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مریوان
سیدکیارش موسوی





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 اول
که  بود  کسانی  از  شهاب  محمد  حجت االسالم  شهید 
در  مقدس،  دفاع  مهم  عملیات  )از  والفجر4،  عملیات  در 
شمال غرب مریوان( شرکت داشت. او در شب عملیات، در 

یادداشت هایش چنین راز و نیاز کرده است:
دیرینه  آرزوي  و  گردید  سپري  انتظار  ماه ها  »خدایا، 
یافت؛  تحقق  تو  لطف  به  گناهكارت  بندۀ  آرمان  نهایت  و 
آن چه که در پشت جبهه در عشق آن مي سوخت و به یاد 
آن  در  مي خورد.  غبطه  در جبهه  عاشقان حسین  حاالت 
زمان، آرمان این بود که کي باشد توفیق شرکت از نزدیک 
یابد و سر بر دیوار سنگر گذاشته و در کنار یاران اباعبداهلل، 
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نغمۀ حسین سر دهد. امروز آن آرمان، با مراحم بي پایان 
تو، تحقق یافت، ولي تازه متوجه مي شود که این قدم اول و 
شاید قبل از اول است. آن چه را جبهه الزم دارد، چیز دیگر 

است، نه فقط شرکت کردن. 
اگرچه نقش شرکت و دور شدن از محیط تعلقات دنیا 
توست،  بزرگ  منت  خود  عارف،  عزیزان  با  همجواري  و 
وسایلي  و  ابزار  و  است  الزم  دیگر  مایه هاي  را  این جا  اما 
ضعف ها  شناخت  شرمندگي ها،  احساس  اول  تازه  مهم تر. 
ناتواني ها و  از این ضعف ها و  و عقب ماندگي است. خدایا، 
عقب ماندگي ها به تو پناه مي بریم و از تو استمداد مي طلبیم 
و حال که توفیق شرکت عنایت کرده اي، لیاقت همراهي و 

همگامي با این یاران حسین را به ما عنایت فرما. 
خدایا، لحظات حساس قبل از حمله است. آن چه از قرائن 
پیداست، امشب شب حمله خواهد بود. عاشقان حسیني، از 
دیروز آماده مي شوند و اگر مشیت تو تعلق گیرد، فرداشب 
بود.  ما خواهد  گردان  عملیات  نوبت  آینده  یا شب هاي  و 
خدایا، آیا این بندۀ گنهكار تو لیاقت شرکت در این عاشورا 
را خواهد داشت؟ خدایا، آیا مرثیه خوان حسین)ع( در این 
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رزمندگان  با  توانست  خواهد  کربال،  عازم  حسیني  قافلۀ 
عاشق همراهي کند؟ خدایا، خودت عزت و آبروي این لباس 
اسالمي را حفظ فرما که مي داني غرض ما از شرکت تنها 
تبلیغ این لباس و اسالم است. خدایا، آن چه را که آرزوي 
نهایي من بود که شرکت در عملیات باشد، ظاهراً همۀ موارد 
مقدماتي آن مهیا شده است. تجهیزات در اختیار قرار گرفته 
یک  گروهان  با  گردان 130  در  باید  که  و مشخص شده 
حرکت کنم. گردان هم که آمادۀ حرکت است، تنها از این 
لحظه الطاف و مراحم بي پایان توست که همچون قبل که 
دائماً بر بندگان ریزان بوده است، در این لحظات حساس به 
فریاد مِن ضعیف برسد. شرکت در عاشوراي رزمندگان تو، 
ایمان قوي، قدرت تقوي، توان حسیني و عشق خدایي الزم 
دارد... که من فاقد همۀ این ویژگي ها هستم. تنها به لطف 
تو امیدوارم که در شب حمله مرا همراهي کرده و بتوانم به 

این وظیفۀ سنگین عمل نمایم.«1
استان کردستان، یكی از استان های غربی کشور است. 
سلسله  پراکندۀ  دشت های  و  دامنه ها  در  که  استان  این 
http://rahianenoor.com 1. بنگرید به: پایگاه اطالع رسانی ستاد مرکزی راهیان نور
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استان های  به  شمال  از  گرفته،  قرار  میانی  زاگرس  جبال 
آذربایجان غربی و زنجان، از شرق به استان های همدان و 
زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کشور عراق 
محدود شده است. استان کردستان با کشور عراق در حدود 

200 کیلومتر مرز مشترک دارد. 

مریوان  مرکز شهرستان  مه ریوان(  کردی:  )به  َمریوان 
و یكی از شهرستان های مهم استان کردستان ایران به شمار 
می رود که در 125 کیلومتری غرب شهرستان سنندج، مرکز 
استان کردستان قرار دارد. شهر امروزی مریوان در حدود یک 
سده پیشینۀ تاریخی دارد. این شهر مرزی، در همسایگی 
دولت عثمانی قرار داشت و به دستور ناصرالدین شاه قاجار 
در سال 1281 خورشیدی در دوهزار قدمی دریاچۀ زریوار، 
از نو قلعۀ نظامی بسیار مستحكمی ساخته شد. در اوایل 
حكومت پهلوی، حاکم وقت در روستای موسک دژی بنا 
نهاد که به دژ شاهپور مبدل گشت. امروزه از آن به عنوان 
پادگان استفاده می شود و فاصلۀ چندانی هم با شهر ندارد. 
در سال 1336 با تأسیس شهرداری، دژ شاهپور رسماً به 
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مریوان تغییر نام داد. با احداث پادگان تیپ 3 لشكر 28 
کردستان در سال های 1350 تا 1355، مریوان گسترش 
پیروزی  از  بعد  شهر  توسعۀ  بیشترین  اما  یافت،  بیشتری 

انقالب اسالمی صورت گرفت.1

را  پیرامونش  و دشت های سرسبزی که  با کوه  مریوان 
گرفته اند، مانند انگشتری است که دریاچۀ زریوارـ  به عنوان 
بزرگترین چشمۀ آب شیرین دنیا ـ نقش نگین فیروزه اش 

را بازی می کند.

کوه ها و ارتفاعات و دره های ژرف و عمیقی که در تمامی 
نقاط منطقه گسترش یافته اند و همچنین وجود جنگل ها 
و پوشش گیاهی مناسب در شمال و جنوب، وجود منابع 
رطوبتی رودخانه ها و دریاچۀ زریوار، موجب شده که در این 
منطقه شاهد تنوعی از اقلیم های مختلف باشیم. به نحوی 
که از سنندج به سمت مریوان، از سروآباد به بعد، منطقه 
نواحی  و  است  مدیترانه ای  و  مرطوب  آب وهوایی  دارای 

1. راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی؛ مریوان، تهران، انتشارات مرکز مطالعات 
و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران، 1385
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شمالی و جنوبی مریوان دارای آب وهوای کوهستانی است. 
مریوان با بارندگی ساالنه بین 500 تا 900 میلی متر، یكی 

از پرباران ترین مناطق ایران به شمار می رود.

ارتفاع  در  و  غرب سنندج  کیلومتری   125 در  مریوان 
1320 متری از سطح دریای آزاد قرار دارد. این شهر از شمال 
به سقز، از شمال شرقی به دیواندره، از شرق به سنندج، از 
جنوب شرقی به سروآباد و از شمال غربی به درۀ شلیر و از 
غرب کشور هم به شهر پنجوین )شهرستان سلیمانیه کشور 

عراق( با 100 کیلومتر مرز مشترک، منتهی می شود.
استان کردستان و همچنین شهرستان مریوان، بخشی 
اداره می شده  از سرزمینی است که تحت حكومت مادها 
است. کردها یكی از شعبه های مشهور نژاد آریایی هستند 
ایران  در  مسیح  میالد  از  پیش  سال  از حدود 2000  که 
ساکن شده اند. محوطه های باستانی حومۀ شهر مریوان نیز 
از قدمت فرهنگ و رسوم مردم این منطقه در طول تاریخ 

حكایت می کند.
زبان مردم شهرستان ُکردی است که به دو بخش سورانی 
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سورانی ها  درصد  مریوان،  در  می شود.  تقسیم  اورامی  و 
بیشتر از اورامی ها می باشد. امروزه اکثریت مردم این استان، 
انجام آداب و مناسک  مسلمان و سنی مذهب بوده و در 
دینی از فقه امام شافعی پیروی می کنند. مردم شهرستان 

مریوان و نواحی آن نیز شافعی مذهب هستند. 

از  بعضی  شد،  پیروز  انقالب  وقتی   ،1357 بهمن   22
واحد های ارتش در مریوان به مردم پیوستند و مردم هم 
با  استقبال کردند.  آن ها  از  برادر ماست«  »ارتش  با شعار 
پیروزی انقالب، مردم شهر، به دلیل رهایی از ظلم و ستم 
حكومت طاغوت، خوشحال بودند. آن ها بعد از اعالم پیروزی 
انقالب، در مساجد و مخصوصاً مسجد جامع مریوان، جشن 
انقالب گرفتند. اما گروه های چپ، از همان روزهای اول، از 
این حمایت مردم ناراضی بودند و آن ها را تهدید می کردند 
که اگر با جمهوری اسالمی همكاری کنند، برایشان دردسر 
ایجاد می شود. بعد هم علیه انقالب توطئه کردند؛ یكی یكی 
پاسگاه های ژاندارمری را تصرف کردند، شهر را به آشوب 

کشاندند و...1
1. تا تته؛ روایت مریوان، سارا مهدی نژاد، تهران، فاتحان، 1393، صص 29ـ  28
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جهانی  جنگ  اواخر  در  بازگردیم.  عقب تر  به  کمی  باید 
دوم و با نفوذ استعمار، حاکمان نظام سلطه، طی قرارداد 
»سایكس پیكو« مناطق کردنشین خاورمیانه را در بین دو 
کشور متخاصم ایران و عثمانی تقسیم کردند. بالطبع این 
مناطق، محور نفوذ کشورهای اروپایی، به منظور تضعیف 
حاکمیت مرکزی کشورهای منطقه قرار گرفت. آن چنان که 
دول استعماری، با تحریک و تقویت جنبش ها و جریانات 
فكری و سیاسی موجود در جامعۀ اکراد، زمینۀ ایجاد بحران 

و آشوب را فراهم کردند.
اسالمی،  جمهوری  تشكیل  و  انقالب  پیروزی  از  پس 
مختلف،  شیوه های  به  نظام،  با  معاند  تفكرات  و  جریان ها 
در تخریب این نهال نوپا کوشیدند. آن چنان که در راه به 
ثمر رساندن اهداف شوِم خود، به َحربه های متفاوت اعم از 
اختالف افكنی و تحریک اقوام و تغذیۀ نحله های فكری و 

سیاسی معاند با نظام و انقالب دست زدند.
مرزی  استان های  از  یكی  عنوان  به  کردستان،  استان 
و جغرافیایی  فرهنگی  تاریخی،  پیشینۀ  واسطۀ  به  کشور، 
از مراکز توجه و تجمع جریان های  بارز یكی  خود، نمونۀ 
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معاند اسالم و انقالب بوده است. چنان که از بدو انقالب، به 
دلیل شرایط خاص جغرافیایی و هم مرز بودن با کشور عراق، 
با چالش های عمدۀ امنیتی روبه رو شد. در این شرایط، نفوذ 
و  جاسوسی  طریق  از  نیز  صدام  سلطه طلب  رژیم  عوامل 
سرکردگی  به  ضدانقالب،  احزاب  از  شبكه هایی  راه اندازی 
عوامل خودفروختۀ داخلی و بهره گیری از حمایت استكبار 

جهانی، در گسترش این چالش ها دخیل بود.
شهید دکتر مصطفی چمران دربارۀ بحران به وجود آمده 
پس از پیروزی انقالب در منطقۀ کردستان، چنین نوشته 

است:
»بعد از پیروزی انقالب، ارتش، ژاندارمری و شهربانی در 
بگویم، دولت هم  نداشت. حتی صریح تر  کردستان وجود 
حضور نداشت. هیچ نیروی دولتی نبود که جلوی کسی را 
بگیرد و یا فعالیت حزبی را سد کند. همه آزاد بودند که هر 
چه بخواهند، انجام دهند؛ بدون آن که کسی مانع فعالیت 

آن ها شود.
در شرایطی که انقالب پیروز شده بود و مردم و مسؤولین 
در پی سامان دادن به وضعیت عمومی کشور بودند، برخی 
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افراد و جریانات سیاسی که درک درستی از اوضاع نداشتند 
و به برکت انقالب از زندان آزاد شده و یا از خارج کشور 
بازگشته بودند، نمی توانستند انعطاف الزم را در برابر حوادث 
پیش آمده نشان دهند. افزون بر این، این افراد و جریان های 
سیاسی که داعیۀ رهبری بر مردم را نیز داشتند، با نادیده 
گرفتن اصول اسالمی و انقالبی و برای تحقق خواسته های 
خود، به دنبال ایجاد آشوب در مناطق مختلف کشور و از 

جمله کردستان بودند.«1

1. کردستان در جنگ ضد شورش گری و دفاع مقدس، رضا صادقی، تهران، مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران، 1390، ص 28



مریوان  19 

2   فصل دوم
نزدیكی مریوان به مرز عراق و وجود کوهستان های مرتفع و 
پوشیده از جنگل، به خصوص ارتفاعات سر به فلک کشیدۀ 
ایجاد  در  ضدانقالب  نیروهای  به  انقالب  اوایل  در  دزلی، 
شرارت و ناامنی کمک فراوانی کرد. عالوه بر این، پایبندی 
مردم مریوان به نظام جمهوری اسالمی و تقید آنان به دین 
اسالم، یكی دیگر از دالیل دشمنی گروه های معانِد اسالم 
دمكرات،  گروه های  بود.  شهرستان  این  مردم  با  انقالب  و 
و  )منافقین(  خلق  مجاهدین  سازمان  رزگاری،  کومله، 
چریک های فدایی خلق، با حمایِت حكومت عراق و برخی 
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هماهنگی  با  و  زدند  پایگاه  مریوان  در  عراقی،  گروه های 
یكدیگر، پیوسته امنیت این شهرستان را به هم می زدند.

کردستان،  بحران  از  روایتی  در  همت1  محمدابراهیم 
پیرامون ماهیت گروه های تجزیه طلب موجود در این استان 

و بالطبع شهرستان مریوان گفته است:
»اولین گروه های ضدانقالب که از تهران و سایر شهرها 
شدند،  اعزام  کردستان  به   )1357 اسفند  اول  هفتۀ  )در 
چریک های فدایی خلق و پیكار بودند که جریاناتی معتقد 
به شیوۀ مسلحانه هستند و مسلک مارکسیستی  لنینیستی 
دارند. جالب این که این ها علی رغم مارکسیست بودن شان، 
که  آمریكا  امپریالیزم  منت  و  بی مزد  مزدور  بودند  شده 

1. شهید محمدابراهیم همت در فروردین 1334 در شهرضای اصفهان متولد شد. 
با شروع  در سال 1354 از دانشسرای تربیت معلم اصفهان فارغ التحصیل گردید. 
درگیری های کردستان و کرمانشاه، به پاوه عزیمت نمود و مسؤولیت روابط عمومی 
سپاه این شهر را بر عهده گرفت. سپس به فرماندهی سپاه پاوه منصوب گردید. در 
زمستان 1360 به همراه احمد متوسلیان و محمود شهبازی به جنوب آمده و تیپ 
محمد رسول اهلل)ص( را تشکیل دادند. پس از اسارت حاج احمد متوسلیان در لبنان، 
فرماندهی تیپ 27 محمد رسول اهلل)ص( را به عهده گرفت. وی روز هفدهم اسفند 
1362 طی عملیات خیبر در محل تقاطع جاده های جزایر مجنون شمالی و جنوبی به 

شهادت رسید.



