اسالمي، در جریان  از  سنندج بود که بعد 
شوراي شهر سنندج، از طرف مسلمانان کاندیدا و به عنوان تنها 
عضو مذهبي شوراي یازده نفره انتخاب شده  بود. او در مقطع 
به حاکمیت رسیدن گروه هاي کمونیستي، در شهر شجاعانه 
ایستاد و حاضر به ترک شهر نشد. او به خاطر حفظ شعائر دیني، 
توسط عوامل وابسته به گروه هاي مارکسیستي دستگیر و به 
دادگاه احضار شد. طبق حکم قاضي، حاضرین باید در محوطۀ 
استانداري، از برابر او عبور کرده و آب دهان به صورت او پرتاب 

مي نمودند. 
»مهدی، هادی و معروف سه برادر از خانوادۀ شبلی، در 
دوران اشغال سنندج، برای حفظ یکپارچگی سرزمین و نظام 
جمهوری اسالمی بسیار کوشیدند و سرانجام معروف را در 

1. سیدیحیی)رحیم( صفوي، مصاحبه با مجلۀ پیام انقالب، اردیبهشت 59
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مسجد ترور کردند و پیکر نیمه جانش را به سردخانه بردند تا 
جان سپرد. سپس مهدی و هادی را دستگیر و شکنجه کردند. 
چشم های هادی را از حدقه بیرون کشیدند و لب، گوش و بینی 
وی را بریدند. مهدی را نیز به ماشین بستند و به روی زمین، 

این سو و آن سو کشاندند و پوست سر وی را کندند.«1 
در اواخر عمر چهار ماهۀ هرج ومرج در سنندج، یکي دیگر 
از خانواده هاي خوشنام مذهبي شهر که بدون موضع سیاسي 
به نفع یا علیه جمهوري اسالمي، سرگرم فعالیت هاي قرآني 
بودند، مورد حملۀ افراد کومله قرار گرفتند. سه برادر به نام هاي 
رحمت اهلل 27 ساله، شهرام 22 ساله و شهریار 17 ساله از 
خانوادۀ نمکي، در محل زندگي خود در شهر بازداشت شدند. 
پدر آنان از بردن ایشان جلوگیري مي کرد و حاضر نبود آن ها را 
بدون او از منزل ببرند. مقاومت این پدر با رگبار مسلسل رو به رو 
شد. جسم مجروح او را درون منزل انداختند و فرزندانش را به 
بلندي هاي  سنگ سیاه در مجاورت دیوارۀ شرقي شهر منتقل 
نمودند. بنابر اظهار شاهدان محلي، آنان را پس از شکنجۀ فراوان 

به شهادت رساندند.
تا پایان فروردین 1358، سنندج یک آزمایش بزرگ را پشت  سر 

1. راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی كردستان
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رهبران  حسن نیت  با  ضدانقالب،  گروهک های  گذاشت: 
جمهوری اسالمی، شبه دولت کوچک خودمختار تشکیل داده 
بودند و بر کلیۀ امور سنندج حاکم بودند. آنان چنان سرگرم 
سیاست ورزي و تبلیغات رواني علیه رهبران نظام شده بود که 

نان و امنیت مردم به محاق فراموشي سپرده شده بود.
به تدریج، آمادگي مقابله با آشوبگران در درون اجتماع پراکندۀ 
مسلمانان سنندجی فراهم گردید. بسیاری از مردم، پیوسته 
فرماندهان سپاه منطقۀ غرب کشور را تحت فشار قرار مي دادند تا 

آنان را در برابر آزار و اذیت زن و فرزندان شان یاري  کنند. 
محمد بروجردي، تشکیالتي در کرمانشاه ایجاد نموده بود 
تا بتواند زمینۀ جذب و سازماندهي نیروهاي مردمي مهاجر از 
شهرهاي مختلف کردستان را فراهم کند. سازمان پیشمرگان 
مسلمان ُکرد، برای شناسایي عناصر وفادار به نظام جمهوري 
اسالمي ایران و جذب و به کارگیري آن ها، در پاییز 1358 شکل 

گرفته بود.
در همین زمان )فروردین 1359( پیوسته اخباری حاکي از 
ورود سالح و مهمات از مرز عراق به داخل ایران واصل مي شد. 
از این رو، بستن سرتاسر نوار مشترک مرزي با عراق، در دستور 
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کار قرار گرفت. الزم به ذکر است که در موافقت نامه گروه ها با 
دولت، بر عبارت »حفاظت از مرزها در صالحیت دولت مرکزي 
است« تصریح شده بود، و نیز در روز 27 فروردین 1359، بر سر 
عبور ستون ارتش از سنندج و یا حومۀ آن به سمت مرز توافق 
گردیده بود. اما تبلیغات روانی گروه های ضدانقالب، چنین القا 
می کرد که گویا این ستون برای سرکوب تجزیه طلبان راهی شده است.

تعدادي  شده،  طور  هر  برآمد  درصدد  بروجردي  محمد 
از پیشمرگان مسلمان کرد را به همراه ستون اعزام کند، تا 
آن ها  بود،  شده  گسترانده  گروه ها  سوي  از  دامي  چنان چه 
ستون را یاري دهند. نظامیان از قبول این پیشنهاد سرباز زدند 
و ترجیح دادند هیچ عنصر غیرنظامي )پیشمرگان ـ پاسدار( 

ستون را همراهي نکند. 
»بروجردي آگاه از عمق توطئۀ دشمن، دستور مي دهد که 
تعدادي از پیشمرگان مسلمان کرد، به دور از چشم ارتشیان، 
اقدامات تأمیني را به نحو ممکن انجام دهند. یک گروه از آنان 
را به وسیلۀ هواپیما به فرودگاه سنندج اعزام مي کند تا چنان چه 
ستون در مسیر جاده و یا داخل شهر سنندج، دچار حادثه شد 
و یا در کمین ضدانقالب افتاد، بتوانند به موقع کمک هاي الزم 
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را بنمایند. از طرفي، تعدادي از پیشمرگان را به سمت قروه و 
دهگالن اعزام کرد تا چنان چه گروه هاي ضدانقالب از سمت 
گردنۀ صلوات آباد قصد حرکت به سنندج را داشتند و به ستون 

مورد نظر حمله کنند، با آنان درگیر شوند.«1  
سازمان پیشمرگان کرد مسلمان با جذب نیروهای بومی 
استان کردستان به سرعت گسترش یافته بود و در عملیات 
پاکسازی کامیاران در 10 بهمن 1358 و پاکسازی سایر شهرها 
پاکسازی جاده های  نیز در  بعد  شرکت کرد و در سال های 
مواصالتی و روستاها ایفای نقش نمود. این سازمان مورد توجه 

و بلکه عالقۀ حضرت امام)ره( نیز بود:
محمد  اتفاق  به  من  سال 1359،  ادیبهشت  اواخر  »در 
بروجردی برای تأمین حقوق پیشمرگان مسلمان کرد که سه ماه 
عقب افتاده بود، به تهران رفتیم. هر ماه 7 میلیون و در جمع 21 
میلیون )تومان( کسری داشتیم. هر طور شده، جماران خدمت 
امام رسیدیم و از ایشان کمک خواستیم. شهید بروجردی برای 
این که فشار کمتری روی امام باشد، می گفت یک ملیون تومان 
خودمان جور می کنیم و 20 میلیون درخواست می کنیم. بعد 

1. پایان نامۀ فوق لیسانس مدیریت دفاعي تحت عنوان بررسي عوامل موفقیت در 
عملیات سنندج، احمد ربیعي، 1379، ص 97
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از این که ایشان گزارشی از فعالیت سازمان ارائه کرد، امام با 
خوشحالی و خیلی رضایت آمیز از ما پرسید چقدر پول نیاز 
دارید؟ بروجردی 20 ملیون گفت. ایشان از من پرسید مشت 
شما چطور است. منظورشان این بود که آیا گشاده دستی داریم. 
عرض کردم هیچ محدودیتی برای آن ها قائل نیستیم. فرمودند 
هزینه های  اضافۀ  به  کردم  عرض  می خواهید؟  چقدر  خب، 
مراسم و ضروری و مهم برای خانواده های شهدای پیشمرگ، 
30 میلیون. امام انگار که از این حرف خوشش آمده باشد، 
فرمودند: » از گذشته دست تان را گشاده تر کنید.« همان موقع 
آقای باهنر داشت از جلوی اتاق رد می شد. امام او را صدا زدند 
و به ایشان تأکید کردند فوراً از بانک تا نبسته است، پول نقد 
بگیرید و فرمودند 40 میلیون تومان در اختیار این آقایان قرار 
دهید. ایشان به بنده تأکید فرمودند هر وقت پول خواستید، 

اطالع دهید تا تأمین شود.«1  
این سازمان تا سال 1361 که به مرور جذب سازمان بسیج 
شد، شهدای فراوانی از جمله عثمان فرشته و... را به انقالب 
از شهید محمد  یادگاری  سازمان  این  کرد.  تقدیم  اسالمی 

بروجردی است که بر تارک انقالب اسالمی می درخشد. 
1. مصاحبۀ نگارنده با سعید عابدینی، 1390
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 موجي از افراد مسلح ضدانقالب، در 28 فروردین 1359 
در نقاط حساس شهر سنندج موضع گرفتند و مراکز مهم به 
محاصرۀ کامل درآمد. جمعیت متحصن، در امتداد خیابان 
گروه های  فرودگاه  رساندند.  نزدیکي  تا  را  خود  پاسداران، 
ضدانقالب، دور از تجمع مردم، در درون شهر در راستاي اهداف 
نظامي شان پیش مي تاختند. محاصرۀ پادگان و به خصوص 
مسکوني  خانه هاي  شد.  تنگ تر  و  تنگ تر  افسران  باشگاه 
طرفداران جمهوري اسالمي و مسلمانان شهر مورد یورش قرار 

گرفت و تمام راه هاي ورودي و خروجي شهر مسدود شد. 
روز بعد خبر رسید: »گروه هاي مسلح قصد دارند به فرودگاه 
سنندج، محل استقرار ستون نظامي حمله کنند. سپاه سنندج 

ظرف دو سه ساعت آینده تقاضاي نیرو کرده است.«1  
گروه های مسلح ضدانقالب، علی رغم نام های مختلفی که 
داشتند، در عمل متحد بودند. از سوی دیگر، لحظه به لحظه 
فشار براي تصرف باشگاه افسران افزوده می شد. حال آن که جز 
معدودي پاسدار، آن هم به منظور کسب اطالع از اوضاع سیاسي 

1. سند شمارۀ 63409، مركز اسناد دفاع مقدس سپاه
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و امنیتي شهر در دو مقر باشگاه و پادگان، هنوز نیروي قابل 
توجه اي از سپاه به سنندج اعزام نشده بود. زیرا طبق فرمایشات 

امام)ره(، سپاه باید هماهنگ با فرمانده کل قوا رفتار مي کرد. 
بر  دال  اخباري  پادگان  درون  از  روز،  آخرین ساعات  در 
بي صبري برخي نظامیان به گوش مي رسید. بعضي از افسران، 
تاب تحمل ناشي از این همه تحقیر و مدارا در برابر گروه های 
ضدانقالب توسط هم لباسان خویش را از دست داده بودند. 
سرهنگ ایرج نصرت زاد فرمانده تیپ یکم لشکر 28 کردستان، 
طي سخنراني خود، احساس غرور و رشادت را در جمع نظامیان 
تقویت کرد و همین امر زمینه ساز حرکت ستون نظامي شد. 
افراد نفوذي گروه ها که در جمع مزبور حضور داشتند، فقط 
جملۀ زیر از سخنراني او را به بیرون منعکس ساختند: »سربازان 
من نبایستي در خیابان هاي سنندج سرشان را پایین بیندازند، 

بلکه باید مثل شیر راه بروند.«1  
از لشکر 28  ایرج نصرت زاد فرمانده تیپ یکم  سرهنگ 
کـردستان، فراتر از حیطۀ مسؤولیت خـویش ظاهر شده بود. او 
داوطلبانه پا در این صحنۀ خونین گذاشت. عمق کینه مهاجمان 

1. تاریخ زندۀ كردستان، چپ و ناسیونالیسم، حسین مرادبیگي )حمه سور(، صص 181 ـ 180



42  سنندج

مسلح نسبت به او شدید بود؛ زیرا او قبالً در شرایط حساس، 
بدون واهمه و بي پروا، هر بار رشته هاي خیانت به کشورش را در 

این منطقه پنبه ساخته بود:
»گاهي فرماندهان ارشد خود را به شگفتي مي انداخت. 
این تصمیم  تصحیح مي کرد.  را عمالً  دستورات غلط آن ها 
در عمل از هر کسي دیده نمي شد. سرهنگ وقتي هدف را 
متوجه مي شد، از راه درست آن، به آن هدف نزدیک مي شد؛ 
اگر چه مسألۀ عزل و یا توقیف او را در برداشت. اغلب فرماندهان 
به افکار و عملکردش آشنا بودند. او را به دنبال هر مأموریتي 
نمي فرستادند، و آن کساني که صادقانه قضاوت مي کردند، او را 

آدمي زیرک مي دانستند.«1  
او می رفت تا سنندج، بلکه کردستان ایران را از بحران خارج 
کند و حاکمیت گروه های ضدانقالب را در شهرهاي بزرگ 
کردستان و حمایت گسترده تر کشورهاي بیگانه را از آن ها، 

پایان بخشد.

