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امام خمینی (رحمت اهلل تعالی علیه) ؛

تاریخ فداکاری این جوانان غیور را
فراموش نمیکند

بسم اهلل الرحمن الرحی م
س�لام بر ش��هدای پاس��داران انقالب اس�لامی و تمامی
نیروهای مس��لح متعهد اس�لامی .و س�لام بر خانواد ه های
عزیز و قهرمان پرور آن��ان .و درود خداوند بر خانوادههای
شهدایی که با صبر و شکیبایی و مقاومت و با تقدیم عزیزان
خود به خدا و اسالم بزرگ ترین حماسههای تاریخ معاصر
را ترسیم کرده و میکنند .و درود بر تمام پاسداران اسالم
که با خون خود و مش��تهای مردانه انقالب اس�لامی را به
ثمر رس��اندند .و درود بر تمام قوای مس��لح متعهد اسالمی
که با گرایش به انقالب مقدس ایران و پش��توانه ملت عزیز
کاخ ستمگری را واژگون کردند.
مل��ت ش��ریف ایران از ش��ما خانوادههای عزیز ش��هدای
ی کند؛ و باالتر از این تقدیری است که
پاس��دار قدردانی م 
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از بارگاه مقدس خداوند متعال نصیب ش��ما و همه شهدای
اس�لام و وابستگان به آنان خواهد شد .شهدای این انقالب
بزرگ چون شهدای صدر اس�لام در پیشگاه مقدس ربوبی
ارزشمند و مورد عنایت حق تعالی و اولیای اسالم هستند و
خواهند بود.
اینجانب به عنوان یک خدمتگزار و دعاگوی حقیر ،خود و
ملت را مرهون این عزیزان میدانم ،و از خداوند بزرگ طلب
رحمت و مغفرت برای همگان مینمایم.
تاری��خ ،ف��داکاری این جوان��ان غیور متعه��د را فراموش
نمیکن��د ،و ن��ام نام��ی مل��ت عظیم ای��ران و ف��داکاران
در راه اس�لام در صفح��ات تاری��خ ثب��ت و در چه��ره دهر
ضبط است.
پیام در سالگرد واقعه پاوه ۲۲ /مرداد ۱۳۵۹

امام خامنهای (مدظلهالعالی) ؛

یک پیام رادیوئی از امام پخش شد
که همه بروند طرف پاوه

البد قضیهی پاوه را ش��ماها می دانید که در پاوه بر روی
بلندی ها ،بعد از چند روز جنگیدن ،مرحوم چمران با چند
نف ِر معدو ِد همراهش ،محاصره شده بودند؛ ضد انقالب اینها
را از اطراف محاصره کرده بود و نزدیک بود به اینها برس��ند
که امام اینجا از قضیه مطلع ش��دند ،و یک پیام رادیوئی از
امام پخش ش��د که همه بروند طرف پاوه؛ [س��اعت] دوی
بعدازظهر این پیام پخش ش��د؛ ساعت چهار بعدازظهر من
ت��وی این خیابان های تهران ش��اهد ب��ودم که همین طور
کامیون و وان��ت و اینها بودند که از مردم عادی و نظامی و
غیر نظامی از تهران و همین طور از همهی شهرستان های
دیگ��ر ،راه افتادند بروند طرف پاوه .بعد از قضی ه ی پاوه که
مرحوم ش��هید چمران آمده بود تهران ،توی جلس��های که
ما بودیم به نخس��توزی ِر وق��ت [مهندس بازرگان] گزارش
م��یداد که بین اینها ه��م از قدیم یک رابطهی عاطفی ای
وجود داشت .مرحوم چمران توی آن جلسه اینجوری گفت:

وقتی س��اعت دو پیام امام پخش شد ،به مجرد پخش پیام
امام و قب��ل از آنی که هنوز هیچ خبری از حرکت مردم به
آنجا برسد ،ما احساس کردیم که کأنه محاصره باز شد .می
گف��ت :حضور امام و تصمیم امام و پیام امام آنقدر مؤثر بود
که به صورت برقآس��ا و به مجرد اینکه پیام امام رس��ید،
کأنه برای ما هم ه ی آن فشارها به پایان رسید؛ ضد انقالب
روحی ه خودش را از دست داد و ما نشاط پیدا کردیم و حمله
کردیم و حلق ه ی محاصره را شکس��تیم و توانستیم بیاییم
بیرون .آنجا نخس��توزیر وقت خش��مگین شد و به مرحوم
چم��ران توپید که ما این هم��ه کار کردیم ،این همه تالش
کردیم ،تو چرا هم ه ی این را به امام مستند میکنی!؟ یعنی
هیچ مالحظه نمی کرد؛ منصف بود .با اینکه می دانست که
این حرف گلهمندی ایجاد خواهد کرد ،اما گفت.
بیان�ات در دی�دار اعض�ای بس�یجی هی�أت علمی
دانشگاهها 2 /تیر 1389
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یادداشت
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شکست حصر با فرمانی جهادی از  58تا 98

کردس��تان در مرداد سال  58آبس��تن رویدادهایی مهم بود .بوی
خون و باروت ،تصاویر وحشتناک از گلوهای بریده و پیکرهای قطعه
ی رحمانه «جبهه ب��زرگ خلق کرد» به
قطعه ش��ده و تجاوزهای ب 
مردم غرب کشور؛ روایتها و اسناد سیاه به جای مانده از آن دوران
در دل تاریخ است.
برخ��ی از گ��روههای جدایی طل��ب با بهر ه گی��ری از خالء وجود
اراده سیاس��ی و نظام��ی در دولت موقت در برخ��ورد با گروهکها،
جنایتهایی را رقم زدند که بشریت از بیان آنها شرمسار است .پیوند
نامیمون منافیق ،کومله و حزب دموکرات در حالی ش��کل گرفت که
دول��ت موقت و در راس آن مهندس ب��ازرگان اعتقادی به برخورد با
سالخیهای صورت گرفته در غرب کشور نداشت و مذاکره را راه حل
برون رفت از دریاچه خون ایجاد شده در غرب کشور میدانست.
ی س��وخت و دول��ت تنها رخ داده��ا را میدید و
پ��اوه در آتش م 
دم برنم��یآورد .از منطق��ه درگیری در پاوه پی��امهای زرد و قرمز
گوناگونی به منظور هش��دار وضعیت مخابره میشد و در بیسیمها
ارس��ال نیرو ،س�لاح و مهمات دائما در حال درخواست بود اما تنها
جوابی که سپاهیان حاضر در میدان دریافت میکردند مهمات غیر
ح های موجود در منطقه بود .رزمندگان فشنگ ژ3-
مرتبط با س�لا 
ی خواس��تند ولی فشنگ س�لاحی دیگر برای آنها ارسال میشد.
م
این یعنی ایجاد س��دی در برابر نیروه��ای مقاومت که یکی پس از
ی شدند.
دیگری به مسلخ کشیده م 
چندین ماه جنایات «جبهه بزرگ خلق کرد» ادامه داشت تا اینکه
مرداد س��ال  58از راه رس��ید .ش��هید «اصغر وصالی» فرمانده گروه
«دستمال س��رخها» هر آنچه داشت برای حفاظت از پاوه به میدان
آورد اما سپر دفاعی شهر هر روز بیشتر از روز قبل تحلیل میرفت.
ش��هید چمران ابر مرد جن��گ و دیانت برای بررس��ی وضعیت پاوه
شخصا به منطقه رفت اما سیاستگذاریها برای حفظ خاک و مردم
چنان آشفته بود که وی نیز راهی جز تن دادن به محاصره نداشت .از
کل شهر تنها دو ساختمان سپاه باقی مانده بود و نیروها در محاصره
جدایی طلبان .وضعیت پاوه به گوش امام رس��ید .دیگر جای درنگ
نبود و میبایست با یک دستور جهادی قفل غائله پاوه میشکست؛

لذا امام چنین دس��تور دادند «اگر تا  24س��اعت دیگر عمل مثبت
انجام نگیرد ،سران ارتش و ژاندارمری را مسئول میدانم»
آش��وب خونین پاوه ب��ا ورود نیروهای انقالبی به پایان رس��ید اما
غائلههای دیگر یکی پس از دیگری رخ نمایی کرد تا اینکه به سال
 98رس��یدیم .در آن روزهای پر آشوب مرداد  58پاوه ،با بیتدبیری
دول��ت یکی پس از دیگری ارتفاعات و کوچههای ش��هر از دس��ت
رفت و مهماتی که نیاز مبارزه بود نرس��ید .محاصره برای رزمندگان
چنان تنگ آم��ده بود که حتی یارای حفاظت از بیماران بس��تری
در بیمارس��تان نب��ود تا اینکه ضد انقالب بیم��اران را تکه تکه کرد
و س��وزاند .محاصره تنگ بود درست مثل آنچه که این روزها برای
کشور از سوی جبهه استکبار در حال شکلگیری است.
هر روز محاصره تنگتر و تحریم گس��تردهتر میش��ود .تمام توان
دش��منان پش��ت یک خاکریز قرار گرفت ه تا شاید کمر ملت ایران را
در برابر مشکالت خم و پشتوانه اجتماعی نظام را تضعیف کنند؛ اما
این در حالی اس��ت که این ملت در هشت سال دفاع مقدس جانانه
س��ینه در برابر گلوله س��پر کردند و در میدان عمل وا داده میدان
نشدند .قطعا محاسبات دشمنان که روزی با حمایتهای پشت پرده
زمینهساز جنایات خون بار پاوه شدند ،غلط از آب در خواهد آمد و
چیزی جز رسوایی نصیب آنان و مزدورانشان نخواهد شد.
دول��ت موقت در آن دوران دلخوش به مذاکره با کس��انی بود که
دستش��ان به خون مردم بیگناه و سربازان این وطن آغشته بود در
حالی که این سیاست تنها باعث جری شدن تروریستها شد؛ برخی
نیز امروز در مبارزه سنگین اقتصادی که غرب علیه ملت ایران به راه
انداخته به دنبال مذاکره هستند ،مذاکرهای که تنها ثمره آن توحش
بیشتر طرف غربی خواهد بود.
یقینا امروز به مانند دیروز یک فرمان جهادی راهگشاست .فرمانی
اقتصادی که س��الها پیش از س��وی رهبر معظم انقالب اس�لامی
صادر ش��د؛ اما آنچنان که ش��اید و باید این دس��تور تحقق نیافت.
توجه به این دس��تور میتواند ملت و تمامی دس��تگاهها را به مانند
جنگندههایی که بر فراز پاوه به پرواز درآمدند و حصار دش��منان را
در سال  58شکستند ،کارایی داشته باشد.

گزارش
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پاوه به دست مهاجمان در شرف سقوط است!
تنها  2ماه پس از پیروزی انقالب اس�لامی اوضاع کردس��تان
نخس��تین روزهای پ��س از پیروزی انقالب اس�لامی روزهای
در بحرانی ترین وضع قرار گرفت .در شرایط نبود نیروی دولتی
حس��اس و پر التهابی برای نظام تازه تاسیس جمهوری اسالمی
فعالیتها و اقدامات گروهکها هر روز در کردس��تان قوت می
ب��ود .وجود تفک��رات مختلف در کش��ور از طرف��ی و همچنین
همپیمانی کش��ورهای بیگانه در مقابله با انقالب اسالمی باعث گرفت .پادگانها یکی پس از دیگری سقوط میکردند و جنگ
مسلحانه تمام عیاری ش��کل گرفت که کشتار و خونریزی را به
ش��ده بود ت��ا کار رهبران فک��ری نهضت انقالب اس�لامی برای
ارمغان آورد .پادگان س��نندج نیز در  12اس��فند همان سال به
س��کانداری کشور س��خت و دش��وار ش��ود .مدتی از پیروزی
دست نیروهای ضد انقالب افتاد 21 ،سرباز کشته شدند و چند
انقالب مردمی ایران نگذش��ته بود که صدای اعتراضات غائلهها
س��اختمان به تس��خیر کامل گروهکها درآمد .طی این مدت
از گوشه و کنار کشور به گوش رسید .این گروهک ها با دخالت
هیاتی از س��وی ام��ام خمینی (ره) مامور مذاکره با شورش��یان
مس��تقیم کش��ورهای معاند با انقالب اسالمی که اسناد آن پس
ش��د ،با مذاکره آقایان طالقانی ،بهش��تی،
از جریان تسخیر النه جاسوسی از سفارت
پس از مدتی نیروهای شورشی
بنی صدر ،هاشمی رفسنجانی و صدر حاج
امریکا کش��ف ش��د وارد فض��ای مقابله با
آتش بس را نقض کردند و به قصد س��ید جوادی در روز دوم فروردین آتش
نظام اس�لامی شدند .بس��یاری از رهبران
شهرهای
راهی
پاوه
شهر
گرفتن
بس اعالم ش��د .اما پس از مدتی نیروهای
فکری ای��ن گروهکها از فارغ التحصیالن
شمالی کردستان شدند .با وجود
شورش��ی آتش بس را نق��ض کردند و به
کش��ورهای غربی بودند و با حمایت آنها
حضور  250پاسدار محلی کرد در
قص��د گرفتن ش��هر پاوه راهی ش��هرهای
دس��ت به مقابله و حتی حمله مس��لحانه
شهر این شهر به دست نیروهای
دموکرات افتاد.با شهادت تعدادی ش��مالی کردستان ش��دند .با وجود حضور
میزدن��د .خلق ع��رب در جن��وب ،خلق
از مردم و به خاک و خون کشیدن  250پاس��دار محلی کرد در شهر این شهر
ترکمن در گلس��تان و کردهای کوموله و
به دست نیروهای دموکرات افتاد.با شهادت
دموکرات در غرب ای��ران به بهانه گرفتن
 25پاسدار جریان شورشیان در
تعدادی از مردم و به خاک و خون کشیدن
اختیارات و جداسازی مناطقی از ایران به
پاوه به اوج خود رسید
 25پاسدار جریان شورشیان در پاوه به اوج
مقابله با حکومت مرکزی پرداختند.
خود رسید .راههای ورودی شهر بسته شد
کوبی�دن ب�ر طب�ل جدای�ی؛
و تنها  2نقطه از شهر در دست نیروهای انقالب ماند.
خواستهای که از بیرون ایران کوک میشد
دستمال سرخها در راه پاوه
گروه��ک دموکرات در س��ال  1357و تنها چن��د روز پس از
پیش از محاصره کامل پاوه «اصغر وصالی» با تشکیل گروهی
انقالب اس�لامی با حمله به پاسگاه ژاندارمری و خلع سالح آن
به نام دس��تمال س��رخ ها از مریوان به س��مت پاوه رفتند .سید
عازم مهاباد ش��دند ،این حمله منجر به س��قوط پادگان و غارت
مجتبی میررضایی از همرزمان اصغر وصالی در کردستان تعریف
مهمات و اس��لحههای پادگان شهر مهاباد شد .بعد از آن پادگان
کرد« :نیروها توس��ط هلیکوپتر به پاوه منتقل شدند .شهر پاوه
شهرهای "پیرانشهر" و "پس��وه" نیز به دست نیروهای کومله و
یک خیابان اصلی بیشتر نداشت که دو طرفش (به صورت شمالی
دموکرات کرد افتاد .هر روزه اخبار مربوط به حمله به پادگانهای
و جنوبی) خانههای مردم قرار داشت .خانهها هم به مانند فومن
نظامی ،ترور و کشتار مردم غیر نظامی و بومی ،به آتش کشیدن
روی یکدیگر ساخته شده بود .پایین این منازل هم دره بود .دور
امکانات دولتی و ترور نظامیان به گوش میرسید.

پاسداران و مدافعین در شرایط سختی به سر میبردند ،مهمات
تا دور پاوه هم کوه بود که ارتفاعات بزرگی داشت .یک سر این
به پایان رس��یده بود و  25پاس��داری که مجروح شده بودند به
خیابان اصلی بیمارستان و طرف دیگر سردخانه شهر قرار داشت
شهادت رسیدند.
که جنازهها در آن نگهداری میش��د .بیمارستان آن موقع هزار
آزادی با یک فرمان
متر با ش��هر فاصله داشت و روبروی آن یک تپه بزرگ و بلندی
 25مرداد س��ال  1358هلیکوپتری حامل مجروحین پاسدار
قرار داش��ت به گونهای که به بیمارس��تان مش��رف بود .در کنار
س��قوط میکند .ش��هادت جمعی از پاس��داران بر روحیه دیگر
سردخانه یک پد هلیکوپتر قرار داشت که در ابتدا با هلی کوپتر
نیروهای مدافع و پاس��دار تاثیر زیادی داشت .روز  26مردادماه
در آنجا به زمین نشس��تیم .در کنار سردخانه پاسگاه ژاندارمری
پس از س��قوط بیمارستان ش��هر جمعی از پاسداران مجروح در
قرار داشت که حدود بیست سرباز به همراه فرماندهشان حضور
بیمارس��تان به دس��ت شورشیان به شهادت رس��یدند .روز 27
داش��تند .در وس��ط خیابان اصلی یک س��اختمانی قرار داشت
مرداد با ش��دت گرفتن وخامت اوضاع امام خمینی (ره) فرمان
ک��ه در پیش از پیروزی انقالب اس�لامی مقر س��اواک بود .این
تاریخی خود را مبنی بر پایان دادن به محاصره پاوه صادر کرد.
س��اختمان پس از پیروزی انقالب تحویل س��پاه شده بود .ما به
ماجرای مطلع شدن امام خمینی (ره) از
همین س��اختمان منتقل شدیم .در آنجا
پاوه به دست مهاجمان در شرف وضعیت پاوه توسط چند مجروحی که به
اف��راد پیش��مرگان ُکرد مس��لمان از قبل
سقوط است» و از سپاه پاسداران وسیله هلیکوپتر از پاوه به کرمانشاه رفته
حضور داشتند .دقیقا یادم هست پانزدهم
و ارتش استمداد کردند .آنها
بودن��د اتفاق افتاد .آنها بعد از عزیمت به
یا شانزدهم ماه رمضان بود ،که ما به پاوه
در این پیغا م ها مدت مقاومت
شهر را حدود یکساعت پیشبینی تهران خود را به بیت امام در قم رساندند
رسیدیم ».در  25مردادماه شهید چمران
و چ��ون وضعیت وخیم پ��اوه را در مدت
به همراه تیمس��ار فالحی فرمانده نیروی
کرده بودند .در پی اعالم این
خبر ،هیاتی مرکب از دکتر چمران حضور  2روزه خود دیده بودند گزارش��ی
زمینی با یک هلیکوپت��ر حاوی مقادیری
معاون نخستوزیر ،تیمسار فالحی از وضعی��ت ش��هر و نرس��یدن امکان��ات،
مهمات و نیز سه پاسدار از کرمانشاه عازم
فرمانده نیروی زمینی و ابوشریف تجهیزات و مهمات به امام دادند.
پاوه شدند .هلیکوپتر در زیر آتش تیرهای
پاسداران
سپاه
عملیات
فرمانده
پس از این فرمان ،فرزندان امام خمینی
ضد انقالب در غرب شهر فرود آمد .کسی
انقالب با سه فروند هلیکوپتر و (ره) از گوش��ه و کنار کش��ور برای نجات
از شورشیان از وجود شهید چمران در این
مهمات کافی راهی پاوه شدند
ش��هر خود را به پاوه رس��اندند .نیروها و
هلیکوپتر خبر نداشت.
تجهیزات��ی که در روانس��ر منتظر اجرای
ش��امگاه  22مرداد س��پاه پاس��داران و
عملی��ات بودند پس از این پیام اقدام به هدف قرار دادن مواضع
گروه��ان ژاندارم��ری پ��اوه طی پیا م ه��ای فوری ک��ه به مراکز
شورش��یان کردند .ترس و وحش��تی که به جان دش��من افتاده
خود در کرمانش��اه فرس��تاده بودند ،اعالم کردند« :پاوه به دست
بود باعث ش��د تا دست از محاصره مقر نیروهای پاسدار بردارند.
مهاجمان در ش��رف سقوط است» و از س��پاه پاسداران و ارتش
 2س��اختمانی که تا چند س��اعت قبل از آن توسط ضد انقالب
اس��تمداد کردن��د .آنها در این پیغا م ها مدت مقاومت ش��هر را
ب��ه محاصره کامل درآمده بود از محاصره خارج ش��د .نیروهای
حدود یکس��اعت پیشبینی کرده بودن��د .در پی اعالم این خبر،
موجود در این  2ساختمان به نیروهای شورشی حمله ور شدند
هیاتی مرکب از دکتر چمران معاون نخستوزیر ،تیمسار فالحی
و اینگونه بود که ش��هر آزاد ش��د .بعد از ظهر  28مرداد با خارج
فرمانده نیروی زمینی و ابوشریف فرمانده عملیات سپاه پاسداران
ش��دن شهر از محاصره و پیروزی رزمندگان اسالم که طی چند
انقالب با سه فروند هلیکوپتر و مهمات کافی راهی پاوه شدند.
ماه به ش��ورش ضد انق�لاب و گروهکها در ماج��رای پاوه و تا
در طول چند روز از  60پاسداری که به پاوه رفتند تنها تعدادی
حدودی کردستان خاتمه دادند.
کمتر از انگشتان دست مانده بودند که زخمی و مجروح نبودند.
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سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل کوثری ،جانشین قرارگاه ثاراهلل (ع)؛