مریوان  21 

می خواست امنیت منطقۀ غرب کشور انقالبی ما را بر هم 
به  ما  انقالب  امواج  سرایت  از  مانع  وسیله،  این  به  و  زده 

کشورهای مرتجع منطقه بشود.
حزب دمكرات، با خط و مشی مشخِص خودش، تحت 
حمایت همزمان سرویس های اطالعاتی شوروی و آمریكا و 
مسلح به مهمات روسی و عراقی ایضاً کار می کنند. آن چه 
برای ما مسلم است، این که تمام این گروهک ها همكاری 
نزدیكی با رژیم بعث عراق داشته و دارند. که هر چند در 
و  تسلیحات  تمامی  باطن  در  ولی  می کوبند،  را  آن  ظاهر 
می شود.  تأمین  عراق  بعث  حكومت  توسط  امكانات شان 
حتی طبق اطالعاتی که به ما رسیده بود، زیل های عراقی 

آزادانه به نوسود وارد شده و در آن جا تردد می کردند. 
برعهدۀ  آن  ریاست  که  رزگاری  حزب  از  صرف نظر 
شیخ عثمان نقشبندی است، دسته ای از بعثی های عراق هم 
مستقیماً از خاک عراق وارد کردستان شده و علیه انقالب، 

با این گروه های سیاسی مسلح همكاری داشته اند«1

1. از الوند تا قراویز، گلعلی بابایی و حسین بهزاد، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، 1387، ص 163
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گروه ها  این  مسلحانۀ  نبردهای  و  تحرکات  اولین  از  یكی 
با نظام اسالمی، در 23 تیر 1358، با حمله به مقر سپاه 
از  پاسداران مریوان که متشكل  افتاد. سپاه  اتفاق  مریوان 
عده ای جوان مسلمان و انقالبی بومی بود، در 20 تیر 1358 
در ساختمان ساواک سابق تشكیل شده بود. حزب دمكرات، 
چریک های فدایی خلق و برخی گروه های دیگر کردستان 
عراق که مخالف تشكیل نهادی در مریوان برای حمایت و 
پشتیبانی از جمهوری اسالمی بودند، با هماهنگی اتحادیۀ 
کشاورزان )یكتی جونیاران(، با دعوت از هواداران خود به 
منظور شرکت در راهپیمایی علیه صداوسیما، صبح روز 23 
تیر 1358، حدود 2000 تن که 300 فرد مسلح آن ها را 
محافظت می کردند، از دبیرستان فرخی به طرف ساختمان 
به  قطعنامه ای،  صدور  با  و  کردند  تظاهرات  صداوسیما 

راهپیمایی خاتمه دادند. 
زمین داران  و  ثروتمندان  از  تن  دو  مراسم،  پایان  در 
به  بودند،  بزرگ مریوان که طرفدار گروه های تجزیه طلب 
تظاهرکنندگان اعالم کردند که پاسداران مریوان باید سپاه 
را تعطیل و ساختمان را تخلیه کنند؛ و از جمعیت خواستند 
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برای تحقق این خواسته، به طرف ساختمان سپاه حرکت 
کرده و آن را محاصره کنند. پس از محاصرۀ ساختمان به 
وسیلۀ عناصر مسلح و هواداران گروه ها، از میان جمعیت به 
طرف پاسداران تیراندازی شد. در نتیجه، پاسداران مستقر 
سپاه  نیروهای  پرداختند.  خود  از  دفاع  به  ساختمان  در 
مریوان از کرمانشاه تقاضای کمک کردند که حدود 100 
تن از پاسداران کرمانشاه به وسیلۀ بالگرد به پادگان مریوان 
اعزام شدند؛ اما قبل از رسیدن نیروهای کمكی، 17 تن از 

پاسداران به فجیع ترین شكل به شهادت رسیدند. 
در شرح جزئیات حادثۀ حمله به مقر سپاه آمده است:

پاسداران  و  تیراندازی  اطراف ساختمان  از   »مهاجمان 
به شدت مقاومت می کردند. در نهایت، به سمت ساختمان 
آر.پی.جی و خمپارۀ60 زدند. یازده نفر را شهید و چهار نفر 
را مجروح کردند و وارد ساختمان شدند. پاسدارها باز هم 
مقاومت کردند. تا شب، 17 پاسدار را شهید و 8 پاسدار را 

مجروح کردند و ساختمان سپاه را گرفتند.
ناهیدی  ناهیدی را دست بسته کشتند. رشید  محمود 
اتحادیۀ  از اعضای  اما یكی  در درگیری مجروح شده بود، 
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دهقانان )از گروه های ضدانقالب( وی را جلوی بیمارستان 
به شهادت رساند. آن ها عبداهلل طرطوسی1 را شهید کردند؛ 
موهای سر و ریشش را بعد از شهادت، آتش زدند و هر یک 
به بدنش تیری زدند. بعد، محمد صالح رشیدی 19 ساله 
را شهید کردند که زخمی بود. همۀ بدن دارا کهنه پوشی را 
با سیگار سوزاندند و سرش را با موزاییک بریدند، به تنش 

سرنیزه فرو کردند و روی کاشی ها کشیدند...«2
نیروهای کمكی نیز پس از ورود به شهر، برای آزادسازی 
مقر سپاه اقدام کردند و تا ساعت 21، ساختمان سپاه را پس 
گرفتند. در این درگیری، 7 تن از هواداران گروه ها کشته 
و 16 تن زخمی شدند. در پی این حادثه، معاون استاندار 
کردستان، با چند تن از اعضای شورای شهر سنندج، عازم 
مریوان شدند و بعد از تشكیل جلسه با گروه های مخالف، 
اوج گیری  هنگام  در  آمد.  به دنیا   1329 فروردین  در  طرطوسی  عبداهلل  شهید   .1
مبارزات انقالب، در راهپیمایی ها و تظاهرات مردم مریوان حضور داشت. پس از 
پیروزی انقالب، با راه اندازی کالس های قرآن و احکام، جمع زیادی را به گرد 
خود جمع کرد. در همان جلسات، هستة اولیة سپاه پاسداران شهر مریوان را پایه  ریزی 
کرد، و به عنوان اولین فرمانده سپاه مریوان برگزیده شد. وی در حادثة حمله به مقر 

سپاه مریوان به فیض شهادت نائل آمد.
2. تا تته، ص 60
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پاسداران  آن  اساس  بر  که  کردند  تنظیم  صورت جلسه ای 
اعزامی می بایست مریوان را ترک کنند و کنترل شهر به 
کمیتۀ انتظامی مریوان )متشكل از گروه های تجزیه طلب( 

واگذار  شود.
به دلیل این که این صورت جلسه کاماًل به نفع ضدانقالب 
رد  با  کرمانشاه  استان  امنیت  شورای  بود،  شده  تنظیم 
توافقات انجام شده، مقرر کرد پاسداران اعزامی در مریوان 
بمانند. سپاه مریوان نیز با جذب 150 تن از نیروهای متعهد 

بومی، مجدداً تشكیل شد. 
وقایع  شاهد  نزدیک  از  بارها  که  رهبری  معظم  مقام 
مریوان بودند، در خاطره ای، دوران دشوار این شهر را چنین 

روایت می کنند:
»از همان روزهای دشوار سال های اول انقالب که دست 
]مریوان[  زیبا  و  سرسبز  منطقۀ  این  دشمنان،  بدخواه 
مهربان  مردم  این  و  بود  کرده  میدان جنگ  به  تبدیل  را 
روزمرۀ  را درگیر مشكالت  و مؤمن  و خونگرم و صمیمی 
درگیری و نبرد و کمبود و بقیۀ مشكالت دوران جنگ قرار 
داده بود، خدای متعال این جور مقدر کرد که ما به این 
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منطقه رفت وآمد پیدا کنیم و از نزدیک با آن آشنا شویم. 
غیر از آن چه که برادران مؤمن ما که از نقاط دیگر کشور به 
این جا آمده بودند، دربارۀ شما مردم عزیز، مهربان، وفادار و 
صمیمی بیان می کردند، خوِد ما هم از نزدیک نمونه هایی 

را دیدیم.
من فراموش نمی کنم، در سال 59 در این شهر مریوان، 
با جمع مردم صمیمِی این جا مواجه شدم و به یک واحد 
آموزش و پرورش ـ فكر می کنم یک دبستان بود ـ رفتیم و 
با نوجوانان آن جا حرف زدیم. آن نوجوانان امروز یقیناً مردان 
میان سالی هستند. از این جا با بعضی از افراد خوِد مریوان به 
مناطق دزلی و درکیـ  اگر درست یادم مانده باشدـ  رفتیم؛ 
مناطق بسیار حساس، بسیار مهم؛ از لحاظ طبیعت، بسیار 
زیبا؛ از لحاظ مردم، بسیار خونگرم؛ اما متأسفانه بر اثر جفای 
دشمنان ملت ایران و دشمنان انقالب اسالمی، همین مردم 
فلک  به  سر  کوه های  همین  خوب،  منطقۀ  همین  خوب، 
کشیده و سرسبز، همین دشت های خرم، تبدیل شده بود 
به جهنم درگیری ها و دشمن توانسته بود از برخی مزدوران 
خود سوء استفاده کند و آن ها را وسیله ای قرار دهد برای 
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کوبیدن مردم و به طور بالواسطه و غیرمستقیم، کوبیدن 
نظام اسالمی و تحقیر ملت ایران.

من فراموش نمی کنم، در دزلی مردم با چهرۀ باز از ما 
به  برویم  برادرها خارج شدیم  با  از دزلی  استقبال کردند. 
ارتفاعات  ـ  عراق  بر سرزمین های  ارتفاعات مشرف  سمت 
»تته« ـ که مزدوران بدخواهِ حقیری در بین آن مردم نفوذ 
کرده بودند و حضور هیأت ما را به دشمن اطالع دادند و 
راه که طرف  بین  ما در  فرستاد.  را  دشمن هواپیماهایش 
کرد؛  عبور  دشمن  هواپیمای  دیدیم  می رفتیم،  ارتفاعات 
فهمیدیم حادثه ای برای دزلی پیش خواهند آورد. برگشتیم 
را  بازار  و  کوچه  مردم  غیرنظامی،  مردم  متأسفانه  دیدیم 
بمباران کردند؛ عده ای را زخمی کردند، عده ای را به قتل 
رساندند. و ما جنازۀ شهدا و بعضی از مجروحین را برداشتیم، 

آمدیم مریوان.«1
از جمله اتفاقات مهم بعدی که می توان به آن اشاره کرد، 
حادثۀ محاصرۀ پادگان مریوان توسط نیروهای ضدانقالب 

11. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم مریوان، )1388/2/26(: 
www.khamenei.ir
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است. همزمان با پاکسازی شهر سنندج، گروه های ضدانقالب 
برای جلوگیری از تمرکز فكری و عملیاتی نیروهای خودی، 
در چند نقطۀ کردستان، از جمله در مریوان حادثه آفریدند 
پیادۀ  لشكر 28  تیپ 3  استقرار  )محل  مریوان  پادگان  و 
خلق  فدایی  چریک های  کردند.  محاصره  را  کردستان( 
آغاز  اردیبهشت 1359  روز دوشنبه 2  از  را  این محاصره 
اردیبهشت   9 در  دمكرات  طرفداران حزب  کردند. سپس 
به محاصره کنندگان پیوستند. در این مدت، پادگان هدف 
خمپاره های ضدانقالب قرار داشت و توپخانۀ تیپ 3 با آن ها 

مقابله می کرد.
در شانزدهمین روز محاصره، چریک های فدایی خلق با 
خمپاره، آر.پی.جی، بازوکا و توپ های سبک به پادگان تیپ 
3 لشكر 28 حمله کردند که تعدادی از پرسنل تیپ شهید 
یا مجروح شدند. در روز 3 خرداد، سران گروه های چریک 
فدایی خلق، کومله، دمكرات و برخی از گروه های کردستان 
عراق، ستاد مشترکی را در مریوان تشكیل دادند و پس از 
هماهنگی، در 12 خرداد حملۀ گسترده تری را به پادگان 
مریوان آغاز کردند. این بار نیز با آتش متقابل و مقاومت 
تیپ 3 و پاسداران مستقر در پادگان، نتوانستند پادگان را 
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تصرف کنند و با دادن تلفات محبور به عقب نشینی شدند.1
به دنبال وخامت اوضاع، احمد متوسلیان2 مأموریت پیدا 
کرد تا شهر مریوان را از لوث وجود ضدانقالبیون پاکسازی 
کند. وی وضعیت شهر مریوان و موقعیت عناصر ضدانقالب 

را در این شهر چنین بیان می کند:
فعالیت ضدانقالبیون  عمدۀ  مرکز  زمان  آن  تا  »مریوان 
بود  نقشبندی  شیخ عثمان  طرفداران  و  کومله  مائوئیست 

1. راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی؛ مریوان
2. احمد متوسلیان در سال 1332 در تهران متولد شد. مبارزات مخفی را در نیمة اول 
دهة 1350 در تهران و لرستان آغاز کرد. پس از دستگیری توسط مأمورین ساواک 
در شهرستان خرم آباد در شهریور 1357، سه ماه تحت شکنجة عوامل رژیم قرار 
گرفت که در نهایت، گسترش دامنة انقالب منجر به آزادی او گردید. عضویت در 
کمیته های انقالب، فرماندهی واحد ضربت سپاه منطقة 6 تهران، عزیمت به کردستان 
در تابستان 1358 و ایفای نقش فعال در آزادسازی شهرهای مهاباد، سنندج، سقز، بانه 
و پاوه، فرماندهی سپاه بانه، فرماندهی عملیات سپاه پاوه، انتصاب به سمت فرماندهی 
سپاه مریوان، مشارکت در طراحی عملیات محمد رسول اهلل)ص( در دی 1360، 
عزیمت به خوزستان و تأسیس و فرماندهی تیپ 27 محمد رسول اهلل)ص(، شرکت 
در عملیات فتح المبین و بیت المقدس تا آزادسازی خرمشهر و انتصاب به فرماندهی 
قوای محمد رسول اهلل)ص( از سوی شورای عالی دفاع جهت سرپرستی نیروهای 
اعزامی جمهوری اسالمی ایران به جبهه های سوریه و لبنان از جمله فعالیت های وی 
تیر 1361 توسط عمال رژیم  بوده است. احمد متوسلیان در ظهر روز چهاردهم 
صهیونیستی در راه عزیمت به بیروت ربوده شد و تا کنون خبر موثقی از وی در 

دست نیست.
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نقشبندی ها  اعظم  خانقاه  حكم  قدیم  از  مریوان  شهر  و 
که  هستند  سلطنت طلب  گروهی  این ها،  سران  داشت.  را 
معروف ترین  برگردد.  ایران  به  باید  پهلوی  رژیم  معتقدند 
سران فرقۀ نقشبندی کردستان هم شیخ عثمان و پسران 
او مادح نقشبندی و احسن نقشبندی هستند که قبل از 
و  شیخ  این  داشتند.  نقش  ساواک  برنامه های  در  انقالب، 
پسران او، مردم منطقه را به عناوین مختلف مورد استحمار 
مذهبی قرار داده و موذیانه آن ها را سرکیسه می کردند و تا 
آن حد به او اعتقاد داشتند که حاضر بودند گوسفندان و 

جان و مال خودشان را در رکاب او بدهند.
بعد از پیروزی انقالب، شیخ را هم کنار زدند و حتی اوایل 
دادگاه  بود در  قرار  و  بازداشت کردند  را  او  انقالب، مدتی 
انقالب محاکمه بشود که توانست فرار کند و بعد هم شد یار 
غار کمونیست های افراطی گروهک کومله؛ و توسط عوامل 
مسلح خودش کنترل مریوان را به دست گرفت. وضعیت 
مریوان هم به این شكل بود که کل منطقه در تصرف کومله 
اورامانات،  مناطق  تمام  از  قرار داشت.  افراد شیخ عثمان  و 
البته  بود.  بود که هنوز اشغال نشده  پادگان مریوان  فقط 
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تمام ارتفاعات پادگان هم دست ضدانقالب بود که روزانه ده 
تا پانزده گلولۀ توپ به داخل پادگان شلیک می کردند و هر 

روز خدا، در آن جا شهید و زخمی داده می شد.«1
با  تیر 1359،  در 3  متوسلیان  احمد  این شرایط،  در   
بالگرد به پادگان تیپ 3 لشكر 28 وارد شد. هنگام ورود 
متوسلیان به پادگان، 14 پاسدار و 60 پیشمرگ مسلمان 
کرد در پادگان مستقر بودند و همۀ مراکز دولتی و تپه های 
قرار  ضدانقالب  گروه های  کنترل  در  پادگان،  به  مشرف 
ابتدا  منطقه،  شناسایی  از  پس  سپاه،  نیروهای  داشتند. 
تپه های اطراف پادگان و از جمله ارتفاع موسک را تصرف و 
سپس از سه محور )دارسیران2، محور میانی شهر و محور 

1. آذرخش مهاجر، حسین بهزاد، تهران، انتشارات مؤسسة فرهنگی هنری شهید 
آوینی، 1383، ص 89

2. جزو روستاهای مریوان بوده، اما هم اکنون یکی از محله های شهر مریوان است. 
این محله در دامنة کوه فیله قوس)فه یله قوس( قرار دارد که چند رشته قنات هم به 
آن می رسد. این دره از زمان زندیه به درۀ فرهاد معروف بوده است. حتی زمانی 
هم که شهر مریوان خالی از سکنه بود، در قریة دارسیران مردم زندگی می کردند. 
وقتی احمد متوسلیان و صیاد شیرازی، در سوم تیر 1359 می خواستند مریوان را آزاد 
کنند، یکی از محورها از سمت )محلة( دارسیران بود. رجوع کنید به: تا تته، ص 218
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منتهی به پادگان1( پاکسازی شهر را آغاز کردند. 
همۀ  ضد انقالب  گروه های  که  حالی  در  ترتیب،  بدین 
وسایل و امكانات ادارات، سازمان های دولتی و حتی مراکز 
خدمات رسانی نظیر درمانگاه ها را غارت کرده بودند، مریوان 

پاکسازی شد.
متوسلیان آزادسازی مریوان را این گونه روایت می کند:

پاسدار و  وارد منطقه شدیم، کاًل حدود 14  ما  »وقتی 
اولین  60 پیشمرگ مسلمان کرد بودیم. به محض ورود، 
لشكر   3 تیپ  پادگان  بر  مشرف  ارتفاعات  تصرف  ما،  کار 
28 ارتش بود. به یاری خدا، آن جا را از دست ضدانقالب 
خارج کردیم. بعد هم بالفاصله آماده شدیم برای ورود به 
داخل شهر. فرمانده پادگان، سرهنگ ستاری، از ورود ستون 
نیروهای ما به داخل شهر جلوگیری می کرد و نمی گذاشت 
نیروی اعزامی وارد شهر بشود. به اعتقاد من، در آن شرایط، 
این عمل نادرست بود. چرا که به عوامل مسلح گروهک ها 
1. این پادگان هم اکنون در بلوار شهید عبادت شهرستان مریوان قرار دارد که در 
اوایل انقالب، با توجه به عدم گسترش شهر مریوان، دوازده کیلومتر با مریوان فاصله 
داشت. پادگان ارتش مریوان که در میان ارتفاعات موسک و فیله قوس قرار دارد، 

بعد از حادثة اشغال ساختمان سپاه مدتی مقر سپاه پاسداران مریوان بود.



