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پيشگفتار 
ــتاوردهاي جبهـه هـاي  « معارف جنگ » مجموعه اي از بازيافته ها ، ذخاير و دس
نبرد حـق عليـه بـاطل اسـت كه خداوند متعال به پــاس فداكاريـها ، ايثـارگريـها و 
بركت خون شهداي واالمقام ، نصيــب رزمنـدگان اسـالم نمــوده و از سينــه هـاي 
جوشان آنها به سينه هاي پاك وتشنة نسل جوان انقالب اسالمي منتقل مي گردد. 
ـال١٣٧٣،  سازمان افتخـاري « هيـأت معـارف جنـگ » كـه از پاييـز س
با بنيانگـذاري اميـر سـرافـراز ارتش اسـالم شهيد ســپهبد علـي صّيـاد شـيرازي و 
حمايتهاي ماّدي و معنوي  مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا ، اين رسالت 
ــا الهــام از كـالم  مهم را با روحيه متعالي بسيجي بر عهده گرفته، مفتخر است كه ب
ـَدوا ِفينا  لَنَهِدينَُّهم ُســُبلَنا  نـوراني خـداي متعـال مبنـي بـر « َوالّـذيَن جـاه
َو ِانَّ اَهللا لََمَع الُمْحِسنيِن » ، با صداقت و تالش دسته جمعي در اين وادي مقدس 
گام نهاده و اين رسـالت افتخـار آميـز را كـه با گـرايش « پژوهشي ـ آموزشي » 

شكل گرفته است، ادامه دهد و در اين راه اميد به لطف و ياري خدا دارد . 
شيوه كار هيأت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه هاي نــبرد بديـن 
ــات ، جمعـي از رزمنـدگان  ترتيب بـوده اسـت كه براساس زمان و مكان هر عملي
اسالم كه در آن عمليات نقش مهمي را بر عهـده داشتـه انـد بـه منـطقـه عمليات 
عزيمت نموده و با يادآوري خاطـرات خـــود در صحنــه نبــرد و بـرداشــتهاي 
تحـريـري ، صوتي و تصويـري ، مجموعـه اي از حقـايق و واقعّيتهــاي تلــخ و 

ــد از تطبيـق آنـها بـا مـدارك و اسـناد    شيرين را گردآوري نموده و در نهايت بع
جبهه هاي نبرد در مسير تدوين قرار مي دهند . 

                                    هيأت معارف جنگ  شهيد سپهبد علي صّياد شيرازي 
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ديباچه 
ــيندرا اوليـن عمليـات سـپهبد شـهيد علـي صيـاد شـيرازي در منطقـه  عمليات ش
كردستان بود كه موجب شناخت ايشان از طرف حكومت جمــهوري اسـالمي ايـران 

شد . 
ــهوري اسـالمي را در  همين شناخت موجب گرديد كه ايشان سكان ارتش جم
دفاع مقدس به دست گرفته و پيروزي هاي غرور آفريني ، در عرصه هــاي پيكـار و 

آزادسازي خاك كشور به دست آورند .  
ــرد ،  شهيد بزرگوار ثبت و ضبط خاطرت اين عمليات را در زمان حيات آغاز ك
ايشان با حضور در منطقه عمليات به تشريح عمليات پرداخت كه فيلم و نوارهايي از 
ــپهبد علـي  گفتار ايشان تهيه شده است و در آرشيو « هيأت معارف جنگ شهيد س

صياد شيرازي » نگهداري مي شود .  
همچنين از دو نفر از همرزمان ايشان در عمليات شيندرا درخواست گرديد كه 

آنان نيز خاطرات خود را به رشته تحرير در آورده و در اختيار هيأت معــارف جنـگ  
قرار دهند. 