پیام تاریخی حضرت امام (ره) هیجانی ملی به دنبال داشت

گرامیداش�ت س�الروز شکس�ت حصر پاوه و ص�دور پیام
تاریخ�ی حضرت ام�ام (ره) مبنی بر اعزام س�ریع نیروهای
پش�تیبان به سمت این ش�هر که در  27مرداد  1358صادر
ش�د ،بهانه ای بود تا با س�ردار «اسماعیل کوثری» جانشین
قرارگاه ثاراهلل (ع) و از نیروهای سپاه تهران که در همان سال
سابقه حضور در پاوه را هم دارد ،گفت و گویی را انجام دهیم
که در ادامه می خوانید؛
غائله پاوه چرا به وجود آمد؟
درباره پاوه و درگیری های این ش��هر که مربوط به س��ال 1358
میش��ود باید گفت که ضد انقالب ب��ه ویژه کومله و دمکرات آمده
بودند این شهر را اشغال کنند تا از این طریق به سایر نقاط کرمانشاه
دس��ت یابند .این تالش ها در حالی ص��ورت می گرفت که دولت
موقت نتوانس��ته بود در برابر این اقدام ضد انقالب درست تصمیم
بگیرد و به اصطالح محکم مقابل آنها ایستادگی کند؛ لذا این موضوع
باعث افزایش طمع ضد انقالب ش��د ،زیرا عالوه بر آن که قس��مت
عمده ای از کردستان را اشغال کرده بودند ،تصمیم داشتند با اشغال
پاوه به سایر نقاط کرمانشاه نیز یورش برده و مناطقی از این استان
را هم تصرف کنند.
شهیدان اصغر وصالی و مصطفی چمران و مردم پاوه چه
نقشی در مقابله با ضد انقالب داشتند؟
وقت��ی ضد انقالب در حمل��ه به پاوه با مقاومت مردم مس��لمان
این ش��هر و نیروهای مدافع آن مواجه شد به تنها بیمارستان شهر
حمله کرد و با تص��رف آن فجایع زیادی را به وجود آورد به نحوی
که عدهای از مجروحان بس��تری در بیمارستان را با مثله کردن به
ش��هادت رس��اند .بنابراین در چنین شرایطی شهید اصغر وصالی و
گروهش که به دستمال سرخ ها معروف بودند و شهید چمران ،به
واسطه روح بلندی که داشت ،توانستند با کمک مردم پاوه ،صحنه
مقاومت را در برابر ضد انقالب چنان اداره کنند که در نهایت پاوه از
سقوط و اشغال مصون ماند.
علت اینکه ش�هیدان وصالی و چمران در رابطه با غائله
پاوه برجسته شدند ،چیست؟
آنها به واس��طه برخ��ورداری از صب��ر و روحیه ش��هادت طلبی
و ش��جاعتی که داش��تند و نیز تجربه ای که به واس��طه حضور در

جنگهای نامنظم تا آن زمان کس��ب ک��رده بودند ،به یک نیروی
عملیاتی و اطالعاتی تبدیل شده بودند .شهید چمران با رها کردن
زندگی و تحصیل در آمریکا ،برای پیوس��تن به جمع مبارزین علیه
رژیم صهیونیس��تی ،در فلس��طین و لبنان دوره های چریکی را فرا
میگیرد و در جریان پیروزی انقالب به ایران باز می گردد تا در کنار
مردم کشورش برای استقالل ایران تالش کند .شهید اصغر وصالی
هم قبل از انقالب دوره های چریکی سنگینی را گذرانده بود و حتی
در سال  1351توسط ساواک دستگیر می شود .لذا به واسطه همین
تالش ها وقتی انقالب به پیروزی می رس��د او به عنوان یک نیروی
عملیاتی و اطالعاتی س��پاه تهران به کردستان می رود و برای دفاع
از تمامیت ارضی کشورمان برابر تجزیه طلبان ضد انقالب ایستادگی
می کند .پس به واسطه سابقه ای که این دو شهید سرافراز اسالم
داشتند ،توانستند با کمک مردم ،شهر را اداره و فرماندهی کنند؛ در
واقع با آن صبر و حوصله و صالبتی که از خود نشان دادند باید گفت
بدون اغراق نسبت به دیگران برجسته بودند.
پیام حضرت امام (ره) در این فتح تا چه اندازه موثر بود
و چرا امام (ره) چنین پیام تندی را صادر کردند؟
وقت��ی خبر غائله پ��اوه به امام رس��ید و اینکه ض��د انقالب چه
جنایتهایی را در شهر انجام دادند ،ایشان باید یک همچین برخوردی
می کردند تا ضد انقالب متوجه ش��ود که امام در برابر جنایات آنها
کوتاه نمی آید .نقش و تاثیر پیام تاریخی حضرت امام(ره) ش��ور و
هیجانی ملی را به دنبال داشت که گویی هر ایرانی انقالبی خود را
موظف و متعهد در قبال دفاع از پاوه می دانس��ت و بر این اس��اس
س��یل عظیمی از جمعیت برای دفاع از پاوه و مقابله با ضد انقالب
راهی کرمانشاه شدند .بنابراین در شرایطی که نیروهای مدافع شهر
به شدت با ضد انقالب در حال نبرد بودند و هر آن بیم سقوط شهر
نیز میرفت ،صدور پیام تاریخی امام در مورد اقدام سریع نیروهای
مس��لح کشورمان در پش��تیبانی از مردم و مدافعان پاوه باعث شد
نیروه��ای ضد انقالب فرار را بر ماندن ترجیح دهند و بدین ترتیب
خطر سقوط شهر از بین رفت؛ در واقع حماسه ای که با صدور این
پیام امام به وجود آمد ،ضد انقالب را مجبور کرد از طریق کوه های
اطراف شهر فرار کنند البته هر چند آثار جنایات ضد انقالب در ذهن
مردم وجود داشت ولی با این حال شهر پابرجا ماند.

گفت وگو

امیر سرتیپ سیدحسام هاشمی ،فرمانده قرارگاه شمالغرب ارتش دردوران دفاع مقدس؛

تصرف پاوه برای ضد انقالب حیاتی بود
امیرسرتیپ «سید حسام هاش��می» در سال  ۱۳۴۶یعنی  ۱۱سال
قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،وارد ارتش شد ،وی هنگامی که انقالب
اس�لامی به پیروزی رس��ید با درجه س��روانی در نیروی زمینی ارتش
مش��غول به خدمت بود .او با ش��روع تهاجم ارتش بعثی به کشورمان،
 ۸س��ال بهطور مداوم در مناطق عملیات��ی جبهههای جنوب و غرب
حضور داشت ،و بر این اساس از آن روزها چنین می گوید:
دش�منان قس�م خورده انقالب به دنبال از بی�ن بردن آن
بودند
هنگامیکه انقالب اسالمی به پیروزی رسید و شعار «نه شرقی و نه
غرب��ی» را به عنوان یک اصول راهبردی در دس��تورکار خود قرار داد،
دش��منان قس��م خورده این انقالب به دنبال از بین ب��ردن آن بودند.
درهمین راس��تا در اوائل اسفند س��ال  1357یعنی هنگامیکه هنوز
یک هفته از پیروزی انقالب اس�لامی نگذش��ته بود دش��من از طریق
گروهکهای معارض و ضد انقالب به تصرف پادگان مهاباد اقدام کرد.
پ�اوه ظرف  48س�اعت به تص�رف نیروهای ض�د انقالب
درآمد
پ��س از ای��ن جریان گروهکه��ای ضد انقالب تصمی��م به تصرف
پادگانهای سقز ،کردستان و مریوان گرفتند که ناکام ماندند .دشمنان
پس از شکس��ت ضد انقالب در تصرف این س��ه پادگان ،به این نتیجه
رسید که توان مقابله با جمهوری اسالمی را ندارند؛ لذا از فروردین سال
 57تا مرداد  58عملیات عمدهای را انجام ندادند.
پس از مدتی دشمن به این فکر افتاد تا یک شهر مرزی و کوهستانی
را تحت اش��غال درآورد و در این میان ،شهر پاوه را که از شاخصهای
الزم برخوردار بود انتخاب کرد ،تا ضمن تصرف آن ،از حمایت کش��ور
مجاور (عراق) نیز بهرهمند شود.
ک های ضد انقالب داش��ت،
البته امتیاز دیگری که پاوه برای گروه 
این بود که ارتش در آن هیچگونه پایگاه نظامی نداشت ،بنابراین احزاب
کومول��ه و دموکرات در تاریخ  22مرداد س��ال  58وارد پاوه ش��دند و
ژاندارمری و نیروهای پاسدار در برابر آنان مقاومت کرده و از طرفی نیز
تعدادی از پاسداران به فرماندهی «اصغر وصالی» به منطقه وارد شدند
و در ص��ف مقاومت پاوه قرار گرفتن��د و برای حفظ پاوه تالش کردند؛
اما ش��هر پاوه ظرف  48ساعت به تصرف نیروهای ضد انقالب درآمد و
نیروهای مقاومت در دو نقطه مشغول دفاع از شهر شدند.

نقش شهید فالحی در غائله پاوه
ش��هید فالحی فرمانده نیروی زمینی ارتش برای اینکه از نزدیک در
جریان امور قرار گیرد با یک فروند بالگرد به همراهی شهید چمران وارد
منطقه پاوه شدند .هرچند در جنگهای کالسیک هیچگاه یک فرمانده
نیرو تا قلب خطر ورود نمی کند؛ اما از آنجا که مس��ئله پاوه س��خت و
سرنوشت ساز ش��ده بود ایشان شخصا وارد منطقه پاوه شدند .پس از
شناس��ایی و کسب اطالع از وضعیت ش��هر به تهران بازگشتند ،قطعا
علت بازگش��ت ایش��ان از منطقه نجات پاوه و ارائه گزارش به حضرت
امام (ره) بود.
هوانیروز ارتش در آزادسازی پاوه خوش درخشید
ب با شنیدن پیام تاریخی امام به ارتش ،سپاه ،ژاندارمری و...
ضد انقال 
کار خود را تمام شده دید و فورا شهر را خالی کرده و به ارتفاعات پناه
بردن��د .همچنین از طرفی دیگر نیروهای رزمی از گردان های مختلف
ارتش و س��پاه وارد منطقه شدند .هوانیروز نیز در این منطقه با اقتدار
وارد ش��د خوش درخشید و این غائله را با همکاری و هماهنگی دیگر
نیروهای مسلح به پایان رساند و دشمن را در پاوه شکست داده و این
شهر را از لوث وجود دشمنان پاک کردند.
فرمان امام پاوه را نجات داد
به طور ویژه مهمترین و محوری ترین نقش را حضرت امام (ره) ایفا
کردند .ایش��ان هنگامی که در جری��ان وضعیت پاوه قرار گرفتند برای
رهایی مردم از شر ضد انقالب و گروهکهای معارض که بیرحمانه به
قتل و غارت میپرداختند و جوانان را سر میبریدند ،و هزاران جنایت
دیگر را مرتکب میشدند ،فرمان محکمی را صادر کردند که نتیجه آن
وحشتی شد که در دل ضد انقالب افتاد و سرنوشت پاوه را تغییر داد.
شهید چمران کار ضد انقالبها را در پاوه سخت کرد
شهید چمران نقش مهمی در آزادسازی پاوه بر عهده داشت .حضور
ایش��ان در آن ش��رایط س��خت در پاوه ضمن ارتقای روحیه نیروهای
مقاومت در برابر نیروهای کوموله و دموکرات ،س��بب ش��د تا در یک
مقاومت  24س��اعته پر مش��قت ،کار را برای دش��من دشوار کنند تا
اینک��ه نیروهای کمکی از راه برس��ند و کار را تم��ام کنند .همچنین
نقش ش��هید اصغر وصالی و نیروهای او که حتی پیش از حضور دکتر
چمران در منطقه حاضر بودند بسیار تاثیرگذار در این پیروزی تاریخی
و استراتژیک بود.
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شهید مصطفی چمران
در مراسم سالگرد بزرگداشت شهدای پاوه؛

تو ای پاوه شاهدی که
فرزندان این آب و خاک
چگونه عاشقانه جان باختند
بازخوانی سخنرانی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم
یرزقون
به خاطر س��الگرد ش��هدای خونین کفن پاوه ،و برای بزرگداشت
مقاوم��ت دلیرانه مردم پ��اوه در مقابل ضد انق�لاب و برای اعالم
آمادگی خود برای شهادت و ادامه همان راه مقدس ،امروز در پاوه
گردهم آمده ایم ،و به روح خود و خون خود قس��م می خوریم که
برای پاسداری از اسالم و میهن و انقالب تا آخرین قطره خون خود
مبارزه خواهیم کرد.
پاوه نقطه عطف تاریخ انقالبی ایران است ،مسیر کردستان و ایران
را تغییر داد ،و توطئه های شوم استعمارگران را نقش بر آب کرد.
دش��من بر همه کردستان مسلط ش��ده بود ،همه شهرها و راه ها
و مواض��ع اس��تراتژیک را به تصرف خ��ود درآورده بود و فقط پاوه
که مؤمنین ب��ه انقالب در آن قدرت داش��تند همچنان در مقابل
ضدانقالب مقاومت کرد .دش��من که می خواس��ت با تسخیر پاوه،
همه کردستان را یکجا ببلعد ،و آن را از ایران تجزیه کند ،بزرگترین
ضربت را به انقالب اس�لامی ایران وارد آورد ،و ارتش را فلج کرده
اعالم اس��تقالل نماید و حتی کشورهایی از دست نشاندگان غرب،
دولت جدید را به رسمیت بشناسند و به آن توپ و تانک و هواپیما
و اسلحه سبک و سنگین بدهند ،و بعد از کردستان ،نوبت خوزستان
بوده و بعد بلوچستان و الی آخر...
اما پاس��داران از جان گذش��ته ما ،جان خود را فدا کردند .همه
وج��ود خود را قربانی هدف دادند برای اینکه این توطئه خائنانه را
درهم بشکنند و تو ای پاوه شاهدی ،ای کوه ،ای دره تو شاهدی ای
زمین ای آسمان تو شاهدی ای شهیدان خونین کفن شما شهید و
ش��اهدید که فرزندان از جان گذشته این آب و خاک سال گذشته
چگونه عاش��قانه جان باختند و در مقابل خط��ر لحظه ای درنگ
نکردند و با آغوش باز به استقبال شهادت رفتند ،در میان طوفانی از
مصائب و مشکالت در میان گردابی از توطئه گران خونخوار ،آنقدر
مردانه ایستادند و عاشقانه جانبازی کردند که روزگار دست تحیر به
دندان گزید و استعمارگران و ابرقدرت ها مات و مبهوت شدند .آنها
اص ً
ال تصور نمی کردند که انقالب ایران بتواند در مقابل این توطئه
خطرناک مقاومت کند ،آنها منتظر بودند که تجزیه کردستان اعالم
شود ،ایران قطعه قطعه گردد ،و نظام جدید سقوط کند.
اما یکباره دیدند که دس��ت توانای پروردگار از آستین به در آمد،
فرمانی انقالبی از زبان امام امت صادر شد .فریاد اهلل اکبر پاسداران،

زمین و آس��مان را به لرزه در انداخت ،موج ملت به حرکت در آمد
و طوم��ار حیات توطئه گران را در ه��م پیچید ،و در عرض دوازده
روز سرتاس��ر کردستان را ،همه ش��هرها را و همه راه ها و مواضع
استراژیک را آزاد کرد.
دشمن در عرض هفت ماه ،همه کردستان ،همه شهرها و راه ها
و مواضع مهم را تس��خیر کرده بود و می خواست با تسلط بر پاوه،
کار را یکسره کند .هزاران جنگجوی دشمن (بین  ۲۰۰۰تا 8000
نفر) از گ��روه های چپی (حزب دموکرات ،ح��زب کومله ،چریک
ه��ای فدایی خلق )...و از گروه های دس��ت راس��تی (قلخانی ،ایل
پالیزبان ،س��االرجاف ،جوانرودی )...دست به دست هم داده پاوه را
محاصره کردند و راه کرمانشاه را بستند و چند کامیون آذوقه را به
یغما بردند .ضد انقالبیون در قوری حلقه علیه مردم پاوه متحصن
شدند ،و مردم پاوه نیز در فرمانداری پاوه متحصن شدند و از دولت
مرکزی تقاضای کمک کردند 250 .پاسدار کرد محلی از پاوه دفاع
میکردن��د ،ولی در مقابل هزاران ضد انقالبی مس��لح به همه انواع
اسلحه سبک و سنگینف محکوم به شکست بودند ،دولت مرکزی
خواس��ته مردم پاوه را اجابت کرد و  60پاسدار مرکزی از کرمانشاه
و مریوان به کمک هلیکوپتر وارد پاوه شدند تا به برادران کرد خود
کمک برس��انند .این پاسداران نیز مدت ده روز در محاصره دشمن
بودند ،و جز  16نفر بقیه آنها به ش��هادت رس��یدند و دشمن همه
کوه ها و مرتفعات پاوه را تس��خیر کرد ،و نیروی پاسداران فقط به
خانه آنها در ش��هر پاوه محدود می شد .سه مصیبت بزرگ به آنها
وارد آمد که روحیه ها را ضعیف کرد و ش��هر را در خطر س��قوط
قرار داد.
 -1س��قوط فانتوم در چند کیلومتری خارج پاره و ش��هادت دو
خلبان آن.
 -2سقوط بیمارس��تان پاوه به دست ضد انقالب که  25پاسدار
آن که اکثرا ً مجروح بودند و در بس��تر بیم��اری خوابیده بودند به
بیرون بیمارس��تان بردند و به رگبار گلوله بستند .و بعد آنها را سر
بریدند و این اجساد شهدا چند روز در زیر آفتاب سوزان باقی ماند
و متالشی شد ،به طوری که بعدا ً نتوانستند همه را به تهران انتقال
دهند و  ۹ش��هید آن در همین محل در کنار بیمارستان به خاک
سپرده شدند.
 -3س��قوط هلیکوپتری که برای حمل مهم��ات و آذوقه به پاوه
آمده بود و می خواس��ت شهدا و مجروحین را تخلیه کند که همه
سرنش��ینان آن به شهادت رسیدند و حتی ملخ هلیکوپتر عده ای