مریوان  33 

فرصت و امكان می داد تا بی دغدغه تمام تأسیسات دولتی 
را  کار  همین  که  چنان  ببرند.  بین  از  را  شهر  سطح  در 
و کلیۀ  رادیووتلویزیون  رلۀ  ایستگاه  تأسیسات  هم کردند. 
تجهیزات پزشكی بیمارستان مریوان را از بین بردند. کلیۀ 
ادارات را غارت کردند و چنان جو روانی ای در بین اهالی 
شهر به وجود آوردند که بخش کثیری از مردم، وحشت زده 

شهر را تخلیه کردند.
سرانجام بعد از حدود سیزده روز بالتكلیفی و معطلی، 
تصمیم گرفتیم ولو به طور خودسرانه هم شده، ستون نیروها 
را وارد شهر کنیم. با سرهنگ صیاد شیرازی که فرماندهی 
عملیات کل منطقه را به عهده داشت، هماهنگی به عمل 
آوردیم و روز سوم خرداد 1359، از سه محور نیروها را به 
طرف شهر حرکت دادیم؛ محور دارسیران، محور میانی شهر 

و محور میدان پادگان.«1
جمعۀ  نماز   ،1359 تیر   3 در  شهر  پاکسازی  از  پس 
مریوان نیز ده روز بعد )13 تیرماه( با استقبال وسیع مردم 

1. در هاله ای از غبار؛ سرگذشتنامة سردار بی نشان حاج احمد متوسلیان، به اهتمام 
نشر صاعقه،  بعثت،  پژوهشی 27  مطالعات  مرکز  انتشارات  تهران،  بابایی،  گلعلی 

1391، ص 52



34  مریوان

برگزار شد و نمازگزاران بعد از نماز، برای اعالم همبستگی با 
امام و انقالب اسالمی، راهپیمایی کردند. با حضور و فعالیت 
نهادهای انقالبی در شهر و همكاری مردم با آن ها، آرامش 
مجدداً به مریوان بازگشت و با گذشت زمان، رابطۀ مردم 
با نهادهای انقالبی و به ویژه سپاه پاسداران مستحكم تر از 

قبل شد.
مردم  کردنشین،  مناطق  بر  ضدانقالب  تسلط  دورۀ  در 
مسلمان کرد به روش های مختلف مورد تهاجم قرار گرفتند 
یا  مختلف،  شهرهای  به  شدند  ناچار  آنان  از  بسیاری  و 
استان های همجوار، از جمله کرمانشاه مهاجرت کنند. این 
وضعیت، زمینۀ تشكیل سازمان پیشمرگان کرد مسلمان را 
فراهم کرد و محمد بروجردی1 فرماندۀ سپاه غرب کشور، 
در پاییز سال 1358، با همكاری مهاجران، این سازمان را 
1. محمد بروجردی در سال 1333 در روستای گرگ دره بروجرد به دنیا آمد. در 
حین خدمت سربازی، از پادگان فرار کرد و برای دیدار امام خمینی)ره( راهی عراق 
شد. وی از بنیانگذاران سپاه پاسداران بود و با شروع درگیری های کردستان به این 
منطقه رفت و به عنوان فرمانده عملیات غرب کشور منصوب شد. وی در اول خرداد 
1362 در جادۀ مهابادـ  نقده به شهادت رسید. به علت عالقة رزمندگان، فرماندهان و 
مردم منطقة کردستان و آذربایجان، اماکن بسیاری به نام شهید بروجردی نامگذاری 

شده است. از جمله تیپ، قرارگاه، بیمارستان، خیابان و...
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تأسیس کرد. سازمان پیشمرگان کرد به سرعت گسترش 
یافت و نقش به سزایی در پاکسازی مناطق کردستان از لوث 

وجود ضدانقالب ایفا کرد. 
سازمان پیشمرگان کرد مسلمان، از سال 1361 به مرور 
جذب سازمان بسیج شد و طی این دوران شهدای فراوانی از 
جمله عثمان فرشته را به انقالب اسالمی تقدیم نمود. سردار 
حسن رستگارپناه در مورد شخصیت شهید عثمان فرشته و 

دالوری های او می گوید:
ناصر  برادر  که  بود   1361 سال  اردیبهشت  »حدود 
کاظمی1 از من خواست در سنندج نزد او بروم. وقتی خود 
داشتم،  انتظار  که  همان طور  دیدم  رساندم،  به سنندج  را 
برای ادامۀ عملیات محور بانه ـ سردشت که سال پیش در 
منطقۀ سد صارم نیمه تمام مانده بود، برنامه ریزی می کنند. 

1. ناصر کاظمی متولد 1335 تهران بود. وی قبل از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل 
فعالیت های سیاسی، توسط ساواک دستگیر و به زندان افتاد. در سال 1358 به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی پیوست و پس از انجام فعالیتهای گوناگون در مسیر نظام، به 
عنوان فرماندار پاوه و سپس فرمانده سپاه این شهر انتخاب شد. وی اقدامات فراوانی 
برای جذب نیروهای بومی داشت و پس از انجام سلسله عملیاتهایی موفق، ششم 

شهریور 1361 در عملیات پاکسازی محور پیرانشهرـ  سردشت به شهادت رسید.
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قرار بر این شد که نیروهایي را از سمت مریوان و نیروهایي 
از سمت کامیاران حرکت بدهیم تا آن ها در میانۀ مسیر به 
همدیگر ملحق شوند و عملیات پاکسازي را تكمیل کنند. 
کار طبق معمول، باید از شناسایي شروع مي شد. برای این 
عثمان  نام  به  کرد  پیشمرگان  از  یكی  همراه  به  من  کار، 
 فرشته و تعداد دیگری از نیروها، عملیات شناسایی را شروع 

کردیم. 
پیشمرگان مسلمان کرد، نیروهای بسیار مؤثر و خوبی 
بیشتری  استقامت  غیربومی  نیروهای  به  نسبت  و  بودند 
داشتند. خصوصاً عثمان  فرشته که واقعاً فرشتۀ قهر الهی 
بود. اولین بار در مریوان با او آشنا شدم؛ در جلسه ای که 
برادر متوسلیان او را برای عملیات کوساالن توجیه می کرد. 
بعدها هم که فرماندۀ سپاه مریوان شدم، عثمان فرشته را به 
فرماندهی نیروهای بومی انتخاب کردم. اهل اورامانات بود 
نگاه های  و  اطمینان بخش  و قد رشیدی داشت. چهره اش 
نافذش مثل یک شیر پر از جسارت بود. در درگیری هایی که 
علیه ضدانقالب داشتیم، هر گاه می فهمیدند عثمان فرشته 
با ماست، فرار را برقرار ترجیح می دادند. گاهی یكه و تنها 
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می رفت تا پای ارتفاعاتی که ضدانقالب موضع گرفته بود و 
از آن جا فریاد می زد و شروع می کرد به رجز خوانی که: »این 
منم، عثمان فرشته، آمده ام تا...« اکثر اوقات رجزخوانی او 
می زد. خالصه  غیب شان  نیروهای ضدانقالب  نشده،  تمام 

این که، یل بی همتایی بود. 
عثمان فرشته در تیراندازي کم نظیر بود. از فاصله هاي 
قناسه  با  را  نمي کرد، ضدانقالب  را  فكرش  که کسي  دور 

نشانه مي رفت. کمتر مي شد تیرش خطا برود...«1
 پس از پاکسازی هر کدام از شهرهای استان کردستان 
از لوث وجود ضدانقالب، این گروه ها به روستا های اطراف 
شهر پناه می بردند و با ایجاد مقر در روستاها، دست به ایجاد 
عملیات کمین در جاده های مواصالتی بین شهری می زدند. 
را  جاده ها  کردن  نا امن  از  تجزیه طلبان  بتوان هدف  شاید 
قدرت نمایی، اثبات حیات نظامی و تضعیف دولت مرکزی 

دانست. 
بنابراین، پس از پاکسازی مریوان از گروه های ضدانقالب، 

یوسف زاده،  حبیب  به کوشش  رستگارپناه،  خاطرات حسن  کمین؛  1. شب های 
تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 1387، ص 105
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اجرای عملیات پاکسازی محورهای مواصالتی در دستور کار 
نیروهای نظامی و انتظامی قرار گرفت.

در همین راستا، فرماندهان و رزمندگان سپاه مریوان، 
دست به کار گسترش سازمان رزم قوای انقالب در منطقۀ 
شمال اورامانات و آغاز یک رشته عملیات پاکسازی مواضع 
مشترک  مرزی  نوار  کیلومتر   120 طول  در  تجزیه طلبان 
ایران و عراق و همچنین جاده های مواصالتی و بین شهری 
زدند که آزادسازی جادۀ سنندجـ  مریوان و آزادسازی جادۀ 

سقز ـ مریوان از آن جمله هستند.
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 3  فصل سوم                                          
بین شهری،  راه های مواصالتی  و  آزادسازی شهرها  از  پس 
اصلی  روستاهای حوالی جاده های  و  از شهرها  ضدانقالب 
و جاده های  از شهرها  دور  روستاهایی که  به  و  رانده شد 
به مأمن و  این مناطق  بردند. رفته رفته  پناه  بودند،  اصلی 
پایگاه شورشیان تبدیل شد و آن ها با اعزام تیم های عملیاتی 
از پایگاه های خود، در مناطق هدف کمین اجرا می کردند یا 

به آن اهداف شبیخون می زدند. 
 این اقدامات در وضعیتی انجام می شد که برای نیروهای 
برقراری  روز،  در  اصلی  جاده های  تأمین  وجود  با  خودی، 
امنیت شبانۀ جاده ها میسر نبود. بنابراین، تنها در روز امكان 
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تردد در جاده وجود داشت و پایگاه های ایجادشده در کنار 
جاده ها، با گشت زنی در طول روز تقویت می شدند و هنگام 

شب کارآیی نداشتند.
در چنین شرایطی، پاکسازی مناطق مذکور که به مناطق 
بینابینی معروف بودند، در دستور کار قرار گرفتند. اما اجرای 
عملیات در این مناطق، به دلیل کوهستانی بودن و عدم 
برخورداری از راه های مناسب دشوار بود؛ و بالعكس وضعیت 
جغرافیایی منطقه به شورشیان اجازه می داد تا به سادگی از 
محل استقرار به سوی شهر ها و جاده ها سرازیر شوند و آن جا 
را ناامن می کردند. به همین دلیل، پاکسازی مناطق بینابینی 
که هر کدام از چندین آبادی تشكیل می شدند، ضروری بود 
و از جمله اهداف مهم رزمندگان قرار گرفت. این مناطق در 
چند عملیات بزرگ و محدود پاکسازی شدند؛ به طوری که 
جای امن دیگری برای شورشیان و ضدانقالبیون باقی نماند 
و آنان به حاشیۀ مرز رانده شدند. آزادسازی روستای دزلی 

از جمله عملیات مهم در این منطقه به شمار می رود. 
ـ  مریوان  جادۀ  بین  و  مریوان  در جنوب  دزلی  منطقۀ 
سروآباد در مرز ایران و عراق قرار دارد. کوه های قلعه زبان، 
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و جادۀ  واقع شده اند  اطراف دزلی  در  اسبی کمر  و  مهدی 
منتهی به آن، از تنگۀ باریكی که بسیار حساس است، عبور 
می کند. بعد از پاکسازی مریوان، گروه های ضدانقالب برای 
تداوم شرارت در منطقه، پایگاه های اصلی خود را در روستای 
دزلی مستقر کردند. آن ها برای ممانعت از ورود رزمندگان 
به این روستا، در صخره های دو طرف جاده مواد منفجره 
کار گذاشتند تا به محض ورود نیروها، آن ها را منفجر کنند 
و مانع ورود رزمندگان به دزلی شوند. عالوه بر این، وجود 
عناصر نفوذِی ضدانقالب در مریوان، موجب آگاهی نیروهای 

شورشی از هرگونه تحرک رزمندگان می شد.
احمد متوسلیان در ارتباط با منطقۀ دزلی چنین روایت 

می کند:
»منطقۀ دزلی در زمان رژیم شاه کاًل دوبار از دست این 
گروه ها گرفته شده بود و این دو بار، در آن دوران، به عنوان 
وقایع تاریخی در کتیبۀ مسجد جامع سنندج ثبت گردیدند. 
برای خودشان دژی  را ضدانقالبیون  پشت روستای دزلی 
محسوب می کردند. آن ها تمام صخره های مشرف بر مسیر 
مزبور را با دینامیت و تی.ان.تی تله گذاری کرده بودند. همین 
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مسأله باعث اهمیت استراتژیک دزلی و پررویی و گزافه گویی 
فراوان ضد انقالب در تبلیغات مسموم آنان شده بود. به عنوان 
مثال، در یكی از اعالمیه های گروهک دمكرات، چندی پس 
از آزادسازی مریوان، شورشیان شكست مفتضحانۀ خود را 
نوعی عقب نشینی تاکتیكی بیان کرده و نیروهای انقالب را 

به زورآزمایی و نبرد در دزلی دعوت کرده بودند.«1
احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان در دی 1359، با 
نیروهای  از  نفر  فریب، شبانه همراه 200  اجرای عملیات 
بسیجی و پیشمرگان مسلمان ُکرد، به طرف غرب مریوان 
حرکت کردند، اما بعد از دور شدن از شهر و پایان عملیات 
فریب، مسیر خود را به طرف جنوب و روستای دزلی تغییر 
دادند و با عبور از ارتفاعات منطقه، در 4 دی 1359 کوه های 
مشرف به دزلی را تصرف کردند. نیروهای سپاه مریوان، در 
سحرگاه که شورشیان در خواب بودند، به پایگاه های آن ها 
حمله و در غافل گیری کامل، مقرهای گروه های دمكرات، 

کومله و چریک های فدایی را تصرف کردند.
امین عبدی سروآباد، یكی از پیشمرگان کرد مسلمان، در 

1. آذرخش مهاجر، ص 109
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مورد عملیات آزادسازی دزلی چنین می گوید:
و  جغرافیایی  خاص  شرایط  دلیل  به  اورامان،  »منطقۀ 
صعب العبور بودن، جزو مناطقی است که رزمندگان اسالم 
برای پاکسازی آن زحمات طاقت فرسایی را متحمل شدند. 
روستاهای  و  دزلی  پاکسازی  طرح   1359 سال  اواخر  در 
مجاور آن توسط عثمان فرشته و احمد متوسلیان و عدۀ 