 
1. تركه هاي درخت آلبالو، علی اكبر خلیلی، تهران، امیركبیر، 1375، ص 467
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4 فصل چهارم
نظامی  فروردین 1359، ستون  روز 31  ساعت 6:30  رأس 
فرودگاه را به سمت جادۀ خاکي کمربندي مشهور به قشالق 
ترک کرد، اما پس از عبور از حاشیۀ شمالي ارتفاع اهلل اکبر 
و قطع جادۀ سنندج ـ قروه، در ساعت 8:30 در ناحیۀ باغ 
شیخ محمد به گل نشست. در ابتدا، عمدۀ خودروها و تجهیزات 
اصلي مربوط به گردان  هاي 135 و 169 عبور داده شدند. بیش 
از نیم ساعت از تالش براي خروج کامیون هاي پر از مواد غذایي 
و توشه هاي نظامي از گل و الي نگذشته بود که گروه های 

ضدانقالب، ستون را زیر آتش شدید قرار دادند. 
درگیري ساعت ها ادامه یافت. در این لحظات، گردان 135 
پیادۀ هوابرد موفق شد به طور کامل از صحنۀ درگیري خارج 
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شود و خود را به ابتداي جادۀ سقز برساند، اما گردان دیگر 
)169( درگیر بود. 

دامنۀ درگیري ها از اواسط روز، به داخل شهر کشیده شده؛ 
عناصر مسلح، دورادور پادگان را زیر آتش خمپاره گرفتند و از 
نزدیک، آتش بیشتري به سمت باشگاه افسران روانه ساختند. 
همچنین ساختمان گروهان مرکزي ژاندارمري سنندج اشغال 
شد و عالوه بر سرقت اموال و خواروبار، سرپرست گروهان و 
سربازان غیرمسلح به اسارت گرفته شدند. بعدازظهر دامنۀ 
جنگ به خیابان کشیده شد و در سراسر شهر صداي تیراندازي 

به گوش مي رسید.
هنوز ساعتي از غروب نگذشته بود که جنگ مغلوبه شد و 
ضدانقالب به سراغ غنائم جنگي رفت. با تالش بسیار، کانکس ها 
و کامیون ها را از گل خارج کردند و به شهر بردند تا تبلیغات این 
پیروزي  را کامل تر کنند. اما ماجراي شهادت فرمانده ستون از 

نکات حماسی این ماجرا به شمار می رود. 
»نصرت زاد در آن لحظه بحراني، به بهترین شکل ممکن 
که یک فرد در شرایط عادي مي تواند دیده باني کند، گراي 
مناطقي را که تجمع ضدانقالب در آن جاها بیشتر بود، به لشکر 
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داد. با آتش توپخانه، تعداد بسیاري از نیروهاي پیاده توانستند 
خودشان را به بقیۀ نیروها برسانند. ضدانقالب به سرعت عده اي 
را به سوي همان نقطه اي که جناب سرهنگ نصرت زاد در آن 
پناه گرفته بود، فرستاد. درگیري سختي بین جناب سرهنگ 
و آنان در گرفت. در آخرین لحظه ها، فرمانده تیپ به سختي 

توانست به وسیلۀ بیسیم از پادگان کمک بخواهد.«1 
»سرهنگ نصرت زاد که خود و گروه همراه را در محاصره 
مي بیند، درخواست آتش توپخانه و خمپاره مي کند و مرتب به 
درخواست وي پاسخ داده مي شود... آخرین درخواست نامبرده، 
اجراي آتش در محل خود و همراهانش بود؛ چرا که مي دانست 
با اجراي آتش در آن محل، تعدادي از عناصر ضدانقالب نیز 

کشته خواهند شد.«2  
در ساعت 18:50 خبرنگار خبرگزاري پارس اوضاع شهر را 

به شرح زیر گزارش کرد: 
»صداي تیراندازي سالح هاي سنگین از نقطۀ درگیري که 
گردنۀ  و  سنندج  آزادسازي  عملیات  به:  بنگرید  تركان.  احمد  سرتیپ  امیر   .  1
صلوات آباد، اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و 

همرزمان، تدوین علی صدق گویا، تهران، ایران سبز، 1379، ص 110
2. روزنامۀ كیهان، 1359/1/28
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در شش کیلومتري سنندج است، در شهر به گوش مي رسد. 
این نقطه  ادامه دارد و ستون نظامي در  درگیري همچنان 
متوقف شده است. ماشین هاي امداد نیز در شهر با بلندگو از 
مردم تقاضاي رساندن خون به بیمارستان ها مي کنند. هر لحظه 
صداي تیراندازي شدیدتر مي شود؛ به طوري که آمبوالنس ها 
نمي توانند به راحتي در شهر رفت وآمد کنند و مجروحان را به 
مراکز درماني و بیمارستان برسانند. شهر کامالً خالي شده است 

و مردم به خانه هاي خود پناه برده اند.«1  
گروهک کومله اعالمیه داد و نوشت: »ما جلوي حرکت 
ستون را از این جهت گرفتیم که ثابت کنیم دیگر حاکمیتي 
به نام جمهوري اسالمي در منطقۀ کردستان وجود ندارد.«2  به 
همین مضمون، اعالمیه اي از طرف گروهک چریک هاي فدایي 
داده شد. ضدانقالب سرمست از این پیروزی، در سنندج عربده 
مي کشید و نیروهاي انقالب را به رویارویي فرا مي خواند. دیگر 

زمان صبر و سکوت سپري شده بود. 
نصرت زاد، در آخرین لحظاتي که در محاصرۀ مهاجمین، زیر 

1. مركز مطالعات ملی امنیت پایدار، روزشمار سنندج، شعبۀ اصفهان )پروژه شهید بروجردی(
2. خبرگزاري پارس، شمارۀ 31
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رگبار گلوله و آتش خمپاره قرار داشت و فقط به همراه یکي دو 
نفر مجروح، منتظر به آغوش کشیدن مرگ بود، همان روحیه 
و عکس العمل را از خود نشان داد که چهار ماه قبل از خود 
بروز داده بود. او هیچ مشروعیت و اعتباري براي عناصر مسلح 
گروه ها قائل نبود و از باج خواهي گروه ها و باج دهي به آن ها در 
رنج بود. از اولین روز خروج اجباري سپاه پاسداران از سنندج، 
بدون هیچ ترس و واهمه اي، این اعتقاد و برداشت خود را در 
عمل نشان می داد. در آن روزي که: »پاسدارها غریبانه و گریان، 
هر یک کوله پشتي خود را به دست گرفته، به طرف هلي کوپتر 
مي رفتند، نصرت زاد به بچه هاي پاسدار پیوست و یک یک آن ها 

را در آغوش گرفت تا کمي از شدت اندوه آن ها کاسته شود. 
او گاهي طي این روزها، مراسم و سخنراني صبحگاهي را 
به بیرون از پادگان مي کشید و با لباس ورزشي و بدون سالح و 
تجهیزات، به داخل شهر مي رفت. در حین ورزش، سنگرهایي را 
که احزاب در شهر سنندج ایجاد کرده بودند، تخریب مي کرد...«1 
در واپسین لحظات اسارت، با این که تنها و مجروح شده 

بود، همچنان بر سر اعتقادات خویش پا برجا نشان داد.
1. مسیح كردستان، حسین فتاحی، قم، نشر سامیر، 1387، ص 268
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»عالئم و آثار موجود روي بدن شهید سرهنگ نصرت زاد، 
نشانگر این بود که وي هنگام اسارت، به شدیدترین وجه شکنجه 
شده؛ به طوري که گردن، فک و شانۀ او زیر لگد خرد شده بود. 
مهاجمین پس از دادن شکنجه هاي فراوان، او را به شهادت 
رساندند و جنازۀ شهید را در بیابان هاي سنندج رها کردند.«1  

آثار شکنجه و ضربات متعدد وارده بر بدن نصرت زاد، هر 
احتمالي را در مورد نحوۀ به شهادت رساندن وي مقرون به 
اردیبهشت  نیز در چهارم  اطالعات  روزنامۀ  صحت مي کند. 
1359 در این باره و نیز با اشاره به پیام بیسیمي او در آخرین 

لحظات، چنین گزارش کرد: 
»در همین فاصله که مهاجمین قصد داشتند حلقۀ محاصره 
را تنگ تر کنند، سرهنگ نصرت زاد چند بار با ستاد لشکر 28 
به وسیلۀ بیسیم تماس گرفت و موقعیت خود را براي آن ها 
تشریح کرد، ولي مهاجمین وي را به اسارت گرفتند و او را با 
خود به پایگاه شان بردند. وي از طریق بیسیم، این پیام را در 
لحظات جانبازي براي پرسنل لشکر 28 فرستاد: من سرهنگ 

1. بخشي از سخنراني سرگرد مالحیدر در مراسم یادبود شهید نصرت زاد. بنگرید 
به: روزنامۀ اطالعات، 1359/2/28
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ستاد، ایرج نصرت زاد، به علت مجروح شدن و جراحات وارده، 
در آخرین لحظات عمر سربازي خویش نکاتي را براي همرزمان 
بازگو مي کنم: جانم فداي ایران، درود بر رهبر انقالب، جاوید 
باد ارتش جمهوري اسالمي ایران. زنده باد فرماندهان تیپ یکم 

لشکر 28 سنندج...«1  
ضدانقالبیون به آن همه آزار و اذیت و حتی کشتن ایرج 
نصرت زاد اکتفا نکردند و پیکرش را روز بعد، در حالي که سر و 
دست او از عقب خودروي وانت آویزان شده بود، در میان شهر 
گرداندند و به سرور و قدرت نمایي پرداختند، غافل از این که 
انعکاس این خبر و تشدید حمالت جسورانۀ مهاجمین به مراکز 
مهم سنندج، انگیزۀ دفاع و مقابله با آشوبگران را در تهران 
برانگیخت و سرآغازِ تصمیمات جدیدي در سنندج و سپس 
کل ناحیۀ کردنشین ایران گردید. طبق یک گزارش »عناصر 
ضدانقالب همچنین بلوز سرتیپ نصرت زاد را بر روي چوبدستي 
آویزان کرده و در خیابان هاي شهر به گردش درآوردند تا به 

زعم خود، روحیۀ مردم را تقویت کنند.«2  

1. روزنامۀ اطالعات، 1359/2/4
2. روزنامۀ اطالعات، 1359/2/28
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5 فصل پنجم
افسران،  باشگاه  پادگان،  برای تصرف  را  مهاجمین عزم شان 
فرودگاه و مرکز رادیو و تلویزیون سنندج جزم کرده بودند. 
تصرف پادگان، بیش از مراکز دیگر خوف برانگیز بود. با توجه 
به این که اغلب مراکز نظامي در کردستان به تصرف ضدانقالب 
درآمده بود، چنان چه این پادگان نیز به تصرف آنان در مي آمد، 
سرنوشت کردستان عوض مي شد و به یقین دامنۀ درگیري ها 

به همۀ شهرهای استان کشیده مي شد.
همچنین با سقوط پادگان، زمینۀ حضور نیروهاي بیگانه در 
کردستان فراهم مي گردید و دامنۀ تهدید علیه انقالب اسالمي 
گسترده تر می شد. به همین دلیل، نیروهای سپاه آمادۀ عزیمت 
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به سنندج شدند و بالفاصله نیروهای گردان 2 سپاه از تهران 
راهی شد؛ یک گروهان به فرماندهي احمد اسلیمي در فرودگاه 
و گروهان دیگر به فرماندهي علي موحد دانش در اطراف آن و 

نیز کاخ جوانان مستقر گردیدند.
 »وقتی گفتند بروید کردستان، خیلی خوشحال شدیم. 
مورد  در  بروجردی  آن جا  باختران.  رفتیم  ابتدا  گردان  یک 
اهمیت عملیات برای ما صحبت کرد که می خواهند کردستان 
دست  در  بانه  سقز،  سنندج،  االن  کنند،  اعالم  مستقل  را 
گروه هاست و در آن جا نیروها در محاصره هستند و فقط در 
سنندج هفده هزار مسلح است. بعد از این توضیحات، گردان را 
سوار هواپیمای سی130 کردند. همین که وارد فرودگاه شدیم، 
خمپاره ها شروع شد. طوری که خلبان هواپیما فرار کرد داخل 
سالن فرودگاه که با یک مکافاتی او را راضی کردند سوار هواپیما 

شود تا الاقل هواپیما از بین نرود.
یک مرتبه دیدیم نگهبانان، مقرهایی را که دست شان بود، 
رها کردند که برادران سپاه آمدند، مـا دیگر راحت شدیـم. 
همان جا اسلیمی یک سری از بچه ها را سازماندهی کرد و پُست 
گذاشت و تیم های اطالعاتی فرستاد منطقه را شناسایی کردند. 
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هوای سنندج سرد بود. ارتشی ها هم فقط به اندازۀ خودشان 
پتو داشتند. شیشه های سالن فرودگاه شکسته، اتاق ها همه 
داغون شده بودند. جوری بود که تا صبح خواب مان نبرد و 
یک سری از بچه ها سرما خوردند. بچه ها جیرۀ جنگی را که 
باران و گل خورده بود، پاک می کردند و می خوردند. دو سه روز 