خود را به خانه پاسداران رساندم
دیگر را به هالکت رس��انید و راس��تی که روحیه ه��ا را به حداقل
هنگامیکه سیاهی شب برآمد ،محاصره کنندگان قلعه ژاندارمری
تقلیل داد ...در چنین ش��رایط س��خت و خطرناکی از طرف دولت
خود را به پشت دیوارها و پنجره های پاسگاه رساندند و با ژاندارمها
آقای بازرگان مأمور شدم که برای نجات پاوه حرکت کنم .و من نیز
صحبت کردند؛ گفتند ما با شما کاری نداریم ،اسلحه خود را تحویل
همراه با سه نفر از گارد نخست وزیری و تیمسار فالحی که همیشه
بدهید و بروید ،ما فقط می خواهیم س��ر پاس��داران را ببریم ،آیت
در کردستان پا به پای ما می آمد و بزرگترین فداکاری ها را از خود
ش��عبانی به ژاندارم ها و جوانمردها گفت «ال اکراه فی الدین» هر
نشان می داد ،به کمک یک هلیکوتر عازم پاوه شدیم .در باالی پاوه
کسی می خواهد برود آزاد است ،هیچ اجباری برای ماندن نیست،
به هر کجا که نزدیک می شدیم ،رگبار گلوله ما را استقبال می کرد
ولی با صدای محکم و قاطع گفت که ما می مانیم و تا آخرین قطره
و باالخره هلیکوپتر در روی فرودگاه پاوه در منتهی الیه غربی پاوه
خون خود می جنگیم و با آغوش باز به استقبال شهادت می رویم،
فرود آمد در حالی که به ضرب گلوله های متعددی سوراخ سوراخ
شد ،ما اص ً
و خود را اصحاب حسین در کربال به حساب میاوریم.
ال به سالمت خود اطمینان نداشتیم ولی زیر رگبار دشمن
ژان��دارم ها در برابر این ایمان آهنین ش��عبانی و ایثار و فداکاری
برخاک خزیدیم و س��ینه خیز خود را به پشت دیوارها رساندیم و
او خجل ش��دند و گفتند اگر شما می خواهید بمانید و به شهادت
با زحمت زیاد وارد پاس��گاه ژاندارمری شدیم و سخت ترین نبردها
برس��ید ،خون ما رنگین تر از ش��ما نیست،
را ش��روع کردیم .در حال��ی که وضع ما هر
باالخره به آن شب مخوف رسید ما هم می مانیم و همراه ش��ما به ش��هادت
لحظه وخیم تر میش��د .ت��ا باالخره به آن
می رسیم.
شب مخوف رس��ید که همه امیدها مبدل
که همه امیدها مبدل به یأس
بزرگترین
دشمن
و
بود
شده
نبرد س��خت درگرفت و ض��د انقالبی ها
به یأس شده بود و دشمن بزرگترین حمله
حمله سرتاسری خود را علیه
با موش��ک و خمپاره و اس��لحه س��نگین و
سرتاس��ری خود را علیه ما شروع کرده بود،
ما شروع کرده بود ،و ما دل به
سبک پاسگاه را س��وراخ سوراخ کردند و از
و ما دل به شهادت گذاشته بودیم و جز لقاء
لقاء
جز
و
بودیم
گذاشته
شهادت
ش��ب تا صبح جنگیدند ،ولی جوانان ما نیز
پروردگار آرزوی دیگر نداشتیم.
پروردگار آرزوی دیگر نداشتیم
همراه چن��د ژاندارم و جوانم��رد تا آخرین
در آن ش��ب خطرناک ،فقط دو نقطه در
قطره ق��درت خود جنگیدند و اجازه ندادند
دس��ت ما بود ،یک��ی پاس��گاه ژاندارمری و
که دش��من وارد پاسگاه ش��ود ،تا وقتی که
دیگری خانه پاس��داران ،و من با تیمس��ار
ً
س��پیده صبح برآمد و ضد انقالب اجبارا صحنه نبرد را ترک گفت.
فالحی دو ش��ب اول را در پاسگاه ژاندارمری گذراندیم و از شب تا
در جبهه خانه پاس��داران نیز هزاران ضد انقالبی مثل س��یل از هر
صبح زیر رگبار گلوله دش��من جنگیدیم ،ولی در آن شب مخوف،
طرف به س��وی خانه پاسداران به پیش می آمدند و مسلسل های
تصمیم گرفتیم که شخصاً به خانه پاسداران بروم که وضعی وخیم
پاسداران و بخصوص دو کالیبر  ۵۰از دو گوشه ساختمان دیواری از
داش��ت روحیه ها ضعیف بود .لذا می خواس��تم فرماندهی پاسگاه
آتش به وجود می آوردند که از پیشروی دشمن جلوگیری میکرد.
ژاندارم��ری را به عهده دیگری بگذارم تا در آن ش��ب ش��هادت ،تا
س��یل دش��من نیز هر لحظه نزدیک تر می شد و آتش دشمن بر
آخرین توان خود مقاومت کند .لذا دوس��تانم را در پاس��گاه جمع
س��ر روی خانه ،پاس��داران می بارید .ولی عده ای از عشایر دست
کردم و گفتم که امشب شب آخر ماست ،همه ما شهید می شویم،
راستی که برای دزدی آمده بودند دست به یغمای خانه ها زدند و
ولی می خواهم فرماندهی این پاسگاه را به کسی بدهم که خود را
ل��ذا درگیری هائی به وجود آمد .و صدای تیراندازی علیه صاحبان
در کربالی حسینی تصور کند و تا آخرین قطره خون خود بجنگد،
خانه ها ش��نیده می شد و حتی بعضی خانه ها را آتش می زدند،
آنگاه جوانی پیش آمد ،الغر ،و کوتاه قد که تا آن لحظه به او توجه
زن و بچه خانه ضجه می کردند و مردان خانه مس��لحانه مقاومت
نکرده بودم ،و او آیت شعبانی یکی از جوانان کرد کرمانشاهی بود.
می نمودند و احیاناً کشته می شدند و هر لحظه موج دشمن به ما
ش��عبانی با ش��جاعتی زائدالوصف قدم به جلو گذاشت و گفت که
نزدیکتر می شد.
حاضر است این مسئولیت تاریخی را بپذیرد و تا آخرین قطره خون
ساعت  4صبح ماشین هایی با میکروفون و بلندگو در وسط شهر
خود دفاع کند .من نیز فرماندهی پاس��گاه را به عهده او گذاشتم و
پاوه به حرکت درآمد و می گفت« :ای مردم پاوه ما با ش��ما س��ر
همراه با اصغر وصالی فرمانده سپاه پاسداران و چند پاسدار نخست
جنگ نداریم .وفاداری خود را به حزب دموکرات اعالم کنید و دیگر
وزیری ،زیر رگبار گلوله دش��من پاسگاه را ترک کردم و دوان دوان
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از همان لحظه اصغر وصالی فرمانده ش��جاع سپاه پاسداران پاوه و
مشکلی نیست ،ما آمده ایم سر دکتر چمران ببریم ،ما آمده ایم که
دوستان دیگر را بدور خود جمع کردم و ابعاد انقالبی فرمان امام را
س��ر پاسداران را ببریم و با دیگران کاری نداریم» اما رگبار ضخیم
ش��رح دادم و گفتم قبل از آنکه سربازی از کرمانشاه به پاوه برسد،
مسلسل میکروفون و بلندگو را خفه می کردف و بعد می شنیدیم
ما باید همه شهر را تصرف کنیم ،و دشمن را متالشی نمائیم .اصغر
که میکروفون دیگری آوردند و همان اراجیف را تکرار می کردند...
وصالی را همراه دوستانم از گارد نخست وزیری و چند نفر از سپاه
تا باالخره سپیده صبح برآمد و دشمن نتوانست به دیوارهای خانه
و چند نفر از پاسداران کرد پاوه مأموریت دادم که به بلندترین کوه
سپاه پاسداران نزدیک شود.
پاوه که بر ژاندارمری مس��لط است حمله کنند و قلعه ای را که در
و اما بدین ترتیب این ش��ب مخوف را زیر س��ر گذاشتیم و آماده
باالی این کوه قرار گرفته و پایگاه مهم دش��من به شمار می رفت
نبردهای س��خت دیگری بودیم که یکباره فریاد اهلل اکبر پاسداران
از دشمن پاک کنند .به آنها گفتم که از پشت گردنه و سینه خیز
از داخ��ل خانه به آس��مان طنین انداخت .من که ب��ر باالی دیوار
پیش روند تا دش��من آنها را نبیند ،ولی شور و هیجان این جوانان
ایستاده بودم و شهر پاوه را می نگریستم و از پاسداران پرسیدم که
به حدی بود که با قد برافراش��ته از روی گردنه ،با س��رعت زیاد و
چه ش��ده است؟ گفتند هم اکنون امام امت بیانیه ای صادر کردند
فریاد اهلل اکبر به پیش می راندند ،و دشمن کام ً
ال آنها را می دید و
بسیار مهیج و مهم که انقالبی به پا کرده است .امام فرماندهی قوا
به آنها تیراندازی می کرد و یکی از برادران به شهادت رسید ،ولی
را بدس��ت گرفته و فرمان داده اس��ت که ارتش باید در عرض 24
دشمن نیز روحیه خود را از دست داده بود و
ساعت خود را به پاوه برساند و توطئه گران
شور و هیجان این جوانان به حدی به سرعت از مقابل دوستان ما می گریخت.
را متالش��ی نماید و ای��ن بزرگترین نقطه
بود که با قد برافراشته از روی
موشکی (آر پی جی) توسط یکی از برادران
تاریخ انقالبی ملت ما بود.
فریاد
و
زیاد
سرعت
با
گردنه،
بسوی قلعه باالی کوه شلیک شد ولى اصابت
از روز پیروزی انقالب تا آن روز ،سیاست
اهلل اکبر به پیش می راندند ،و
نکرد ،ولی دش��من روحی��ه ای برای مقابله
دولت و شورای انقالب ،مدارا و مماشات با
دشمن کام ًال آنها را می دید و به نداشت .با همان سرعتی که دوستان ما پیش
دشمن بود و با اعزام کمیسیون های حسن
آنها تیراندازی می کرد و یکی از
میتاختند ،دشمن نیز با همان سرعت فرار
نیت می خواست مس��أله را با صلح و صفا
برادران به شهادت رسید ،ولی
می کرد و بدینوسیله در عرض مدتی کوتاه
حل کند ،ولی دشمن با وحشیگری کامل
دشمن نیز روحیه خود را از دست
بزرگترین پایگاه دش��من و بلندترین موضع
مس��لحانه وارد عمل ش��ده بود ،شهرها را
داده بود و به سرعت از مقابل
استراتژیک پاوه به دست ما افتاد .آنگاه اصغر
تصرف می کرد ،پادگان ها و پاس��گاه ها و
دوستان ما می گریخت
وصالی و دیگران برای آزاد کردن بیمارستان
ش��هربانی ها را خلع سالح می کرد ،مردم
حمله کردند و بدون تلفات بیمارستان را به
بیگناه را می کش��ت ،راه ها را می بس��ت.
تصرف درآوردند و آنجا با اجس��اد متالشی شده  25پاسدار شهید
امنیت منطقه را به هم میزد و می خواس��ت به قدرت سالح افکار
مواجه ش��دند .سپس حدود ساعت  4بعد از ظهر ،تیمسار فالحی،
سیاسی و حزبی خود را بر مردم کرد تحمیل کند ،و نظام اسالمی
از کرمانش��اه پیامی فرستاد که نیروهای زیادی در کرمانشاه آماده
جدید را به سقوط بکشاند .فرمان امام در جریان پاوه ،اولین برخورد
حرکتند و همه ملّت بحرکت درآمده و امکانات فراوانی وجود دارد،
منطقی با دشمنان انقالب بود ،و حالت دولت را از دفاعی به هجومی
فق��ط باید فرودگاه پاوه آزاد ش��ود ،تا هلیکوپترها بتوانند به زمین
مب��دل کرد ،و من نیز برای اولین بار آنجا بود که تصمیم به جنگ
بنش��ینند .من نیز برای تصرف فرودگاه حرکت کردم و س��ه گروه
گرفتم ،تا آن روز فقط درصدد دفاع از خود و پاسداران بودم ،ولی از
پنج نفری تشکیل دادم که در هر گروه ،یکی از سپاه و یکی از گارد
آن لحظه تاریخی بنا به فرمان تاریخی امام حمله اساسی و حیاتی
نخس��ت وزیری ،و بقیه از جوانمردها و پاسدارهای کرد بودند ،و از
ما برای درهم کوبیدن توطئه گران شروع می شود.
س��ه طرف به س��وی فرودگاه حمله بردند و به آنها گفته بودم بعد
من ابعاد این فرمان تاریخی را خوب می دانس��تم ،و می دانستم
از تسخیر فرودگاه در اولین تپه بعد از فرودگاه موضع گیری کنند
ک��ه باید آن را به طور انقالبی پیاده کنم و یک لحظه مماش��ات و
و دیگر پیشروی نکنند ،اما دوستان ما با آن همه شوق و شور تپه
تأخیر روا نیس��ت ،امام فرمانی انقالبی صادر کرده اس��ت ،و ما هم
اولی بعد از فرودگاه را گرفتند ،و بعد تپه دوم را نیز تسخیر کردند
باید این فرمان انقالبی را قاطعانه ،بطور انقالبی درعمل پیاده کنیم.

بودند ۱۲ ،کامیون زیل ارتشی میشد که همه را به سردشت منتقل
و بعد تپه سوم را گرفتند و در پشت تپه سوم ،دهی از دموکرات ها
کردیم و حتی در داخل خاک عراق در درگیریهای پراکندهای آنها
بود ،تیراندازی شد و یکی از برادران ما به شهادت رسید و دوستان
را متالشی نمودیم و  8نفر از آنها را اسیر کردیم و نشان دادیم که
ما در همان تپه س��وم متوقف ش��دند و خطر دشمن بکلی منتفی
آنج��ا که امام امت فرم��ان می دهد و ملّت به حرکت در می آید و
ش��د .س��اعت  5بعد از ظهر همه پاوه ،با همان پاسدارها ،خسته و
نیروهای انقالب تصمیم به جنگ می گیرد ،هیچ قدرتی نمی تواند
دلشکس��ته و مجروح و ناتوان ،پاک ش��ده بود ،و من پیغامی برای
در مقابل ما مقاومت کند ،و قادریم در عرض چند ساعت نیروهای
تیمس��ار فالحی فرستادم که ش��هر آماده پذیرش نیروهای جدید
دش��من را متالشی کنیم ،و در سال گذشته نشان داده شد که به
اس��ت .از س��اعت  6بعد از ظهر تا نیمه ش��ب هلیکوپترها ،مرتب
محض صدور فرمان امام ،و حرکت نیروهای انقالبی چگونه طومار
م��ی آمدند و نیروهای جدید پیاده می کردند .از بهترین نیروهای
حیات ض��د انقالب درهم پیچیده ش��د ،و چگونه مثل مور و ملخ
کماندوی تیپ نوهد ،از پاس��داران ،از کمیته ها ،از مردم شهرهای
پراکنده شدند و به عراق گریختند.
دور افتاده ای��ران ،از علماء ،از همه جا آمده
اکنون نیز می خواهم در برابر دش��منان
بودند و همه خیابانهای شهر از مردم پرشور
اگر دشمنان انقالب ،اگر نوکران
اتم��ام حجت کنم ک��ه ما برای ش��هادت
ایران پُر شده بود ،و فریاد اهلل اکبر آنها کوهها
طاغوت ،اگر خودفروختگان به
صهیونیسم و امپریالیسم ،حاضرند آم��ده ایم ،و این ادعای خ��ود را در صحنه
دره های پاوه را میلرزاند ،و راس��تی ش��ب
و ّ
که با ما بجنگند ،اگر حاضرند
عمل اثبات کرده ایم ،ما نشان داده ایم که
نعمت بود و رحمت و پیروزی که در س��ایه
دست از جان خود بشویند ،اگر
عاشقانه به استقبال ش��هادت میرویم ،و از
یک فرمان انقالبی بوجود آمده بود.
ما
با
شهادت
معرکه
در
حاضرند
هیچ خطری روی نمی گردانیم.
تا س��اعت  ۳بعد از نیمه شب برادران تازه
مقابله کنند ،این گوی است و این
اگر دشمنان انقالب ،اگر نوکران طاغوت،
وارد را س��ازماندهی می کردم و س��اعت 3
میدان و بفرمائید
اگ��ر خودفروخت��گان ب��ه صهیونیس��م و
بعد از نیمه ش��ب ب��ا فرماندهان تیپ نوهد،
امپریالیسم ،حاضرند که با ما بجنگند ،اگر
جلسهای تش��کیل دادیم و به آنها گفتم که
حاضرند دست از جان خود بشویند ،اگر حاضرند در معرکه شهادت
قبل از ورود نیروهای ارتشی پیاده ،باید شهر را نیز که از خطرناک
با ما مقابله کنند ،این گوی است و این میدان و بفرمائید ....ما بنده
ترین پایگاه های دش��من در مرز عراق بود ،تصرف کنیم .نقشه ای
حقیم ،و از شرق و غرب نمیترسیم و اگر زمین و آسمان از دشمن
طراحی شد ،و ساعت  5صبح این نقشه به موقع اجرا گذاشته شد.
پُر ش��ود از خط مکتبی خود دست برنمی داریم .ما برای خدا قیام
نیروهای کماندوئی ما توسط هلیکوپترهائی بر روی تپه های مهم و
کرده ایم و رسالتی خدائی داریم ،و سعادت خود را در فناء فی اهلل
اساسی وسط راه پیاده شدند و با درگیری های ساده ای توانستند
می بینیم و جز لقاء پروردگار خود آرزوئی نداریم و ش��هادت بدون
راه را تأمین کنند ،آنگاه یک س��تون زمینی از نیروهای پاس��دار،
شک بزرگترین جهش در راه وصال خداست .نمی خواهم بیش از
کمیته ها ،و کردها و برادران تازه وارد به حرکت درآمد و س��اعت
این مزاحم دوستان شوم ،و سخن خود را با یک قسم نامه به پایان
 10صبح نوسود نیز به تصرف ما درآمد ،و خود من ساعت  ۱۰صبح
می رسانم:
با هلیکوپتر بر باالی ش��هر نوسود و اطراف آن حرکت می کردم و
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مالحظه کردم که دشمن به کلی متالشی شده و جایگاههای خود
قس��م به پاوه و مقاومت بی نظیرش ،و اراده آهنینش ،و شهیدان
را رها کرده و گریخته است و ساعت  ۱۲ظهر ،بنا به فرمان تاریخی
خونین کفنش
امام ،نیروی ارتش��ی با تانک و توپ و تجهیزات کامل به فرماندهی
قسم به کردستان ،و کوه های بلندش و دره های عمیقش ،به درد
تیمس��ار فالحی وارد پاوه ش��د و در مواضع استراتژیک شهر قرار
و حرفانش ،به مردم فداکار و باوفایش
گرفت ،و خطر به کلی منتفی شد .آنگاه پیشروی نیروهای انقالب
قسم به ایران و تاریخ پرافتخارش ،قسم به اسالم و رسالت مقدس
ادام��ه یافت ،و در ع��رض  ۱۲روز همه ش��هرها و راه ها و مواضع
خدائی و جاودانی اش
اس��تراتژیک کردس��تان به تصرف نیروهای ما در آم��د .و روزهای
قسم به امام امت و فرمان منقلب کننده و معجزه آفرینش ،قسم
آخرین این معرکه ،در مرزهای عراق ،پشت سردشت ،در یک حمله
به اراده آهنینش ،و ایمانش و عرفانش
و هنگامی که نیروهای متالشی شده دشمن به عراق میگریخت و
قس��م به فریاد اهلل اکبر پاسداران ،قسم به عرق جبین رزمندگان
اسلحه زیادی با خود می برد ،توانستیم که سه تانک در مرز عراق به
در زیر آفتاب سوزان
دست آوریم ،و مهمات و اسلحه ای که بر زمین و در طول راه ریخته
قس��م به س��نگریزه های کوه های بلند که از زی��ر پای تکاوران
مهاجم فرو می ریزد
قسم به گلوله سوزان ،قسم به جسارت و فداکاری ،قسم به فریاد
رعدآسای دلیران ،قسم به هجوم صاعقه وار رزمندگان
قس��م به ضجه کودکان معصوم ،قس��م به درد سوزان رزمندگان
مجروح ،قس��م به خون شهیدان ،قس��م به اشک یتیمان ،قسم به
آه بیوه زنان
قسم به خون ،قسم به شرف ،قسم به شهادت
قسم به انقالب
قسم به رسالت
قسم به خدا که تا آخرین قطره خون خود علیه دشمنان داخلی
و خارجی می جنگیم و از انقالب مقدس اسالمی ایران و استقالل
این آب و خاک پاس��داری می کنیم ،و تا اس��تقرار حکومت حق و
عدل در سرتاس��ر عالم و تا نابودی کامل طاغوت ها و شیطان ها
دس��ت از مبارزه برنمی داریم و خدای ب��زرگ بر آنچه می گوئیم
شهید و شاهد است.
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
 27مرداد  - 59روزنامه کیهان
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حجتاالسالم حسن نوروزی،
رئیس فراکسیون ایثارگران
مجلس شورای اسالمی؛