دیگری از فرماندهان آماده شد.
شهید عثمان فرشته یک گروه90 نفری از پیشمرگان و 
برادران پاسدار را انتخاب کرد و طبق اصول و تاکتیک های 
کرد.  سازماندهی  را  گروه  این  چریكی،  جنگ های  خاص 
برف فراوانی آمده بود؛ چنان که در بعضی نقاط، ارتفاع برف 
به یک ونیم متر می رسید. مسیر حرکت هم بسیار سخت 
بود. برای این که بتوانیم روستای دزلی را کاماًل دور بزنیم 
و به محاصره درآوریم، باید از کوه های مرتفع نرماژ، سیانه 
مغز  تا  کوهستان  سرمای  سوز  می کردیم.  عبور  دوله ناو  و 
استخوان نفوذ می کرد. ارتفاع برف به حدی بود که نفس 
همه را گرفته بود؛ اما با وجود تمام این شرایط سخت و 
نامساعد، رزمندگان اسالم روحیۀ باالیی داشتند و باالخره 
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پس از طی مسافتی طوالنی، ساعت چهار صبح دزلی را به 
محاصره درآوردیم. ضدانقالب پس از سه ساعت مقاومت، 
مجبور شد روستا را ترک کند و ما همزمان روستای دزلی و 
درکی را پاکسازی کردیم و پرچم مقدس جمهوری اسالمی 

را برفراز قلل مرتفع آن به اهتزاز در آوردیم.«1
متوسلیان  حاج احمد  یاران  از  که  نیز  عسگری  مجتبی 

بوده، دربارۀ این عملیات گفته است:
نیروها  کلیۀ  از  متوسلیان  حاج احمد  که  رسید  »پیغام 
خواسته تا غروب آفتاب خودشان را به پشت ایستگاه رلۀ 
صداوسیماي مریوان برسانند. کل نیروها که جمع شدند، 
پیشمرگان  و  سپاه  بچه هاي  نفر   200 مي شویم  دیدیم 
مسلمان ُکرد. بعد در قالب یک ستون نظامي، همراه برادر 
مقصد  پرسیدیم  چه  هر  راه  بین  کردیم.  حرکت  احمد 
کجاست، از جواب طفره رفت. بعد از دو سه ساعتي، دیدیم 
دستور  احمد  برادر  مي رویم.  عراق  خاک  طرف  به  داریم 
توقف ستون را صادر کرد و بعد گفت: »برادران، الزم است 

1. روزهای سبز کردستان؛ خاطرات جمعی از پیشمرگان مسلمان کرد، محمد فائق 
فرجی، تهران، صریر، 1385، ص 116
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مطلبي را به شما توضیح بدهم. ما به حول و قوۀ الهي قرار 
است دزلي را بگیریم.« 

 180 بودیم،  آمده  که  مسیري  کردیم؛  تعجب  همگی 
درجه مخالف جهت دزلي بود. یكي از بچه ها گفت: »برادر 
احمد، این راهي که ما آمده ایم، کجا به دزلي مي رسد؟ تازه، 

شما امكانات ما را در نظر نگرفته اید.«
احمد با یک طمأنینه گفت: »به خدا توکل کنید. هیچ 

مشكلي پیش نخواهد آمد.«
از نو دستور حرکت داد و راهي شدیم. ساعت 7/30 شب 
بود که رسیدیم روي ارتفاعات اورامان. نگو با تدبیر احمد، 
ما این ارتفاعات را دور زده ایم و بدون کوچكترین خطري، 
رسیده ایم باالي قلۀ مشرف به دزلي؛ بدون آن که حتي رنگ 
آن معبر مرگبار را هم دیده باشیم. احمد طوري برنامه ریزي 
کرده بود که هر کس ستون نیروهاي ما را در راه مي دید، 
از مریوان، حمله به  فكر مي کرد هدف ستون کشي احمد 
عراق بوده. بعد گفت: »برادران، نگاه کنید! پایین این ارتفاع، 

زیر پاي شما دزلي قرار گرفته.«
بعد هم بالفاصله ضمن تماس بیسیم با توپخانۀ ارتش، 
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درخواست اجراي آتش کرد. با اصابت سومین گلولۀ توپ، 
ریختیم داخل دزلي و آن جا را به صورتي برق آسا و بدون 
همین  در  که  بود  این جا  جالب  کردیم.  تصرف  درگیري 
لحظات، دیدیم صداي بوق ماشین مي آید. به دستور برادر 
احمد، من و یكي از بچه ها کنار جاده مستقر شده بودیم. 
دیدیم از دور، یک کامیون کمپرسي، تخت گاز دارد مي آید 
و الینقطع بوق مي زند. نگو ضدانقالب وقتي فهمید در دزلي 
ادوات  براي رساندن  را  این کامیون  درگیري شروع شده، 
با رسیدن  نیروهایش راهي دزلي کرده.  تقویت  خمپاره و 
رکاب  از  ما،  برادر  آن  کرد.  ترمز  ما،  نزدیكي  به  کامیون 
ماشین باال رفت و گفت: »چه خبرته بابا! چرا این قدر بوق 

مي زني؟!« 
راننده که از دموکرات ها بود، به هواي این که ما هم از 
بندۀ  لباس فرم آن  تا  بود؛  خودشان هستیم، توقف کرده 
خدا را دید، پشت فرمان کمپرسي از ترس غش کرد. بار 
این کامیون، چند قبضه خمپاره انداز، یک قبضه کالیبر 50 
تعصب  بدون  افتاد.  ما  به دست  که  بود  زیادی  مهمات  و 
مي گویم، کاري که احمد با فتح دزلي انجام داد، بیشتر به 

یک معجزه شبیه بود.«1
www.farsnews.com 1. خبرگزاری فارس
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صورت  نیز  مناطق  دیگر  آزادسازی  عملیات،  این  از  پس 
گرفت که آزادسازی سروآباد و منطقۀ ژاوه رود غربی )بین 
و  سارال  منطقۀ  آزادسازی  مریوان(،  و  سنندج  شهرهای 
و  مریوان(  و  سنندج  دیواندره،  شهر های  )بین  خورخوره 
آزادسازی محور سروآباد ـ مریوان از آن جمله است. عباس 

برقی دربارۀ عملیات محور سروآباد ـ مریوان گفته است:
مریوان  به  را  سنندج  که  هست  ارتباطی  جادۀ  تا  »دو 
که  مریوان  به  گاران  ـ  سنندج  جادۀ  یكی  می کند.  وصل 
یكی دو ماه بعد از آزادسازی شهر مریوان تردد در آن آزاد 
به سمت  از سنندج می آمد  بود که  شد. دیگری جاده ای 
از نگل می رفت سمت سروآباد و  روستای تاریخی نِِگل و 
از آن جا می رسید به مریوان. این جاده که نسبت به جادۀ 
سنندجـ  گاران پهن تر بود و رفت وآمد در آن راحت تر انجام 
تیر 1360  احمد  اواسط  بود.  می گرفت، دست ضدانقالب 
متوسلیان و تیمسار جمالی فرمانده لشكر 28 کردستان و 
سرهنگ نخعی فرمانده تیپ 3 لشكر 28 ارتش در مریوان، 
تصمیم گرفتند تا با پشتیبانی آتش توپخانه و پوشش هوایی 
ارتش و استفاده از نیروهای پیادۀ سپاه و بسیج، عملیاتی 
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جهت آزادسازی این جاده انجام بدهند. اما چند روز مانده 
به زمان عملیات، تیمسار جمالی به دالیلی اعالم می کند 
انجام  را  این عملیات  ارتش نمی تواند مأموریت پشتیبانی 
دهد. به همین دلیل،  احمد هم از قید اجرای این عملیات 

می گذرد و آن را به بعد موکول می کند. 
اوایل مرداد همان سال، چند روزی بود که برادر  احمد در 
مریوان حضور نداشت. در همین ایام، آقایان حمید سالكی و 
عثمان فرشته از فرماندهان پیشمرگان مسلمان ُکرد منطقۀ 
مریوان، پیشنهاد آزادسازی جادۀ سروآباد را ارائه دادند و از 
بنده به عنوان مسؤول قبضه های ادوات و علی میرکیانی 
مسؤول واحد تسلیحات سپاه مریوان، قول گرفتند که اگر 
با موفقیت  را  این عملیات  از آن ها پشتیبانی شود،  خوب 

انجام خواهند داد. 
با طرحی  مرداد 1360،  موردنظر حوالی دهم  عملیات 
که عثمان فرشته تهیه کرده بود، آمادۀ اجراء شد. طبق این 
به  فرشته،  عثمان  و  طرح، گردان تحت امر حمید سالكی 
همراه بچه های سپاه و بسیج، به استعداد دو گردان، رفتند و 
سروآباد را دور زدند و از طریق ارتفاعات مشرف به آن، وارد 



مریوان  49 

روستای سروآباد شدند و مقر حزب دموکرات کردستان را 
به تصرف خودشان درآوردند. 

دادند.  ادامه  نِِگل  به سمت  را  عملیات  روز،  آن  فردای 
به  را  خودش  متوسلیان  که  احمد  بود  عملیات  دوم  روز 
منطقه رساند. او نگران بود که ما تا رسیدن مان به سروآباد، 
حتماً  تلفات زیادی داده ایم. وقتی متوجه شد که سروآباد 
فقط با یک شهید آزاد شده، خیلی خوشحال شد و شخصاً 

فرماندهی عملیات را برعهده گرفت. 
از طرف دیگر، وقتی خبر این پیشروی به بچه های سپاه 
از طریق جادۀ سنندج پیشروی  سنندج رسید، آن ها هم 
کردند و در نِِگل به نیروهای ما ملحق شدند. به این ترتیب، 

جادۀ مریوان ـ سروآباد به سنندج آزاد شد.«1 

1. در هاله ای از غبار، ص 72
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4  فصل چهارم
مریوان در یكی از نقاط مهم مرزی غرب کشور قرار دارد. 
در  عراق،  سلیمانیه  استان  در  کوچكی  شهر  پَنْجِوِین، 
شمال غرب این شهر قرار دارد. پنجوین در 105 کیلومتری 
در  کیلومتری حلبچه و  سلیمانیه، 74  شمال خاوری شهر 
نزدیكی مرز ایران قرار گرفته  است. این شهر با جمعیتی 
نزدیک به 20 هزار نفر، در کوهپایۀ فالت »شانی حاج شیخ« 
جای گرفته و از سه سو توسط این فالت دربرگرفته شده  

است. 
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مریوان  در شهرستان  برده رشه  و  بابوهه  روستاهای 
پنجوین  شهر  گرفته اند.  قرار  پنجوین  روبه روی  ایران 
مرکز شهرستان پنجوین است. این شهرستان از سه بخش 
به نام های مرکزی، گرمک و نالپاریز تشكیل شده  است. شهر 
پنجوین در دشت شیلر قرار گرفته که بلندی های مشرف بر 
آن، پنجوین یا زله نامیده می شود. دشت شیلر با فرورفتگی 
خاص خود، واقع در مرز دو کشور ایران و عراق و در حد 
فاصل دو شهر مریوان و بانه قرار دارد. از جمله مهم ترین 
ارتفاعات این منطقه: سورن، سورکوه و کانی مانگا است که 

دهانۀ دشت شیلر را تشكیل می دهد. 
بلندی های قوچ سلطان، بلندی های راهبردی در جنوب 
است.  مریوان  شهرستان  شمال غربی  و  پنجوین  شهر 
بلندترین قلۀ آن، موسوم به کله قندی »دولبه توتمان« بر 
کل نوار مرزی مریوان ـ پنجوین اشراف دارد. به دلیل قرار 
گرفتن ارتفاعات قوچ سلطان بر روی نقطۀ پیوستن خاک 
عراق به ایران و اشراف دید و تسلط کامل بر کل منطقه، 
در آغاز تجاوز ارتش عراق به خاک ایران، برای هر دو طرف 

جنگ اهمیت بسیاری داشت. 
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هجوم سراسری ارتش عراق به مرزهای ایران در 31 شهریور 
1359 آغاز شد. در روزهای آغازین هجوم دشمن، استان 
کردستان فقط هدف حمالت هوایی قرار گرفت. عدم توجه 
به فعالیت های نظامی دشمن در مرزهای غربی و همچنین 
کارشكنی برخی از عوامل خودفروختۀ داخلی باعث گردید 
که نیروهاي دشمن، به راحتي و بدون هیچ مزاحمتي، با 
راهنمایي و کمک احزاب خائن، وارد خاک ایران شوند و 

عوارض حساس مرزي را تصرف کنند. 
تصرف  به  مریوان  شهر  مرز  امتداد  در  که  مرزي  نقاط 
بود.  هاني گرمله  و  بیاره  مرتفع  نقاط  درآمد،  عراق  ارتش 
نوسود  به داخل شهر  و دیده بانان عراق،  اطالعاتي  عوامل 
کرده  نفوذ  نوسود  بخش  نقاط  دیگر  و  نودشه  روستاي  و 
بودند و حرکات نیروهاي نظامی کشور را تحت نظر داشتند. 
حتي بعضي بر این باور بودند که عناصر دیده بان عراق، با 
هدایت ضدانقالب، به ارتفاعات شرق رودخانۀ سیروان نیز 
نفوذ کرده اند. تمرکز آتش توپخانۀ عراق بر روي یگان ها و 

پایگاه هاي ما، این نظریه را تأیید مي کرد. 
در این زمان، نیروهاي رزمندۀ جمهوري اسالمي هنوز 
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در پشت رودخانۀ سیروان متوقف بودند و موفق به درهم 
با  نزدیک  درگیري  و  نشده  ضدانقالب  مقاومت  شكستن 
ارتش عراق نداشتند. سه ماه پس از آغاز جنگ، یعنی در آذر 
1359 و پس از آن، رزمندگان برای توسعۀ امنیت داخلی، 
متجاوزان  دادند.  انجام  کردستان  در  را  موفقی  نبردهای 
بعثی، ارتفاعات مرزی مریوان را اشغال کرده بودند و سپس 
دامنۀ اشغال را تا ارتفاعات مرزی سقز و بانه گسترش دادند. 
این در حالی بود که فعالیت گستردۀ گروه های ضدانقالب، 
و  بودند  کرده  ایجاد  ایران  نیروهای  برای  متعددی  موانع 
رزمندگان برای مقابله با متجاوزان عراقی، می بایست این 

موانع را پشت سر می گذاشتند. 
بی پاسخ  را  عراق  تجاوز  نمی توانستند  خودی  نیروهای 
نیروهای  سرکوبی  بر  تمرکز  با  نمی خواستند  و  بگذارند 
به  ارتش عراق غافل شوند؛  با تجاوز  از مقابله  ضد انقالب، 
ویژه آن که مناطق داخلی کردستان به طور نسبی پاکسازی 
عراق  ارتش  نیروهای  به  ضدانقالب  نیروهای  و  بود  شده 
نیروهای  علیه  یكدیگر  همكاری  با  و  بودند  شده  نزدیک 

خودی می جنگیدند.
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در این وضعیت، ضربه به نیروهای ضدانقالب، عالوه برآن 
مانع گسترش و  امنیت داخلی می انجامید،  به توسعۀ  که 
نفوذ ارتش عراق می شد. به همین دلیل، نیروهای خودی 
انتخاب  را  متجاوز  تنیبه  و  ضدانقالب  تعقیب  استراتژی 

کردند و هجوم سراسری عراق را بی پاسخ نگذاشتند.
پس از اولین حملۀ هوایی عراق به شهر سنندج، احمد 
متوسلیان فرماندۀ سپاه مریوان، درصدد پاسخ برآمد و تیم 
سه نفره ای را مأمور کرد تا به داخل خاک عراق رفته و گرای 
)مختصات مكانی( پادگان پنجوین را ثبت کنند. آن گاه با 
خودی،  توپخانۀ  دشمن،  پادگان  گرای  کردن  مشخص 
پادگان پنجوین را گلوله باران کرد. این اقدام بعدازظهر اول 
مهر 1359 انجام شد و خسارت فراوانی به ساختمان های 
این پادگان و نیروهای ارتش عراق وارد کرد. به روایت یكی 

از همرزمان واحد ادوات سپاه مریوان:
هواپیمای  فروند  دو   ،1359 شهریور   31 روز  »ظهر 
جنگنده، با سرعت زیاد و ارتفاع کمی از روی شهر مریوان 
بود.  شده  شهر  مردم  وحشت  باعث  مسأله  این  گذشتند. 
باور  هم  بعضی  و  عراقی اند  هواپیما ها  می گفتند  بعضی ها 
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نمی کردند، می گفتند البد هواپیما ها خودی بوده اند. ساعت 
2 دیدیم اخبار رادیو اعالم کرد تهران و چند شهر دیگر 