غذا نداشتیم؛ طوری که شنگه و شبدر می خوردیم.«1  
خبرهای کردستان به گونه ای بود که آرامش را از همه 
گرفت. گروه های دیگری نیز از دیگر شهرها آمادۀ حرکت شدند. 
»در اصفهان، دویست پاسدار آمادۀ اعزام بودند. صیاد )شهید 
علی صیاد شیرازی( از بین افسران مرکز توپخانه و گروه توپخانۀ 
اصفهان، چهل نفر از نخبه ترین افسرها را انتخاب کرد. رحیم 
صفوي هم بیکار ننشست. او دو هواپیماي سي130 تهیه کرد 
و نیروهاي رزمنده سوار هواپیما شدند و به سوي سنندج پرواز 

کردند.«2  
در کرمانشاه، سپاه پاسداران کانون بحران را به دقت زیر نظر 

1. عزیز محمدی، مصاحبه توسط حجت االسالم سعید فخرزاده، 1371/10/13
2. امیر سرتیپ سیدحسام هاشمی. بنگرید به: عملیات آزادسازي سنندج و گردنۀ 
صلوات آباد، اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و 

همرزمان، ص 59
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داشت. با این تفاوت که در رأس آن ها محمد بروجردي، وقایع را 
لحظه به لحظه به اطالع رییس و برخي روحانیون عضو شوراي 

انقالب می رساند و از آن ها کسب تکلیف مي کرد.
کمی بعد، بروجردي به اتفاق خلبان علی اکبر شیرودي و 
تعدادي از پاسداران، به همراه جمعي از دختران دانشجوي پیرو 
خط امام)ره( اعزامي از سفارت امریکا، با دو فروند بالگرد شنوک 
به سمت سنندج عزیمت کردند. اگر در اصفهان »رحیم صفوي 
نیروها  آماده سازي  و  فعالیت  علی صیادشیرازي« سرگرم  ـ 
بودند، در این جا »محمد بروجردي ـ علی اکبر شیرودي« نیز 
که از کرمانشاه همدیگر را یافته بودند، نمایي از وحدت نیروهاي 
انقالبي را به نمایش می گذاشتند. در چنین موقعیتی، محمد 

بروجردی همواره تأکید می کرد:
»فقط باید طوري عمل کرد که این مردم رنج کشیده لطمه 
نبینند. باید کاري کنیم که در قلب و روح آن ها جا باز کنیم. ما 
بدون کمک و همراهي مردم نمي توانیم کاري بکنیم... ما مثل 
جراحي هستیم که مي خواهیم غدۀ سرطان را از بدن مریض 

برداریم. باید بدن را حفظ کنیم.«1  
1. مسیح كردستان، صص 264ـ  263
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از دوم و سوم اردیبهشت 1359، راه هاي ارتباطي درون 
شهر سنندج کامالً بسته و ناامن شد و رفت وآمد بین فرودگاه و 

پادگان، به وسیلۀ هلي کوپتر انجام مي گرفت.
»دو روز متوالي، دو فروند هلي کوپتر که براي پشتیباني 
فعالیت داشتند، در  افسران  باشگاه  عناصر لشکر در فضاي 
به  رسیدن  از  قبل  ضدانقالب،  تیربارهاي  توسط  مراجعت 
سربازخانه ساقط شدند و آتش گرفتند. خلبانان یا به گروگان 

گرفته شدند یا به شهادت رسیدند.«1  
بدین ترتیب، اندک نیروهای باقیمانده در باشگاه افسران 
بعد،  به محاصره درآمدند. محاصره شوندگان، طی روزهای 
خالق یکی از بزرگترین حماسه های این دیار شدند؛ به طوری 
که امروزه محل باشگاه افسران، یکی از نقاط دیدنی این شهر 

محسوب می شود. 
افراد  شد.  نمایان  شهر  در  زود  خیلی  جنگي  وضعیت 
مسلح، در بلوار پاسداران و خیابان امام خمیني)ره(، به وسیلۀ 
از شن، سنگ و  پر  بین آن ها، گوني  تیرآهن و جوشکاري 
گردنۀ  و  سنندج  آزادسازي  عملیات  به:  بنگرید  تركان.  احمد  امیرسرتیپ   .1
صلوات آباد، اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و 

همرزمان، صص 75ـ  74
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و  اسقاطي  اتوبوس هاي  فلزي،  ضایعات  ساختماني،  مصالح 
الستیک هاي به آتش کشیده شده و واژگون کردن تیرهاي 
چراغ برق و چسباندن آن ها به همدیگر، مانع گذاري کرده بودند. 
فریاد کمک خواهی نیروهاي موجود در باشگاه افسران در بیسیم 
مي پیچید و فقط به آنان وعدۀ کمک داده مي شد. مدافعان 
انقالب اسالمي مي بایست پس از عبور یک کیلومتري از خیابان 
امام خمینی)ره(، موانع پي درپي را کنار می زدند، آتش دور و 
نزدیک مهاجمان که از هر سو از در و پنجره، پشت بام خانه ها، 
ساختمان هاي کوتاه و بلند، مناره هاي مساجد و تپه هاي اطراف 
مي بارید را فرو می نشاندند تا حلقۀ محاصرۀ باشگاه شکسته 

می شد. 
»در میان آن آشفته بازار که هر کس به طرفي مي رفت، 
نگاهم به چهرۀ مهربان، اما پر جنب وجوش مردي افتاد که با 
عجله به سوي انبار اسلحه مي رفت. مردي الغراندام، با ریش 
خرمایي رنگ بلند بود و عینکي کائوچویي که کامالً به صورتش 
»برادر  کرد:  که کسي صدایش  بودم  نگاهش  محو  مي آمد. 

بروجردي، پس اسلحه چه شد؟« 
نگاهي به مردم اطراف انداخت و با صدایي که همۀ افراد 
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بتوانند بشنوند، گفت: »یااهلل، آن هایي که اسلحه مي خواهند و 
مي توانند بجنگند، بیایند و اسلحه بگیرند و توي شهر بروند.« 

افراد پیر و سالخورده، به همراه تعدادي مجروح باقي ماندند. 
مات و مبهوت از این همه همدلي مردم بودم که دیدم آقاي 
انبار سالح لشکر، با شخصي در حال  بروجردي، جلوی در 

گفت وگو است. 
ـ مگر تو اصل و نسب این ها را مي شناسي که همین طوري 

اسلحه به آن ها تحویل مي دهي؟ 
آقاي بروجردي، با همان چهرۀ مهربان و آرام، نگاهي به مرد 
انداخت و گفت: »وقتي که این افراد به پادگان پناه آوردند، یعني 
هوادار جمهوري اسالمي هستند. پس هم به خاطر انقالب و هم 

به خاطر خودشان باید در امنیت شهر کمک کنند.« 
با خالي شدن اسلحه خانه، آقاي بروجردي به سوي انبار 
سالح ها رفت و تمامي اسلحه هایي را که از ژاندارمري و شهرباني 
در لشکر بود، به هواداران انقالب داد. کار توزیع اسلحه که تمام 
شد، براي آخرین بار نگاهي به سوي مردم اطرافش کرد و با 
صداي بلند گفت: »هنوز کسي مانده که اسلحه نگرفته باشد؟« 

جمعیت یک صدا فریاد زدند: »نه، همه اسلحه داریم.« 
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او پس از این که مطمئن شد همگي اسلحه گرفتند، با 
قدم هایي محکم و استوار، به سوي در پادگان حرکت کرد: 

»خب، یااهلل، بیایید به داخل شهر برویم«1  

 

1. امیر سرتیپ سیاوش جوادیان. بنگرید به: عملیات آزادسازي سنندج و گردنۀ 
صلوات آباد، اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و 

همرزمان، ص 125
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6 فصل ششم
بالفاصله پس از حضور نیروها، طراحی برای آزادسازی شهر 
و همچنین نجات کسانی که در باشگاه افسران به محاصره 
درآمده بودند، آغاز شد. این سلسله عملیات، از پنجم تا 25 

اردیبهشت 1359 بی وقفه ادامه یافت.
عنوان  به  هم  پاسداران  افتادند؛  راه  ارتش  »تانک هاي 
محافظ تانک ها. انگار تظاهرات مسلحانه خیاباني است، بچه ها 
به دست فنک، ژ3 و کالش ها را گرفته بودند دست شان و در 
اطراف تانک می رفتند. این جور نبود که بي محابا بریزیم، بگیر و 
ببند راه بیندازیم و )بي هدف( شلیک کنیم و رگبار بزنیم. بیشتر 
هوایي مي زدیم. بعضي مواقع از نارنجک تفنگي استفاده مي کردیم. 
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همین طور که از این خانه به آن خانه مي رفتیم جلو، داخل 
از این ها، ده دوازده نفر دخترهاي آماده به رزم بودند  یکي 
که همه جور زباني تکلم مي کردند: رشتي گرفته تا تهراني، 
اصفهاني، ترکي و کرماني. گفتند ما دانشجو هستیم، آمده ایم 
این جا درس بخوانیم. در حالي که اصالً آن موقع دانشجو و 
درسي در کار نبود. یک خانۀ دیگر، به همین شکل با پسرها 

)مخلوط( بودند. 
داخل خانه ها پر از اسلحه بود. در کنار بولدوزري بودم که 
در حال جمع آوري موانع بود. در همین حال، یکي از برادران 
پاسدار به نام طالقاني روي زمین افتاد. طرفش دویدم و قصد 
کمک به او را داشتم. ناگهان به طرفي پرتاب شدم. بعد معلوم 

شد که مین منفجر شده است.«1  
وقتي یکي از ضدانقالبیون توسط یکي از نیروها هدف قرار 
گرفت، همه اهلل اکبر  گفتند. بعضي سرود اهلل اکبر و خمیني رهبر 
می  خواندند. صداي سرود نیروها با صداي رگبار و انفجارها در 
هم آمیخت و صحنه اي پر شور و هیجان آفریده بود. این در 

حالي بود که نیروها در مشت ضدانقالب قرار گرفته بودند.
1. روزنامۀ انقالب اسالمي، 1359/2/10
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به تدریج و با طوالنی شدن درگیری ها، گرسنگي و تشنگي و 
خستگی بر رزمندگان چیره  شد. محمدعلي قمي پاسداري 24 
ساله که با اصرار زیاد به سنندج آمده بود و از وقت اعزام آن قدر 
خوشحال بود که لحظه اي تبسم از چهره اش دور نمی شد، با 
کمترین ترس، با فریاد اهلل اکبر به سوي سنگرهاي ضدانقالب 
هجوم  برد تا این که بر اثر اصابت موشک آر.پي.جی به خودرو، 

تمام ریو آتش گرفت و او جزغاله  شد.1  
به دلیل ابراز شهامت گروهبان باقري، فرمانده تنها تانک 
باقیمانده در صحنه، بخشي دیگر از پاسداران قم و معدودي 
سپاهیان اعزامي از تهران، مستقیم به سمت مسجد جامع و 

باشگاه افسران سرعت  گرفتند.
»احمد وکیلي جلوي ما به راه خود ادامه مي داد. بچه ها 
یکي یکي تیر مي خوردند و بر اثر آتش مستقیم یا منحني 
دشمن، شهید یا زخمي مي شدند. وقتي به یک کوچه 6 یا 7 
متري رسیدیم و احمد مي خواست از کوچه به سرعت عبور 
کند، تیر به پاي او اصابت کرد و به زمین افتاد. ما نمي توانستیم 
پیش احمد بمانیم. مجبور بودیم به پیشروي ادامه بدهیم. از 

1. مصاحبۀ نگارنده با محمد آرامش، 1386/12/13
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پیش ازظهر تا شب، داخل کوچه اي پشت دیوار در محاصره 
مانده بودیم تا این که هوا تاریک شد و توانستیم به پادگان 

برگردیم.«1  
در پي قطع کامل ارتباط تدارکاتي و بیسیمي نیروها با 
پادگان، هر آن انتظار مي رفت خبر تکان دهنده اي از کشتار وسیع 
آنان به گوش برسد. در ساعت 16:00 گزارش و درخواستي از 
سوي محمد بروجردي به تهران  رسید که نشان مي داد احساس 
ناامیدي و شکست غلبه کرده و فعالً باید از شکستن کامل 
محاصرۀ باشگاه افسران صرف نظر کرد. بروجردي خطاب به 
مسؤول عملیات سپاه پاسداران، پیامي به شرح زیر ارسال کرد:

به  هواپیماي سی130  با  گردان  یک  سریع تر  چه  »هر 
زخمي  پاسدار  برادران  از  زیادي  تعداد  دارید.  اعزام  سنندج 

شده اند، بالفاصله یک گردان به سنندج اعزام شود.«2  
احمد وکیلي که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، با همان 
لباس خاکي که آرم سپاه بر سینه داشت، به اسارت در آمد. او 
را با طنابي که به دست و پایش بستند، به زمین کشاندند و از 

1. دفتر خاطرات شخصی محمدحسن جعفری )حاج تقي(، ص 3
2. سند شمارۀ 40988، مركز اسناد دفاع مقدس سپاه
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صحنۀ درگیري، به سمت انتهاي خیابان شهدا تخلیه کردند. 
مهاجمین شاید به تصور این که او فرمانده پاسداران استـ  زیرا 
تنها او نشاني از سپاهي بودن داشت ـ تا ماه ها بعد در زندان 