پس از جمع آوري خاطرات ، هيأت معارف جنگ اقدام به پياده كردن نوارهاي 
ــگر همرزمـان  ضبط شده نمود و با بررسي فيلمهاي منطقه عمليات و مصاحبه با دي
ــرتيپ ٢  شهيد اقدام به تدوين كتابي با عنوان «عمليات شيندرا» به كوشش امير س

بازنشسته نجاتعلي صادقي گويا نمود .  
ــق گروهـهاي مختلـف بـه  پس از چاپهاي اول و دوم ، استقبال فراواني از طري
عمل آمد و نظرات گوناگوني جمع آوري گرديد ، هيأت معارف جنگ تصميم گرفت 

كه كتاب را توسط كارشناسان نظامي مورد بررسي مجدد قرار دهد .  
سه نفر از كارشناسان نظامي كتاب را بررسي كردند و تا حــد ممكـن ابـهامات 
محتوايي و ايرادهاي شكلي كتاب را برطرف كردند و با انجام مصاحبه هاي مجدد با 
كساني كه در آن زمان در عمليات شركت كرده و يا ناظر بوده اند نسبت به تكميــل 

هفده 



 

اطالعات اقدام نموده و سرانجام كتاب با كوشــش امـير سـرتيپ ٢ بازنشسـته علـي 
نيكفرد براي چاپ سوم آماده گرديد .  

ــامي  بديهي است دريافت نظرات و انتقادات صاحبنظران و كارشناسان امور نظ
ــتر كتـاب  و همچنين ارسال خاطرات زواياي ناگفته ، مي تواند به غناي هر چه بيش

كمك نمايد .   
 

                                    هيأت معارف جنگ شهيد علي صياد شيرازي 
                                                          بهار ١٣٨٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

هجده 



 

 
مقدمه   

هنوز چند هفته اي از پيروزي انقالب اسالمي نگذشته بود كه نظام نوپاي جمـهوري 
اسالمي ايران از طرف گروههاي مسلح مخالف در نقاط مختلف كشور مورد تـاخت و 
تاز ناجوانمردانه قرار گرفت . گروههايي كه هر كدام بــا اهـداف و مقـاصد گونـاگون 
ــام جمـهوري اسـالمي  انديشه تجزيه ، تفرقه ، ايجاد ناامني و در نهايت براندازي نظ
ايران را در سر مي پروراندند و اسلحه و مهمات خود را با غارت پادگانهاي كشـور در 
روزهاي پيروزي انقالب و يا از طريق مرزهاي خارجي تأمين مي نمودند و بــا ايجـاد 
گروهكهاي مسلح چون قارچهاي سمي هر از گاهي از گوشه و كنار كشور سر بيرون 

مي آوردند . 
     از مهمترين حوادث شــوم و نـاگواري كـه در تـاريخ نظـامي ـ سياسـي انقـالب 
اسالمي پس از پيروزي انقالب رخ داد ، مي توان به وقايع منطقــة كردسـتان اشـاره 
كرد . گروههايي به نام « خلق » و « مردم » كردستان كه قدمت آنها ريشه در چند 
دهه خيانت و ارتباط با بيگانگان داشت و مايه هاي ضد ديني نيز در مرامنامه ، خط 
ــود . اوليـن  مشي ، اهداف و سوابق گردانندگان و تئوري نويسان آنها كامالً مشهود ب
ــه اي ، نـاامني و تضعيـف  اقدامات آنها پس از كسب قدرت ، ايجاد شورشهاي منطق
حاكميت نظام در منطقه بود . همچنين دخالت در امور سازمانهاي دولتي ، يــورش 
ــامي جـهت دسـتيابي بـه سـالح و  مسلحانه به پاسگاهها و پادگانهاي نظامي و انتظ
مهمات بيشــتر ، غـارت بيـت المـال و . . . را مـي تـوان از جملـه كارهـاي معمـول 
گروهكها در منطقه كردستان دانست . آنها با ترفندهاي خود حتي گروهــي از افـراد 
بومي و ساده لوح منطقه را با حيله هاي گوناگون به دور خود جمع كردند و پـس از 
ــراري آرامـش و  تطميع و تهديد ، آنها را در مقابل نيروهاي دولتي كه به منظور برق

امنيت در منطقه حضور داشتند ، قرار دادند . 
ــس از پـيروزي انقـالب ، بـه  با توجه به شرايط به وجود آمده در روزهاي پ
ــها از سـربازان در پـي تقليـل خدمـت  ويژه در اوايل سال ٥٨ و خالي شدن پادگان