توسط هواپیماهای عراقی بمباران شده اند.
این مسأله خیلی برای برادر احمد ثقیل بود که هواپیماهای 
بزنند.  را  ما  بی دفاع  و شهرهای  بروند  مریوان  عراق، روی 
فردای آن روز، به دستور برادر احمد، قرار شد برویم گرای 
پادگان پنجوین عراق را بگیریم تا توپخانۀ ارتش آن جا را 
بكوبد. بنده، همراه شهدای عزیزمان مهندس یوسف کابلی و 
علیرضا ناهیدی، راهی این مأموریت شدیم. بعدازظهر همان 
و  کابلی  برادران  دقیق  گراگیری  واسطۀ  به  مهر،  اول  روز 
ناهیدی، توپخانۀ ارتش شروع به اجرای آتش کرد و آتش 
پادگان پنجوین ریخته شد.  ایران، مستقیم روی  سنگین 
این ابتكار برادر متوسلیان، در واقع اولین اقدام تالفی جویانۀ 
نیروهای مسلح ایران در قبال تجاوز سراسری ارتش عراق 

به خاک ایران بود.«1 
ارتش عراق مرزهای شمالی مشترک با ایران را به سپاه 
یكم خود سپرده بود و در نتیجه، مرزهای استان کردستان 

1. آذرخش مهاجر، ص 127



56  مریوان

نیز در محدوۀ مأموریت این سپاه بود. سپاه یكم عراق، ماه ها 
قبل از آغاز جنگ، در این منطقه مستقر شده بود و ضمن 
حمایت و پشتیبانی از گروه های تجزیه طلب در کردستان، 
مناطق مرزی ایران را به دقت شناسایی و با بهره گیری از 
این گروه ها، آمادگی الزم برای اقدام تجاوزکارانه در مرزهای 
ایران به دست آورد. اما تجاوز زمینی ارتش عراق به مرزهای 
استان کردستان، بعد از تثبیت مواضع در مناطق جنوبی و 

غربی ایران انجام شد.
سپاه یكم ارتش عراق، با به کارگیری 4 گردان از لشكر 4 
پیادۀ کوهستانی سپاه دوم، در 27 آذر 1359 به ارتفاعات 
غرب مریوان هجوم آورد؛ و بعد از یک هفته موقعیت خود 
را تثبیت، و نوار مرزی ایران در غرب مریوان را تصرف کرد. 
بالفاصله  کردستان،  استان  مرزی  مناطق  اشغال  پی  در 
رزمندگان با کمک نیروهای محلی، برای فشار به دشمن، 
سلسله عملیاتی را اجرا و با اعزام تیم ها و گروه های نفوذی 

به خاک عراق، پشت جبهۀ دشمن را ناامن کردند.
اوایل جنگ  در  که  بروجردی  همرزمان شهید  از  یكی 
به جمع یاران شهید متوسلیان پیوسته، در ارتباط با طرح 

عملیات های مذکور می گوید:
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منطقۀ  ستاد  به  احمد  برادر   ،1359 آذر  شانزدهم  »روز 
عالوه  بنده  روزها  آن  آمد.  کرمانشاه  در  کشوری  سپاه   7
منطقه 7  فرماندۀ  بروجردی  برادر  دفتر  مسؤول  آن که  بر 
بودم، به تشویق ایشان، کارهای شناسایی هم در جبهه های 

کانی سخت، شورشیرین و... انجام می دادم.
آن روز حاج احمد و بروجردی حدود یک ساعت پشت 
تمام  با هم جلسه داشتند. جلسۀ آن ها که  بسته  درهای 
شد، برادر احمد رو کرد به بروجردی و گفت: »این برادر 
سایر  بزنید.  هم  را  انتقالش  حكم  کنید،  آزاد  ستاد  از  را 

برنامه هایش را خودم ردیف می کنم.« 
بعد جلو آمد و با نهایت محبت گفت: »برادر سعید، ما 
طرح یک عملیات بزرگ در غرب را آماده کردیم. به حول 
و قوۀ خدا، می خواهیم با استعداد یک تیپ، خودمان را از 
یک محور به تنگۀ روکان و کانی مانگا، و از محور دیگر به 
شهر سیدصادق عراق برسانیم. شما خودتان را آماده کنید 
تا ان شاءاهلل برویم و راه های آن جا را شناسایی کنیم. درست 

است که نیرو کم داریم، اما توکل ما بر خداست.«1

1. به نقل از سعید قاسمی. برای اطالعات بیشتر بنگرید به: مصاحبه با سعید قاسمی، 
مصاحبه کننده حسین بهزاد، مجلة سوره، شمارۀ 30، دی و بهمن 1385
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شمال غرب  به  زمینی  هجوم  اولین  در  عراقی  نیروهای 
کشور، ارتفاعات داالنی و دزلی را که در جنوب غرب مریوان 
نیروهای  تردد  اقدام،  این  با  کردند.  اشغال  شده اند،  واقع 
ضدانقالب به ایران و عراق تسهیل شد. عالوه بر این، ارتش 
عراق این گروه ها را برای ایجاد ناامنی بیشتر در کردستان 
در  عراق  ارتش  برتری  پشتیبانی می کرد.  و  تجهیز  ایران، 
این منطقه و حمایت آن ها از نیروهای ضدانقالب، نگرانی 
گروه های  تحرک  افزایش  احتمال  از  را  خودی  نیروهای 
ضد انقالب بیشتر می کرد. به همین دلیل، فرماندهان سپاه 
و ارتش تصمیم گرفتند عملیاتی را با همراهی پیشمرگان 

مسلمان کرد طراحی و اجرا کنند.
عملیات آزادسازی داالنی و دزلی در ساعت 2 بامداد 6 
دی 1359 آغاز شد و رزمندگان سپاه اسالم در مدت سه 
روز نبرد، این دو ارتفاع را آزاد کردند و به تبع آن بر شهر 
خرمال و جادۀ خرمال ـ سیدصادق ـ حلبچه مشرف شدند.

گفتنی است این عملیات در فصل زمستان و در شرایطی 
انجام شد که نیروهای خودی تجهیزات و امكانات مورد نیاز 
را برای استقرار در این ارتفاعات نداشتند؛ بنابراین مجبور 
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از  اما پس  کنند.  عقب نشینی  مله خور  ارتفاعات  به  شدند 
پایان فصل زمستان، دوباره به این ارتفاعات بازگشتند.

هنوز یک روز از استقرار مجدد رزمندگان روی ارتفاعات 
داالنی نگذشته بود که دشمن با یک گردان نیروی مخصوص 
و چند صد مزدور از گروه های ضدانقالب، برای بازپس گیری 
ارتفاع داالنی پاتک را آغاز کرد. این هجوم زمانی انجام شد 
که فقط 10 نفر از نیروهای پاسدار روی این ارتفاع مستقر 
روی  مدافعان  سرسختانۀ  مقاومت  این،  وجود  با  بودند. 
ارتفاع، تلفات سنگینی به نیروهای عراقی و افراد ضدانقالب 
وارد کردند و آن ها توانستند ارتفاعات داالنی و دزلی را پس 

بگیرند.
کوه قوچ سلطان در غرب مریوان و در نزدیكي مرز عراق 
واقع شده و بلندترین قلۀ  آن دولبه توتمان است که 2105 
متر ارتفاع دارد. ارتش عراق با اشغال این ارتفاع، بر دشت 
مریوان و جادۀ مریوان ـ باشماق مسلط شد و همۀ فعالیت  
رزمندگان را در این منطقه زیر نظر گرفت، اما هنوز دشمن 
خودي  نیروهاي  که  بود  نكرده  تثبیت  را  خود  موقعیت 
تصمیم گرفتند ارتفاع قوچ سلطان را آزاد کنند. رزمندگان 
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اسالم که در اولین عملیات خود موفقیتي کسب نكردند، 
اما در عملیات هاي بعدي توانستند این ارتفاع را آزاد کنند.

اولین عملیات در سپیده دم یكم دي 1359 انجام شد که 
نیروهاي سپاه مریوان و تیپ 3 مریوان از لشكر 28 ارتش، 
به ارتفاع قوچ سلطان و قلنجان حمله کردند. در این عملیات، 
51 نفر از نیروهاي دشمن کشته و 60 نفر مجروح شدند. 
همچنین یک نفر اسیر شد. نیروهاي خودي نیز حداقل با 8 

شهید به مواضع قبل از عملیات بازگشتند. 
دومین عملیات در یكم فروردین 1360 آغاز شد. در این 
عملیات، 100 نفر از نیروهاي ارتش به فرماندهي )شهید( 
سرگرد رسول عبادت از روبه رو و 200 نفر از نیروهاي سپاه 
به فرماندهي احمد متوسلیان، ضمن دور زدن دشمن، از 
پشت به نیروهاي عراقي یورش بردند و پس از چهار روز 
نبرد، ارتفاع قوچ سلطان را آزاد کردند و بر پادگان پنجوین 

مسلط شدند.
سومین عملیات در 5 خرداد 1360 اجرا شد که نیروهاي 
و  باشماق  ارتفاعات  دشمن،  به  حمله  با  ارتش،  و  سپاه 

گودخزینه و روستاهاي مرانه و بایوه را آزاد کردند.
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بدین ترتیب، منطقۀ اشغال شدۀ غرب مریوان آزاد شد و 
آخرین پاتک عراق که در 17 خرداد 1360 اجرا شد، ناکام 

ماند.
ارتفاعات  فتح  حماسۀ  چون  و  چند  متوسلیان،  احمد 
این گونه روایت  را  نبرد  پایان  تا  از طرح ریزی  قوچ سلطان، 

می کند:
»حدود 9 ماه پس از هجوم دشمن، ما آمدیم برای حملۀ 
مجدد به قوچ سلطان یک طرح طراحی کردیم. در جریان 
شناسایی مجدد منطقه، دیدیم ارتش عراق نیروهای خود را 
در چهار منطقۀ مرانه، بیاره، گودخزینه و قوچ سلطان مستقر 
کرده است. به یاری خدا، طرح عملیات را تكمیل کردیم و 
قرار شد که یک گروهان از ارتش، به همراه تجهیزات خود 
که جمعی  برادران سپاه هم  و  برود  قوچ سلطان  به طرف 
گردان چهارم سپاه تهران بودند، ضمن عبور از قلب مواضع 

دشمن، از پشت سر و از راه تدارکاتی عراق جلو بیایند.
در تاریخ 11 تیر 1360، یک شب قبل از حمله، جلسۀ 
هماهنگی مشترک سپاه و ارتش را برگزار کردیم. در آن جا 
من گفتم: »باید موشک تاو هم بیاید که اگر زرهی عراق 

وارد عمل شد، موشک تاو آن ها را بزند.« 
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سرگرد عبادت گفت: »موشک تاو نمی خواهد.« 
من گفتم: »نه! آوردن تاو الزم است.« 

به هر حال، قدری بین ما جروبحث پیش آمد. من گفتم: 
»جناب سرگرد، دفعۀ قبل نیروهای شما آن چنان که باید 

عمل نكردند و در نتیجه عملیات 9 ماه به تأخیر افتاد.«
بار من  با کمال شجاعت و شهامت گفت: »این  ایشان 
تا  نفری هستم که داخل سنگرهای عراقی می رود  اولین 

دیگر کسی برایم ُکرُکری نخواند.«
ساعت 8 شب جلسۀ ما خاتمه یافت. فقط یک ساعت 
به آغاز حمله مانده بود؛ که این همرزم عزیز ما )سرگرد 
عبادت( آمد و گفت: »برادر احمد، حاال دیگر وقت آن است 
که با هم وداع کنیم. ممكن است فردا من نباشم و یا شما 

نباشید.« 
با  عبادت  سرگرد  و  کردیم  دیده بوسی  هم  با  خالصه، 
نیروهایش از ارتفاعات باال رفت. اولین نفری که دلیرانه به 
طرف سنگر آتشبار عراق هجوم برد، سرگرد عبادت بود که 
تیربارچی دشمن او را به رگبار بست و وقتی باالی سرش 
رسیدیم، دیدم سه گلوله خورده و به شدت مجروح شده. 
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فرستادیم،  عقب  به  را  قهرمان  افسر  این  مجروح  پیكر  ما 
اما متأسفانه جراحات شدید او باعث شد در اواسط جادۀ 

کرمانشاه، داخل آمبوالنس به شهادت برسد.1
بچه های سپاه که از پشت به مواضع دشمن رخنه کرده 
بودند، حوالی ساعت 4 صبح پای سنگر عراقی ها رسیدند. 
هلی کوپترهای  تهاجم  با  عملیات  اصلی  مرحلۀ  بود  قرار 
به  شود.  شروع  دشمن  مواضع  به  ارتش  هوانیروز  کبرای 
محض روشن شدن هوا، هلی کوپترها آمدند. همین جا الزم 
است ذکری از شجاعت بی نظیر خلبانان قهرمان هوانیروز 
داشته باشم. خلبانان ما تا فاصلۀ بیست متری سنگرهای 
عراقی جلو می آمدند و راکت های خود را به سنگر ها شلیک 
تیربارهای  با  را  دشمن  سنگرهای  هم  بعد  و  می کردند 
خودشان زیر آتش می گرفتند. وقتی کار هلی کوپترها تمام 
اهلل اکبر  دادیم،  حمله  آرایش  نیروها  به  ما  بالفاصله  شد، 

گفتیم و تهاجم نهایی آغاز شد.
صدای اهلل اکبر در همه جای ارتفاعات قوچ سلطان پیچیده 

1. پس از شهادت این افسر سلحشور ارتش، پادگان شهر مریوان به پاس رشادت ها 
و حماسه آفرینی های او در غرب کشور و خصوصاً نبرد قوچ سلطان، رسماً به نام 

»پادگان شهید رسول عبادت« نامگذاری شد.
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بود. به محض شروع حمله، 82 عراقی اسیر شدند و کمی 
بعد، شمار اسرا به 170 نفر رسید. ناگفته نماند که تعداد 
زیادی از افسران دشمن هم به اسارت درآمدند. من از یكی 

از افسران پرسیدم: »چطور شد شما شكست خوردید؟« 
ما  می کشیدید،  شما  که  اهلل اکبری  نعرۀ  »آن  گفت:  او 
گفتیم که حداقل با سه گردان به ما حمله کرده اید و آن 
را که می دیدیم، گفتیم البد  تهاجمی شما  حالت دویدن 
ارتفاع باال می آید. به  از  انبوهی است که دارد  این نیروی 
همین خاطر تسلیم شدیم؛ و اال اگر می دانستیم که شما 
از حیث نفرات این قدر معدود هستید، هرگز تن به چنین 

ننگی نمی دادیم و تسلیم نمی شدیم!«1
عمومی  منطقۀ  در  نیز  اهلل)ص(  رسول  محمد  عملیات 
مریوان ـ پاوه به مرحلۀ اجرا در آمد. طرح ریزی مقدماتی 
همت  محمدابراهیم  توسط   1360 سال  مهر  از  عملیات، 
و احمد متوسلیان آغاز شده بود.2 در آذرماه همین سال، 
مقرر گردید که در وهلۀ اول، یک رشته عملیات شناسایی 

1. آذرخش مهاجر، صص 154 ـ 152
اهلل)ص(،  رسول  محّمد  نبرد  میدانی  گزارش  انقالب؛  پیام  مجلة  به:  بنگرید   .22

مصاحبه با محمدابراهیم هّمت، فرماندۀ سپاه پاوه، سال سوم، شمارۀ 50، ص 43
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فشرده، با هدف ارزیابی منطقه به مورد اجرا در آید. این در 
حالی بود که تمامی مراحل توجیهی و هدایت مأموریت های 
همت  و  متوسلیان  احمد  مستمر  تحت نظارت  اکتشافی، 

انجام می گرفت.
جلسۀ  آخرین   ،1360 دی  دهم  پنج شنبه  شامگاه  در 
محور  ارتشی  و  سپاهی  عملیاتی  فرماندهان  هماهنگی 
جنوبی عملیات )جبهۀ نوسود( در گردنۀ »مله هندو« برگزار 
افسر عملیات وقت در  شد. سروان علی عبدی بسطامی، 
گروه رزمی 139، در خاطرات خود از ماوقِع این نشست، 

آورده است:
نقدی،  بین سرگرد شاه مراد  »آخرین جلسۀ  هماهنگی 
سپاه  فرمانده  همت  آقای  و   139 رزمی  گروه  فرمانده 
پاسداران پاوه، در پنج شنبه دهم دی، در خط مقدم تشكیل 
فرماندهان گروهان های تک َوِر  آن  این جلسه که در  شد. 
ارتش و سپاه و دیگر مسؤولین حضور داشتند، در داخل 
یک سنگر نسبتاً بزرگ در گردنۀ مله هندو برگزار شده بود. 
در این کمیسیون شبانه که تا ساعاتی پس از نیمه شب به 
نیروهای خودی و دشمن  از وضعیت  ابتدا  انجامید،  طول 
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گزارش هایی ارائه شد و سپس مسیر حرکت، نحوۀ حرکت 
و طرز عمل یگان ها بر روی هدف برای انهدام دشمن مورد 

بحث و فحص قرار گرفت.«1
غروب روز جمعه یازدهم دی 1360،  فرمان آماده باش 
سراسری به نیروهای حاضر در منطقۀ عملیاتی مریوان   ـ 
  نوسود ابالغ شد. احمد متوسلیان در جمع رزمندگان حاضر 

در عملیات چنین گفت:
»من چه بگویم؟ هر چه که بگویم، حتی به اندازۀ ذره ای 
از احساسات پاک شما، حق مطلب را ادا نكرده ام. مقصودم 
همین احساس پاک و ملكوتی شما است که موجب شد 
تا شما بر سر دوراهی تعیین سرنوشت خود، دوراهی زنده 
ماندن و بقا در این دنیا و شهادت و حیات ابدی، راه دوم را 

انتخاب کنید.
آری! شما شهادت را انتخاب کرده اید، ولی ای عزیزان، 
یک نكته را فراموش نكنید و آن این که هدف ما اعتالی 
راه  در  جهاد  ُمزد  حكم  در  صرفاً  شهادت  و  است  اسالم 
نروید و هدف  ُمزد  دنبال  ابتدا،  از همان  این هدف است. 