تحت شکنجه اش قرار دادند.
همزمان با تاریکي شب و قبل از این که مهاجمین موفق 
شوند کشتار وسیعي از مدافعان انقالب اسالمي بر جاي بگذارند، 
فرماندهي عملیات )بروجردي( نفرات خود را به استانداري فرا 
خواند و جنگ در نیمه راه رسیدن به باشگاه افسران متوقف شد.
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7 فصل هفتم
در 9 اردیبهشت 1359، قرار شد حملۀ دیگری از دو محور 
انجام شود. در محور پادگان، رزمندگان اسالم که طي دو روز 
قبل، از شهرهاي استان اصفهان اعزام شده بودند، همچنین 
نیروهاي اعزامي از تهران، براي ادامۀ عملیات تا باشگاه افسران 
آماده شدند. قبل از حرکت ستون، تالش  شد قسمتي از موانع 

سر راه برچیده و مسیر حرکت ستون تسهیل شود.
»صبح با هدف اشغال دو ساختمان مهم، به سمت شهر 
حرکت کردیم. نزدیک شهر، از طرف گلدسته هاي مسجد به 
سمت ما تیراندازی  شد. در همین زمان، ماشیني که کرمي و 
چهار نفر دیگر از سپاه مبارکه در آن بودند، به علت نقص فني 
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از حرکت باز  ایستاد. همۀ بچه ها که یازده نفر سپاهي و دو نفر 
ارتشي بودند، از ماشین پیاده  شدند. ماشین که مهمات زیادي 
در آن بود، با آر.پي.جي مورد اصابت قرار گرفت و سوخت. 
ستون به حرکت ادامه د اد، ولی هیچ کس در آن گرد و غبار 
درگیري ها، متوجه آن ها نشد. آن سیزده نفر تنها  ماندند و با 
اتمام مهمات شان و هجمۀ زیاد آتش از هر طرف، توسط اسلحه 
و نارنجک، به خصوص از پشت بام ها، همگي مجروح و بي جان 
در گوشۀ خیابان  افتادند. پس از آرام شدن منطقۀ درگیري، 
نیروهاي جدایي طلب با زدن تیر خالص، همۀ این سیزده نفر را 

به شهادت  رساندند.«1  
نقاط  به  رسیدن  پیشروی،  برای  محور  از سه  دیگر،  بار 
مرکزی و حساس شهر و همچنین نجات محاصره شدگان در 

باشگاه افسران طرح ریزي شد:
1.تپه هاي حسن آباد )و در ادامه( به سمت مسجد شریف آباد

2.تپۀ اهلل اکبر به طرف سیلو، براي بستن جادۀ صلوات آباد و 
با هدف تصرف سیلو 

3. در امتداد خیابان )بلوار پاسداران( 

1. به نقل از برادر جانباز رضایي. بنگرید به: در مسیر شهادت، احمد كرمی، نشر 
محبان، 1386، صص 44 ـ 43
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»چند عملیات شد که ناموفق بود. از دیدگاه به )سمت( 
بیمارستان توحید، چون آن ها )مهاجمین( در جنگل کمین 
کرده بودند، بچه ها توي کمین افتادند. فکر کنم زیر بیست 
نفر جنازه هاي بچه ها را نتوانستیم برگردانیم. بعد از چند روز، 
خودم با داریوش چاپاري رفتم، دیدم که سگ ها تمام گوشت 
بدن  بچه ها را جویده بودند. ولي آرم سپاه را خیر. اسکلت بچه ها 
و استخوان هاي سفید پاهاي شان باقي مانده بود. من آن شب 
تا صبح گریه کردم و به درگاه خدا استغاثه کردم که چرا باید 
بهترین جوانان مؤمن را ضدانقالبیون کافر این گونه بکشند.«1  

یکی از نقاط حساس و کلیدی، تپه های اهلل اکبر بود. این 
تپه ها روی فرودگاه اشراف داشتند و ضدانقالب با استقرار بر 
روی آن ها، رفت وآمدها را در فرودگاه سنندج تحت کنترل 

داشت.
علی موحددانش برای انجام این عملیات اعالم آمادگی کرد. 
در جریان پیشروي پاسداران تا میدان اقبال )آزادي(، 12 نفر 
شهید و هفت نفر مجروح شدند. سرانجام رزمندگان سپاه هاي 
تهران، ارومیه و اصفهان، طي زد و خوردهاي متوالي که با دست 
به دست شدن مواضع توأم بود، وجب به وجب پیشروي کردند. 

1. مصاحبۀ نگارنده با سیدیحیی)رحیم( صفوي، 1386/6/29
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استقرار نیروهاي سپاه تهران و ارومیه در ارتفاع اهلل اکبر )منبع 
آب یا توس نوذر( و حضور پاسداران اعزامي از استان اصفهان 
تپه هاي  بر  آنان  تسلط  و  اقبال  میدان  نزدیکي  در  تهران  و 
حسن آباد، اتفاق مهمي بود که با مرارت  زیاد و از خودگذشتگی 

آن ها به دست آمد.
»برادر داریوش)چاپاری( گفت: »مي خواهیم تپه منبع آب و 

بیمارستان را بگیریم.«
خوشبختانه بدون درگیري تپه را گرفتند و اجساد شهدایي 
که حدود 7 نفر بودند و آن جا شهید شده بودند، تخلیه گردید. 
سپس یک نیروي 100 نفري جهت محافظت تپه، از گروه 
ارومیه به آن جا اعزام داشتیم. چون هنگام غروب بود و این 
گروه هم آموزش زیاد نداشت، فرمانده گروه مرتب پشت بیسیم 
اظهار مي داشت که براي ما نیرو و مهمات بفرستید، به کمک 
ما بشتابید، ما را تقویت کنید، وگرنه ما تپه را رها خواهیم کرد. 
تعدادي تک تیرانداز از عناصر ضدانقالب به سوي آن ها تیراندازي 
مي کردند. تا صبح، اطراف تپه را با گلوله هاي روشن  کننده زیر 

آتش گرفتیم تا روز بعد تحکیم موضع نماییم.«1 

1. امیر سرتیپ سیدحسام هاشمي. بنگرید به: عملیات آزادسازي سنندج و گردنۀ صلوات آباد، 
اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و همرزمان، ص 146
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فرمانده گروه پاسداران ارومیه که از جمله سپاهیان آموزش 
دیده و مجرب بود، ماجرا را این گونه بازگو مي کند: 

»آقارحیم )صفوی( آمد داخل مقر ما و گفت: »حمید کو؟« 
گفتم جلسه اي داشت، قرار شد بعداً بیاید. گفت به من نیرو 

بدهید تا من بفرستم داخل شهر. 
یک گروه 30 نفره را جدا کردم و تحویل او دادم. آقارحیم به خود 
من گفت: »سریع بچه ها را ببر به سمت بیمارستان قانع )توحید(.« 
من گفتم باید اول منطقه را شناسایي بکنم. تا این را گفتم، 

پرسید: »شما چه کاره هستي؟« 
گفتم: »مسؤول عملیات سپاه ارومیه.« 

من، آقارحیم و آقاي محمودي و دو نفر دیگر رفتیم براي 
شناسایي. رسیدیم به یک رودخانه و پلي که قبل از ما، از روي 
پل بچه ها را زده بودند. آن جا درگیر شدیم و تیراندازي شروع 
شد. کمي که اوضاع آرام شد و آن ها به زاغه هایشان رفتند، به 

آقا رحیم گفتم: »برمي گردیم، نیروهایمان را مي آوریم.« 
قانع  بیمارستان  سمت  به  آوردم  موقع  همان  را  نیروها 
)توحید(. آن ها اول از هر طرف شلیک مي کردند، ولي وقتي 
دیدند ما هم محکم به طرف شان تیراندازي مي کنیم، رفتند 
داخل خانه ها و سنگرهایشان. تا جایي که ذهنم یاري مي کند، 
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هنوز تکه هایي از بدن بچه هاي خودمان که قبالً عمل کرده 
بودند، آن جا حوالي پل بود. 

مانندي  رودخانه  مسیل  یک  روي  و  ماشین رو  پل،  این 
با ما بودند. تا  بود. دو سه تا از پیشمرگ هاي مسلمان هم 
بیمارستان قانع )توحید( رفتیم و آن جا مستقر شدیم. درگیري 
ما با ضدانقالب فقط همان اول بود. بچه ها بدون درگیري تا 
بیمارستان رفتند، ولي از زمان استقرار به بعد، درگیري ها شروع 
شد. گاه گاهي از این بچه ها را مي فرستادیم براي شهر، ولي فقط 
پاسداران ارومیه در بیمارستان بودند. حمیدآقا )باکری( وقتي 
ما مستقر شده بودیم، به بیمارستان آمدند )13 اردیبهشت( و 

به ما ملحق شدند.«1 
سرانجام در دوازدهمین روز از اردیبهشت 1359، پاسداران 
اعزامي از ارومیه با حمله به تپۀ اهلل اکبر، به طور کامل منبع آب 
را تصرف کردند. با استقرار این نیروها، تقریباً نیمۀ جنوبي شهر 
تأمین شد. از طرفي، مسیر پرواز و فرود هواپیما به فرودگاه 
سنندج از امنیت بیشتري برخوردار گردید و فرودگاه نیز از 

لحاظ امنیتي تأمین شد.
محور دیگر، عملیات بر روی تپۀ شهدا بود.

1. مصاحبۀ نگارنده با مهدی بخشي، 1386/12/24
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»قرار بود دو ساعت بعد از ما، آقارحیم کمک بفرستد که دو 
ساعت شد چهار ساعت، ولی آن ها هنوز نیامده  بودند. با بچه ها 
صحبت کردیم که ما حداقل بیست نفر باید برویم و این تپه 
را بگیریم. ما ساعت یک رسیدیم روی تپه و تا ساعت سه ونیم 
چهار بعدازظهر صبر کردیم. دیدیم از کنار تپه، دموکرات ها 
دارند می آیند باال. تعدادشان هم زیاد بود. جوری قرار گرفته 
بودیم که اصالً سرمان را نمی توانستیم بیاوریم باال. بچه ها هم 

دلهره و وحشت داشتند از این که نتوانند تپه را حفظ کنند. 
از سینه کش که می رفتیم باال، اول شاه میرزالو تیر خورد. 
بعد حبیب اهلل سعیدی. یک دفعه همه دیدیم حاج علی )موحد( 
خوابید و از هر طرف به سمت او شلیک می کنند. گفتم البد 
شهید شده. خواستم بروم به سمتش. محمدحسین فرزه گفت 

نه به جان عزیز! نمی گذارم، خودم باید بروم. 
از سنگر پرید بیرون. تیر بود که به طرفش می آمد. مارپیچ 
رفت پیش بچه هایی که جلوتر بودند. بعد از نیم ساعت، حاج علی 
بدون کوچکترین حرکتی بلند شد و فرار کرد رفت باال. انگار 
از عقب هم چشم داشت. همین که دید مشغول محمد حسین 
فرزه شدند، رفت باال. ما یک روحیۀ دیگری گرفتیم. تقریباً در 
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این سه چهار ساعت، احمد آقداشی که جایش خیلی بد بود، 
آمد بیاید به سمت سنگر ما. یک قدمی سنگر که رسید، گفت 
عزیز جا باز کن، آمدم. با این که کف زمین خوابیده بود و می آمد، 
تیر زدند درست توی پیشانی اش. حمید باقری کمی عقب تر از 
او بود. آمد بیاید کمک احمد، هر جفت پاهایش را با تیر زدند. 
دعوتی که با حمید باقری و سعیدی خیلی رفیق بود، رفت 

حمید را بیاورد داخل سنگر؛ خودش تیر خورد و شهید شد. 
محمدحسین فرزه برگشت و آمد داخل سنگر ما. با بیسیم 
تماس گرفتیم. فقط حاج علی موحد زنده مانده بود و من و 
آهنگران و شفیعی و مجدی. از الی یک کیسه شن، دیدم 
بیست سی نفر دارند می آیند باال. بچه هاي ما هم مي دیدند 
که چه بالیي سر ما دارد مي آید. مي خواستیم بیایم پایین، 
راهي نبود. یک تکه، خودمان را پرت کردیم و آن جا من چنان 
افتادم پایین که دیسک کمر گرفتم. اتفاقاً حیدرزاده که خودش 
بیسیم چي بود، گرا مي داد که یک متر این ور، دو متر آن ور 
و توپخانه هم درست مي زد وسط خودمان. اصالً من وقتي 
برگشتم عقب، یک اورکت تنم بود که تمام جاهایش سوراخ 

سوراخ شده بود، موهاي سرم انگار ریخته بود! 
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به  باقری  باال قل دادم که  از  را  از مجروحین  تا  دو سه 
سنگ های قبرستان گیر کرد. حاج علی )موحد( بین دو تا تپه 
خوابیده بود که به طرفش آمدند، تیر خالص به او بزنند. فکر 
کردند شهید شده، نزدند، نیم ساعت سه ربع بعد، او هم قل 
خورد، از شیار آمد پایین. حاج علی هنوز پایین نرسیده بود، داخل 
خانه های بین ما و یک ارتفاع روبه روی مان، تعدادی آدم دیدیم. 
فکر کردیم دموکرات ها هستند. خواستیم برگردیم. آن ها گفتند 
بیایید، ماییم. دیدیم بچه های اصفهان هستند که می خواستند 
بیایند کمک ما. یکی شان تیر خورده بود. تیراندازی هم آن قدر 
زیاد بود، نتوانسته بودند بیایند باال. همه داخل یک خانه پنهان 
شده بودند. همه ریختند اطراف ما. یک نفر تکه ای از پیراهن ما 