پیام امام
برای آزادسازی پاوه،
اراده رزمندگان را
پوالدین ساخت
(ره)

گفت وگو

14

س��الگرد گرامیداش��ت شکس��ت حصر پاوه بهانهای شد تا به
سراغ «حجتاالسالم حسن نوروزی» رئیس فراکسیون ایثارگران
مجلس ش��ورای اس�لامی برویم و با او به گفت و گو بنش��ینیم.
حجتاالس�لام نوروزی که در فروردین سال  ۱۳۵۹از سوی دفتر
تبلیغات اسالمی استان قم برای تبلیغ به شهرستان قصر شیرین
اعزام ش��ده بود ،از زمره رزمندگان پیشکس��وت و آزادگان دفاع
مقدس به ش��مار می آید که س��ال های بس��یاری را در اس��ارت
رژیم بعث عراق گذرانده است .رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس
شورای اسالمی در خصوص غائله پاوه می گوید:
تفرقه؛ ابزار دشمن برای ضربه به انقالب اسالمی
در اوایل پیروزی انقالب اس�لامی ،دشمن سخت در تالش بود
ک��ه انقالب نو پای ما را ویران کند و یکی از حربههای دش��من
برای تحقق اهداف ضد ایرانیاش ،ایجاد تفرقه و تنش میان مردم
و ب��ه خصوص قومیتهای کش��ورمان ب��ود .آمریکا و متحدانش
پیروزی انقالب اس�لامی ما را برنم��یتابیدند؛ به همین دلیل از
مس��یرهای مختلف کوش��یدند تا برای نظام و انقالب اسالمی ما
ش ه��ا غائله پاوه
بح��ران ایجاد کنند ک��ه یکی از آن بحران چال 
ب��ود .آمریکا و انگلی��س بر این باور بودند ک��ه روحانیت در اداره
کش��ور ناتوان اس��ت اما به مرور زمان وقتی شاهد اقتدار ایران به
واسطه پیروزی انقالب اسالمی شدند ،به شدت بر تحقق خواسته
و اهدافش��ان مبنی بر نابودی نظام و انقالب اس�لامی پافش��اری
کردند .نظام سلطه با تحریک حزب دموکرات در کردستان ،حزب
چپگرا در گنبد و کرمانش��اه درصدد بود تا با ایجاد ش��کاف در
ش ه��ای انقالب را تضعیف کند و رو به
می��ان مردم ،آرمان و ارز 
زوال بکشاند.
تحریک محرومان علیه انقالب اسالمی
بالفاصله بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،اقدامات و توطئههای
ضد ایرانی دشمن شروع شد؛ گنبد ،کردستان و خوزستان محور
اجرای نقش��ه های بدخواهان و معاندان نظام و انقالب اس�لامی
ش��د و گروههای ضد انقالب در س��نندج ،مهاب��اد و نقده تحت
حمایتهای بلوک غرب و ش��رق برنامهه��ا و فعالیتهای خود
را علیه انقالب اس�لامی آغاز کردن��د .فقر و محرومیت مردم کرد
مورد هدف و سوء استفاده گروهکهای منافق و احزاب چپگرا

درآمد و کوش��یدند تا آنها به همین حربه تحریک کرده و به نفع
اس��تعمار و علیه انقالب اسالمی به قیام وادارند .با شعارهای زیبا،
نوید و وعدههای دروغ دست به کار شدند تا مردم ساده ،اما غیور
و انقالبی را تحریک کرده و انقالب نوپای کش��ورمان وارد جنگ
کنند؛ دش��منی دشمنان غربی و شرقی با نظام و انقالب اسالمی
به قدری عظیم بود که آنها دس��ت نش��انده های خود در داخل
کش��ورمان را به گونه ای آم��وزش داده بودند ک��ه آنها بی هیچ
نگرانی و عذاب وجدانی شهرها را به آتش کشیده و تخریب کردند
و مردم بیگناه و بیپناه را از بین بردند و مانع ورود ارتش به این
مناطق شدند و کردستان را به خاک و خون کشیدند.
غائله پاوه ارتباط مستقیم با بقای انقالب اسالمی داشت
در حقیقت غائله پاوه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با بقای انقالب
اسالمی داشت؛ به همین دلیل تمام تالش نیروهای مردمی اعم
از بس��یج و س��پاه و به خصوص چهره های برجس��ته و شاخصی
همچ��ون چمران و چمران ها در ختم غائله کردس��تان بس��زا و
ستودنی است .ش��خصیت و منش چمران تأثیر بسزایی در ختم
غائله کردستان داشت؛ روحیه شجاعت و شهامت بینظیر چمران
باعث ش��د که ش��هر پاوه ،در حالی که در آستانه سقوط بود ،در
مقاب��ل هجوم همه جانبه ضد انقالب پایداری کند و در واقع این
ایستادگی بینظیر بود که موجب بسیج همگانی نیروهای نظامی
و نجات کردستان از خطر تجزیه شد.
پاوه زمانی آزاد شد که حضرت امام در رادیو پیام داد
یکی از رموز موفقیت رزمندگان در ختم غائله پاوه پیام تاریخی
امام بود« ،ش��اه حس��ینی» یکی از همرزمان چمران در پاوه در
اینباره گفته اس��ت که «پاوه زمانی آزاد ش��د که حضرت امام در
رادی��و پیام داد که هیچ کس حق ن��دارد بند پوتینش را باز کند
مگر محاصره پاوه شکس��ته شود ،همین پیام که پخش شد خود
به خود کوملهه��ا که روی کوهها پنهان بودند همه فرار کردند.
اما ش��هید چمران به ما پیشنهاد کرده بود جیرهای که از تهران
ی کردیم و ب��ه زن و بچههای همین
ب��رای ما م��یآمد ،نصف م 
کومل ه ها میدادیم؛ و همین رفتارهای چمران باعث شد که همه
کردهای بومی منطقه به کمک نیروهای پاس��دار بیایند و نقش��ه
ضدانقالب آشکار شود».

شکست حصر پاوه جلوهگاه بصیرت اقوام ایرانی

گرامیداشت سالروز شکست حصر پاوه فرصتی بود تا گپ و
گفتی مختصر با محمد حسینی که از یادگاران و پیشکسوتان
دوران دفاع مقدس است داشته باشیم؛
دش�منان در اوایل انقلاب روی اختالفات قومی و
قبیلهای دست گذاشته بودند
اقت��دار نظ��ام جمه��وری اس�لامی مره��ون مجاهدتهای
نیرویهای مس��لح اس��ت که از بدو پیروزی انقالب اسالمی و
پس از دوران ملتهب جنگ تحمیلی توانست به دستاوردهای
عظیم��ی در حوزهه��ای دفاعی ،امنیتی و هس��تهای دس��ت
پی��دا کند؛ امروز دنیا و ابرقدرتهای ش��رق و غرب به قدرت
و اقتدار کش��ورمان واقف هس��تند؛ دش��من امروز با توجه به
اقت��داری ک��ه نیروهای نظامی ای��ران در رهگی��ری و انهدام
پهپ��اد پیش��رفته آمریکایی از خود نش��ان دادن��د ،به خوبی
میداند ک��ه توان رویارویی با ایران از منظ��ر نظامی را ندارد
و به همین دلیل میکوش��د تا با ایجاد تفرقه و ش��کاف میان
مردم و مس��ووالن اهداف ضد ایرانیاش را محقق کند؛ اوایل
پیروزی انقالب اس�لامی به دلیل آشفتگی و ازهمگسیختگی
س��ازمان ها و نهادهای کشوری و لش��کری دشمنان به طمع
اینک��ه میتوانند با دستگذاش��تن روی اختالف��ات قومی و
قبیل��های ضرب��ه ای به انقالب نوپای ملت بزنند در گوش��ه و
کنار کش��ور با تحری��ک گروهکهای جدای��یطلب و اغلب
مخال��ف انقالب اس�لامی س��عی میکردند به اهداف ش��وم
خود برسند.
چشم طمع دشمن به تنوع قومیتی در ایران
در غائله پاوه هم بزرگترین هدف دشمن این بود که انقالب
اسالمی را درگیر مسائل و درگیریهای داخلی کرده و از درون
متالش��ی کند؛ لذا یک��ی از ابزارهای مهم در تحقق این هدف
ب��زرگ را در ایجاد اختالف و تفرقه می��ان کردها میدیدند،
چراک��ه از دیرباز و حت��ی از دوران پهلوی اول برخی افراد در

میان کردها داعیه ایجاد حکومت مس��تقل و یکپارچه کرد را
در سر داشتند و آشفتگیهای آن دوران زمینه خوبی را برای
رس��یدن هر دو طرف دشمن انقالب (کردهای جدایی طلب و
استکبار جهانی) فراهم کرده بود ،از این رو حوادث کردستان
در آن زمان یکی از بزرگترین مشکالت داخلی کشور بود؛ در
حقیقت اگر بگوییم سرنوشت انقالب اسالمی به نحوی با غائله
پ��اوه گره خورده بود ،بیراه نگفت ه ایم؛ بدون ش��ک حماس��ه
خونین «پاوه» حادثهای مهم و دارای اهمیت خاص در تاریخ
کش��ورمان اس��ت و آنقدر مهم که امام (ره) مهمترین فرمان
تاریخیشان را صادر و امید دشمنان به سقوط انقالب اسالمی
را به یأس مبدل کرد .دش��من در تالش بود تا با القای حس
کاذب قدرت و اس��تقالل در کردهای ما اهداف ضد ایرانیاش
را دنب��ال کند؛ ه��دف این بود که کرده��ا را تحریک کرده تا
در مقاب��ل نظام و انقالب اس�لامی بایس��تند و حقیقت هدف
چیزی جز فروپاش��ی و تجزیهطلب��ی نبود؛ یکی از حربههای
مهم دش��من ایجاد اختالف در کشور ما و کشورهای همسایه
به بهانه کمکرس��انی و خدمترسانی اما در حقیقت مقصود
آنها تجزیهطلبی و تضعیق قدرت کشورهاس��ت که بتوانند با
ایجاد اختالف به اهداف خود دس��ت پی��دا کنند ،اما در غائله
پاوه وجود بزرگان وشیرمردانی همچون چمران و بروجردی و
هوش��یاری و هوشمندی مردم غیور و انقالبی کشورمان باعث
ش��د تا تمام توطئههای گروهکهای خودفروخته که دست
نشانده غربیها بودند خنثی شود.
بصیرت اقوام ایرانی سدی در برابر توطئهها
امروز هم راه دشمن همان راه و ابزارشان همان ابزار است اما
مردم ما با نگاه به گذش��ته و کسب تجربه از عملکرد دشمنان
به نیت و اهداف غربی ها آگاه هس��تند و تحت هیچ شرایطی
اجازه نمیدهند هدف دشمن مبنی بر ایجاد اختالف و شکاف
میان طبقات جامعه ما محقق شود.
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پاوه با پیام تاریخی امام (ره) و مجاهدت
مردم آن شهر ماندگار شد
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران جریانات و گروه های
تجزیه طلب متعددی در اقصی نقاط کشور حرکت های تجزیه
طلبانه خود را آغاز کردند که یکی از این مناطق ،فعالیت های
ضد انقالب در شهرهای کردنشین کشورمان بود.
مجموع��ه اقداماتی که ض��د انقالب در کردس��تان از جمله
ش��هر پاوه انجام داد ،موجب ش��د تا ام��ام خمینی(ره) موضع
گیری صریحی را علیه آنها انجام دهد به همین دلیل خبرنگار
خبرگ��زاری دف��اع مقدس گفت وگویی را با س��ردار حس��ین
رس��تگار پناه رئیس مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه
امام حس��ین (ع) و از رزمندگان غرب و شمال غرب کشور که
مدتی را هم فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالش��هدا را بر عهده
داش��ته با موضوع غائله پاوه و نقش شهیدان وصالی و چمران
و مردم در شکس��ت حصر پاوه انج��ام داده که ماحصل آن در
ادامه آمده است.
دکتر چمران زمانی وارد پاوه شد که بیمارستان این
شهر در حال سقوط بود
قب��ل از اینکه دکتر چمران در پاوه حضور یابد ،اصغر وصالی
برای حل مش��کالتی که در مریوان به وجود آمده بود در این
ش��هر حضور داشت که وقتی از موضوع پاوه مطلع می شود با
بالگ��رد به همراه حدود  20نفر تحت عنوان گروه «دس��تمال
سرخ ها» وارد پاوه می شوند .وقتی این گروه وارد پاوه میشوند
فعالیت خود را در این شهر آغاز می کنند به نحوی که با مردم
مسلمان کرد پاوه برای مقابله با نیروهای کومله و دمکرات هم
جهت ش��ده و از چند نقطه حساس شهر از جمله بیمارستان
دفاع را انجام می دهند.
دکتر چمران زمانی وارد پاوه شد که بیمارستان این شهر در

حال س��قوط بود .هرچند نیروهای مدافع ش��هر از بیمارستان
دفاع می کردند اما متاس��فانه بیمارستان با شهادت مدافع آن
به دست نیروهای کومله و دمکرات می افتد و وقتی بیمارستان
به دس��ت ضد انقالب تسخیر شد ،آنها شهدا را مثله کردند که
این انعکاس بدی در افکار عمومی کشور پیدا کرد.
پاوه ،نقطه اتصال شهیدان چمران و وصالی
ش��هید اصغر وصالی از جمله کسانی است که در جلوگیری از
س��قوط پاوه نقش آفرینی تاثیرگذاری داشت؛ گروه شهید اصغر
وصال��ی از نیروهایی بودند که از پ��ادگان ولیعصر(عج) تهران به
منطقه اعزام ش��ده بودند .ش��هید چمران هم به دلیل اینکه در
منطقه کردستان حضور داش��ت پس از اطالع از وضعیت پاوه با
بالگرد به همراه سرلشکر فالحی فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش
وارد این شهر می شود و با استقرار در پاسگاه ژاندارمری با مردم
کرد مسلمان پاوه هم جهت می شود ،تا اینکه بعد از ارسال پیام
امام (ره) مبنی بر اعزام نیروهای پشتیبانی به پاوه و فرار ضد انقالب
از این ش��هر ،برای پاکسازی کردستان از وجود نیروهای کومله و
دمکرات ،حرکت خود را به سمت «نوسود» آغاز می کند.
مقاومت و ایستادگی مردم پاوه نباید مغفول بماند
یکی از موضعاتی که ش��اید در خصوص موضوع پاوه مغفول
واقع ش��ده ،مقاومت و ایس��تادگی مردم پاوه در برابر نیروهای
دمکرات و کومله اس��ت؛ مردم این ش��هر هم قسم با نیروهای
شهیدان اصغر وصالی و چمران با مقاومتی که برابر ضد انقالب
انجام می دهند ،مانع از سقوط شهر می شوند ،فلذا نقش مردم
شهر پاوه در ایستادگی و مقاومت این شهر بسیار موثر بود که
در نهای��ت با پیام تاریخی حضرت ام��ام (ره) و اعزام نیروهای
مسلح و مردمی ،حصر پاوه شکسته شد.