1. عبور از سیروان، علی عبدی بسطامی، تهران، صریر، 1385، ص 381
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را فراموش نكنید! به خاطر داشته باشید که هر یک از شما 
سرمایۀ این مملكت هستید؛ روی فرد فرد شما حساب شده 
و شما هر کدام بازوی مسلح این امت هستید. شما هیچ کدام 
مال خودتان نیستید و به خودتان تعلق ندارید. پس در این 
حرکت و برای حفظ سرمایه های این مملكت، شما را به 
شجاعت، دالوری،  ایثار و در کنار آن، به هوشیاری سفارش 
می کنم؛ چرا که همۀ ما باید پاسخگوی موهبت الهی حیات 

و جان خودمان باشیم.«1
به  عشاء،  و  مغرب  نماز  اقامۀ  از  پس  اسالم  رزمندگان 
طرف اهداف تعیین شده حرکت کردند و پس از چندین 
ساعت راهپیمایی در مسیر ناهموار منطقه، در ساعت های 
اولیۀ بامداد 12 دی ماه، با رمز مبارک »الاله اال اهلل، محمد 
رسول اهلل« عملیات را آغاز کردند. در گزارش شهید حاج 

محمدابراهیم همت، شرح عملیات چنین آمده است:
»از: سپاه پاسداران انقالب اسالمی پاوه

موضوع: گزارش مختصری از عملیات محمد رسول اهلل)ص( 

1. گزارش عملیات محّمد رسول اهلل)ص(، نشریة امید انقالب، سال اول، شمارۀ 24، 
شنبه 26 دی 1360
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عملیات محمد رسول اهلل)ص( که پس از عملیات مطلع الفجر 
در غرب کشور در محورهای پاوهـ  نوسودـ  مریوان در تاریخ 
60/10/1 انجام گرفت، طرح آن توسط سپاه پاوه و مریوان 
و ارتش مشترکاً ریخته شد. این عملیات در محور مریوان 
توسط دو گردان سپاه و یک گردان 187 ارتش و در محور 
پاوه، دو گردان سپاه و یک گردان ارتش 139 انجام شد، 
که البته توپخانۀ مریوان و پاوه و هوانیروز و پوشش هوایی 
عملیات  این  هدف های  کرد.  پشتیبانی  نیز  هوایی  نیروی 
در قسمت مریوان، ارتفاعات شنگادور ـ ترانی ـ دره تاریک 
بود.  عراق  بیاره  و  محله  هانی گر  روستاهای  و  ـ  جانباز  ـ 
ـ  کاوچرال  ـ  ـ سرنی  ارتفاعات کل هرات  پاوه  قسمت  در 
قبرستان نوسود و شهر طویله عراق و پاکسازی شهر نوسود 

و روستاهای شیخان ـ شوشمی باال و پایین بود. 
یک ماه قبل از عملیات، نیروها به منطقه وارد شده و پس 
از شناسایی منطقه و آموزش های الزم، در صبح 12 /10 /60 با کلمۀ 
رمز الاله االاهلل، محمد رسول اهلل)ص( عملیات شروع شد. 
گروه های ارتش، سپاه و یک گروهان ژاندارمری در یكدیگر 
تاریكی هوا  ادغام  شده بودند. عملیات ساعت 5 صبح در 
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شروع شد. نیروها در همان لحظات اول 50 درصد هدفها 
را تصرف کردند و در هدف های دورتر درگیری به شدت 
ادامه یافت. در کل هرات، سرنی و دره تاریک به علت فاصلۀ 
زیاد و بلندی ارتفاع، نیروهای ما تا ساعت چهار بعدازظهر 
نتوانستند قله ها را تصرف نمایند. لیكن وارد شهر طویله 
شدند و با انهدام سه تانک و با کشتن عده ای سربازان مزدور 
عراقی و به اسارت گرفتن عدهای دیگر، برگشتند. در این 
عملیات حدود 1000 نفر از نیروهای دشمن کشته و 500 
رزمندگان  اسارت  به  نفر در دو محور  و 200  نفر زخمی 
اسالم درآمدند و مقدار زیادی غنیمت از اسلحه های سبک 

و سنگین به دست نیروهای ما افتاد. 
این عملیات به علت این که جادۀ تدارکاتی در هدف های 
یاد شده وجود نداشت و کوه های سختی که نیروها در پیش 
دره تاریک سقوط  ـ  ـ سرنی  مهم هرات  قلۀ  داشتند، سه 
کرد و بنا به دستور فرماندۀ عملیات، ساعت پنج بعدازظهر 
اثر  البته  که  برگشتند  خود  پایگاه  به  نیروها   60/10/12
تبلیغی و سیاسی آن خیلی خوب و مفید بوده است. در 
گروهان  چند  و  مرزی  تیپ 116 گارد  یک  عملیات،  این 
مأموریتی نیروهای بعثی به  کلی منهدم گردید. همچنین در 
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این عملیات حدود 50 نفر از افراد سپاه پاوه و مریوان شهید 
و تعداد 95 نفر زخمی گردیدند و حدود 40 نفر از برادران 

ارتش شهید و تعداد 60 نفر از آن ها زخمی شدند. 
به امید برقراری حاکمیت اهلل و قرآن در سراسر گیتی و 
به امید زیارت کربال و قدس. فرمانده سپاه پاسداران انقالب 

پاوه، از طرف حاج ابراهیم همت.«1
عملیات محمد رسول اهلل)ص(، اگر چه در رسیدن به 
اذهان فرماندهان  انحراف  هدف اصلی طراحان آن، یعنی 
تثبیت  به  کمک  و  طریق القدس  جبهۀ  از  بعث  ارتش 
و  سختی ها  اما  گشت،  موفقیت  قرین  بستان،  فتح الفتوح 
در  شرکت کنندگان  یاد  در  زمستانی،  نبرد  این  رنج های 
عملیات باقی است. هر چند مدتی بعد، عمدۀ فرماندهان و 
رزمندگان این عملیات به جبهۀ جنوب رفتند و به یاد این 
به یاد ماندنی، تیپ 27 محمد رسول اهلل)ص( را  عملیات 
تشكیل دادند که به یكی از قدرتمندترین یگان های خودی 

در سال های بعدی جنگ تحمیلی مبدل گشت.

1. سایت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس http://hdrdc.ir، به نقل از سند 
شمارۀ 7039 اسناد نظامی، 21 فروردین 1361، آرشیو مرکز اسناد
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 5 فصل پنجم
پیشرفتگی شیلر در خاک ایران، واقع در شمال مریوان و 
جنوب بانه واقع شده است. این پیشرفتگی، در تعیین حدود 
مرز ایران و عراق، جزو قلمرو کشور عراق منظور شده است. 
این منطقه بین بانه و مریوان، به عمق حدود 50 کیلومتر 
و عرض متوسط حدود 15 کیلومتر، به صورت یک پیكان، 
در قسمت قلمرو کشور ایران فرو رفته است. به نحوی که 
ارتباط مستقیم نقاط مرزی ایران، در این قسمت قطع شده 
و برای برقراری ارتباط جاده ای بین مناطق شمالی و جنوبی 
این پیشرفتگی، الزم است قوسی بیضی شكل به طول قریب 
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80 کیلومتر طی شود. مثاًل مسافت جاده ای بین مریوان و 
بانه، با عبور از داخل این پیشرفتگی، حدود 60 کیلومتر 
است. در حالی که با دور زدن این قوس، مسافت جاده بین 

دو شهر یاد شده، حدود 120 کیلومتر می باشد.
بررسی منطقه نشان می دهد که پیشرفتگی شیلر، از نظر 
شكل طبیعی زمین، ادامۀ ارتفاعات جنگلی اطراف مریوان 
به سمت شمال تا حوالی بانه می باشد. رودخانۀ شیلر که از 
با ریزش  اطراف پیشرفتگی سرچشمه می گیرد،  ارتفاعات 
آب سایر ارتفاعات مرزی در شمال و جنوب این پیشرفتگی، 
قابل مالحظه ای  همه فصلی  رودخانۀ  به  تبدیل  تدریج  به 
می گردد و از شرق به غرب، در داخل عراق جاری می شود؛ 
قسمتی از اراضی مزروعی کشور عراق را در استان سلیمانیه 
مشروب می سازد و به دریاچۀ سد دوکان در غرب قلعه دیزه 

منتهی می گردد. 
مناطق داخلی پیشرفتگی شیلر و همچنین تمام مناطق 
کوهستانی  عموماً  عراق،  و  ایران  قلمرو  در  آن  اطراف 
صعب العبور است که مناطق مسكونی مهم اطراف آن در 
داخل خاک ایران، شهر مریوان در جنوب و شهر بانه در 
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شمال پیشرفتگی قرار گرفته و مسافت جاده ای بین آن ها 
قریب 120 کیلومتر است. در قلمرو کشور عراق نیز فقط 
در  پیشرفتگی  این  جنوب غربی  گوشۀ  در  پنجوین  شهر 

فاصلۀ حدود 10 کیلومتری خط مرزی قرار دارد.
با هدف متصل  عملیات والفجر4 در منطقۀ پنجوین و 
صورت  در  شد.  انجام  سورکوه  به  سورن  ارتفاعات  کردن 
به دست  شیلر  فرورفتگی  منطقۀ  تمام  هدف،  این  تحقق 
در  جبهۀ خودي  دفاعي  و خط  می افتاد  نیروهای خودی 
به کارگیري  در  و  می شد  کوتاه  شیلر(  )دشت  منطقه  این 
نیرو صرفه جویي مي گردید. همچنین راه ضدانقالب از محور 
دشت شیلر مسدود شده و شهر مریوان از دید و تیر دشمن 
خارج مي شد. عالوه بر این، شهر پنجوین و پادگان آن و 
پادگان گرمک به تصرف درآمده و نیروهاي دشمن منهدم 

مي شدند.
از: سورن،  عبارتند  پنجوین  منطقۀ  ارتفاعات  مهم ترین 
سورکوه و کاني مانگا که دهانۀ شیلر را تشكیل مي دهند. 
ارتفاع دیگر منطقه، زله است که به شهر پنجوین مشرف 
منطقه اي  به  تحمیلی  در طول جنگ  شهر  این  مي باشد. 
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با  بود. دشمن  از سكنه شده  تبدیل شده و خالي  نظامي 
آگاهي از قصد رزمندگان براي حمله به این شهر، بخش 

عمده اي از آن را نیز منهدم کرده بود.
بر اساس طرح مانور، عملیات در دو مرحله، از دو محور 
بانه )در شمال منطقۀ شیلر( و مریوان )در جنوب منطقۀ 
شیلر( آغاز مي شد. اهداف مرحلۀ اول از محور بانه، تأمین 
ارتفاعات لري، گرمک و کنگرک، و از محور مریوان، ارتفاعات 
زله، مارو و خلوزه بود. در مرحلۀ دوم نیز مي بایست ارتفاعات 
هدف هاي  تكمیل  با  و  می شد  تصرف  کاني مانگا  و  سورن 
واسط عملیات، ارتفاع سورن به سورکوه وصل شده و هدف 

اصلي تحقق می یافت.
براي انجام این عملیات، هشت لشكر و دو تیپ پیاده از 
سپاه و یک لشكر پیاده از ارتش مأمور شدند. در مرحلۀ اول، 
22 گردان از سپاه و سه گردان از نیروي زمیني ارتش، و 
در مرحلۀ دوم، هفت گردان از سپاه و یک گردان از نیروي 
زمیني ارتش و در مرحلۀ سوم، تنها 25 گردان از سپاه وارد 

عمل شدند.
رمز  با  مهر 1362  شامگاه 27  ساعت 24  در  عملیات 



مریوان  75 

مبارک »یااهلل، یااهلل، یااهلل« آغاز شد. در مرحلۀ اول عملیات، 
به دلیل سرعت نیروها، ارتفاعات لري، گرمک، کنگرک در 
تخم مرغي،  بالله، سربالله،  مارو، خلوزه یک،  و  بانه  محور 
سه درختي، پادگان گرمک، شهرک هرگنه و تپه شهدا در 

محور مریوان آزاد شد.
مرحلۀ دوم، دو روز پس از مرحلۀ اول آغاز شد و طي 
اطراف  ارتفاعات  هفت توانان،  کلو،  خلوزه2،  ارتفاعات  آن، 
پنجوین، یال شرقي ارتفاع زله، ارتفاعات 1672 شرق سنگ 
معدن در محور مریوان و شاخ نالشكینه در محور بانه تصرف 
شد و نیروهاي خودي به طور کامل بر شهر پنجوین تسلط 
زله، تصرف  ارتفاع  دلیل عدم سقوط کامل  به  اما  یافتند، 

کامل شهر میسر نشد.
شهید حسین خرازی فرمانده لشكر 14 امام حسین)ع(، 
مراسم  در  و  ارتفاعات سورن  در  عملیات  از  دو شب پس 
شهادت سیدمصطفی حسن زاده )مسؤول اطالعات عملیات 

این لشكر(، خطاب به نیروهایش چنین گفت:
»هدف بیشتِر این شهادت ها، تربیت ما انسان های خاکی 
می بینیم  کنیم،  دقت  خوب  شهادت ها  این  در  اگر  است. 
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برای ما تربیت هایی است. در هر شهیدی، یک خصیصه ای 
است، یک اخالق پسندیده ای است که اگر ما به آن تأسی 
کنیم، برای ما می تواند رهنمون و هدایت گر باشد. خداوند 
انسان هایی را انتخاب می کند که بیشتر دوست شان داشته 
بنیان  کانهم  صفاً  سبیل  فی  یقاتلون  یحب الذین  باشد: 
این برگزیدگان، همگی در مقام  این شهدا و  مرصوص، و 
صبر و مجاهدت مشخص می شوند. قرآن کریم مي فرماید 
مپندارید کساني که در راه ما جهاد کردند و شهید شدند، 
مرده اند، این ها حیات دارند، با شهادت خودشان به ما حیات 

مي دهند. مي بینیم که این طور هم هست. 
اسالمي  و  انساني  ارزش هاي  که  اسالمي  جامعۀ  در 
براي ما معیار است، این انسان ها آن طور که خدا آن ها را 
تاریخ،  و  اسالم  باشند.  الگو  ما هم  براي  باید  برمي گزیند، 
فداکاری این شهدای بزرگ را از یاد نخواهد برد. اگرچه این 
شهدا )کما این که امام هم فرمودند( در روی زمین گمنام 
هستند، ولیكن در آسمان ها این ها کرامت دارند و عظمت. 