را کند که می گفت: »معجزۀ خدا را در این جا دیدیم.«
علي موحد هنوز نیامده بود پیش ما. خدا شاهد است در 
آن جا دیدم که حاج علی، دانه دانه بچه های زخمی را می رفت 
می گذاشت روی دوشش و می آورد پایین. روی تپه که سر را 
می آوردی باال، گیج گاه را می زدند، این از شهامت، شجاعت و 
ایمان حاج علی بود. یکی از بچه ها، مجید حسنی بود، هیکل 
درشتی داشت. هجده یا نوزده سالش بود. او را هم که سالم 
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مانده بود، گذاشت روی کولش و آورد پایین. حمید باقری را 
همین که داشت می آورد پایین، خودش افتاد و از دستش در 

رفت. 
رفت سراغ بیسیم چی مان که دیگر شهید شده بود. گفت 
بیسیم دست آن ها بیفتد ناجور است. بیسیم را برداشت و آورد 
پایین. بقیۀ جنازه ها ماندند باال که سه روز بعد آن ها را آوردیم 

پایین.«1 
نورعلی شوشتری مسؤول پاسداران مشهد حاضر در صحنه 

می گوید:
»رسیدیم به شریف آباد )تپۀ شهدا ، حسن آباد(. یک باره از 
چهار طرف ما را رگبار بستند. حاال ما هم تازه آمده بودیم و هیچ 
نمی دانستیم کجا هستیم؛ دشمن کجاست، خودی کجاست. 
آمدیم پایین و این طرف و آن طرف را گشتیم. یک مرتبه 
علی موحد را دیدیم. حدود هفده هجده نفر از بچه ها شهید 
و یا مجروح شده بودند. ایثارهای خیلی باالیی در آن جا دیده 
می شد. یکی از بچه ها دو تا مجروح و یک شهید و یک بیسیم 
و اسلحه اش را در زیر آن همه تیر، یکی یکی بغل می کرد و از 

1. تلفیقی از مصاحبۀ نگارنده و مصاحبۀ حجت االسالم فخرزاده با عزیز محمدی
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باال تا پایین شریف آباد قل می خورد می آمد پایین؛ بدون این که 
آن ها را بیندازد.«1  

محور  سه  در  چه  اگر  خونین،  درگیري هاي  ادامۀ  در 
باشگاه افسران، تپۀ اهلل اکبر و اطراف تپه هاي رادیو و تلویزیون 
)شریف آباد و حسن آباد( پیکر پاسداران شهید بر جاي ماند، 
اما در آن سوي جبهه، حرکت رزمندگان سپاه تهران در تپۀ 
شهدا و حفظ موقعیت و تبادل آتش پاسداران همدان و قروه 
در محور دهگالن و گردنۀ صلوات آباد، سران مهاجمین را به 
اعالم  اطالعیه ای  در ساعت 23 طي  آن ها  انداخت.  وحشت 

آتش بس کردند.
تعدادي از پاسداران اعزامي از شهرهاي گلپایگان، مبارکه و 
اصفهان در سه راهي مردوخ تا سه راه شهدا به شهادت رسیده 
بودند. بنا به قول شاهدان، آن ها توسط عوامل مسلح گروه ها 
مدفون گردیده بودند. پیکرهای تخلیه نشدۀ افراد گروهان علی 
موحددانش از گردان دوم سپاه تهران در تپه های شریف آباد و 

حسن آباد از اهمیت بیشتری برخوردار بود.
»مصطفي دعوتي از پشت تیر خورده بود. ما رفتیم باالي 

1. نورعلی شوشتری، سند شمارۀ 31065، مركز اسناد دفاع مقدس سپاه
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سرش و شکمش را جمع وجور کردیم تا منتقلش کنیم به عقب 
براي کفن و دفن، از داخل شکمش گیاه در آوردیم. چون چند 

روزي که در آن جا مستقر شده بودیم، گیاه مي خوردیم.«1 
در مهم ترین اقدام، اجساد 35 شهید پاسدار و ارتشي در 
سنندج پیدا شد. اجساد این شهدا که از بیمارستان شهداي 
سنندج، توسط گروه هاي مسلح به گورستان روبه روي سالن 
تختي این شهر برده و آن ها را به طور منظم در گودالي دفن 

کرده بودند، به فرودگاه سنندج انتقال داده شدند.
 

1. مصاحبۀ نگارنده با صادق معصومي، 1386/2/22
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8 فصل هشتم
در ادامۀ پي گیري هاي مستمر محمد بروجردي مبني  بر اعزام 
واحدهاي ضدچریک و مجرب از تهران و ستاد عملیات غرب 
کشور، در 16 اردیبهشت 1359، عالوه بر اعزام یک گردان 
از پاسداران استان کرمانشاه، در تهران نیز یک گروه کوچک 
به  تجهیزات همراه شان  و  انتقال خود  مهیاي  نفري  دوازده 
سنندج شدند. این گروه، اگر چه کوچک بود، اما از زبده ترین 
رزمندگان در به کارگیري ادوات نظامي و نیز مسلسل کالیبر50 
شهرت یافته بودند. هفت عضو این گروه از نظامیاني بودند که 
قبل از به ثمر رسیدن انقالب اسالمي، با انقالبیون مسلمان 
همچون شهید محمد منتظري ارتباط برقرار کرده و در سطوح 

میاني ارتش شاه، فعالیت داشتند. 



76  سنندج

زنده  و  نیروها مي روند  بودند که در سنندج  زده  »زنگ 
برنمي گردند. همه چیز با خودمان همراه بردیم. سه قبضه 
خمپاره 120 و مهمات آن را در حدي آوردیم که دیگر شهر را 
آزاد بکنیم، )چون( ما با لشکر 28 هیچ رابطه اي نداشتیم. اصاًل 
خمپاره 120، تا زماني که ما نیامده بودیم، وجود نداشت. مجهز 
و خودکفا آمدیم. رسیدیم سنندج و تعداد زیادي مجروح را 
دیدم که در فرودگاه بودند. جویاي بچه هاي سپاه شدم؛ چون 

غیر از این ها به کسي اعتماد نمي کردم. 
بچه هاي سپاه در فرودگاه کم بودند. به یکي از آن ها گفتم از 
تهران آمده ام، وضعیت چطور است؟ پرسیدند براي چه کاري؟ 
وقتي بار را خالي  کردیم، با دیدن خمپاره ها و پنج شش تا 
کالیبر 50 به وجد آمدند. آن ها ما را به سمت دیدگاه راهنمایي 

کردند.«1 
تا  اطراف شهر تالش می کردند  در  نیروها  همچنان که 
ضدانقالبیون را عقب برانند، در محورهای دورتر نیز نیروهایی 
آمادۀ حرکت بودند. در محور صلوات آباد نیروهایی آمادۀ عملیات 
شده بودند و کم کم روز عملیات فرا رسید. دیگر همه چیز مهیا 

1. سیدعلی اكبر مصطفوي، اسناد اختصاصي، بایگاني شخصي
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شده بود. با باز شدن این محور، نیروها می توانستند سنندج را 
آزاد کنند.

پس از چند روز انتظار، علي صیادشیرازي موفق شد بین 
سپاه و ارتش هماهنگي به عمل آورده، عملیات وحدت در 
ساعت 8 صبح 17 اردیبهشت 1359 از جادۀ قدیم دهگالن 

ـ صلوات آباد آغاز  شد. 
گروه هاي اشرار در حدود 150 نفر در گردنۀ صلوات آباد 
را  ـ سنندج  نقاط جادۀ دهگالن  از  بعضي  و  موضع گرفته 

مین گذاري کرده بودند.
تند  پیچ هاي  که  محل هایي  از  ستون،  حرکت  »هنگام 
داشت، از سوي دشمن به سمت ما تیراندازي  شد که تعدادي از 
نیروها نیز مجروح شدند. ما از گردنۀ  صلوات آباد با درگیري هاي 
محدود و کم حجم عبور کردیم. سنگرها و ارتفاعات را به کمک 
سنندج  به سمت  و  کرده  پاکسازي  همدان  سپاه  بچه هاي 

پیشروي نمودیم.«1  
علي  که  گروهي  و  همدان  سپاه  نیروهاي  بر  عالوه 

1. گلعلی بابایی، من و علی و جنگ، از الوند تا قراویز، مصاحبۀ اختصاصي با نادر 
یزدان پناه، ص 333
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موحددانش در آن سوي گردنه به حرکت در مي آورد، پاسداران 
و پیشمرگان مسلمان کرد از شهر قروه نیز در ادامۀ فعالیت هاي 
خود طي روزهاي قبل، در عملیات مشارکت داشتند. هشت 
فروند هلي کوپترهاي هوانیروز که نقش اساسي در حمله را 
به عهده داشتند، به مدد دو خلبان انقالبي ارتش، شیرودي و 

کشوري به پرواز درآمدند. 
»حدود ساعت 9 صبح 17 اردیبهشت، عملیات هلي برن 
14 گروه رزمي روي گردنۀ صلوات آباد آغاز شد. در مدتي کمتر 
از 2 ساعت، هلي برن به اتمام رسید. در قسمت شمالي و جنوب 
جادۀ قدیم سنندج به محور صلوات آباد، دو ارتفاع وجود دارد. 
ارتفاع جنوبي حالت کله قندي دارد و ارتفاع شمالي به صورت 
یک تیغۀ افقي کشیده شده است. از آن جا که شناسایي نزدیک 
از محل نداشتیم، نمي دانستیم عبور از آن تیغه به چه ترتیب 
باید صورت گیرد، ولي ما در این قسمت مي بایست هلي برن 
مي کردیم و عملیات را به طرف مدخل گردنه آغاز مي نمودیم. 
14 گروه با هلي برن در قسمت شمالي مدخل گردنه پیاده 

شدند. بدین ترتیب، عملیات را آغاز کردیم. 
برادران سپاه براي پیشروي عجله مي کردند، پرسنل ارتش 
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سعي داشتند با صبر و حوصله و با رعایت اصول تأمین نظامي 
پیش بروند، بعضي از سربازان نیز داراي انگیزۀ الزم نبودند. از 
طرفي برقراري انضباط 13 یا 14 دستگاه بیسیم، میسر نبود. 
مسلماً در این گونه مواقع، فرماندهي و هدایت عملیات، مشکل 

و زمان عملیات، طوالني مي گردد.
دقایقي بعد، به حساس ترین نقطۀ مشرف به گردنۀ صلوات آباد 
رسیدیم. گروه ها از روي تیغۀ کوه کوژه به طرف مدخل گردنه 
پیشروي کردند. در همین موقع، دو نفر از برادران مخلص و 
متعهد به نام هاي شاه حسیني و جعفري در اثر اصابت گلولۀ 
ضدانقالب شهید شدند. پس از شهادت آن برادران بزرگوار، 
نیروهاي خودي زمین گیر گردیدند. علت را سؤال کردم، پاسخ 

دادند: »هر کس جلو برود، تیر مي خورد.« 
به ناچار خودم جلو افتادم و پیش رفتم، بقیه نیز به پیشروي 
ادامه دادند. براي ادامۀ عملیات، تصمیم گرفتم جلو بروم و 
راه را باز کنم که ناگهان گلوله هایي به طرفم شلیک شد. از 
سنگریزه هایي که در اثر اصابت گلوله به کوه به صورتم پاشید، 
فهمیدم گلوله در نزدیکي من به کوه خورده است. تصمیم گرفتم 
از سمت دیگر تیغه بروم، اما متوجه شدم که آن تیغه درست 
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در دید و تیر مستقیم دشمن قرار دارد و با تفنگ دوربین دار و 
تراکم آتش و دقت زیاد، از دو ردیف سنگر که در قله احداث 

کرده اند، ما را زیر آتش گرفته و راه را بسته اند. 
مشغول باز کردن راه بودم که یکي از برادران درجه دار ارتش 
با گفتن یاعلي از جا برخاست و به طرف دشمن حرکت کرد، اما 
گلوله اي به پایش خورد و مجروح گردید. با مشاهدۀ آن صحنه، 
پرسنل تحریک شدند و دیگر کسي نترسید و همه از آن جا 
عبور کردند و به طرف دشمن رفتند. من نیز آتش توپخانۀ 
155 میلی متری را که قبالً تنظیم کرده بودم، به سوي مدخل 

گردنه هدایت کردم. 
در این هنگام، از بیسیم شنیدیم که یک گروه از برادران 
سپاهي زیر آتش توپخانۀ ما قرار گرفته اند. پس از بررسي، 
مشخص گردید آن گروه ضدانقالب را دور زده و با این کار، آنان 
را در محاصرۀ نیروهاي خودي در آورده اند. ضدانقالب وقتي 
متوجه شد، به سرعت اقدام به عقب نشیني کرد و ما توانستیم 
به ارتفاع مشرف به گردنۀ صلوات آباد برسیم و با موفقیت گردنه 
را از دست ضدانقالب گرفته و تأمین مدخل گردنه را برقرار 
نماییم. عملیات تا عصر آن روز ادامه پیدا کرد. عالوه بر 2 شهید، 