شهاب جنگروی ،از حاضرین در غائله پاوه؛

س��ال  1358کردس��تان در ش��رایط ناآرام��ی قرار داش��ت،
گروهکه��ای ضد انقالب با اقدامات مس��لحانه ،ت��رور و ایجاد
جنگ داخلی در تالش برای نامن کردن کش��ور و سهم خواهی
برای اعالم خودمختاری بودند .پاوه از جمله ش��هرهایی بود که
در مدتی کوتاه با شورش ضد انقالب در کردستان محاصره شد
و در مع��رض خطر س��قوط قرار گرفت .جمعی از پاس��داران به
فرماندهی شهید «اصغر وصالی» با هدایت نیروهای خود که به
گروه دستمال س��رخها معروف بودند به پاوه رفتند تا این شهر
را از محاصره نجات دهند .آنها توانس��تند با کمک پاس��داران و
پیش��مرگان کرد مس��لمان و در در نهایت فرم��ان امام خمینی
مبنی بر شکستن هرچه سریعتر محاصره پاوه ،ضد انقالب را از
این شهر عقب برانند.
«شهاب جنگروی» از نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
بود که چند روزی را در جریان محاصره پاوه در این شهر به سر
برد .این رزمنده دوران دفاع مقدس که هم اکنون  65س��اله و
بازنشسته وزارت دفاع است به بیان خاطراتی از حضور خود در
پاوه و شهید اصغر وصالی پرداخت؛
من اولین بار اصغر وصالی را در پاوه دیدم
در بره��های از زمان که کردس��تان در خط��ر ضد انقالب قرار
گرفت بنا ش��د که نیروهای سپاه پاسداران برای خاتمه دادن به
این غائله عازم غرب کش��ور ش��وند .نیروهای اصغر وصالی برای
اینکه قابل شناس��ایی باشند دستمال های قرمزی به دور گردن
خود میبس��تند که به همین دلیل به دستمال سرخها معروف
شدند .من اولین بار اصغر وصالی را در پاوه دیدم .به همراه چند
نفر دیگر از کرمانش��اه که آن زمان به آن باختران میگفتند به
پاوه رفتیم .من البته جزو دس��تمال س��رخها نب��ودم و بعدا با
هلیکوپتر به آنها اضافه ش��دم .چم��ران هم چند روز بعد از ما
به پاوه آمد .ما که رس��یدیم عدهای از کردها در غار قوری قلعه
تحصن کرده بودند و هنوز انش��عاب در چریکها رخ نداده بود.
ح��دود  7ت��ا  8روز در پاوه ماندیم .بعد از س��ه روز از حضور ما
ضد انقالب بیمارستان را که جزوی از مقر پاسداران و نیروهای
انقالبی بود گرفتند .ش��رایط بس��یار پیچیده و س��ختی بود که

تلخترین وقایع در آن برهه رخ داد .ضد انقالب به بدترین شکل
ممکن جنایت می کرد .شاید اگر درایت و پیام امام خمینی(ره)
نبود فجایع بس��یار غمبارتری هم رخ می داد .پیام امام بود که
جریان پاوه را تمام کرد.
شهید وصالی مردی خاص بود
ش��هید وصالی مردی خاص بود .ش��هامت زیادی داشت .بعدا
متوجه ش��دم س��ابقه مبارزاتی قبل انقالب داش��ت و می شود
گفت از بزرگان انقالب بود .بس��یاری از بزرگان انقالب اسالمی
و ش��هدایی که در زندانهای سیاسی بودند او را میشناختند،
زندانی سیاس��یای بود که س��اواک را کالفه ک��رد .نه از زندان
سیاس��ی ترس و واهمه داشت و نه از س��اواک .انقدر که برخی
از زندانی ها نیز از او فاصله میگرفتند تا گیر ماموران س��اواک
نیفتند .با همان س��ن کم چنان جسارتی داشت که در مواجه با
برخی از ماموران س��اواک در روی آنها میایستاد و اگر کاری
کرده بود میگفت «کردم که کردم» .یکبار او را آنقدر زدند که
بدنش بی جان شد و به گوشه بند انداختند.
چمران و وصالی مکمل هم بودند
در مدتی که جنگ تحمیلی آغاز شود ضد انقالب و دشمن به
خوبی او و شجاعتش را شناخت .برخی گروهکها نیز به خوبی
او را میشناختند ولی خودش انسانی نبود که بخواهد شناخته
ش��ود ،اهل مانور دادن نبود و سیاسی کاری نمیکرد تا خودش
را نشان دهد یا بخواهد از زحماتش برای انقالب بگوید تا اینکه
بالخره در عاشورای سال  59به همراه شهید علی قربانی که او
هم از مبارزان سیاس��ی قبل از انقالب بود در تنگه حاجیان به
شهادت رس��یدند .اصغر کسی بود که شبیه او را ندیدم .جانش
را کف دس��تش گرفت و ب��ه غرب رفت .ش��هید چمران وقتی
ی های وصالی را در غرب دید ،ش��ناخت خوبی از او پیدا
دالور 
کرد تا آنجا که بعد از ش��هادت وصالی و تا ش��هادت خودش هر
س��ال چند صفحه در روزنامهها درباره او مینوشت و از شهامت
او میگفت .به واقع وصالی از مظلومترین شهداس��ت که کمتر
دربارهاش صحبت ش��ده .هر شهیدی حس��نی دارد ولی شهید
وصالی شخصیت خاصی داشت.

گفت وگو

چمران به شهامت
وصالی پی برد
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مهندس مهدی چمران؛

خبر درگیری و سقوط پاوه را چه کسی به امام رساند؟

پ�س از پی�روزی انقالب اسلامی گروه های�ی از جمله
ح�زب دموک�رات ،کومله و دین حس�ینی با اس�تفاده از
اوض�اع نابس�امان آن زم�ان ب�ه دنب�ال ایجاد ش�کاف و
ق�درت در کردس�تان بودند .گروههای ض�د انقالب یکی
پس از دیگری ش�هرهای کردس�تان را تصرف میکردند.
پ�اوه نقطه عطف ای�ن درگیری ها بود که طی آن ش�هید
دکت�ر مصطفی چمران ،ش�هید اصغر وصال�ی و جمعی از
نیروهای ژاندارم�ری و مردمی با تمام توان خود به مقابله
با مهاجمان برآمدند و سرانجام و در آخرین مراحل سقوط
شهر ،پیامی آسمانی همانند امدادی الهی جریان حاکم را
تغیی�ر داد و فتحی ماندگار در دل تاری�خ انقالب به ثبت
رس�ید .در همین راس�تا گفتو گوی ب�ا مهندس «مهدی
چمران» برادر ش�هید مصطفی چمران انجام دادیم که در
ادامه می خوانید؛
غائله از کجا آغاز شد؟
درباره غائله کردستان آنچه که مهم است ،این است که قبل از
پیروزی انقالب اس�لامی و در آغازین روزهایی که انقالب شدت
گرف��ت و اوج گرفت در تمام نقاط کش��ورمان م��ردم انقالبی و
کس��انی که انقالب کردند و پیرو ام��ام خمینی (ره) بودند جان
خود را تقدیم نظام کردند.
در کردستان کسانی که تفکرات چپ داشتند حزب دموکرات،
حزب کومله و عدهای هم که جنبههای مذهبی به خود میدادند
همچون حزب دین حس��ینی ای��ن گروهها در زمان طاغوت یک
عده به عنوان مخالف رژیم ش��اه بودند و عدهای هم حقوق بگیر
ساواک بودند.
ای��ن گروه ه��ا در جریان پیروزی انقالب اس�لامی هیچ کاری
نکردن��د اما پس از پیروزی انقالب اس�لامی همچون منافقین از
ش��رایط س��وء اس��تفاده کردند؛ یک روز پس از پیروزی انقالب
اس�لامی حزب دموکرات به پادگان مهاباد حمله میکند .حدود
 10روز از پی��روی انقالب میگ��ذرد که این گرو ه ها به پایگاهی

در سنندج حمله میکنند و شهید قرنی در برابر آنها ایستادگی
میکند.
این گروهها در کردس��تان پس از پیروزی انقالب اس�لامی به
ارتش ،نیروهای مردمی و به س��پاه پاس��داران ک��ه از نیروهای
مردمی و متدین ش��کل گرفته بود حمله کردند .اصل این است
زمان��ی که این گروهها باید حمله و قی��ام میکردند علیه رژیم
شاهنش��ایی س��کوت کردند و پس از پیروزی انقالب اسالم این
گروهها به نیروهای مس��لح ایران حمل��ه کردند .گروهای حزب
کومل��ه و دموکرات ب��ا حمله به پادگان های مریوان و س��نندج
حمله کردند و باعث شد ،ارتش محاصره شود.
گ�رو ه ه�ای ضد انقالب چ�ه جنایتهای�ی در منطقه
کردستان انجام دادند؟
در شهر مریوان مسلحین حزب دموکرات به خانه پاسداران وارد
میشوند و آنها به شدیدترین شکل ممکن و با موزاییک شکسته
در کنار حوض به ش��هادت میرس��انند .این سیس��تمی بود که
گروههای چپگرا در دیگر کشورها از جمله لبنان پیاده میکردند.
در کردس��تان کار به جایی رس��یده بود ک��ه جهادگرانی که برای
ی رفتند به شهادت میرساندند.
کمک به روس��تاهای کردستان م 
گروهای دموگرات و کومله تا جایی در کردس��تان گشترش پیدا
کرده بودند که از شهرهای دیگر عضوگیری میکردند.
شهید چمران در زمان غائله کردستان چه مسئولیتی
بر عهده داشتند؟
دکتر چمران در آن زمان معاون نخس��ت وزیر در امور انقالب
بود و مس��ائل انقالب��ی را پیگیری میکرد .قبل از اینکه ش��هید
چمران به کردستان برود همراه با شهید فالحی به «سرو» رفتند
و با کمک نیرهای مردمی و لش��کر  64ارومیه گروه هایی که از
خاک ترکیه به ما حمله کرده بودند ،را شکست دادند.
زمانی که حادثه مریوان به وقوه پیوس��ت ش��هید چمران برای
بررس��ی اوضاع به مریوان س��فر کرد و حدود ی��ک هفتهای در
آنجا بود .هدف ش��هید چمران از س��فر به مریوان جنگ نبود و

هیچگونه نیرویی هم وی را همراهی نمیکرد.
در شهر مریوان شهید چمران با بزرگان شهر جلسات متعددی
برگزار کرد تا خواس��تههای گروههای ضد انقالب را بشنود ،یکی
از خواستههای آنها خروج نیروهای مسلح از کردستان بود.
پس از جلسات متعدد مقرر شد امنیت شهر را شهربانی برقرار
کند و سپاه و ارتش به پادگانها منتقل شوند.
پس از انتقال نیروهای ارتش و س�پاه به پادگان ها آیا
امنیت در کردستان برقرار شد؟
پ��س از یک هفته خبر رس��ید گروههای ض��د انقالب در حال
تصرف ش��هرهای کردستان هس��تند .پس از تصرف شهرها و با
توجه به موقعیت جغرافیایی ش��هر پاوه گرو ه های ضد انقالب با
 12هزار نفر به شهر پاوه حمله کردند.
گروه های ضد انقالب به اولین جایی که حمله کردند پاس��گاه
قوری قلعه بود .پس از دریافت خبر حمله گرو ه های ضد انقالب
به پاوه به مرکز تلگراف فرستادند که پاوه در خطر محاصره است
و برای ما کمک ارسال کنید.
پ��س از دریافت این پیام برخیها ب��ه صورت داوطلبانه راهی
پاوه ش��دند؛ یکی از کسانی که دواطلبانه خود را به پاوه رسانده
بود شهید «اصغر وصالی» و گروه حدودا  20نفره او بود.
چه زمانی شهید چمران راهی پاوه شد؟
درباره اوضاع شهر پاوه به هیئت دولت تلگرافهای تند و شدید
ارسال شد و در جلسه هیئت دولت تصمیم بر این شد که بررسی
این موضوع به شهید چمران سپرده شود؛ شهید چمران به همراه
ش��هید فالحی و ابوشریف فرمانده سپاه وقت به سمت کرمانشاه
حرک��ت کردند .پس از بررس��ی وضعیت پاوه ش��هید چمران به
همراه ش��هید فالحی برای مقابله با گروههای ضد انقالب با هلی
کوپتر عازم پاوه شدند.
ع آوری نیرو در کرمانشاه ماند و پس از آن
ابوش��ریف برای جم 
هم ش��هید فالحی به اصرار ش��هید چمران برای کمک به جمع
آوری نیرو به کرمانش��اه باز میگردد اما متاس��فانه هر چه تالش
میکنند نمیتوانند نیرویی سازماندهی کنند.
ش��هید چمران در کتاب کردس��تان آورده است که با توجه به
تس��لط ضد انقالب به ش��هر پاوه چند س��اعتی طول میکشد تا
خودش را به خانه پاسداران پاوهبرساند.
گروههای ضد انقالب برای تضعیف روحیه مردم و پاس��دارانی

که در شهر پاوه بودند به بیمارستان شهر پاوه حمله میکنند و و
زخمیها را روی زمین میکشند و آنها را در حیاط بیمارستان
به رگبار میبندند.
خبر س�قوط پ�اوه را چه کس�ی به ام�ام خمینی (ره)
رساند؟
پس از مقاومتهای زیادی که صورت گرفت ش��ب فرا رس��ید
و ش��هید چمران برای ژاندارم ها و پاس��دارانی ک��ه زنده مانده
بودند سخنرانی میکند و همه با هم قسم می خورند که تا آخر
ایستادگی کنند.
تنها کس��ی که با بیرون ارتباط داشت بیس��یمچی بود که در
خانه پاسدارن پاوه مستقر بود و تمام حوادث را با بیسیم به دفتر
نخست وزیری که من در آنجا حضور داشتم مخابره میکرد.
پ��س از تالش های صورت گرفته در دفتر نخس��ت وزیری 60
نفر از تیپ نوهد جمع ش��دند اما به دلیل تاریکی و نبود هواپیما
نمیشد آنها را از تهران به کرمانشاه اعزام کنیم.
عص��ر بود که «حاج احمد آقا» آمد در دفتر نخس��ت وزیری و
در خصوص اوضاع پاوه برای او توضیحاتی دادم و ایش��ان رفتند.
حدود س��اعت دوازده ش��ب بود که از طریق یکی از رسانه های
خارجی اعالم ش��د دکتر چمران در شهر پاوه شهید شده است.
پ��س از پخش این خبر ب��ا تلفن گراف به دفتر ح��اج احمد آقا
تم��اس گرفتم و با بغض و اش��ک حرفای تن��دی به حاج احمد
زدم .پس از آن بود که حاج احمد آقا نیمه های ش��ب به دیدار
ام��ام رفتند و همه این موضوعات را ب��رای امام تعریف کردند و
امام نیمه های ش��ب آن پیام تاریخی را صادر کردند و س��اعت
هفتصبح از رادیو پخش شد.
اولی��ن باری که ام��ام خودش را به عن��وان «فرمانده کل قوا»
خطاب کردند در همین پیام بود و دس��تور داد نیروهای مس��لح
ب��دون اجازه ردههای باالتر با توپها و تجهیزات خودش��ان به
سمت پاوه حرکت کنند.
پ��س از پیام تاریخی امام ش��هید چمران در کتاب کردس��تان
آورده اس��ت ای��ن پیام ت��رس و رعب در دل دش��من انداخت و
گروههای ضد انقالب عقب نشینی کردند.
مهمتری��ن موضوعی که ش��هید چمران در پاوه به آن اش��اره
میکند موضوع مقاومت اس��ت و مینویسد که بزرگترین و رمز
پیروزی در پاوه مقاومت نیروها بود.
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فیلم سینمایی «چ» به روایت ابراهیم حاتمیکیا؛

«چ» درک من از چمران بود

فیلم سینمایی «چ» نخس�تین فیلم بلند سینمای ایران در
خصوص «ش�هید دکت�ر مصطفی چمران» ب�ا محوریت غائله
ش�هر پاوه اس�ت که توس�ط «ابراهیم حاتمیکیا» کارگردان
سرش�ناس سینما ساخته شد .این فیلم که تولید آن به سال
 1392برم�ی گردد در س�ی و دومین جش�نواره فیلم فجر به
نمایش درآمد و  ۶سیمرغ بلورین این جشنواره را از آن خود
کرد.
تولید نشریه «سروقامتان» ویژه گرامیداشت سالروز شکست حصر
پاوه فرصتی برای بازخوانی گفت و گو با حاتمی کیا بود؛
«چ» درباره آدم هایی است که آنها را می شناسیم
فیلم «چ» ،یک فیلم تاریخی اس��ت .فیلمی است درباره آدمهایی
که آنها را میشناس��یم؛ ش��هید چمران ،اصغ��ر وصالی و آدمهای
دیگ��ر .م��ن باید به نوعی ب��ه مخاطب اطمینان م��یدادم که آنچه
ی باش��د و رخ داده اس��ت.
میگوی��م ت��ا حدی به واقعیت نزدیک م 
یعنی من براساس واقعهکه رخ داده با مخاطب حرف میزنم .طبعاً
میبایس��ت عناصری را تا ح��د ممکن رعایت کنم تا این آرامش در
مخاطب ایجاد شود چراکه فیلم تاریخی است.
هرکس برداش�ت خ�ودش را در تاریخ چمران جس�تجو
میکند
من حاتمیکیایِ فیلمساز که می خواهم
اما صحبت از این است که ِ
از «ش��هید چمران» حرف بزنم و فیلم بس��ازم با شخص دیگری که
میخواه��د چنین کاری انجام دهد ،آیا م��یتوانیم این دو اثر را در
ی توانم دو روز از زندگی ش��هید
کن��ار هم انطب��اق دهیم؟ آیا من م 
چمران را روایتکنم و شخص دیگری آن را ادامه دهد؛ آیا این دو
شبیه به هم خواهد شد؟ محال ممکن است و امکان ندارد .چراکه هر
کس��ی برداشت ،دیدگاه و نظرگاه و آنچه که دغدغه ،مسئله خودش
اس��ت را در تاریخ آقای چمران جس��تجو میکند و آن را برجسته
م��یکند و چیزهایی را هم از بین میبرد و به روی خود نمیآورد

و محلش نمی گذارد.
چمرانی که «هرکسی از ظن خود شد یار او»
آق��ای چمران نزدیک ب��ه پنج دهه زندگی ک��رده اما من در فیلم
«چ» 48 ،س��اعت از زندگی او را روایت کردم .چمرانی که «هرکسی
از ظن خود شد یار او» .یعنی انواع تحلیلها و تفسیرها از طیفهای
ف هایی که قب ً
ال در آمریکا او را
مختلف نس��بت به او وجود دارد .طی 
میش��ناختند و یا طیفهایی که بعدا ً در لبنان او را میش��ناختند
و کس��انی که در جریان انقالب و جنگ با او آش��نا شدند و هرکدام
قطعهای از ش��هید چمران را طرح می کردن��د .من باید از همه این
مسائل رد میشدم و میگفتم قطعه من نیز این فیلم است.
«چ» دغدغههای خودم است
میفهمم وقتی من چنین کاری میکنم ،عدهای میپس��ندند و
عده ای نمیپس��ندند .عدهای غمزهای میکنند و میپذیرند که
این فیلم هم بد نیس��ت؛ خوش��بختانه برای فیلم چمران این اتفاق
افت��اد .با علم به اینکه «چ» دغدغههای خودم اس��ت و درحالی که
من در س��ال  1392با فاصله  30س��ال ،درباره چمرانی که تابستان
 1358این اتفاقات را دیده ،فیلم میسازم آیا یاران او که حاال برای
خودش��ان پیرمردانی ش��دهاند با من چه برخوردی میکنند .اص ً
ال
آیا باید برای من مهم باش��د و به آنها فکر کنم؟ دلم می خواس��ت
آنها با من همراه میش��دند؛ بعضاً هم ش��دند و بعضاً نش��دند ولی
دلم میخواست با نسل جدید هم حرف بزنم و بگویم من نیز چنین
آدمی را تعریف میکنم.
فهم من از چمران همانقدر بوده که در فیلم نشان دادم
مقطعی از انقالب که کشور دچار یک هرج و مرج و هر کس دنبال
اسب خویش راندن و کار خودش بود .طوایف مختلف و طوفانهایی
از حرکتهای جدایی طلبانه در ترکمن صحرا ،آذربایجان ،کردستان،
سیس��تان و خوزستان وجود داشت و هرکسی سهماش از انقالب را
طلب میکرد .من در «چ» میخواس��تم هم بحث س��هم خواهیها