عزت ما هم در همین شهادت ها و جراحت هاست. 
آزمایش  جراحت ها  این  به  هم  و  شهادت  به  هم  ما، 
که  است  آزمایش  از  مرحله  این  در  مؤمنین  و  می شویم 



مریوان  77 

میزان و گرایش به حق و صبرشان مشخص می شود که 
چقدر به حق و به خدا جداً وفادارند و گرایش دارند. شهدا 
بهترین  و  الگوها  بهترین  این میدان،  این صحنه و در  در 
عالمت هاي راه و نمونه هایي هستند که این اهداف را در 
جامعه پیاده مي کنند و با شهادت خودشان گواه مي گیرند؛ 
خدا آن ها را بر ما گواه مي گیرد: یتخذ منكم شهداء. حتي 
در مقام شهید هست که در روز قیامت، پیامبران هم برپا 
مي شوند و مي ایستند به احترام شهدا؛ و شهدا بدون جواب و 
سؤال مي آیند، از جلوي همگي رد مي شوند و اولین گروهي 
هستند که به بهشت خداوندي مي رسند و در آن جا مقیم 

مي شوند. 
این ها همگي در اثر پاسداري و جا پاي انبیاء گذاشتن 
و در خط انبیاء حرکت کردن و خود را منطبق با قوانین 
داشتند،  عرضه  ما  جامعۀ  براي  آن ها  که  معیارهایي  و 
وارسته اي  انسان هاي  و  انسانیت  الگوهاي  شهدا  مي باشد. 
کلمۀ  و  رهانیده اند  وابستگي ها  از  را  هستند که خودشان 
زیبا براي این شهدا گفته شده که: شهيد اوج رهایي از 

وابستگي هاست.«1
http://www.seratnews.ir .1
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انجام  مرحله  دو  در  می بایستي   4 والفجر  عملیات  گرچه 
می گرفت، ولي براي کامل کردن هدف ها، حدود سیزده روز 
بعد یعني در 12 آبان 1362، مرحلۀ سوم این عملیات نیز 
انجام شد و طي آن، ارتفاعات استراتژیک شیخ گزنشین و 
شاخ تاجر از کاني مانگا به دست رزمندگان اسالم افتاد و در 
منطقۀ غرب ارتفاع کاني مانگا و چوارتا نیز نیروها دست به 

پیشروي زدند.
شهید علی صیاد شیرازی دربارۀ مرحلۀ پایانی عملیات 

گفته است:
»قرار بود در مرحلۀ سوم عملیات، یگان های ارتش و سپاه 
از رودخانۀ قزلچه عبور کنند و ارتفاعات مهم کانی مانگا و 
سنگ معدن را به تصرف خود درآوردند. در قرارگاه، پیرامون 
مرحلۀ سوم عملیات تبادل نظر کردیم. اکثر فرماندهان در 
از رودخانۀ قزلچه عبور بدهند و  نظر داشتند گردان ها را 
مستقیم و یک باره به ارتفاعات کانی مانگا هجوم ببرند و باالی 
آن به یكدیگر ملحق شوند. صعود به قله های بلند کانی مانگا 
به آسانی میسر نبود. در گرماگرم بحث و گفت وگو بودیم. 
جلسه های مكرر داشتیم. فرصتی پیش آمد و گوشۀ سنگر 

خوابم برد. 
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در عالم خواب، امام خمینی را دیدم که به قرارگاه تشریف 
آوردند. مقابل ایشان صف کشیدیم. امام با همۀ فرماندهان 
مالقات کردند. من در آخر صف، منتظر بودم و می خواستم 
در خلوت با ایشان صحبت کنم. وقتی امام مقابل من قرار 
گرفت، نتوانستم کلمه ای بیان کنم. قصد داشتم نگرانی ام 
دیگر  متوجه  کوتاه،  دیداری  و  سالم  از  بعد  کنم.  ابراز  را 
فرماندهان شدند. مجدد به سمت من برگشتند، سری تكان 
درست  کارتان  »شما،  فرمودند:  و  زدند  لبخندی  و  دادند 

می شود.« 
این جا بود که آرامش پیدا کردم. بحث و بررسی همچنان 
ادامه یافت. طرح های زیادی بود و فرصت فرماندهان کم. 
سرانجام مرحلۀ سوم عملیات والفجر4 شروع شد. نبرد در 
ارتفاعات کانی مانگا به اوج رسید. ارتفاعات شیخ گزنشین و 
شیخ تارجر به تصرف قوای خودی درآمد، ولی قلۀ 1904 
نه. یعنی بلندترین قلۀ کانی مانگا در اختیار دشمن ماند و 
تنگۀ روکان و شهر پنجوین سقوط نكرد. لشكر 27 در این 
مرحله نقش اساسی داشت. گردان هایش تازه نفس بودند و 
عدۀ آن ها زیاد بود. برای تصرف 1904 تالش فراوانی کردند. 
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عملیات به روز کشیده شد. و شبی دیگر و روزی دیگر. 
من در گرماگرم نبرد، از قرارگاه تاکتیكی لشكر 27 در 
کنگرک به خط مقدم می رفتم و آخرین وضعیت خطوط را 
کنترل می کردم. روزی بین لری و کنگرک پرواز می کردیم 
که جنگنده های دشمن متوجه ما شدند. یكی از آن ها آمادۀ 
حمله شد و به طرف ما شیرجه زد. راکت های آن طوری از 
کنار ما می گذشت که موج حرکت و انفجار آن ها هلی کوپتر 
ما را به لرزه می انداخت. سرهنگ خلبان، سرعت هلی کوپتر 
را به 140 مایل در ساعت رساند و توانست ما را از مهلكه 
برهاند. شنیده بودیم که هلی کوپتر شهید کشوری به همین 
شیوه گرفتار شده بود. عملیات در چند مرحله ادامه پیدا 
حمله   1904 قلۀ  به  مختلف  جهات  از  ما  نیروهای  کرد. 
کردند. عملیات والفجر4 یک ماه طول کشید و قلۀ 1904 

سقوط نكرد و سرانجام صحنۀ نبرد بسته شد.«1 
محمد   27 لشكر  فرماندۀ  همت،  محمدابراهیم  شهید 

رسول اهلل)ص( دربارۀ عملیات والفجر4 چنین گفته است:

احمد  تدوین  شیرازی،  صیاد  علی  شهید  سپهبد  خاطرات  جنگ؛  ناگفته های   .1
دهقان، تهران، سورۀ مهر، ص 132
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دادیم.  دست  از  عملیات  این  در  را  عزیزان  از  »خیلی 
فرماندۀ دالور  قول  به  و  گمنام، شریف  بچه های  از  خیلی 
تیپ عمارِ لشكِر ما، شهید اکبر حاجی پور، »دریا دل« که 
داشتند.  عظمت  خیلی  آنان  رسیدند.  شهادت  به  گمنام 
حاجی پور،  برادرمان  می داند...  را  آن ها  عظمت  خدا  فقط 
این  معاون  خندان  مهدی  برادر  عمار،  یک  تیپ  فرماندۀ 
برادرمان  لشكر،  و حاج عباس ورامینی مسؤول ستاد  تیپ 
نظام آبادی معاون گردان حمزه که از بچه های خوب بسیج 
بودند و برادر ابراهیم معصومی فرماندۀ گردان کمیل و برادر 
معاون گردان مسلم بن عقیل و شهدای  میرحمید موسوی 
نائل  به فیض شهادت  و  بودند  بسیج که همه شان سردار 
آمدند. ما چاره ای نداریم جز این که مرد باشیم و راه این 

شهدا را ادامه دهیم. 
در روایت است، اگر شما در جنگ شرکت کردید و برای 
شهادت رفتید، اگر شهید هم نشدید، اجر شهید را دارید. 
مثل شهیِد  نبرید. شما  بین  از  را  اجر  این  باشید  مواظب 
پُرقدرت  و  محكم  را  شهدا  راه  ان شاءاهلل بتوانید  زنده اید. 
ادامه دهید. ما باید ثابت قدم باشیم. خدا شاهد است این 



82  مریوان

صحنه هایی که دارد از مقابل چشمان ما می گذرد، کمتر 
اسالم، آقا  صدر  در  نیست.  اسالم  صحنه های صدر  از 
بودند  تن   72 همه اش  داشت.  یار  تن   72 اباعبداهلل)ع( 
اتفاق  که می روند شهید می شوند. االن چیز دیگری دارد 
می افتد. صحنه ای از بچه های تخریب لشكر برایتان تعریف 
کنم. در مرحلۀ دوم، رسیدند به سیم خاردار. یكی در گردان 
را  »پایتان  می گوید:  و  می خوابد  روی سیم خاردار  مالک، 

روی من بگذارید و رد شوید.« 
پا روی پشتش می گذارند و می گذرند.  بچه های بسیج 
او روی سیم خاردار می میرد. یک مین زیر شكمش منفجر 
مگر  عاشق؟  این قدر  کسی  می کند.  شهیدش  و  می شود 
معنا  شناخت  بدون  عشق  می شود؟  شناخت  بدون  عشق 
ندارد. در ارتش های دنیا، نیرو هایی که عشِق بدون شناخت 
دارند، می آیند و ُکپ می کنند. از جایشان تكان نمی خورند. 
از گلوله می ترسند. این شناخت می خواهد که یكی روی 
مین بخوابد، سینه اش را بگذارد روی سیم خاردار تا دیگران 
نباشد،  درک  تا  نیست.  شوند. شوخی  رد  او  بدن  روی  از 

نیت ها پاک نمی شود.«1
1. حبیب؛ تولدی دیگر، کارنامة عملیاتی گردان حبیب بن مظاهر لشکر 27 محمد 
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در این عملیات، شهید علی رضاییان فرماندهی قرارگاه مقدم 
فرماندهان  از  برعهده داشت که  را  حمزه سیدالشهداء)ع( 
گمنام دفاع مقدس است. شهید غالمرضا صالحی که در 
همان زمان مسؤولیت ستاد این قرارگاه را برعهده داشته، 

در یادداشت هایش دربارۀ وی چنین نوشته است:
خود  اعمال  و  رفتار  با  رضاییان(  علی  )شهید  »ایشان 
درس های زیادی را به ما آموخت. او حتماً که فردی پاکدامن 
و خالص بود. عشق و ایمان مخلصانه به اسالم و قرآن و امام 
و  مشكالت  از  هرگز  و  داشت  جنگ  پیروزی  و  انقالب  و 
سختی ها و ضعف ها و کمبودها نمی رنجید. او مردی باخدا 
بود. مردی بی ریا و صادق بود. مكر و حیله و فریب و دروغ 
و... هرگز با او عجین نبود. با رفتار و اعمال و حرکات خود، 
دیگران را تحت تأثیر قرار می داد. سادگی و صداقت از تمام 
وجود او نمایان بود. هرگز به طور صریح به کسی دستور 
نمی داد. هرگز اجازه نمی داد کارهای عمومی خود را کس 
دیگری انجام دهد. شب و روز در تالش بود و خستگی در 

رسول اهلل)ص( از تأسیس تا پایان دفاع مقدس، تهران، مرکز مطالعات پژوهشی 27 
بعثت، نشر صاعقه، 1394، ص 213
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او راه نمی یافت. در عین حالی که فردی بود متین و باوقار 
و ساده، اما در اجرای مسؤولیت نیز فردی قاطع و پی گیر 
و دلسوز بود. به خوبی از عهدۀ مسؤولیت خود برمی آمد. 
با برخورد گرمی که داشت، همۀ افراد و مسؤولین دیگر را 

تحت تأثیر قرار داده بود و حرفش را می خواندند. 
در هدایت عملیات، شخصاً در خط مقدم حضور می یافت 
تصمیم  صحنه  در  می رفت.  پیش  رزمندگان  همدوش  و 
می گرفت و دستور صادر می کرد. همیشه خود را کوچكتر 
از دیگران می دانست و برای فرماندهان لشكر و تیپ های 
تابعۀ قرارگاه اهمیت وافری قائل بود. هرگز بدون نظر آن ها 
تصمیم نمی گرفت و دستوری نمی داد. برخوردهای غیرسالم 
بود  خاکی  همیشه  او  قیافۀ  نمی رنجاند.  را  او  هرگز  آن ها 
نیروهای  جمع  در  بیشتر  داشت.  کشیده  رنج  چهره ای  و 
عادی نماز می خواند، غذا می خورد و می خوابید. در جلسات 
سخن  هرگز  داشت،  خودنمایی  جنبۀ  که  برنامه هایی  و 
نمی گفت و با این که مسؤولیت فرماندهی قرارگاه را به عهده 
داشت، گرداندن جلسات مشترک را بیشتر به برادران ارتش 
محول می کرد. او فردی بدون رودربایستی بود و با کسانی 
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که اهل کار و تعهد نبودند و عوض کار بیشتر عنایت به 
خودستایی و شلوغ کردن داشتند، برخورد می کرد و عذر 

آنان را می خواست. 
و خالصه، او مردی صادق و خالص و باایمان و باتقوا بود. از 
تمام وجود او شجاعت و مقاومت و ایثارگری نمایان بود. در 
تمام عمر خود رنج ها و سختی های مختلفی را در راه هدف 
پاکش متحمل شده بود. و او که مردی پاکباخته و انسانی 
کامل شده بود، باالخره در 62/8/3 ساعت 4 بعدازظهر، در 
حالی که برای بررسی موقعیت و وضعیت جبهۀ حق به خط 
مقدم رفته بود، با مین های دشمن زبون برخورد و پس از 
جراحات زیاد، در ساعت 4/5 بامداد 62/8/4 به معبود خود 
و  یاران  در  و غمی جگرسوز  داغ  برای همیشه  و  پیوست 
همرزمان خود به جای گذاشت. او رفت و ما بی پدر شدیم و 

در قرارگاه به غربتی غم انگیز دچار شدیم.«1
که  شد  آن  والفجر  4  نبرد  پایانی  نتیجۀ  حال،  هر  به 
و  درآمد  ایران  نیروهای  تصرف  به  شیلر  درۀ  پیش رفتگی 

1. تک آخر؛ یادداشت های روزانة شهید غالمرضا صالحی )1367ـ  1358(، تهران، 
فاتحان، 1394، ص 154



86  مریوان

منطقه ای به وسعت حدود 800 کیلومتر مربع از قلمرو کشور 
عراق تحت کنترل نیروهای ایران قرار گرفت. ارتباط زمینی 
بین مریوان و بانه از داخل این پیش رفتگی امكان پذیر گردید، 
شهر پنجوین عراق در تیررس جنگ افزارهای برد متوسط 
نیروهای ایران قرار گرفت، قسمتی از مناطق مرزی ایران در 
غرب مریوان که به مدت 3 سال در کنترل نیروهای دشمن 
بود، آزاد شد و شاید مهم تر از همه آن که ارادۀ قاطع ملت 
ایران برای ادامۀ مبارزه تا وصول به حقوق مورد تجاوز قرار 
گرفتۀ خود، به حكام متجاوز و بعثی عراق بار دیگر نشان 
داده شد. همچنین ضربت دیگری بر پیكر ارتش بعث وارد 
گردید که از جملۀ آن به اسارت درآمدن حدود یک هزار 
نفر، کشته و مجروح شدن هزاران نفر دیگر از افراد دشمن 
بود. ضمن این که مقادیر زیادی تجهیزات و امكانات دشمن 

منهدم و یا توسط رزمندگان اسالم به غنیمت گرفته شد.
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6 فصل ششم
سنگیِن  و  دشوار  نبرد  صحنه های  حماسی ترین  از  یكی 
والفجر  4، لحظۀ باشكوه به شهادت رسیدن شیر کوهستان، 
مهدی خندان؛ فرماندۀ تیپ یک عمار )لشكر 27 محمد 
می  باشد.  کانی مانگا  ارتفاعات  بلندای  بر  اهلل)ص((  رسول 
توصیف  در  مقداد  گردان  جانشین  جزمانی  علی  شهید 

حاالت مهدی قبل از شروع عملیات گفته است: 
از  قبل  بود  قرار  می کردیم.  صحبت  و  بودیم  »نشسته 
غروب آفتاب، نیروهای باقیماندۀ گردان را از بُنۀ تدارکاتی1 
به طرف خط حرکت دهیم. مهدی گفت: »علی! من دیشب 

1. محلی در نزدیکی خط مقدم جبهه، که آذوقه و مهمات در آن جا ذخیره می شد.
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خواب دیدم که شب تاسوعاست. مجلس باشكوهی داشتیم 
و سینه زنی می کردیم. همه داشتند گریه می کردند. من هم 