7 نفر مجروح نیز از سپاه و ارتش داشتیم.«1  
1. شهید علي صیاد شیرازي. بنگرید به: عملیات آزادسازي سنندج و گردنۀ صلوات آباد، 
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یکی از رزمندگان استان همدان، ماوقع را چنین روایت می کند:
»به نوبت به طرف دشمن تیراندازي مي کردیم، اما یک بار 
که شاه حسیني سرش را براي تیراندازي باال آورد، همان لحظه 
مورد اصابت تیر دشمن قرار گرفت و دیگر حرکتي از او مشاهده 
نشد. دیدم شاه حسیني سرش پایین افتاد و از سر و پیشاني  و 
گلویش خون مي آید. یک مقدار خودم را به طرفش کشیدم تا 
صدایي بشنوم. چند کلمه با من صحبت کرد. سفارشش این بود 

که مواظب باشید و بروید جلو، دیگر تمام شده است! 
این برادر بزرگوار، قبل از شهادتش، سفارش دیگري هم 
در رابطه با یکي از فرزندانش داشت. پس از آن مکالمۀ کوتاه، 
دیگر سخني نگفت. به طرف جلو حرکت کردیم. هر لحظه 
عقب نشیني دشمن و شلوغي ده صلوات آباد را به چشم خود 
مي دیدم. آخرین مقاومت دشمن نیز در تنگه، شکسته شد.«1 

 

اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و همرزمان، ص 101
1. سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی. بنگرید به: عملیات آزادسازي سنندج و گردنۀ صلوات آباد، 

اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و همرزمان، ص 143
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9 فصل نهم
»داریوش چاپاري )از پیشمرگان کرد( خانه هاي تیمي آن ها را 
در شهر مي دانست. او یک حالت تنوع و روحیه شده بود براي 
بچه ها، چون آر.پي. جي را که برمي داشت مي زد، ما مي دیدیم 
که یک ساختمان مي رفت روي هوا و مي دیدیم که دموکرات ها 
چه طوري از آن جا فرار مي کردند. گاهي اوقات، او به خاطر 
این که کر نشود، وقتي آر.پي.جي مي زد، زوزه )فریاد بلند( 
مي کشید. جوري شده  بود که مي آمد یک روبه رویي مي ایستاد 
و فقط زوزه مي کشید و آر.پي .جي نمي زد. بعد مي دیدیم یک 
عده از دموکرات ها دارند از یک ساختماني فرار مي کنند که 
نکند االن یک آر.پي .جي بیاید بخورد توي خانه. او صدایش 
هم خیلي خوب بود و چون منطقه خلوت شده  بود و بچه ها 
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هم به خاطر این که دشمن متوجه شود، صدایشان درنمي آمد، 
زوزه اي خیلي بلند مي کشید.«1 

راه  یعني  ارتباطي خود  راه  تنها  از  که  گروه هاي مسلح 
کوهستان تغذیه و پشتیباني مي شدند، از لحاظ مهمات در 
به روز کاهش  تیراندازي آن ها روز  مضیقه داشتند و تعداد 

می  یافت.
در جبهۀ صلوات آباد، عملیات وحدت در 18 اردیبهشت 
1359 ادامه پیدا کرد و نیروهاي سپاهي و ارتشي، با راهنمایي 
پیشمرگان مسلمان کرد، مرحلۀ تکمیل محاصرۀ شهر را آغاز 
نمودند. نیروها که شب سردي را پشت سر گذاشتند، ساعت 8 

صبح به سمت سنندج حرکت  کردند.
علي صیاد شیرازي، این لحظات را چنین بازگو مي کند:

 »پس از این که مسؤولیت منطقۀ آزاد شده را به تعدادي از 
نیروهاي خودي سپردیم، با بقیۀ نیروها آمادۀ حرکت به سمت 
سنندج شدیم. خوِد من در نفربر جلو سوار شدم تا خیال شان 
راحت باشد. بچه هاي داوطلب سپاه همدان، سوار وانت هاي 
سیمرغ شدند و جلو رفتند که جلودار باشند. با سرعت توانستیم 

1. مصاحبۀ نگارنده با عزیز محمدي، 1387/10/9
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این هفت هشت ده کیلومتر را از گردنۀ صلوات آباد تا سیلوي 
ورودي سنندج بیاییم. اما آمدني با قدرت. یعني با تانک و نفربر 
و این چیزها که اثر رواني خوبي در منطقه داشت. دور تا دور 

شهر سنندج بسته شد و ضدانقالب به تله افتاد.«1  
فرمانده پاسداران همدان، ضمن تأیید عدم درگیر شدن با 
مهاجمین، علت آن را ضربۀ قاطع در روز قبل برمي شمارد که 
باعث شد »در طول مسیر، نیروي چنداني برایمان مزاحمت 
ایجاد نکند و بدین ترتیب بچه هاي سپاه همدان رفتند در سیلو 
مستقر شدند. یعني در حقیقت، در ساختمان سیلو، بچه هاي 
سپاه همدان مستقر شدند و در حاشیۀ شمالي آن نیروهاي 

تیپ 3 چادر ها را برپا کردند و مستقر شدند.«2 
با استقرار  این ستون در مسیر پیشروي خود،  سرانجام 
حدود دو گردان از تیپ 3 زرهي و حدود 150 نفر پیشمرگان 
مسلمان کرد و پاسداران همدان در سیلو و پل قشالق، کمربند 

امنیتي شهر را تکمیل کردند. 
»جهت بررسي طرح هاي آتي و در حال اقدام، به خصوص 

1. ناگفته های جنگ، صص 47ـ  46
2. گلعلی بابایی، من و علی و جنگ، از الوند تا قراویز، مصاحبۀ اختصاصي با سعید 

طایفه نوروزي، ص 34، 86/4/7
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دربارۀ نحوۀ خنثي کردن گلوله باران و عقب راندن نیروهاي 
شریف آباد،  و  حسن آباد  اطراف  از  سیاسي  گروه هاي  مسلح 
به برادر رحیم صفوي گفتم: »برویم از قسمت بین پادگان و 
فرودگاه ـ از جنوب غربي شهر و دامنه هاي کوه آبیدر ـ شروع 
به پاکسازي کنیم.« شبانه فرم هایي تکثیر کردیم؛ براي این که 
وارد شهر که شدیم، بین مردم عادي و ضدانقالب فرق باشد.«1  
ضدانقالب منتظر ضربۀ آخر بود. شهر در آستانۀ آزادی بود.

»براي به حداقل رساندن تلفات و پرهیز از درگیري قطعي 
با ضدانقالب، به نظرم رسید که قدرت آتش تیپ را به نمایش 
بگذارم. براي این کار، به گردان توپخانۀ مستقر در باالي گردنۀ 
صلوات آباد دستور دادم در آغاز تاریکي شب، باالي قرارگاه تیپ 
مبادرت به تمرکز آتش با گلوله هاي منور کند که این دستور 
اجرا شد. این کار موجب هراس شدید ضدانقالب و در نتیجه 

فرار حدود 90 درصد آنان، در همان شب گردید«2 
با این که رزمندگان از هر سو سنندج را در محاصرۀ خود 

1. ناگفته هاي جنگ، صص 47ـ  46
گردنۀ  و  سنندج  آزادسازي  عملیات  به:  بنگرید  بدری.  محمود  سرتیپ  امیر   .2
صلوات آباد، اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و 

همرزمان، ص 109



86  سنندج

داشتند و بسیاری از ضدانقالبیون فراری شده بودند، نیروهایی 
که در باشگاه افسران بودند، برای ورود مدافعان لحظه شماری 

می کردند.
»باشگاه افسران همچنان در محاصرۀ ضدانقالب قرار دارد، 
تیراندازي از هر طرف به سوي باشگاه صورت مي گیرد. از لحاظ 

آب و غذا به شدت رزمندگان در تنگنا قرار گرفته اند.«1  
یکي از محاصره شدگان، از یکی از آخرین حمالت ضدانقالب 

به سمت باشگاه، این گونه یاد می کند: 
»48 ساعت تمام از طریق بلندگو مي گفتند اگر تسلیم 
نشوید، رأس ساعت 4 صبح روز جمعه، با یک حملۀ نهایي، 
باشگاه را مي گیریم و تمام تان را مي کشیم. این تهدیدها از سوي 
بچه ها جدي گرفته نمي شد و اکثراً مي گفتند این یکي هم 
مثل تهدیدهاي قبلي شان است، آن ها جرأت حملۀ مستقیم به 

باشگاه را ندارند. 
همین اعتقاد برادران سبب شد که هیچ گونه پیش بیني و 
پیشگیري براي حملۀ احتمالي ضدانقالب صورت نگیرد و آن 

1. پایان نامۀ فوق لیسانس مدیریت دفاعي تحت عنوان بررسي عوامل موفقیت در 
عملیات سنندج، ص 70
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شب هم به جز نگهبان ها، بقیۀ افراد همگي خوابیدند. اما من با 
این که قلباً اطمینان چنداني نداشتم که حمله اي انجام بگیرد، 
ولي محض احتیاط هم که شده، بیدار نشستم و منتظر. آن 
شب از مهتاب خبري نبود و تاریکي  هوا امکان دیدي بیش از 
چهار پنج متر را نمي داد. طبق حساب هایي که کرده بودم، به 
خاطر وجود دیوار در سه طرف باشگاه، ضدانقالب در صورت 
حمله، فقط از جانب ضلع غربي و توسط در ورودي بود که 

مي توانست نفوذ کند. 
به نگهبان هاي همین ضلع تذکر دادم که بیشتر مراقب 
باشند و خودم هم در انتهاي ضلع جنوبي ساختمان و در کانالي 
که از قبل کنده شده بود، سنگر گرفته بودم تا اگر دشمن یورش 
آورد و داخل شد و خواست ساختمان را دور بزند، مانع بشوم. 
همچنان به چگونگي حمله و شیوه هاي ممکن براي دفاع فکر 
مي کردم که ناگهان صداي انفجاري در بیرون توجه ام را جلب 
کرد و متعاقب آن، چیزي با صفیري کر کننده از باالي سرم 
عبور کرد و در برخورد با ساختمان باشگاه، با صداي مهیبي 

منفجر شد. 
کمي گیج شده بودم، ولي حدسم درست بود. داشتند با 
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آر.پي.جي مي زدند، اما نه از ضلع غربي، بلکه از ضلع جنوبي. 
تعجب و حیرت من از این عمل دشمن، با شلیک دومین 
موشک از جانب آنان، پایان پذیرفت و فهمیدم که نقشه چیست 
و دومین موشک بر دیوار جنوبي باشگاه نشست و آن را خراب 
کرد و این فروریختگي معبر خوبي بود براي ورود ضدانقالب از 

نقطه اي که نیروي چنداني براي دفاع در آن جا نداشتیم. 
همزمان با شلیک آر.پي .جي  ها، تیراندازي شدید و عجیبي 
از دور تا دور باشگاه به داخل آغاز شده بود و فرصت اندیشیدن 
را نمي داد. در هر صورت، غفلت جایز نبود و براي درهم ریختن 
نقشۀ آن ها بر روي فروریختگي دیوار، آتش گشودم و در همان 

حال، با فریاد بچه ها را صدا زدم. 
به  موشک ها  اصابت  از  که  بچه ها  دقیقه،  چند  از  پس 
ساختمان به یک باره از خواب پریده و سراسیمه بیرون آمده 
بودند، چند نفرشان به یاري ام آمدند و بالفاصله آن ها را واداشتم 
که بدون لحظه اي وقفه، آن شکاف دیوار را زیر آتش بگیرند و 
خودم هم براي کنترل بیشتر اوضاع، به ضلع غربي رفتم و یک 
نفر را هم که در راه دیده بودم، مأمور کردم که به آن دو نفر 

مهمات برساند. 
خبر  ولي  داشت،  ادامه  شدت  به  ضدانقالب  تیراندازي 
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نداشتند که تمام نقشه شان خنثي شده و دارند بیهوده تالش 
مي کنند. درگیري تا روشن شدن هوا شدت خودش را حفظ 
کرد و در آن موقع، کم کم آرام و سپس متوقف شد. دشمن در 
حملۀ نهایي اش هم شکست خورد. ما گرچه سه نفر زخمي 
داده بودیم، اما از پیروزي بزرگ مان شادمان بوده و به یکدیگر 

تبریک مي گفتیم.
صبح رفتم و جاي آر.پي .جي  که شب قبل بر باالي سرم، 
به ساختمان باشگاه اصابت کرده بود را دیدم، ولي هر جوري 
حساب کردم، خارق العاده بود که آن موشک آن جا بخورد و من 
هم در آن فاصله در زیرش باشم و نه موشک به من بخورد و نه 

من به موشک بخورم!«1  
سیدرحیم صفوي، در گزارشي تحت عنوان اوضاع سنندج 
که براي مرکز فرماندهي )تهران( ارسال کرد، از شکست آخرین 

مقاومت هاي جدایي طلبان خبر داد:
خوب  بچه ها  روحیۀ  هستیم.  پیشروي  حال  در  »فعالً 
است و راه زمیني از طریق همدان به سنندج باز شده است 
و پست هاي کنترل و بازرسي توسط سپاه دایر شده و از نظر 

1. لحظه هاي یک پاسدار، صص 49ـ  48
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نیروي ورزیدۀ باایمان، پاسدار و اسلحه و مهمات سنگین دچار 
کمبود مي باشیم. مسؤول هماهنگي عملیات سپاه و ارتش، 

برادر رحیم.«1 
یکي از مسؤولین گروهان و همراهان علي موحددانش در 

این باره مي افزاید:
»پس از ده پانزده روز معطلی، دوباره عازم عملیات )در 
شریف آباد( شدیم. هر کسي یک نظري داشت. یکي مي گفت: 

»کاري ندارد گرفتنش.«
برادراني که خودشان توي صحنه نبودند و درگیر مستقیم 
با دشمن نبودند، نمي دانستند گرفتن این ارتفاع چه مشکالتي 
را در پي خواهد داشت و چه تلفاتي باید بدهیم. از گروهان ما 
هم نفراتي نمانده بودند، حدود 20 نفر مانده بودیم. یکي دیگر 
مي-گفت این کار را بکنیم، بهتر است، آن کار را بکنیم بهتر 

است. فقط چهار تا خمپاره مي خواهد و تمام.
با حاج علي موحد و برادرمان کوچک محسني ـ که هنوز 
تلفات شان  و  بود  مانده  فرودگاه(  در  )احتماالً  گروهان شان 
زیاد نبود ـ مي رویم و تپه را مي گیریم. چون آن تپه براي ما 

1. مصاحبۀ نگارنده با سیدیحیی)رحیم( صفوی، 1386/6/29
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خیلي ارزش داشت؛ به خاطر شهدایي که آن جا داده بودیم. 
مي دانستیم که مي توانیم این کار را انجام بدهیم.