آخرین پرواز؛

پاوه ؛ آسمانت رشادت
«نوژه» را به یاد دارد

هر بار که نام کودتای «نقاب» میآید ،برخی به اش�تباه آن را کودتای «نوژه»
مینامن�د؛ درحالیکه نوژه نام یک خلبان ش�هید واالمقام نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسلامی ایران است که  25مرداد سال  1358در جریان غائله «پاوه»
به شهادت رسید ،این در حالی است که کودتای نقاب سال  1359رخ داد.
 23مرداد س��ال  1357وقتی مهاجمان مس��لح حزب «دموكرات» كردس��تان به شهر
«پاوه» حمله ور ش��دند و در پی اشغال آن بر آمدند 2 ،روز بعد یعنی  25مرداد ،هیأتی
مركب از دكتر «مصطفی چمران» وزیر دفاع وقت ،سرلش��كر «ولیاهلل فالحی» فرمانده
نیروی زمینی ارتش و «ابوشریف» معاون عملیاتی سپاه ،عازم شهر «پاوه» شدند تا این
شهر را به کمک نیروهای مردمی از اشغال ضد انقالبها دربیاورند.
لذا پس از مطلع ش��دن از ماجرای س��قوط ش��هر «پاوه» ،پایگاه سوم شكاری همدان
با دس��تور قبلی تصمیم گرف��ت تا  2فروند هواپیما را بر فراز این ش��هر به پرواز درآورد
ت��ا با شكس��تن دیوار صوت��ی ،در دل ضدانقالب اضطراب ایجاد ک��رده و از طرفی نیز از
بالگردهای نیروی زمینی ارتش و ستون اعزامی که از كرمانشاه به پاوه اعزام شده بودند،
پشتیبانی کند .در همین راستا سرگرد خلبان «محمد نوژه» به همراه همرزمش ستوان
یكم «بشیر موسوی» با یک فروند هواهپیمای اف – 4داوطلبانه به مناطق تحت اشغال
ضدانقالب اعزام شدند.
هواپیمای س��رگرد خلبان «محمد نوژه» هنگام انجام گشت های هوایی ،مورد اصابت
آتش��بار عناصر ضد انقالب قرار گرفت و از كنترل خارج ش��د و به كوه اصابت كرد تا این
خلبان شجاع به همراه همرزمش به شهادت برسند .بدون تردید حضور این خلبان شهید
در واقعه پاوه همانند دیگر شهدای این تهاجم وحشیانه جبهه کفر ،تاثیر و نقش بسزایی
در شکست حصر پاوه و آزادسازی این شهر از دست عناصر ضد انقالب داشت ،اتفاقاتی
که س��رانجام منجر به صدور فرمان تاریخی حضرت ام��ام خمینی (ره) مبنی بر حضور
گس��ترده نیروهای مس��لح و بسیج مردمی در منطقه ش��د و بدین ترتیب پاوه به آغوش
میهن بازگش��ت .صحنه شهادت خلبان ش��هید «محمد نوژه» و همرزمش ستوان یکم
خلبان ش��هید «بشیر موسوی» که در کابین عقب هواپیما ،وی را همراهی می کرد ،در
سکانس��ی از فیلم س��ینمایی «چ» نمایش داده شد؛ همان جایی که یک جنگنده ارتش
جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با ضدانقالب بر فراز شهر «پاوه» به پرواز درمی آید؛
ی کند.
اما هدف گلوله قرار گرفته و سقوط م 

یادداشت

و ه��م وجه ایرانی بودن چم��ران را طرح کنم؛
که بس��یار برایم اهمیت داشت« .چ» یعنی من
واقعاً یک قطعه از چمران را میگویم و نه همه
او را؛ بقی��ه بیاین��د و «م»« ،ر»« ،ا» و «ن» او
را بسازند .فهم من از چمران همانقدر بوده که
در فیلم نش��ان دادم ،اگر توانس��ته باشم به او
نزدیک شوم.
او حت�ی دش�من خ�ودش را در یک
چیزهایی محترم میدانست
اینکه وقتی آقای چمران وارد ش��هر شد ،آیا
واقعاً با عدهای از ریش س��فیدان شهر حرف زد
یا نه؛ ممکن اس��ت نزده باش��د .آیا او با حریف
مقاب��ل که حزب دموکرات بود ،حرف زد یا نه،
ممکن اس��ت واقعیت نباش��د ام��ا تصور من از
چمران به خاطر عناصری که از او می شناختم
ای��ن بود که او باید وارد صحبت میش��د چرا
که او روحیه دموکراتیک و آزادی داشته است.
او حتی دش��من خ��ودش را در یک چیزهایی
محت��رم میدانس��ت؛ آدمی با ای��ن مختصات
حتماً برای مردمی که در موقعیت کشته شدن
قرار داش��تند ،با طرف مقابلش حرف و مذاکره
میکرد .فیلم «چ» از این جهت دو بخش است؛
چم��ران در نیمی از فیلم ب��رای صلح مذاکره
میکند و در نی��م دیگر آن چمران برای ایجاد
صلح جنگ میکند و م��ا این دو پارادوکس را
در فیلم مطرح کردیم.
مسئلهای مثل چمران حتی که سروصدایی
ایجاد ش��د که او فعالیتهایی در بحث نهضت
آزادی داش��ته و ب��رای من خیلی مس��ئله بود
که حاال در این ماجرا چمران کجا ایس��تاده و
چه حرفی را میزن��د .بحثی که اصغر وصالی
ب��ه عنوان یک انقالبی که ش��کنجهها ش��ده،
مط��رح میکند و حاال آمده تا ش��اید انتقامی
از موقعیته��ا بگی��رد و با یک خش��م انقالبی
حض��ور پیدا کرده و با ی��ک آدم دنیا دیده که
چند پیراهن بیشتر پاره کرده و به یک آرامش
رسیده و از چریک بودن به یک مدیر فیلسوف
تبدیل شده است برخوردهایی دارد ،چیزهایی
ب��ود ک��ه در ای��ن فیلم س��عی کردی��م از آن
حرف بزنیم.
او همین شکلی بوده که در «چ» بازی
شده
آنچه ما از چمران میشناس��یم و از او تصویر
داریم نشان دهنده آدم عجیبی است که در عین
جمع بودن ،تنهاس��ت .او یک دپریش��ن فردی
و تنهای��ی دارد؛ انگار که ه��ر لحظه با خودش
دیالوگ می گوید و ما برای نمایشی کردن آن،
نمیتوانس��تیم جلوه بیرونی پیدا کنیم .عدهای
که به چمران نزدیک بودند معتقد بودند که او
همین ش��کلی بوده که در «چ» بازی شده اما
ی کردیم که
عدهای دیگر میگفتند ما تصور م 
یک چریک قدرتمند را ش��اهد باشیم .چمران
درام م��ا را حرکت م��یداد و قص��ه را به جلو
میبرد ولی لزوماً از جنس پهلوان رستم نیست
که همه چیز را در اختیار داش��ته باش��د بلکه
رفتار او دانشی و معرفتی بود.
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گفت وگو
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حسین اهلل کرم ،رزمنده پیشکسوت دوران دفاع مقدس؛

وصالی کمبودها را با ایثار جبران میکرد
ح�اج حس�ین اهلل کرم چهره ش�ناخته ش�ده و رزمنده
پیشکس�وت دوران دفاع مقدس است که از روزهای اولیه
تشکیل سپاه پاسداران به کردستان رفت و در طول دوران
جن�گ تحمیلی نیز در کن�ار دیگر رزمندگان ب�ه دفاع از
کشور پرداخت .او دکترای مدیریت علوم استراتژیک را در
سال  1377گرفت و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت
ش�د .س�پس عضویت در هیات علمی را از رشته مدیریت
به علوم سیاس�ی تغییر داد تا عضو هیئت علمی دانشکده
علوم سیاسی واحد تهران شود.
به مناسبت سالروز شکست حصر پاوه به گفتوگو با این
رزمنده دوران دفاع مق�دس پرداختیم تا خاطرات او را از
روزهای جنگ در کردستان بخوانیم.
آقای اهلل کرم چطور با شهید اصغر وصالی آشنا شدید
و ماجرای آشنایی شما به چه زمانی بازمیگردد؟
 31ش��هریور 1359روزه��ای اول جنگ ،ع��راق  2محور اصلی
حمله خود را به قصر ش��یرین آغاز کرد .این حملهها یکی از مرز
خس��روی و یکی محور پاسگاه پیروزخان یا پرویزخان شروع شد.
بنده آن زمان موفق ش��دم به همراه دیگر همرزمان ،دش��من را
که از پاس��گاه تا جاده آسفالت قصر ش��یرین سر پل ذهاب نفوذ
ک��رده بود به عقب برانیم و پاس��گاه پرویزخ��ان را آزاد کنیم .در
این وضعیت بود که فرمانده س��پاه مرحوم مالکیان تماس گرفت
و اطالع داد که عراقیها از محور سوم یعنی پاسگاه کالنتر جاده
را مجدد قطع کردند و من باید برای باز کردن جاده بروم .در آن
مس��یر با فرمانده گردان  2سپاه ،مرحوم مصطفوی برخورد کردم
و به همراه س��توان ادبیان که اخیرا پیکر او کش��ف ش��د گروهی
تشکیل دادیم تا جاده سر پل ذهاب را باز کنیم.
حدود  24س��اعت درگیری بود و ما موفق نشدیم .دیدیم شهر
ی ها درآم��ده ،زخمیهایی ک��ه داده بودیم روی
ب��ه تصرف بعث 
دس��تمان باق��ی مانده بود از این رو مابقی نیروه��ا را از ارتفاعات
بازی دراز به س��ر پل ذهاب آوردیم و مسوولیت جبهه راست سر
پل ذهاب به س��پاه قصر ش��یرین داده شد که فرماندهی آن را به

بنده واگذار کردند .در آنجا بود که با شهید وصالی آشنا شدم .او
خ ها را فرماندهی می کرد بالفاصله
که گروه چریکی دستمال سر 
از راه رس��ید ،همراه با گروه به جبهه راست رفتند و وارد عملیات
دش��ت ذهاب ش��دند .منطقه تک درخت را پس گرفت بودند که
اس��ماعیل وصالی برادر او به شهادت رس��ید .برایم جای تعجب
داشت که اصغر پیکر برادرش را به تهران فرستاد و خودش جنگ
را ادامه داد.
وصالی و ابراهیم هادی که از اعضای دس��تمال س��رخها بودند
عملیات��ی روی ارتفاعات قالویز انجام دادند و همانجا بیش از 10
ی ها را اس��یر کردند ،این برای اولین بار بود که
تا  13نفر از عراق 
اس��یری از عراقیها را در غرب میگرفتیم .به هر حال از همانجا
ارتباط من با اصغر به خاطر شهید ابراهیم هادی که رابط بین من
و او بود گسترش پیدا کرد.
بعد از این جبهه راس��ت در اختیار ش��هید وصالی قرار گرفت و
م��ن به عن��وان فرمانده گیالنغرب به آنجا رفت��م .مرحله دوم که
خدمت وصالی رسیدم در جبهه گیالنغرب بود .او ماموریت داشت
تنگ��ه حاجیان را آزاد کند ،این منطقه عقبه جبهه بازی دراز بود
که دشمن آن را مورد تهدید قرار میداد و وصالی تصمیم داشت
برای آزادی بازی دراز ابتدا تنگه حاجیان و کورک را تصرف کند.
من مجددا خدمتش رس��یدم و قرار گذاش��ت ک��ه گروه چریکی
ش��هید اندرزگو را به پشت دشمن ببریم و عقبه را ببندیم .شهید
وصال��ی از جلو ،تنگه حاجیان را مورد حمل��ه قرار داد که من از
ابراهی��م ه��ادی و اصغر وصالی خداحافظی و ب��ه  25کلیومتری
پش��ت دش��من نفوذ کردم ،منتها بعد از عملی��ات به گیالنغرب
برگشتم که متوجه شدم وصالی به شهادت رسیده است.
ش�هید وصالی در مقطعی فرماندهی در کردس�تان را
برعهده گرفت که تجربه نظامی نداش�ت ،چطور توانس�ت
شرایط و نیروها را در کردستان مدیریت کند؟
از میان پاس��داران انقالب اس�لامی باید از اف��رادی نام برد که
ش��اخصه مدیریتی آنان در کردس��تان برتر بود .یکی از این افراد
ش��هید وصالی بود ک��ه به دلیل مبارزات قب��ل از انقالب تجارب

مبارزات��ی زیادی داش��ت .یا «محس��ن گالب بخش» معروف به
«محس��ن چریک» که به دلیل حضور در فلس��طین از توانمندی
مدیریت��ی برخوردار بود ،در کنار آنها ش��هید جنگروی و ش��هید
بروجردی در کردستان خوش درخشیدند چرا که سابقه مدیریتی
داش��تند .امثال بنده هم در کردس��تان بودی��م و تحت نظر اینها
عملی��ات میکردیم و چون س��ابقه مبارزاتی قب��ل انقالب به آن
صورت نداشتیم ،از مدیریت این افراد استفاده میکردیم.
وصالی عالوه بر اینکه مدی��ری توانمندی بود خصوصیاتش در
تشخیص موقعیت و ش��ناخت به دشمن باالتر از دیگران بود .در
همان روزهای اول فهمید حضور در کردستان از کارهای اساسی
اس��ت و اگر سپاه پاس��داران با جدیت حضور پیدا نکند احتمال
جداسازی کردستان وجود دارد .از سال  1358به کردستان رفت
و حض��ور او در مهاب��اد ،منطقه گردنه خان بانه ،پاوه و س��نندج
تاثیرگذاری زیادی داشت .تیزبینی و تیزهوشی و شناخت درست
دش��من او را به مهر ه ای کلیدی تبدیل کرد که در تهران اگرچه
مسوولیت اطالعات سپاه را برعهده داشت اما با تشخیصی که داد
حضورش در کردس��تان را واجب دانست و موجب شد مسوولیت
را رها کرده و به کردستان برود.
ب�ا توج�ه به اینکه ش�هید وصال�ی بیش�تر در حوزه
سیاس�ی پیش از انقالب فعالیت داش�ت چطور توانست از
لحاظ نظامی در کردستان مدیریت داشته باشد؟
اگر بخواهیم ش��خصیت وصالی را تحلیل کنیم او ش��خصیتی
آتش به اختیار بود ،نه به این معنا که از قوانین عبور کند بلکه به
معنای انجام کار به موقع آتش به اختیار بود .در آن زمان تشخیص
درستی داد و حضور در کردستان خصوصا در پاوه برجستگی این
حرک��ت او را مش��خص کرد و معلوم ش��د در آت��ش به اختیاری
درس��ت عمل میکند .نتیجه کار او کار برجس��ت ه و تاثیرگذاری
بود .بنابراین برای ش��هید وصالی نه اینکه ساختار سازمانی مثل
سپاه پاسداران جایگاه الزم را ندارد بلکه به خاطر تشخیص اینکه
کردستان در خطر قطعی است او را از قبول مسوولیت باز میدارد
و به کردس��تان میرود ،چنانچه ممکن ب��ود برای دیگران انقدر
اهمیت نداش��ته باشد .البته شهید وصالی در تهران تا زمانی که
الزم بود حضور جدی داش��ت و روز پی��روزی انقالب در خیابان
ایران کنار دیگر برادران در شکس��تن کودتای لشکر گارد و لشکر
 16زرهی قزوین نقش بس��زایی داش��ت ،در شکس��تن مقاومت
برخی نیروهای گارد و س��اواکیها در تهران و بعد در دستگیری
ضدانقالب و عناصر کلیدی رژیم ش��اه موثر بود و مسوولیتهای
مختلف را برعهده گرفت اما وقتی کردستان در سال  1358دست
به ش��ورش زد و این ش��ورش همراه با خودمخت��اری و واگرایی
کردس��تان از تهران بود ایشان این موضوع را مهمتر دانست و به
این س��مت رفت .او را میشود نمونه یک نیروی آتش به اختیار
نامید که بعدها همه تشخیص او را صحیحتر دانستند.

خ ها چه بود؟ آیا این
دلیل تش�کیل گروه دستمال سر 
گروه خود را از دیگر نیروهای پاس�دار حاضر در کردستان
جدا کرده بودند؟
قصد دس��تمال س��رخها از نام گذاری این اسم روی گروه اصال
جدا ش��دن از دیگران نبود بلکه این اقدام نشان دهنده شخصیت
مدیریت��ی و تاثیر گذار ش��هید وصالی بود .از آنج��ا که در اوایل
انقالب هنوز س��پاه نتوانسته بود ساختار س��ازمانی الزم را برای
حضور در صحنه و مبارزات اتخاذ کند و س��ازمان رزم به صورت
کامل تش��کیل نش��ده بود ،وصالی تش��خیص داد باید ساختاری
ی های مشابه را دور
س��ازمانی وجود داشه باش��د تا افراد با ویژگ 
هم جمع کند ،از این رو در کش��ورهای دنی��ا گروههای انقالبی
ش ها واحدهای
و چریکی تش��کیل ش��د و در تیپ و لش��کر ارت 
چریکی مثل نوهد یا کاله س��بزها ب��ا آموزشهای ویژه پایههای
حرکتی و تاثیرگذار لشکرها شدند .این گروههای محدود قادر به
ش های دنیا هس��تند .حتی در
انجام عملیاتهای مختلف در ارت 
ارتش خودمان هم این گروهها شکل گرفته و مرکب از متخصص
تاکتیک ،اسلحه ،تاکتیک ،مخابرات ،فرماندهی و غیره هستند.
خ ها براساس نیاز و عدم وجود
شکل تشکیل گروه دستمال سر 
ساختارهای الزم بود .البته شرایط آن زمان به این صورت بود که
ش��هید محسن گالب بخش ،ش��هید جعفر جنگروی شهید سید
س��عید جعفری و هرکسی که وارد مبارزه میشد باید یک گروه
ی داد ،حتی شهید همدانی وقتی سر پل ذهاب
همبسته شکل م 
آمد همراه با یک گروه حرکت کرد .اینها متاثر از گروه دس��تمال
س��رخها ش��دند که ش��هید وصالی با فکر آن را به وجود آورد،
کسانی که حاضر بودند کمبودها را با ایثار رفع کنند.
ش��هید وصال��ی مدیری بود که خودش در اجرا وارد میش��د و
ی داد بلکه خود در میدان حاضر بود.
فقط کار س��تادی انجام نم 
طراحیهای نبرد را با توانمندی مدیریتی و ساختار الزم به وجود
م��یآورد آنوقت خ��ودش نیز در وقت عمل در عملیات ش��رکت
میکرد .پایه گذار س��تاد در زمان بحران شد و با اینکه واحدهای
ستادی کار فکری انجام میدادند اما اصغر وصالی صف و ستاد را
با یکدیگر ادغام و روش جدید را پیاده گذاری کرد که در مقاطع
حساس ،صف و ستاد با یکدیگر ادغام شده و به نبرد میرفتند که
این استراتژی تا پایان جنگ اجرا شد.
خصوصیات دیگر ش��هید وصالی ایجاد الفت و برجس��ته کردن
مدیریت ایثار به عنوان یک راهکار میانبر برای رسیدن به اهداف
و کاهش الزامات یک نبرد بود .برای جنگ ممکن است ابزارهای
مختلفی نیاز باش��د که اگر نباشد ،نمیتوان وارد عمل شد و اگر
وارد عمل شد باید مدیریت انقالبی را جایگزین مدیریت کالسیک
کرد .مدیریت انقالبی شهید اهمیت زیادی داشت و توانست موثر
باش��د .حتی مدیریت انقالبی او به نس��ل های بعد منتقل ش��د.
او ب��رای جبران الزام��ات جنگی با نیروها ارتب��اط عاطفی برقرار
میک��رد ،این ارتباط طوری بود که دس��تمال س��رخها عالوه بر
عالی��ق دینی و مذهبی یک الفت وی��ژه با فرمانده و دیگر نیروها
احس��اس میکردند و این احساس باعث می شد اثرات مثبتی در
عملیاتها بگ��ذارد .در حقیقت میتوان اصغر وصالی را به عنوان
فرماندهی که بر دلها فرماندهی داشت معرفی کرد.
ارتباط شهید با پیشمرگان کرد به چه صورت بود؟
پیش��مرگان کرد توسط شهید بروجردی شکل گرفت تا بتواند
در کن��ار نیروه��ای نظامی از نیروه��ای بومی و محل��ی به نحو
احس��ن اس��تفاده کند .یکی از بهترین نوع ارتباط بین نیروهای
اعزامی و س��ازمان پیش��مرگان کرد در پاوه رقم خورد که تحت
تاثیر فرماندهی وصالی بود .این  2س��اختار توانس��تند در پاوه به
خوب��ی عمل کنند و کردها نش��ان دادن��د مدافعان خوب انقالب
اسالمی هستند .چرا که مس��لمانان کرد انقالب اسالمی را تبلور
آمال و آرزوهایی می دانس��تند که منجر به تشکیل نظام اسالمی
شده بود.
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گروه ُحسن نیت باعث شد تا گروه های ضد انقالب
تجدید قوا کنند!
زمان�ی که غائله پاوه بوجود می آید عده ای از پاس�داران
عضو سپاه تهران بنا به درخواست ذوالفقاری فرمانده سپاه
پاوه از مریوان به این شهر می روند و به همراه شهید چمران
و مردم پاوه مقابل ضد انقالب ایستادگی می کنند.
بر این اس��اس ،به بهانه گرامیداش��ت سالروز شکست حصر پاوه،
گفت و گویی را با «احمد اسلیمی» از هم رزمان شهید اصغر وصالی
و فرمانده وقت گردان  2پادگان ولیعصر(عج) انجام داده ایم که در
ادامه می خوانید؛
غائله پاوه چگونه شکل گرفت؟
بعد از پیروزی انقالب اس�لامی شهرهای کردنشین کشورمان به
واس��طه هم مرز بودن با عراق دس��ت خوش ناآرامی هایی با هدف
تجزیه این مناطق از ایران ش��د به عب��ارت دیگر دولت بعث عراق
چون نسبت به ایران از گذشته کینه داشت وقوع انقالب اسالمی را
فرصت مناسبی برای دست یابی به اهداف خود علیه ایران دید.
به همین جهت با تحریک و حمایت و حتی اعزام نفراتی به مناطق
کردنش��ین کشورمان در صدد ایجاد غائله در این مناطق برآمد؛ بر
این اساس دو حزب کومله و دمکرات که از سوی دولت بعث عراق
حمایت می ش��دند اولین درگیری را در سردشت بوجود آوردند و
طی آن تعدادی از پاسداران و ارتشی ها به شهادت رسیدند.
بع��د از این واقعه حادثه مریوان به وج��ود آمد؛ حادثه ای که در
آن دمک��رات ها و کومله برای اش��غال این ش��هر با یکدیگر متحد
ش��دند لذا خطر سقوط مریوان باعث شد تا گروهی از پاسداران به
فرماندهی «اصغر وصالی» تحت عنوان «دس��تمال سرخ ها» برای
کمک به مردم این شهر و ارتش وارد این شهر شدند .البته در این
شهر شهید چمران ،مرحوم سیدعلیاکبر مصطفوی شهید جعفری
و ابوشریف هم حضور داشتند.
بدین ترتیب با دفع خطر سقوط این شهر و به دنبال درخواست
محمد علی ذوالفقاری فرمانده س��پاه پ��اوه ،همراه  15نفر دیگر از
پاس��داران به فرماندهی اصغر وصال��ی با بالگرد  214ارتش به پاوه
هلی برن شدیم؛ چون تعدادی از نفرات ضد انقالب شهر را محاصره
کرده بودند و در داخل شهر نیز ضد انقالب درگیری هایی با سپاه
داش��ت .از سوی دیگر تعداد پاسداران ش��هر هم کم بود و هر آن
احتمال داشت تا پاوه به دست ضد انقالب بیافتد.
پس از استقرار در پاوه چه تالش هایی را انجام دادید؟