آن جا چند بیتی خواندم. حال و هوای عجیبی بود.« 
حتماً  دیدم،  من  که  تاسوعایی  شب  »این  گفت:  بعد 

عاشورایی به دنبال دارد.« 
باید راه می افتادیم. می خواستم بند پوتین هایم را ببندم، 

گفتم: »این پوتین ها اذیتم می کند.« 
گفت: »بیا پوتین هایمان را عوض کنیم.« 

فرا  هر کس  »اجل  گفت:  و  خواند  قرآن  از  آیه ای  بعد 
برسد، امكان ندارد یک لحظه هم تغییر کند.« 

و  شهادت  از  کردیم،  ترک  را  بُنه  که  لحظه  آخرین  تا 
شهید شدن حرف می زد، قرآنی همراه داشت که امضاء و 
تبرک شدۀ امام بود. دو سه سال قبل، آن را مدتی به من 
داده بود و من دوباره به او برگردانده بودم. دم غروب باز 

گفت: »بیا، این قرآن مال تو باشد.« 
قبول نكردم. نگاهی کرد و گفت: »یک بار دیگر هم این 
را به من پس دادی. حاال هم اگر نمی گیری، مهم نیست، اما 

یادت باشد وقتی شهید شدم، از روی جنازه ام بردار.« 
قرآن را بوسید و تو جیبش گذاشت.«
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حجت االسالم محمد پروازی که در اردوگاه قالجه و تا قبل 
از شروع عملیات والفجر4 با مهدی خندان همراه بوده، در 
تشریح حرکت نیروها به سمت کانی مانگا با جلوداری مهدی 

خندان می گوید: 
بچه های  از  گردان هایی  با  مالک،  و  مقداد  »گردان های 
بودند. گردان حرکت کرد و یال سمت  ادغام شده  ارتش 
راست را رفت باال و به فاصلۀ چهارصد پانصد متری عراقی ها 
رسیدیم. عراقی ها تا فهمیدند عملیات شده، شروع کردند به 
آتش تهیۀ سنگین ریختن؛ به حدی که این مدل آتش، تا 
آن موقع هیچ جای کانی مانگا ریخته نشده بود. از هر طرف 
تیر و خمپاره و گلولۀ توپ بود که به زمین اصابت می کرد 
از آن نقطه، کسی  و تعدادی را شهید و مجروح می کرد. 
نتوانست جلوتر برود. اما از کل بچه ها، هفت نفری شروع 
کردند به جلو رفتن و این فاصله  را طی کردند؛ تا رسیدند 
زیر پای عراقی ها. البته این را هم بگویم، موقعی که بچه ها 
سینه کش خوابیده بودند، مهدی بلند شد و شروع کرد به 
رجز خواندن. گفت: »منم مهدی خندان، پسر امام قلی خان، 
خندان  مهدی  با  می خواهند  که  آن ها  عمار،  تیپ  معاون 

بیایند، به پیش!« 
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از این تعداد، همین هفت نفر رفتند تا رسیدند به پنجاه 
شصت متری خط الرأس جغرافیایی. روی زمین دراز کشیدند 
تا وضع خط الرأس را شناسایی کنند. آن ها به صورت ستون 
جلو رفته بودند که نفر اول مهدی خندان بود و من نفر 

چهارم یا پنجم بودم.« 
توصیف  این گونه  را  ماجرا  ادامۀ  جزمانی  علی  شهید 

می کند: 
»در حالی که همۀ ستون خوابیده بود، مهدی خندان با 
قامتی استوار پیشاپیش ستون ایستاده بود و داشت باالی 
قله را نگاه می کرد. صورتش را برگرداند و نگاهی به بچه هایی 
که زمین گیر بودند، کرد و دوباره قله را زیر چشم گرفت. من 
با دقت براندازش کردم. انگار دور قامتش را هاله ای از نور 

فرا گرفته بود. 
در باالی ارتفاع، غیر از تیربار و دوشكا، یک توپ ضدهوایی 
شیلیكای چهارلول هم درست در مقابل ستون کار می کرد و 
امان همه را بریده بود. مهدی طاقت نیاورد، پیش من آمد و 

گفت: »علی، من می روم چهارلول را خاموش کنم.« 
بلند شدم و گفتم: »من هم همراهت می آیم.« 
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مهدی به آرامی روی شانه ام فشار داد و گفت: »نه، تو پیش 
بچه ها باش و به گردان کمک کن.« 

چاره ای نداشتم. مسؤول یكی از گروهان ها شهید شده 
بود و مهدی مرا به جای او انتخاب کرده بود. مدتی نگذشت 
برداشت.  خیز  تپه  باالی  سمت  به  نفر  پنج  چهار  با  که 
نرسیده به سنگر عراقی ها، شیب زمین کم می شد. زمین 
تقریباً صاف و همواری بود که عراقی ها در آن مین کاشته 
را  کار  که  بود  ردیف سیم خاردار حلقوی هم  بودند. چند 
مشكل تر می کرد. مشكل عمده، عبور از موانع بود. اگر از 
میدان مین گذرگاهی باز می کردند، آن وقت به راحتی چهار 

لول دشمن منهدم می  شد.«
حجت االسالم محمد پروازی در ادامه می گوید: 

آتش  آن  زیر  بچه ها  همۀ  دیدم  مهدی،  نزدیک  »رفتم 
بی امان دشمن، به رو دراز کشیده اند؛ اما مهدی از شدت 
مرا دید،  تا  نكشیده.  و دراز  خستگی، نشسته روی زمین 

گفت: »حاجی، تو هم که این جایی؟« 
گفتم: »بله، چرا تو باشی، ما نباشیم!« 

یک مقداری که نشست و نفسش تازه شد، بلند شد و با 
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تمام قامت ایستاد. آتش هم خیلی سنگین بود. من از جا 
نیم خیز شدم. دستش را گرفتم و فریاد زدم: »مرد! به تو 

می گویم دراز بكش تا آتش سبک شود.« 
مهدی ابتدا دراز کشید، ولی لحظه ای بعد به سرعت بلند 

شد و ایستاد. گفتم: »چرا دوباره بلند شدی؟« 
گفت: »حاجی، من تا به امروز در مقابل تیر و تانک و 
توپ دشمن سر خم نكرده بودم، این یک دقیقه ای هم که 
این جا دراز کشیدم، برای این بود که شما گفتید دراز بكش، 
و اال من آدمی نبودم که زیر آتش این نامردها دراز بكشم.« 
به نظر من، به خاطر همین جگرآوری و رشادت مهدی 
بود که در بین بچه های لشكر به شیر کوهستان معروف شد. 
مهدی بالفاصله بلند شد و رفت جلو. پنج شش دقیقه ای 
گذشت. من یک لحظه او را ندیدم، تا این که خودم را کشیدم 
جلو، توی خط الرأس جغرافیایی و نگاه کردم. مهدی رسیده 

بود کنار سیم خاردار عراقی ها.
رفته بود وسط سیم های خاردار حلقوی که پر از مین 
بود. بدون هیچ سیم چین یا وسیله ای و بدون همراه داشتن 
تخریب چی. آخر از تخریب چی ها، یكی شهید شده بود، یكی 
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مجروح. باالخره مهدی می خواست از توی سیم خاردار راهی 
پیدا کند و معبری برای بچه ها باز کند. برانكارد هم نبود 
که بچه ها آن را روی سیم خاردار بگذارند و رد شوند. بعد 
دیدم مهدی دست هایش را انداخت توی کالِف سیم خاردار 
و فشار داد. سیم خاردار را باز کرد، اما سیم خاردارها از یک 
طرف دستش رفته بودند و از طرف دیگر دست، بیرون زده 

بودند. از دست هایش شرشر خون می ریخت. 
حلقه های  توی  کرد  را  سرش  وضعیت،  همین  در 
مشقتی  چه  با  سیم ها.  وسط  نشست  رفت  و  سیم خاردار 
یكی یكی  و  آورد  در  سیم خاردار  توی  از  را  دست هایش 
و  کرد  باز  را  معبر  کنار. سریع  و چید  برداشت  را  مین ها 
طرف  آن  انداخت  دوباره  را  خون آلودش  دست های  بعد 
تیز  تیغه های  و  به سیم  سیم خاردار. شانه هایش گیر کرد 
سیم خاردار، پیراهن و زیرپوش و پوست تنش را پاره کرد 
و خون زد بیرون. باالخره خودش را از دست آن تیغ ها هم 

نجات داد.«
محمدحسن محققی، یكی دیگر از شاهدان این صحنه، 

فرجام این نبرد نابرابر را این گونه روایت کرده است:
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»مهدی خندان به همراه تعدادی آر.پی.جی زن و تیربارچی، 
دوشكای  سنگر  به سمت  و  کرد  عبور  سیم خاردار  زیر  از 
دشمن که در تپه ای زیر قله، مانع عبور بچه ها شده بود، 
آر.پی. بودم که  نفر  حرکت کردند. من هم جزو آن چند 

جی داشتم. چند موشک آر.پی.جی به سمت سنگر دوشكا 
دشمن شلیک کردیم، ولی نتوانستیم آن را خاموش کنیم، 
سنگ  از  را  آن  دیواره های  که  بود  سنگری  داخل  چون 
درست کرده بودند. فاصله ای با دوشكا نداشتیم، شاید حدود 
100 متر. اما هر چه تالش کردیم، نتوانستیم کاری بكنیم. 
حاال دیگر دشمن از همه طرف متوجه حضور ما شده و ما 

را زیر آتش شدید خودش گرفته بود. 
در این میان، مهدی خندان بیشتر از همه تحرک داشت. 
به  خودش  گرفت  تصمیم  باالخره  می کرد.  تالش  مرتب 
سمت دوشكا برود و با نارنجک آن را منهدم کند. دیگران 
هم سعی کردند خط آتش برای پشتیبانی از او ایجاد کنند. 
تكبیرگویان و با رجزخوانی، بلند شد. حدود 20 متر به 
طرف دوشكا رفت که دوشكاچی متوجه شد و او را هدف 
قرار داد. اولین تیر به سرش اصابت کرد و او را پرت کرد به 
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زمین و بعد از آن، تیرهای بعدی بود که به پیكرش اصابت 
می کردند.

عراقی ها از رأس قله سرازیر شده و به صورت دشت بان، 
در حال پایین آمدن بودند. به واسطۀ نور ماه و نزدیک شدن 
به صبح، صحنه به طور واضح قابل دیدن بود. شبح عراقی ها 
مقاومت  و  نبود  ماندن  جای  دیگر  بود.  مشخص  کاماًل 
عقب نشینی  سیم خاردار  پشت  نیروهای  نداشت.  فایده ای 
را شروع کرده بودند. در عین حال، قرار شد پیكر مهدی 

خندان را به عقب بیاوریم. 
سینه خیز خود را به پیكر مطهر شهید خندان رساندیم 
را  او  نیم خیز،  به حالت  و  را گرفتیم  او  لباس  و دو طرف 
رسیدیم،  سیم خاردارها  به  وقتی  کشیدیم.  زمین  روی 
عراقی ها خیلی نزدیک شده بودند. در همین حال، لباس 
شهید خندان به سیم خاردار گیر کرد و به پشت، به حالت 
نیم خیز روی سیم ها افتاد. تالش برای جدا کردن لباس و 
پیكر شهید خندان نتیجه نداد و مجبور شدیم خودمان را 
به عقب برسانیم. این شد که پیكر این شهید روی سیم های 

خاردار باقی ماند.«1
1. تمام نقل قول های این فصل از کتاب: حبیب؛ تولدی دیگر
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جا  سیم خاردارها  روی  خندان  مهدی  پیكر  ترتیب،  بدین 
،با حسرت  دور  راه  از  نیروهای خودی  مدت ها،  تا  و  ماند 

نظاره گر شهیدی بودند که همچون سرو ایستاده بود.
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7  فصل هفتم
شهر مریوان اولین بار در تاریخ 3 اسفند 1362، درست چند 
روز پس از شروع عملیات والفجر4 توسط رژیم جنایتكار 
به مصدوم  منجر  این حمله  بمباران شیمیایی شد.  عراق 
شدن عده ای از رزمندگان و گروهی از مردم غیرنظامی شد 

که در میان آن ها، زنان و کودکان به چشم می خوردند.
روستای قلعه جی در 20 کیلومتری شهر مریوان، در روز 
28 اسفند 1366 و فروردین 1367 هدف حمالت شیمیایی 
صدام قرار گرفت. محمد حیدری پیرمرد شیمیایی 83 ساله، 

از زمان حملۀ شیمیایی به روستا می گوید:
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»در زمان جنگ ایران و عراق، مردم زیادی از روستاهای 
اطراف و حتی از استان کرمانشاه، از پاوه و نودشه و اقلیم 
کردستان عراق )سلیمانیه( و حلبچه، به قلعه جی آواره شده 
بودند و در روستا ساکن بودند. 10 صبح 19 اسفند 1366 
بود که هواپیماهای صدام، در فاصله اندکی در آسمان روستا 
دور زدند و ناگهان با شیرجه به داخل روستا، اولین بمب 
را کنار رودخانه و پل روستا زدند؛ که تعداد زیادی از مردم 
برای در امان ماندن از حمالت، به آن جا پناه برده بودند. 
دودی غلیظ بر روی مردم می ریخت که برخی از آنان، با 
خود  و صورت  سر  روی  بر  دستمال،  و  پتو  کردن  خیس 

می کشیدند. 
دومین بمب شیمیایی، به باالی کوه که به قلعه روستا 
مشهور است، خورد و سرتاسر روستا را پر از دود کرد؛ که 
بوی بسیار تندی، بوی سیر و سبزی گندیده و پیاز سوخته 
می داد. در مرحلۀ آخر نیز هواپیماهای عراقی، بمب را به 
اثر  بر  سرباز  یک  که  زدند  سپاه  نیروهای  پادگان  داخل 

شیمیایی شهید شد.«1 
http://zariwarkhabar.com .1
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الیق میرزایی که خانواده 7 نفرۀ وی، همگی شیمیایی شده 
بودند، از زمان حمله چنین می گوید:

»در آن روز بعد از بمباران شیمیایی روستا، محشری برپا 
شده بود. هیچ کس نمی توانست عزیزان خود را پیدا کند؛ چرا 
که اکثر اهالی از سوزش چشم و از درد به خود می پیچیدند. 
همان روز ما را به باغ شیخ عثمان در شهر سروآباد بردند و 
صبح روز بعد، یعنی 20 اسفند، تعداد زیادی را به سنندج و 

از آن جا به یزد بردند تا تحت درمان قرار بگیریم.«1 
 در 2 فروردین 1367 روستاهای نژمار، کانی دینار، باکد، 
با گاز اعصاب مورد حمله  هجرت، دکاشیخان و بهرام آباد 
قرار گرفت. در همین روز، شهر نودشه هدف 8 حمله بمب 
خردل قرار گرفت که منجر به شهادت 13 نفر و مصدومیت 
100 نفر شد. در 4 فروردین، بمباران شیمیایی گسترده ای 
از روستای قلعه جی تا دزلی صورت گرفت. بعد از آن و در 
تاریخ ششم و سیزدهم فروردین، روستای قلعه جی و اطراف 

بیمارستان صحرایی اهلل اکبر مجدداً مورد حمله قرارگرفت.
در حادثۀ بمباران روستای بالک در 2 فروردین، سه بمب 

http://zariwarkhabar.com .1
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شیمیایی به روستا و یک بمب به پشت روستا اصابت کرد 
و حدود 100 نفر مصدوم و 10 نفر شهید شدند که شامل 
7 مرد و 2 زن و یک دخترجوان می شدند. همچنین در 
بمباران روستای نژمار در همین روز، شش بمب شیمیایی 
به داخل روستا و حدود 20 بمب به اطراف روستا اصابت 
کرد که منجر به شهادت 30 تن و مصدومیت 300 تن از 

اهالی روستا شد.1 
آن چه مسلم است، نبرد در مریوان، برای مردم غیور این 
منطقه و همچنین سپاهیان، ارتشیان و پیشمرگان مسلمان 
کرد، آزمونی بود که تمام رزمندگان و مردم دالور این خطه، 
آن  آمدند.  بیرون  سربلند  آن  از  لباس،  و  موقعیت  هر  در 
چنان که خاطرۀ رشادت و مقاومت مریوان در طول تاریخ 
انقالب و هشت سال دفاع مقدس، بر صفحۀ پرافتخار تاریخ 

این کشور نقش خواهد بست. 

1. رجوع کنید به: جنگ شیمیایی عراق و تجارب پزشکی آن، عباس فروتن، تهران، 
مؤسسة فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، 1382 
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