قرار شد که گروهان کوچک محسني بیاید پایین و خانه هاي 
اطراف مسجد را پاکسازي بکند و ما از پشت سر، از داخل خانه-

ها خیال مان راحت بشود ـ چون دفعۀ قبل روي تپه از پشت 
خوردیم و آقاي شاه میرزالو همین طوري، وقتي مي آمدیم باال 
تیر خورد و شهید شدـ  بعد ما مي رویم خودمان را مي رسانیم 
باالي تپه. چون بار اول رفته بودیم، مي دانستیم چه جوري 
باید برویم. به همین خاطر، این مسؤولیت را به عهده گرفتیم و 

دوباره رفتیم روي تپه و مستقر شدیم.«1 
اما هنوز در قلب شهر و در محله هاي قدیمي و پرجمعیت، 
سلطه با افراد مسلح آشوبگر بود که به نظر مي رسد ارتباط شان 
با تشکیالت نظامي شان قطع شده بود و یا بر حسب انگیزه هاي 
شخصي، هنوز شهر را ترک نکرده بودند و تیراندازي می کردند.

شهید علی صیاد شیرازي در خاطراتش می گوید: 
»حدود سه یا چهار ساعت پس از شروع کار بود که متوجه 
شدیم صداي »درود بر خمیني« از داخل شهر به گوش مي رسد. 

1. لحظه های یک پاسدار، ص 67
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به سمت شهر حرکت کردیم. اغلب پرسنل سپاه بودند که 
سوار بر خودروهاي وانت و سیمرغ، در خیابان هاي شهر بدون 
هماهنگي به حرکت درآمده بودند و احتماالً از سمت دیدگاه 
سنندج به شهر رفته و ضمن مانور در شهر شعار مي دادند. ما 

هم به آن ها ملحق شدیم.«1 
»صبح که عملیات شروع شد، براي این که برد بیسیم به ما 
برسد، داخل منارۀ مسجد شریف آباد رفتم و از آن باال، منطقه را 
مي دیدم. ساعت پنج صبح ما به داخل شهر ریختیم و رسیدیم 
به مرکز شهر )میدان اقبال(. محور پادگان هم جلو آمد و ساعت 
شش صبح شهر به تصرف ما درآمد. در میدان شهر )آزادي ـ 
اقبال( یک ساختمان بانک بود که بیست نفر نیرو بر روي آن 
مستقر کردیم و بر روي ساختمان هتل هم بیست نفر نیرو 
گذاشتیم و در محورها و ارتفاعات اصلي شهر نیرو مستقر 

کردیم.«2 
با این عملیات، براي اولین بار ارتباط بین فرودگاه و پادگان از 
گردنۀ  و  سنندج  آزادسازي  عملیات  به:  بنگرید  شیرازی.  صیاد  علی  شهید   .1
صلوات آباد، اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و 

همرزمان، ص 103
2. سند شمارۀ 31065، مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه
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راه زمیني برقرار گردید. نه تنها در این ضلع شهر که به خصوص 
با ابراز شهامت علي موحددانش در حوالي حاجي آباد، بریدۀ 
نوارهاي از هم گسستۀ محاصره، به هم دوخته شدند. در دو 
ضلع دیگر شهر، باالخره حرکت محتاطانۀ رزمندگان ارتش و 
سپاه به ثمر نشست. نیروهاي رزمندۀ سپاه همدان و قروه نیز 
با یک حملۀ هماهنگ توانستند بخشي از محلۀ عباس آباد را 
تصرف کنند و چندین موضع ضدانقالب سقوط کرد و تلفات 

قابل توجه اي به آنان وارد شد.
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10 فصل دهم
»بروجردي آن موقع در اتاق خودش نبود. گاهي اوقات مي رفت 
پیش زندانیان مي خوابید و گاهي مي رفت پیش مردمي که به 
پادگان پناهنده شده بودند در مسجد و داخل ساختمان-هایي 
که به آن ها داده بودند. من رفتم داخل اتاق سرهنگ صدري 
تا به او این خبر )تسلیم آشوبگران( را بدهم. دیدم آقاي صیاد 
شیرازي و آقا رحیم هم نشسته اند و با هم صحبت مي کنند. خبر 
را به آن ها دادم و گفتم بچه هاي باشگاه هم مي گویند که دیگر 
به طرف آن ها تیراندازي صورت نمي گیرد. آقاي رحیم صفوي 
رو کرد به من و گفت: »ما داریم برنامه ریزي مي کنیم براي 

آزادسازي، شما دخالت نکن.«
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روراست خیلي به من برخورد. گفتم من که تابع شما نیستم 
و زیر نظر بروجردي هستم، اگر قرار است دستوري بدهند، 
ایشان باید دستور بدهند. شما بنشینید برنامه ریزي کنید، ما 

نیروهاي مان را مي فرستیم داخل شهر. 
در را که بستم، آمدم بیرون. ساعت نه و ده صبح، هفت هشت 
نفر به اتفاق حسن یعقوبي و... راه افتادیم، از سمت خیابان 17 
شهریور یواش یواش آمدیم تا تقاطع خیابان شهدا. هیچ کس 
نبود و دیدیم تیراندازي هم نمي شود. همین طور یواش یواش 
ادامه دادیم. هیچ خبري نبود. از چهارراه شهدا که رفتیم داخل 
طالقاني، بعد به سمت میدان انقالب حرکت کردیم تا از آن جا 
برویم به طرف باشگاه. تا این جا که رسیدیم، از ما هم هیچ کس 
نبود، ولي دیدیم خود بچه هاي باشگاه، تعدادي شان از باشگاه 

زده بودند بیرون. 
ما در این مسیر، فقط داخل یکي از بنکه ها رفتیم و کمي 
اسناد و مدارک شان را این ور آن ور کردیم و سریع زدیم بیرون. 
هیچ کس نبود. در این فاصلۀ طوالني، همۀ حواس مان جمع 
این )هدف( بود که خودمان را برسانیم به باشگاه. حوالي میدان 
که رسیدیم، چند نفر از مردم را دیدیم؛ دو سه تا دختر جوان 
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با آدم هاي میانسال. به میدان انقالب که رسیدیم، دو سه تا 
بچه هاي باشگاه را دیدیم. آمدیم جلوتر، نزدیک باشگاه، متوجه 
شدیم تعدادي از بچه هاي استانداري هم متوجه شده اند، آن ها 

هم آمده اند تا باشگاه افسران. در واقع شهر این طور آزاد شد. 
بعداً نیروهاي سمت فرودگاه و آبیدر و حسن آباد )به ما 
پیوستند(. تا این جا، نه به سمت ما یک تیر شلیک شد و نه 
ما به سمت کسي تیر شلیک کردیم. من خودم یوزي داشتم و 

بقیۀ بچه ها عمدتاً ژ3 داشتند.«1 
یک گروهان 100 نفره از پاسداران تهران و پیشمرگان 
مسلمان، از تپۀ شهدا به سمت خیابان 17شهریور حرکت و تا 
چهارراه شهدا پیشروي کرد و توانستند مقر کومله در این نقطه 

را تصرف کنند.
کمال الدین هدایت، یکي دیگر از معاونین بروجردي مي گوید: 
»غیر از عملیات هایي که انجام شد، تسلیم شدن شهر بر اثر 
فشار مردم )به گروه ها( بود. یک ماه تمام مردم در محاصره بودند 
و آذوقه به آن ها نمي رسید بیماري به شدت رواج پیدا کرده بود. 

ما آن شب به اندازۀ یک ستون هزار نفري راه افتادیم...«2 
1. مصاحبۀ نگارنده با رضا صادقی، 1386/11/8

2. سند شمارۀ 31065، مركز اسناد دفاع مقدس، ص 10
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یکی از کسانی که در باشگاه افسران سرتاسر 22 روز گذشته 
را در محاصره بوده، دربارۀ آن روز می گوید:

» اگر چه شهر تا حدود زیادي آزاد شده بود، اما هنوز در 
محاصرۀ ناقص قرار داشتیم و مردم هم حتي یک نفرشان در 
خیابان ها دیده نمي شد. براي شکستن این حالت و تثبیت 
به  پیاده  دیگر  داوطلب  نفر  با یک  پیروزي، تصمیم گرفتم 
پادگان برویم! تصمیمي که مورد مخالفت شدید سروان فرمانده 
باشگاه و تعداد کثیري از بچه ها قرار گرفت. اما چاره اي نبود. از 
در باشگاه بیرون رفتیم؛ در حالي که چشم هاي نگران برادران 
پاسدار و ارتشي از فراز دیوارهاي باشگاه ما را بدرقه مي کرد. 
این شک در خودم هم بود که امکان زیادي براي کشته شدني 

آسان و بي-حاصل وجود داشته باشد. 
در رفتن خیلي بااحتیاط مي رفتیم، ولي همین که مردم 
از پنجره هایشان مي دیدند که دو نفر پاسدار، تک و تنها دارند 
در کف خیابان راه مي روند، با شتاب بیرون مي آمدند و با لهجه 

شیرین کردي  مي پرسیدند: »جنگ تمام شده؟«
ما هم پاسخ مي دادیم به دیگران هم بگویند که جنگ 
تمام شده و مي توانند به خیابان ها بیایند. ما کم کم به پادگان 
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نزدیک مي شدیم و از این هم ترس داشتیم که مورد اصابت 
گلولۀ نگهبانان پادگان قرار بگیریم. اما آن ها فقط ما را بازداشت 
کردند و تیراندازي به سوي مان نشد. پس از این که با تلفن 
فرمانده سپاه را خواستند و وي آمد و ما را شناسایي نمود، 
همگي برادران سرباز به دورمان حلقه زدند و با صحبت هایشان 

شرمنده مان ساختند.
دفتر  سراغ  به  یک راست  آمدم،  پادگان  داخل  به  وقتي 
فرماندهي رفتم و پس از مدتي توقف، سؤالم را مطرح کردم و 
از آن برادران خواستم که اطالعات شان را راجع به افرادي که 
در حین رفتن به باشگاه جا مانده بودند، در اختیارم بگذارند. در 
مقابل پرسشم، آن ها سرشان را پایین انداختند و آرام گفتند که 

از آن ها هیچ اطالعي ندارند! 
باز هم پیاده از پادگان بیرون آمدیم و به طرف باشگاه شروع 
به رفتن کردیم. در راه، افراد زیادي از مردم دیده مي شدند که 
به خیابان آمده بودند و در گوشه و کنار محتاطانه نشسته بودند 
و با یکدیگر صحبت مي کردند. وقتي به باشگاه رسیدیم، بچه ها 
با خوشحالي به استقبال آمدند. بچه ها در همان وهلۀ اول، از 
حال دوستان شان )همان ها که در بین راه جا مانده بودند( جویا 
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شدند و از من پرسیدند که آیا آن ها را دیده اید یا نه. ولي من 
یاراي گفتن مطلب را نداشتم و از طرفي نخواستم طعم شیرین 
لحظات پیروزي را برایشان تلخ کنم. براي همین گفتم که آن ها 

سالم اند، اما در فرودگاه در پادگان نبودند که آن ها را ببینم. 
وقتي مردم به خیابان آمدند و شهر کمي شلوغ شد، برادران 
پاسدار و ارتشي نیز سوار بر خودروهاي شان در حال رفت وآمد 
در نقاط مختلف شهر بودند و همۀ بچه ها حالت روزهاي 22 
بهمن را داشتند و از شدت شادي نمي دانستند چکار بکنند.«1  
یکي دیگر از محاصره شدگان باشگاه افسران، اعزامي از شهر 

گلپایگان، اضافه می کند:
 »صبح که براي نماز بلند شدیم، نگهبان لبۀ شرقي باشگاه 
سمت خیابان صداي همهمه شنید. ولوله راه انداخت که بیایید، 
جمعیت مردم عادي را ببینید، شهر حتماً آزاد شده که مردم 