همان گونه که عنوان ش��د بنا به درخواس��ت ذوالفقاری ـ وی از
اعضای تیپ هوابرد ش��یراز بود که س��ال  1358فرمانده سپاه پاوه
ش��د ـ راهی این شهر ش��دیم و پس از استقرار ،گشتزني شهری
را آغاز کردیم و يكس��ري پس��ت های بازرسی هم دورتادور شهر
ي از این پس��ت ها نزديك بيمارستان معروف
برقرار کرديم که يك 
پاوه بود.
حض�ور ش�هیدان چمران و اصغ�ر وصال�ی در پاوه چه
تاثیری داشت؟
بعد از حضور ما در پاوه ،شهید چمران هم به همراه تیمسار فالحی
فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش وارد این ش��هر شدند البته بعدا
فالحی برای ارسال کمک های پشتیبانی و بنا به درخواست شهید
چمران از این ش��هر خارج شد .حضور چمران در جمع مدافعان و
مردم این شهر به گونه ای بود که هر کجا می رفت ،نیروها و مردم
انرژی مضاعفی می گرفتند؛ درباره اصغر وصالی هم باید گفت که
به غیر از وصالی فرد دیگری نمی توانس��ت در آن شرایط نیروها را
فرماندهی کند در واقع نقش��ی که این دو در پاوه داشتند را کس
دیگری نمی توانست به خوبی عهده دار شود.
نقش مردم در مقابله با تحرکات ضد انقالب چه بود؟
مردم پاوه ،مردمی بس��یار ش��ریف و نجیب هستند؛ پاوه اگر چه
شهری کوچک است اما با این حال همواره پشتیبان انقالب بود و
عجیب نس��بت به امام ارادت خاصی داشتند به همین دلیل هیچ
همکاری با ضد انقالب انجام ندادند و وقتی هم که پیام امام صادر
شد ،مردم به خیابان ها آمدند و به جشن و شادی پرداختند.
دولت موقت گروهی را هم به نام گروه حسن نیت جهت
خاتمه دادن به غائله پاوه از راه مذاکره به منطقه اعزام کرده
بود؛ این گروه در منطقه چه نقشی را ایفا کرد؟
گروه حس��ن نیت دولت موقت که به نام گروه سوء نیت در بین
رزمندگان شهرت یافته بود نه تنها کار مثبتی پیش نبرد بلکه باعث
شد تا گروه های ضد انقالب از وقفه ای که در تعقیب و تنبیه آنها
ایجاد شد ،نیروهای خود را مجدد گردآوری کنند و با مجهز شدن
حمالت خود را بار دیگر به شهرهای کردنشین منطقه آغاز کنند.
در حالی که اگر چند روز دیرتر به منطقه می آمدند همان زمان
می توانستیم به اصطالح کار «عزالدین حسینی» و «عبدالرحمان
قاسملو» از رهبران ضد انقالب را یکسره کنیم.
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مریم کاظم زاده ،خبرنگار جنگ و همسر شهید اصغر وصالی؛

آغاز زندگی مشترک در متن جنگ
با گروهکهای ضد انقالب
که از من پرس��ید ،مصاحبه کردی؟ گفتم «نه .نبودند ».روز بعد
مری�م کاظم زاده تنها خبرنگار خانم�ی بود که با وجود
به سراغ دکتر چمران رفتم تا سواالتم را از وی بپرسم .او پرسید
موان�ع و مخالف�ت ها ،به پ�اوه رف�ت .او در تهیه گزارش
که دیروز با اصغر وصالی صحبت کردی؟ گفتم «نه .نبودند ».در
جسور بود به همین خاطر با دکتر چمران و گروه دستمال
حین صحبت بودیم که ناگهان اصغر وصالی وارد اتاق ش��د .من
ی خواست اطالعات
س�رخها همراه ش�د .از آنجایی که م 
حسابی ترسیده بودم که نکند دروغم فاش شود .دکتر چمران از
دقیقی نس�بت به وضعیت پاوه به دس�ت آورد ،به سراغ
وصالی پرس��ید که دیروز کجا بودی؟ او هم گفت که در پادگان
دکت�ر چمران و اصغر وصالی رفت .ماجرایی پیش آمد که
بوده و جایی نرفته است .خدا رو شکر که دکتر چمران دیگر پی
این خانم خبرنگار تصمیم گرفت در کردستان بماند .این
ای��ن را نگرفت که وصالی کجا بوده اس��ت .دکتر چمران خطاب
س�فر ،آغاز یک قصه شیرین ش�د؛ آغاز زندگی مشترک
به وصالی گفت« :اصغر این خانم خبرنگار
در مت�ن جنگ با گروه�کهای ضد
را ب��ا خودت به منطقه ببر تا وضعیت را از
انقالب.
اصغر خیلی زیاد به مرد ایده
نزدیک ببیند».
مری��م کاظ��م زاده ،خبرن��گار جنگ و
آل من نزدیک بود .برخی بعد
رفتار تند اصغر وصالی باعث ش�د
همسر ش��هید اصغر وصالی آن روزگاران
از ازدواج قول و قرارهایشان را
ی کنند ،اما اصغر پای که در منطقه بمانم
فراموش م 
را روایت می کند؛
حرفهایمان ماند .زندگی ما
رفتار تند اصغر وصالی در ابتدای آشنایی
میخواس�تم خودم وقایع پاوه را
کوتاه ،اما شیرین بود
باعث شد که من تصمیم بگیرم در منطقه
از نزدیک ببینم
بمان��م .در این م��دت مظلومیت نیروهای
کنج��کاوی م��را به پ��اوه کش��اند .می
اصغ��ر وصال��ی که مع��روف به دس��تمال
خواس��تم خودم وقایع را از نزدیک ببینم،
ن ها هرگز فراموش
سرخها بودند ،را دیدم .به نظرم مظلومیت آ 
زیرا آن زمان اخبار ضد و نقیضی به گوش��مان میرس��ید و من
نمیش��ود .یک ماه بعد از حضور در کردستان ،وصالی رو برویم
نمیتوانستم بر این اساس گزارش بنویسم .از سوی دیگر خبرنگار
ایس��تاد و بع��د از کمی مکث گفت« :با م��ن زندگی میکنی؟»
گوش و چشم کسانی است که در صحنه نیستند.
کمی از او فرصت خواستم.
دکتر چمران برای پیدا کردن جواب س��واالتم ،من را به سراغ
در روز خواس��تگاری ب��ا هم صحبت کردیم ک��ه هر دو طرف
اصغر وصالی فرستاد .وقتی به دیدن وصالی رفتم ،برخورد جدی
کارم��ان را ادامه دهیم .هر دو ش��رایط یکدیگ��ر را پذیرفتیم و
با من ک��رد و گفت« :همون بهتر که ش��ما بروید و وقتی وضع
وصلت صورت گرفت .زندگی مش��ترک ما از بهمن  ۵۸آغاز شد.
ش��هرها آرام شد بیایید؛ هر وقت هرجا امن و امان میشود ،سر
اصغ��ر خیلی زیاد به مرد ای��ده آل من نزدیک بود .برخی بعد از
ی ش��ود .به تهران برو و هرچه دوست داری
و کله ش��ما پیدا م 
ی کنند ،اما اصغر پای
ازدواج قول و قرارهایش��ان را فرام��وش م 
بنویس ».این برخورد وصالی باعث شد مصاحب ه ای انجام نشود.
حرفهایمان ماند .زندگی ما کوتاه ،اما شیرین بود.
من به محوطه پادگان رفتم .در آنجا همسر دکتر چمران را دیدم

یکی از مشخصههایی که در مورد وصالی میتوانم بگویم این
وصالی هیچ کس را مجبور نکرد در پاوه بجنگد
اس��ت که او به خودی خود فردی جدی نبود .این جدیت را در
ش��ب عملیات پاوه احتمال میرفت که پاوه سقوط کند ،اصغر
ش��رایط ،مکان ،زمان و موقعیتی که در آن قرار میگرفت ،پیدا
ی��ک تعداد لباس کردی به پاس��گاه آورد .خطاب به نیروهایش
کرده بود .پشت چهره جدی اصغر وصالی ،فردی مهربان و نگران
گفت «هر کس��ی که میخواهد میتواند لباس کردی بپوشد و
وضعیت کش��ور و نیروهایش بود .باره��ا پیش میآمد که برای
برود ».یکی از نیروها از دانش��جویان فیزیک دانشگاه تهران بود.
نیروهای وصالی مشکل پیش میآمد ،اما او سعی میکرد که با
اصغ��ر اصرار کرد که او ب��رود و میگفت «در آینده ما به افرادی
شوخیفضا را عوض کند.
متخصصی همچون تو نیاز داریم ».آن دانش��جو قبول نکرد و در
نظر نیروها برای اصغر بسیار اهمیت داشت
عملیات ش��رکت کرد و به شهادت رسید .تمام نیروهای وصالی
ی سنجید که
اصغر وصالی ش��رایط را م 
کنارش ماندند و اکثرشان هم شهید شدند.
مورد
در
که
هایی
مشخصه
از
یکی
و
رفتار
چطور
االن ب��ا این وضعیت بای��د
ح��دود  ۲۰نفر از نیروهای س��پاه و باقی از
است
این
بگویم
توانم
ی
م
وصالی
عمل کند .مشخصه دوم اصغر با توجه به
مردم ُکرد بودند .از این جمع حدود هشت
که او به خودی خود فردی جدی
جدیتی که داشت ،انعطاف پذیری بود .او
نفر زنده ماندند .شب عملیات پاوه همچون
نبود .این جدیت را در شرایط،
خود محور نبود .هر ش��ب ب��ا نیروهایش
مکان ،زمان و موقعیتی که در آن ش��ب عاشورا شده بود .بعد از ازدواج ،من و
جلس��ه داش��ت و کارهای روزانهآن ها را
قرار میگرفت ،پیدا کرده بود .اصغر بسیار به مزار شهدا میرفتیم و او برایم
بررس��ی میکرد .هر کس ه��م انتقادی
از رشادت نیروهایش در عملیات میگفت.
پشت چهره جدی اصغر وصالی،
وضعیت
نگران
و
مهربان
فردی
ت هایشان را در
ی گفت .موفقی 
داش��ت م 
او اه�ل پش�ت می�ز نشس�تن و
کشور و نیروهایش بود .بارها
جلس��ه مطرح میکردند ت��ا از آن برای
عافیتطلبی نبود
پیش میآمد که برای نیروهای
ت های بعدی استفاده کنند .نظرات
عملیا 
اصغر از جمله کس��انی نب��ود که والیت
وصالی مشکل پیش میآمد ،اما او
نیروها برای اصغر وصالی بس��یار اهمیت
پذیری را ش��عار دهد بلکه در عمل آن را
سعی میکرد که با شوخیفضا را
داشت .به همین خاطر همیشه نظرخواهی
ی داد .اصغر وصالی اهل پشت میز
نشان م 
عوض کند
میکرد .در سیس��تم نظامی خیلی کمتر
نشستن و عافیتطلبی نبود .او میتوانست
دیده شده است که فرمانده از نیروهایش
در تهران بماند و در امنیت باشد ،اما وقتی
نظر بخواهد ،اما اصغر این خصوصیت را داشت.
ش��رایط کردستان را ش��نید ،به کردس��تان رفت .او و گروهش
مش��خص دیگر اصغر وصالی این بود که در عملیاتها پیشتاز
دومین گروهی بودند که وارد کردس��تان ش��دند .زمانی هم که
بود .او در س��تاد فرماندهی نمینشست تا به باقی دستور بدهد
جنگ ش��روع شد ،بنا بر نیاز و شرایط در منطقه ماند .جنگ در
که چه کارهایی انجام دهند .هیچ کس را مجبور نمیکرد که در
مناطق عملیاتی کردس��تان ،بسیار دشوار بود .در آن شرایط هم
عملیات حضور داش��ته باشد .ابتدا در اول صف به راه میافتاد،
راضی نش��د که از کردس��تان به مناطق عملیاتی جنوب برود تا
س��پس نیروها پش��ت سرش میرفتند .تا مس��افتها به پشت
کمی از مسئولیتهایی که بر دوش داشت ،کاسته شود.
س��رش نگاه نمیکرد که چه کسانی با او همراه شدهاند .وقتی
اصغر خصوصیات شهدا را داشت
ی کرد تا براساس
به مقصد نزدیک میشد ،به نیروهایش نگاه م 
اگر در قالب ش��عار نباش��د ،اصغر خیلی شبیه شهدا بود .تمام
تعداد نیروها برنامهریزی کند .اگر در دل ش��ب برای شناسایی
ویژگ��ی های یک ش��هید را اصغر وصالی داش��ت .هر زمان که
ی خواست برود و نیروهایش خواب بودند ،دلش نمیآمد آنها
م
ب��ه یاد اصغر میافتم ،فداکاری ،ایثار ،توانمندی و ش��جاعت به
را بیدار کند ،خودش میرفت.
خاطرم میآید.
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بازخوانی گفت وگو
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سردار سید علی اكبر مصطفوی؛

فرمان امام (ره)معجزهای برای پایان غائله كردستان بود

بازماندگان نس��ل اول سپاه پاسداران انقالب اسالمی" ،سردار سید
علی اکبر مصطفوی" را خوب می شناس��ند .او یکی از تکاوران گارد
جاویدان بود که در کاخ نیاوران خدمت می کرد و در آستانه پیروزی
انقالب و پس از صدور فرمان حضرت امام (ره) به نیروهای ارتش برای
ترک پادگان ها و پیوس��تن به ملت ،در درون کاخ ستمشاهی سرود
«خمینی ای امام» را سرداد و به سیل خروشان ملت پیوست .بعد از
پیروزی انقالب به دلیل آشنایی قبلی با شهید "محمد منتظری" به
عضویت سپاه در می آید و مسئولیت آموزش و آموزش و سازماندهی
نیروهای اولیه سپاه را در پادگان ولی عصر (عج) به عهده می گیرد .با
شروع آشوب و اغتشاش در کردستان ،به دلیل مهارتی که در جنگ
پارتیزانی داش��ت ،در تیرماه س��ال  1358با حکم شهید منتظری به
کردس��تان اعزام شد و مردانه با دشمنان تجزیه طلب در آن منطقه
بحران زده جنگیده و موفق ش��د عملیات آزادسازی مریوان و سپس
با همراهی ش��هید چمران و شهید فلاّ حی عملیات آزاد سازی پاوه را
به پیروزی منجر سازد.
مصطفوی در نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی در منطقه قصر
ش��یرین به اسارت دشمن بعثی گرفتار ش��د و مدت ده سال از عمر
خود را در اردوگاه های عراق سپری کرد.
"سردار سید علی اکبر مصطفوی" چندی پیش دعوت حق را لبیک
گفت و به دیدار معبود شتافت .گرامیداشت سالروز شکست حصر پاوه
در سال  1358بهانه ای شد برای بازخوانی و مرور بخشی از خاطرات
این سردار سرافرا؛
خبر رسید که پاوه در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد
مرداد ماه بس��یار گرمی بود و اوج تابس��تان سال  58با ماه رمضان
هم مصادف ش��ده و این قضیه بر دیگر مش��كالت آموزش می افزود،
ولی با این حال بچه ها همه معتقد و با ایمانی محكم این را پرورش
جس��م و روح در كنار یكدیگر می دیدن��د و من از این همه اخالص
لذت می بردم.
هفت��ه آخر ماه مبارك رمضان كه تقریبا اواخر نیمه دوم مرداد ماه
محس��وب می ش��د را می گذراندیم و در این س��ال امام (ره) اعالم
ك��رده بود تا جمعه آخر ماه مبارك رمضان به نام روز جهانی قدس
نامگذاری ش��ود و بعد از نماز جمعه ملت های مس��لمان در ایران و

جهان برای هم دردی با ملت مظلوم فلسطین راهپیمایی كنند.
صبح روز بیست و پنجم مرداد ماه سال  58پس از مراسم صبحگاه
یك نفس همراه با نیروهای در حال آموزش به تمرین مشغول بودیم؛
ع��رق از تمام وجودمان مثل چش��مه می جوش��ید و من خود تمام
حركات را با افراد انجام می دادم.
در حال نرمش بودیم كه یكی از پرسنل اداری دوان دوان به سویم
آمد و نفس زنان مرا به كناری كش��ید و خبر داد كه ش��هر پاوه در
وضعیت بس��یار دشواری قرار گرفته ،عده ای از پاسداران به شهادت
رسیده اند و شهر و پایگاه آن كامال در محاصره نیروهای ضد انقالب
قرار گرفته است.
بدون این كه وقت را از دست بدهم تا حكم ماموریت را برایم صادر
كنند به سرعت عده ای از بهترین و كارآزموده ترین افراد را انتخاب
ك��رده و خیلی خالصه جری��ان را با آن ها در میان گذاش��تم  .یك
مینی بوس به ما دادند تا با آن خود را به منطقه برس��انیم .ساعت 2
بعدازظهر همان روز به كرمانش��اه رسیدیم و بالفاصله به طرف سپاه
كرمانش��اه حركت كردیم .وقتی حكم را به نگهبان نشان دادیم در را
گش��ود و با مینی بوس وارد محوطه پایگاه سپاه شدیم .هوای گرمی
با گش��ودن در مینی بوس مثل موج به صورتمان س��یلی زد .گرمای
ظهر تابس��تان و تابش آفت��اب در لباس نظام��ی و پوتین كمی آزار
دهنده بود.
بالفاصله خواهر دباغ فرمانده سپاه همدان به استقبالمان آمد و در
حالی كه ما را به س��اختمان هدایت می كرد پس از احوالپرس��ی از
وضعیت پاوه جویا شدم .نگران و هراسان بود و خبر داد كه شهر كامال
در محاصره نیروهای ضد انقالب قرار گرفته و آنها به بیمارستان شهر
كه عده ای از پاسداران محافظت از آن را بر عهده داشتند و پادگان
و پاسگاه حمله كرده و افراد بسیاری را محاصره كرده اند .بسیاری از
اهالی نیز از شهر بیرون آمده و در اطراف سرگردان بودند.
اخبار و اطالعات حاکی از آن بود که فاجعه ای در پاوه روی داده
اخبار و اطالعات حاکی از آن بود که فاجعه ای در پاوه روی داده و
اگر دیر بجنبیم هر لحظه ابعاد آن گسترش خواهد یافت.
نم��از ظهر را در نماز خانه س��پاه كرمانش��اه اقام��ه كردیم و بدون
معطل��ی راه پاوه را در پیش گرفتیم .بعد از نیم س��اعت به روانس��ر

این اخبار ما را به شدت ناراحت و نگران كرده بود و بعد از مدتها
رس��یدیم .شهر كوچكی كه تقریبا در وسط راه كرمانشاه به پاوه قرار
بحث و بررس��ی و مرور راه های وصول به شهر و كارشناسی منطقه،
دارد و این راه را حدودا به دو قسمت مساوی تقسیم می كند؛ اشتباه
متفقا به این نتیجه رس��یدیم باید امكانات مناس��ب خصوصا سالح
نكنم از هر طرف مسافتی تقریبا  30كیلومتر .تا به شهر رسیدیم عده
های سنگین مثل خمپاره انداز  120میلی متری و تیربارهای سبك
بس��یاری سپاهی كه بیشتر آنها را می شناختم به استقبالمان آمدند
و س��نگین و توپ های  106میلی متری و  ...تهیه كرده و با ستونی
و دور ما حلقه زدند .یك دفعه ابوشریف و كریم امامی را دیدم كه از
قدرتمند راهی پاوه شویم.
بین جمعیت به س��وی من می آمدند .بسیار خوشحال شدم و از این
در همین حال دوباره خبر رس��ید كه هلی كوپتری كه برای حمل
كه آنها را در روانسر دیدم روحیه تازهای گرفتم ،آنها با افرادشان كه
مجروح��ان به بیمارس��تان پاوه نزدیك ش��ده بود نیز م��ورد اصابت
حدودا  150پاسدار می شدند در این شهر كوچك به آموزش مشغول
آتشبارهای ضد انقالب قرار گرفته و سقوط كرده است.
بوده و از همه زودتر در جریان قرار گرفته بودند.
خلبان این بالگرد شهید مهدوی كالیی از روستای ملك كیای قائم
از مجم��وع اطالعات دریافتیم كه ماه گذش��ته هنگام عملیات در
شهر و كمك خلبان آن شهید محمد رضا وجدانی به شهادت رسیده
مری��وان و خنثی كردن آن توطئه بذر این حمله و یورش ناگهانی را
بودند .این اخبار ما را وا می داشت تا به سرعت وارد عمل شویم .من
چون كینه ای چركین در دل ضدانقالب كاشته ایم و چه بسا اگر به
در اس��تفاده از سالح های س��نگین تخصص كافی داشتم و سال ها
موقع و با هوش��یاری در مریوان عمل نمی كردیم همان ماه گذشته
كار با انواع و اقسام سالح های سنگین ،تجربه باالیی به من بخشیده
چنین جریانی با كشتار نیروهای نظامی مریوان انجام شده و در اولین
بود .بنابراین از ابوش��ریف درخواس��ت كردم تا به عنوان فرمانده كل
ماه های آزادی و پیروزی انقالب كردس��تان را از دس��ت می دادیم.
عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی نامه ای بنویسد تا از لشكر 81
آنها یك ماه تمام با شناس��ایی های متعدد و برنامه ریزی تمام نقاط
كرمانشاه كه انواع سالح های سنگین را داشت این ادوات را دریافت
حس��اس پاوه را انتخاب كرده و با استفاده از تبلیغات نادرست مردم
كنیم و با قدرت و سرعت بعد از نماز صبح وارد عمل شویم.
كرد را به اش��تباه انداخته و عده ای از نیروهای محلی را فریب داده
پیکره�ای سلاخی ش�ده ای ک�ه در معرض دی�د قرار
و ه��زاران نفر نیروی رزمی ب��ا امكانات اهدایی عراق و احزاب منحله
گرفته بود
فعال در كردستان فراهم آورده و با تجارت افسران زبده فراری عرصه
در حال بررس��ی این طرح بودیم كه یك��ی از نگهبانان خانمی كه
را بر نیروهای مستقر در پاوه تنگ كرده بودند و فشاری طاقت فرسا
به ش��دت پریش��ان و آش��فته بود و ترس از تمام وجودش می بارید
ب��ر نیروهای در حال مقاومت وارد می كردند  .با كوچكترین س��هل
به اتاق راهنمایی كرد و او پرس��تار بیمارس��تان پاوه بود كه از مهلكه
انگاری و تعلل نه تنها تمام افراد محاصره شده به شهادت می رسیدند
ج��ان به در برده بود .از اطالعاتی ك��ه داد فهمیدیم ضد انقالب 25
بلكه شهر نیز مطمئنا سقوط می كرد.
پاسدار محافظ بیمارستان را كه همگی جزو
دکتر چمران و تیمس�ار فالحی وارد
شهید چمران با حفظ پاسگاه و
بهتری��ن نیروهای س��پاه بودند به ش��هادت
پاوه شدند
دادن روحیه و نمایش دالوری،
رسانده و پیكرهای پاكشان در بیمارستان به
اف��رادی را در كنار جاده گذاش��ته بودن تا
نقش برجسته ای در جلوگیری
همراه عده ای از مجروحین كه قبال با بدترین
از رهگذران��ی كه از س��مت پ��اوه می آمدند
از سقوط پاسگاه ایفا می كند و تا
وضعیت شهید ش��ده بودند در گوشه و كنار
آخرین اخب��ار را دریافت كرده و بالفاصله به
هنگامی كه ما به یاری آنها بشتابیم
پراكنده رها ش��ده است .او گفت كه تا وقتی
ما برس��انند .تا آن لحظ��ه دریافته بودیم كه
او به حق ناجی پاسگاه و دالور مرد
مقاومت می كردند و هنوز چند نفر از آن ها
در آن ش��رایط بحران��ی صبح هم��ان روز از
مقاوم در حلقه محاصره دشمنان
بود و با دلیری وصف ناپذیری به زنده بودند چند شهیدشان را به خاك سپرده
نخس��ت وزیری به ش��هید چمران ماموریت
مبارزه و مقاومت و روحیه دادن بودند ولی با ی��ورش صدها نفر یكی یكی به
داده بودند تا ب��رای خاتمه دادن به محاصره
شهادت رسیده و اجس��اد پاكشان كه برخی
پاوه وارد عمل ش��ود و او با تیمسار فالحی و
به دیگران میپرداخت
با زشت ترین ش��كنجه ها به معبود پیوسته
س��ه نفر از پاسداران نخست وزیری ساعت 5
بودند در گوش��ه و كنار س�لاخی شده برای
بع��د از ظهر روز  25م��رداد ماه با یك فروند
تضعیف روحیه مقاومان در معرض دید قرار داش��ت .فقط دو پاسدار
هلی كوپتر  214عازم پاوه ش��ده و در نزدیكی پاسگاه ژاندارمری كه
توانسته بودند خود را نجات دهند.
قس��مت شمال غربی پاوه قرار داش��ت فرود می آیند و با هم رزمان
پی�ام ام�ام (ره) از رادیو موجی از ش�عف و ش�ادی را به
خود به سرعت در زیر بارش گلوله های دشمن خود را به دژ محكم
میانمان آورد
ژاندارمری رسانده و درمحاصره قرار می گیرند .گویا تیمسار فالحی و
نامه تهیه ملزومات و س�لاحهای سنگین را از ابوشریف گرفتم و به
خلبان و خدكه هلی كوپتر از ش��دت آتش دشمن پاوه را ترك كرده
همراه یكی از نیروها به سرعت راهی كرمانشاه شدم .بالفاصله پس از
و برای آوردن كمك باز می گردند .خبر می رسید كه شهید چمران
رس��یدن به شهر وارد محل لشكر  81كرمانشاه شدم .به ستاد لشكر
با حفظ پاس��گاه و دادن روحیه و نمایش دالوری ،نقش برجسته ای
مراجعه كردم و با یكی از افس��ران ارش��د روبهروشدم .نامه ابوشریف
در جلوگیری از س��قوط پاس��گاه ایفا می كند و تا هنگامی كه ما به
را ب��ه او دادم .او با تانی نامه را خوان��د و اعالم كرد كه باید از طریق
یاری آنها بشتابیم او به حق ناجی پاسگاه و دالور مرد مقاوم در حلقه
سلس��له مراتب اقدام كنیم و من فقط با دستور مافوقم میتوانم این
محاصره دشمنان بود و با دلیری وصف ناپذیری به مبارزه و مقاومت
لوازم را تحویل شما دهم .وضعیت نیروهای پاوه را كامال با او در میان
و روحیه دادن به دیگران میپرداخت .به س��رعت طرح یك عملیات
گذاشتم .كمی تحت تاثیر قرار گرفت ولی باز هم حرف خود را تكرار
برای نجات محاصره شدگان را ریختیم .در همان لحظات خبر رسید
كرد .از او خواس��تم به تهران زنگ بزند و با تش��ریح وضعیت كسب
كه ش��هید اصغر وصالی با  60نفر از پاس��داران همراه برای یاری به
تكلیف كند .تلفن زد ولی جواب تهران این بود كه باید مكاتبه صورت
محاصره شدگان از مریوان عازم پاوه شده و نهایتا آنها نیز بعد از مدت
پذیرد و در واقع در آن وقت غروب ما را سنگ قالب كردند و قاطعانه
ها مبارزه جانانه با دشمن نهایتا در حلقه محاصره افتادند و به شدت
جواب منفی دادند .ابوشریف ،امامی و من باز هم دور هم جمع شدیم
در معرض خطر قرار گرفته بودند.
و به عنوان آخرین تالش قبل از هلیبرن صبح بر آن شدیم تا دوباره
اخبار نگران کننده ای که یک پس از دیگری می رسید
به لشكر برویم و با افراد نظامی انقالبی گفتگو كنیم ،شاید معجزهای
بع��د از دریاف��ت این خبر با واقع بینی به این نتیجه رس��یدیم كه
ش��ود و آنه��ا بتوانند بدون دخالت مسئوالنش��ان ادوات را در اختیار
اگر ما هم بدون یك طرح درس��ت و ابزار كافی دست به حمله بزنیم
م��ا قرار دهند ...و معج��زه روی داد .پیام تاریخی ام��ام (ره) از رادیو
سرنوش��تی چون دكتر چمران و شهید وصالی خواهیم یافت .دوباره
موجی از شعف و شادی را به میانمان آورد .بچهها میخندیدند ،اشك
خبر فاجعه بار دیگری رسید كه یك هواپیمای جنگنده در ارتفاعات
میریختند ،یكدیگر را میبوسیدند ،لحظه توصیفناپذیری بود...
مش��رف به ش��هر س��قوط كرده و خلبان آن علیرضا نوژه به شهادت
دسته دسته نیروهای داوطلب به روانسر میرسید
رسیده بود .بعدها نام پایگاه هوایی همدان كه اعزام كننده آن هواپیما
ابوش��ریف و من به این نتیجه رس��یدیم كه با صدور چنین فرمان
بود به نام این شهید مزین شد.
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هس��تند كه از وحش��ت خود را در قالب مردم معمولی جا زدهاند .به
قاطعی دیگر نیازی به مراجعه مجدد به لش��كر نیس��ت .میدانستیم
سرعت دستور دادم همه را محاصره كرده و خلع سالح كنند .در حال
كه صبح زود صدها نفر از س��پاهیان ،ارتش��یان و مردم عادی راهی
جمع كردن انواع سالحهای سبك بودیم كه دو فروند هلیكوپتر در
روانسر خواهند شد.
كنار جاده فرود آمدند .اولین نفری كه هلیكوپتر پیاده ش��د تیمسار
دس��ته دسته نیروهای داوطلب به روانس��ر میرسید .نماز صبح را
شهید فالحی بود كه قبال در ماموریت اول مریوان با او آشنا و دوست
كه خواندیم تعداد افراد آنقدر زیاد ش��ده بود كه فقط به افراد ارتشی
شده بودم .در آن شرایط حضور او بسیار شادیبخش بود .جلو آمد و
و س��پاهی اجازه عملیات دادی��م و مردم عادی را ب��رای احتیاط به
من جریان و وقایع را كامال با او مطرح كردم و در مورد افراد خلع سالح
كرمانشاه بازگرداندیم تا افراد را سازماندهی كنیم .آفتاب نیز همچون
شده توضیحات الزم را دادم ،پس از بررسی اوضاع سوار بر هلیكوپتر
امید رزمندگان اس�لام باال آمد و ش��عاعهای طالیی خود را بر قلهها
ش��د و رفت .س��تون به حركت خود ادامه داد و سبب متواری شدن
و بلندیها انداخت .كریم امامی به همراه عده ای از پاس��داران برای
دش��من در ارتفاعات شد كه تاكنون با سالح
تامین منطقه روانسر ماند .ابوشریف مسئولیت
های سنگین به آنها حمله نشده بود و صدای
نیروهای سپاه را به عهده من گذاشت و خود
شهید شیرودی ،شهید كشوری
ش��لیكهای بیوقف��ه ترس در وجودش��ان
برای سركش��ی به اط��راف و نقاط مختلف با
و شهید پیشگاه هادیان نیز برای
افكن��ده بود .آنها میگریختند و برخی نیز به
ع��دهای راهی ش��د .هر نقطه مش��كوكی را
شكست حصر پاوه به حركت
دست نیروهای ستون به هالكت می رسیدند.
كه می دیدم با خمپاره  120م.م كه ش��عاع
درآمده بودند كه هنگامی كه
به نزدیك پاوه رس��یدیم .در كنار شهر ستون
تركش آن  400متر اس��ت میكوبیدم و در
ما به شهر رسیدیم آنان نیز به
را متوقف كردم .قبل از شهر بیمارستان قرار
طول حركت دائما ارتفاعات را با تیر بار مورد
ارتفاعات مشرف به شهر مستقر
بودند و عالوه بر هلیبرن نیروها ،داش��ت كه در اطراف و داخل آن اجساد پاك
هدف قرار می دادم .بقیه س��تون هم چنین
پاس��داران جان بركف ك��ه دلیرانه مقاومت
میكرد و حركت چنین س��تونی با این همه
هلیكوپترهای كبرا ارتفاعات
كرده بودند به چش��م میخورد و نشانههای
صالبت و قدرت ،رعب و هراسی در دل اشرار
صعب العبور را به رگبار بسته و
وحش��یگری و مثله كردن به چش��م میآمد.
انداخته بود .همزمان با ما امیر خلبان محمد
ضدانقالب را به وحشت افكندند
فرصت جمعآوری شهدا و دفن آنها نبود .چرا
كریم عابدی با یك فروند هلیكوپتر ش��ونك
كه باید س��ریع شهر را در اختیار میگرفتیم.
و  50نفر از نیروهای زبده لشكر  21حمزه با
امیر خلبان محمد كریم عابدی هم رس��یده بودند و هلیكوپترهای
حمایت سه هلیكوپتر كبرا به خلبانی شهید شیرودی ،شهید كشوری
كبرا مش��غول هالكت ضدانقالب بودند .با قدرت ،صالبت ،پیروزی و
و شهید پیشگاه هادیان نیز برای شكست حصر پاوه به حركت درآمده
افتخار س��تون به شهر وارد ش��د و ضدانقالبیون به هر سو گریختند.
بودند كه هنگامی كه ما به شهر رسیدیم آنان نیز به ارتفاعات مشرف
تعدادی خود را در میان جمع مردم پنهان كرده بودند .سپاه و ارتش
به شهر مستقر بودند و عالوه بر هلیبرن نیروها ،هلیكوپترهای كبرا
بر شهر چیره شدند و ارتفاعات از اشرار تهی ماند .پیشمرگان انقالبی
ارتفاعات صعب العبور را به رگبار بس��ته و ضدانقالب را به وحش��ت
افراد خائن كه پنهان ش��ده بودند را شناسایی و افراد آنها را دستگیر
افكندند.
كردند .وظیفه تامین شهر با سپاه و وظیفه تامین و حراست از اطراف
عده بس�یاری از كردهای اطراف و اكناف به اس�تقبالمان
و بلندیهای شهر به ارتش واگذار شد.
آمدند
ناگفته نماند س��ردار آزاده احمد روزبهانی و آزاده عطاءاهلل تاجیك
باری ،قبل از رس��یدن ب��ه پاوه به پاس��گاه ژاندارمری قوری قلعه
نیز نقش برجس��تهای در پاكس��ازی ش��هر پاوه ایفا كردند .همه به
رسیدیم .در آنجا عده بسیاری از كردهای روستا و اطراف و اكناف به
جمعآوری پیكر ش��هدا خاصه آنان كه س��ه روز در زی��ر آفتاب قرار
استقبالمان آمدند .همه آنها تقریبا مسلح بودند .در این هنگام یكی از
گرفته و وضعیت تاسفباری به وجود آورده بودند مشغول شدند.
پیشمرگان كرد مسلح به من گفت كه بیشتر این افراد ضدانقالبیانی