ریخته اند بیرون. دو سه نفر، دو سه نفر از باشگاه زدند بیرون. 
رفتیم به سمت لشکر، دنبال بچه هاي خودمان که تا به 
حال خبر از آن ها نداشتیم. داخل خیابان، از پیاده رو رفتیم 
داخل پادگان. اطالعات درستي به ما نرسید، تا این که آخرهاي 

1. لحظه هاي یک پاسدار
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غروب، یکي از بچه هاي باشگاه )رضایي از مبارکه اصفهان( را 
دیدم. او رفته بود، بررسي کرده بود و بیمارستان هاي سنندج 
را یکي یکي گشته بود. یک پرستار زن به او گفته بود که 
چند وقت پیش، ده بیست نفر از شما را که بعضي شان هنوز 
زنده بودند، آوردند بیمارستان )شهدا(. چند روز این جنازه ها 
این جا بود. زخمي ها هم به مرور شهید شدند و هر چه به 
آن ها )ضدانقالبیون( مي گفتیم که یک فکري بکنید، این ها بو 
گرفته اند، آن ها توجه اي نکردند تا این که آمدند بردند به یک 

صحرایي. 
خیلي گشتیم توي لشکر که ماشین بگیریم برویم به همان 
آدرس، دنبال بچه ها. به هزار زحمت و التماس و مکافات، مثل 
یتیم ها از این اتاق به آن اتاق رفتیم تا دو تا زیل و لودر به ما 
دادند. ساعت 4 عصر رفتیم. نیم ساعت 45 دقیقه بعد رسیدیم 
به کنار تپه هایي که چسبیده بود به شهر. زمین علفزاري بود که 
تکه اي  از آن خاک بود؛ به اندازۀ سه متر در 15 متر. به لودرچي 

گفتیم شروع کن، یک مقدار خاک را بریز باال. 
به محض این که یک بیل ریخت بیرون، یک سیاهي پیدا 
شد. بقیه صدا زدند که بچه ها، جنازه. لودرچي خیلي با احتیاط 
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از لبۀ خاک شروع کرد. اول اصفهاني ها بچه هاي خودشان را 
شناختند. ما هم گفتیم بچه هاي ما این جا هستند دیگر، با 
دست خاک ها را پس  زدیم. جنازه ها کیپ تا کیپ خوابانده 
شده بودند به پهلو و منظم. همۀ پاها یک سمت بود. به نظرم 
سی چهل نفر بودند که همۀ آن ها دقیقاً پوست سرشان تا نیمه 
و پوست دست تا مچ و پوست پاها تا قوزک مثل همدیگر کنده 
شده بود و نشان مي داد همه را با شکنجه به شهادت رسانده اند 
و یا بعد از شهادت پوست شان را آویزان کرده بودند. جنازه ها را 

بردیم روي زیل ها، روي هم گذاشتیم.«1  
در شهِر نسبتاً آرام گرفتۀ سنندج و در فضایي متفاوت،  نماز 
جمعه برگزار گردید. متدینین سنندجی، حداقل چهار جمعه، 
بلکه ماه ها موفق به برپایي و شرکت در نماز جمعه نشده بودند. 
اگر چه این اولین نماز جمعه اي بود که پس از سقوط حاکمیت 
جریانات ضدانقالب منعقد  گردید، ولی هنوز ابر ناامیدی از 
آسمان شهر رخت بر نبسته بود. اما قشر مسلمان و متعصب 
مذهبي شهر، به رغم خطرات جاني احتمالي از سوي گروه ها، 
چنین فرصتي را به فال نیک گرفتند و با شرکت در مراسم 

1. مصاحبۀ نگارنده با عباس چاالكي، 87/10/23
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نماز، مجدداً اعتماد شان را به فاتحان سنندج ابراز  کردند. قشر 
وفادار و در رأس آن ها پیشمرگان مسلمان کرد، با شیفتگي هر 
چه تمام تر در این مراسم حضور یافته، شوق و ذوق زایدالوصفي 

وجود ایشان را فرا گرفته بود. 
مدیریت و نقش فعال محمد بروجردي در این مراسم و 
استمرار حضور او در سنندج و سخنراني اش قبل از نماز جمعه 
هفته بعد، گویا حاوي این پیام بود که: همه این سختي ها و 
محنت ها و شهادت ها و جراحت ها براي برپایي نماز بوده است. 
و براي او بي شک مسرت بخش و غرورآفرین است که: »صحن 
و حیاط مسجد جامع )سنندج که به شدت صدمه دیده بود(، 
از نمازگزاران پر شده و بانک اهلل اکبر در اطراف مسجد و داخل 

شهر آني قطع نمي شود.«1  

□ مي توان اولین شهید در این عملیات را، قهرمان تاریخ ارتش 
آخرین  و  نصرت زاد  ایرج  سرهنگ  ایران  اسالمي  جمهوري 
شهید را که ماه ها در اسارت سازمان کومله و جاوید االثر بود، 
احمد وکیلي عضو برجستۀ سپاه پاسداران قم برشمرد. شهید 

1. روزنامۀ كیهان، 1359/2/27
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نصرت زاد در سکونت گاه خود، شهر ري، در میان سایر ستارگان 
از جمع آسمانیان مي درخشد و از شهید احمد وکیلي تنها 
قطعه سنگي به رسم یادبود باقي مانده است که در کنار دو 
برادرش، در گلستان شهداي قم، هنوز و بلکه تا به ابد جاي دارد. 
سرانجام با شهادت 61 نفر ارتشي، 77 نفر سپاهي، 55 نفر 
از رزمندگان بومي و نیروهاي مردمي، 13 نفر زن و کودک 
از وابستگان به پیشمرگان مسلمان کرد و مخالفین گروه هاي 
سیاسي، یک نفر نیروي انتظامي و یک نفر از هالل احمر و از 

300 تا 500 نفر زخمي، نتایج گران سنگی به دست آمد: 
پرسنلي که در باشگاه افسران سنندج، در محاصرۀ دشمن 
دفاع و مقاومت سرافرازانه کردند، و همچنین پادگان و فرودگاه 

سنندج از محاصرۀ ضدانقالب  رهایي یافتند. 
شهر سنندج از چنگ ضدانقالبیون آزاد گردید و سازمان هاي 
شهرباني،  شهرداري،  استانداري،  نظیر:  انتظامي  و  دولتي 
ژاندارمري و غیره، بازگشایي و شرایط عادي به زندگي روزمرۀ 

مردم برگردانده شد.
عملیات سنندج، اگر چه خود یک پایان است، اما سرآغاز 
یک دورۀ به هم پیوسته اي شد که به تشکیل قرارگاه حمزه 
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سیدالشهداء)ع( و تحقق امنیت پایدار در کل ناحیۀ کردنشین 
ایران ختم گردید.

محکم  و  قاطع  گام  اولین  سنندج،  آزادسازي  عملیات 
رهبر  فرامین  اجراي  در  اسالمي  جمهوري  مسلح  نیروهاي 
انقالب امام خمیني)ره( بود که در پیام نوروزي خویش به ملت 
ایران، سال 1359 را به نام »امنیت« بر شمردند. کمتر از دو ماه 
از این پیام گذشته بود که نبرد خونین سنندج پایان یافت. امام 
پس از استماع گزارش آخرین وضعیت منطقه، پیش ازظهر 26 
اردیبهشت 1359 بار دیگر تذکرات، رهنمودها و هشدارهایی 
اصلي  فاتحان  او،  راستین  پیروان  راه  تا چراغ  فرمودند  ارایه 
نبرد و مجاهداني  گردد که پیشاپیش در تحقق این دستورات 
حکیمانه، سنندج را ترک نگفته، همچنان در تعقیب و سرکوب 

اشرار مسلح پا بر جا مي ماندند: 
»من امیدوارم که به خواست خدا و همت ارتش و پاسداران، 
کردستان به زودي تصفیه و درست بشود. من از خدا اجر 
کارهاي شما را براي کشور خودتان و براي اسالم مي خواهم. 
حال که اشرار را از آن جا راندید، باید توجه به این معني داشته 
باشید که آنان شما را رها نخواهند کرد. من به شما ارتشیان، 
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نیروهاي سپاه پاسداران و شوراي انقالب و فرمانده کل قوا 
هشدار مي دهم که اشرار باید از کردستان تصفیه شوند. آن ها 
کردستان را به فساد کشاندند و مردم را به طور وحشتناکي 
اذیت کردند. آنان مردم را غارت کردند و همه را کشتند. دیگر 
نباید به این ها مهلت داد. باید پاکسازي شوند تا دست این ها 
کوتاه و قطع شود. البته مسأله این است که ارتش، پاسداران و 
ژاندارمري با یکدیگر هم زبان و هم پیمان باشند و مهم تر این که 
در عمل با هم هماهنگي داشته باشند، زیرا در هماهنگي است 

که پیروزي میسر مي شود.«1 
 

1. روزنامۀ اطالعات، 1359/2/27
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منا  بع
22 روز حامسه و ایثار در سنندج، مجید نداف، تهران، انتشارات دانشگاه امام 

حسین)ع(، 1387

از جنوب لبنان تا جنوب ایران؛ خاطرات سیدیحیی)رحیم( صفوی، تدوین مجید 

نجف پور، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1383

از الوند تا قراویز، گلعلی بابایی و حسین بهزاد، تهران، بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های 

دفاع مقدس، 1387

تاریخ زندۀ كردستان، چپ و ناسیونالیسم، حسین مرادبیگی )حمه سور(

تركه های درخت آلبالو، علی اکرب خلیلی، تهران، امیركبیر، 1375

در مسیر شهادت، احمد کرمی، نرش محبان، 1386

راهنامی مناطق جنگی و پدافند داخلی كردستان، رضا صادقی، انتشارات مركز 

مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، 1385

عملیات آزادسازی سنندج و گردنۀ صلوات آباد، اردیبهشت 1359؛ به روایت شهید 
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امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و همرزمان، تدوین علی صادقی گویا، تهران، ایران 

سبز، 1379

لحظه های یک پاسدار، محسن محمدی، تهران، واحد تبلیغات و انتشارات سپاه 

پاسداران، 1366

مسیح كردستان، حسین فتاحی، قم، نرش سامیر، 1387

ناگفته های جنگ؛ خاطرات شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، تدوین احمد دهقان، 

تهران، سورۀ مهر، 1386

مرکز مطالعات توسعۀ امنیت پایدار، مدیریت منابع انسانی، مجری: ابوالقاسم 

شکری، 1387 )پروژه شهید بروجردی(

پایان نامۀ فوق لیسانس مدیریت دفاعی تحت عنوان بررسی عوامل موفقیت در 

عملیات سنندج، احمد ربیعی، 1379

مجلۀ پیام انقالب

روزنامۀ اطالعات 

روزنامۀ جمهوری اسالمی 

روزنامۀ كیهان

روزنامۀ انقالب اسالمی 

ویژه نامۀ دریچه 28، به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت محمد بروجردی

خربگزاری پارس

آرشیو اسناد دفاع مقدس سپاه 

جزوۀ رشح عملیات آزادسازی شهر سنندج، امیر اصفهانی
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خاطرات شخصی محمدحسن جعفری )حاج تقی(

سیدعلی اکرب مصطفوی، اسناد اختصاصی، بایگانی شخصی

مصاحبه ها  :
غالمرضا جاللی 

سعید عابدینی

محمد آرامش 

سیدیحیی)رحیم( صفوی

مهدی بخشی

صادق معصومی 

عزیز محمدی

رضا صادقی

عباس چاالكی

مصاحبۀ حجت االسالم سعید فخرزاده با عزیز محمدی
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تصاویر
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نمای از دژ و باشگاه افسران
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شهید محمد بروجردی

رزمندگان در فرودگاه سنندج

شهید احمد وكیلی
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شهید نورعلی شوشتری

شهید علی صیاد شیرازی و سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی

شهید دكتر مصطفی چمران



سنندج  113 

شهید علیرضا موحد دانش

شهید سرتیپ ایرج نصرت زاد



114  سنندج

1ـ اروند  2ـ آبادان  3ـ خرمشهر  4ـ شلمچه

 5ـ طالئیه  6ـ هویزه  7ـ بستان  8ـ سوسنگرد

 9ـ دهالویه  10ـ شوش  11ـ اهواز  12ـ دزفول

13ـ دوکوهه  14ـ فکه  15ـ دشت عباس  16ـ چزابه

17ـ زید  18ـ جزیره مینو  19ـ ابوقریب و رشهانی

20ـ جاده اهوازـ خرمشهر  21- گلف )پایگاه منتظران شهادت(  

22- رشق کارون

ب
جنو

ن 
ما

اد
ی

1ـ دهلران  2ـ میمک  3ـ مهران  4ـ نفت شهر

5ـ گیالنغرب  6ـ پادگان ابوذر  7ـ رسپل ذهاب

8ـ قرصشیرین  9ـ تنگه مرصاد  10ـ کرمانشاه

11ـ پاوه   12ـ سومار  13ـ چنگوله و چیالت

14ـ بازی دراز

ای
ن ه

ما
یاد

نی
میا

 و 
ب

غر

1ـ سنندج  2ـ مریوان  3ـ بانه  4ـ رسدشت  5ـ مهاباد 

6ـ نوسود  7ـ بوالحسن  8ـ بلفتـ  دوپازا 

9ـ پیرانشهر 10ـ اشنویه 

ی 
ها

ان 
دم

یا
ب

غر
مال

ش

ازمجموعه 
کتاب های