عمليات شيندرا  ٢

سربازي از دو سال به يك سال ، شرايط بــي انضبـاطي و يـا كـم انضبـاطي كـه بـه 
واسطة فعاليت هواداران گروهكها در داخل و خارج از سربازخانه به وجود آمده بود ، 

ناامني در شهرهاي كُردنشين بيش از پيش دامن زده مي شد . 
ــامي و  دولت نوپاي جمهوري اسالمي نيز حتي االمكان از برخورد شديد نظ

ــه اهـداف وااليـي كـه نظـام دنبـال      توسل به زور جهت سركوبي مخالفان با توجه ب
مي نمود و بدان اعتقاد داشت خودداري مي ورزيد و تمام تالشهايش بر اين بــود تـا 
اين مسئله به صورت مســالمت آمـيزي حـل و فصـل شـود و بـا بـاال بـردن سـطح 
ــي كـه از جـانب دشـمنان اسـالم  آگاهيهاي مردم منطقه ، آنها را  نسبت به خطرات
ــامي حـاضر  تهديدشان مي كرد ، با خبر سازد . با اين انگيزه نيروهاي نظامي و انتظ
ــادگانـها و برقـراري امنيـت  در منطقه در مرحله اّول مأموريت ، تنها وظيفه حفظ پ
داخل شهرها را به عهده داشتند و از مقابلة جدي نظامي با نيروهاي مخالف پرهــيز 
مي كردند ؛ اما هر چه زمان مي گذشت نــه تنـها بـهبود حـاصل نمـي شـد ، بلكـه 
نيروهاي مخالف گستاخ تر شده ، با سوء استفاده از حسن نيــت و بردبـاري نظـام ، 
ــايت عليـه مـردم بـي  بردامنة فعاليتهاي خود ،    مي افزودند و حتي به ارتكاب جن
دفاع و قتل و غارت جان و اموال آنها روي مي آوردنــد و نـهايتاً در راسـتاي اهـداف 
شومشان فكر تجزية كشور و سقوط نظام جمهوري اسالمي را در سر مي پروراندند . 
ــهرها  سرانجام كار گروهكهاي مزبور به جايي رسيد كه مسلحانه به مراكز حساس ش
ــي دفـاع را بـه  يورش بردند ، بانكها و فروشگاههاي شهرها را غارت كردند و مردم ب

گلوله بستند .  
     در آن شرايط حساس اگر مقاومت و فداكاريهاي نيروهاي نظامي متعــهد داخـل 
ــي بـه منطقـه نبـود ، كردسـتان و  پادگانهاي منطقه و ساير نيروهاي داوطلب اعزام
احتماالً پس از آن ديگر مناطق كشور ، توسط همين گروهكها از پيكره كشور بزرگ 

اسالمي جدا مي گرديد . 
نيروهاي مسلح برحسب وظيفه و به منظور ايجاد ثبات و امنّيت و حاكميت 
دولت بخصوص در مناطق ناامن كشور اقدام به مقابله جــدي بـا گروهكـهاي مسـلح 
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ــال ٥٩ ادامـه داشـت ، تـا اينكـه در تـاريخ  نمودند . اين درگيريها تا شهريور ماه س
ــق مرزهـاي غربـي و جنوبـي  ٥٩/٦/٣١ رژيم بعثي عراق به سركردگي صدام از طري

كشور تجاوز گسترده اي را به كشورمان آغاز كرد . 
ــه قدرتـهاي اسـتكباري       تجاوز جنايت كارانه رژيم بعثي كه با حمايت همه جانب
ــارت  همراه بود سبب شد تا ماهيت پليد گروهكهاي مسلح نيز در خيانت و قتل و غ
بر همگان ثابت گردد ؛ لذا جمهوري اسالمي ايران براي دفع تجاوز دشــمنان اسـالم 
آنچه از توان نظامي و ملّي به صورت بالقوه در اختيار داشت آن را به فعل در آورد و 
ــا سـال ٦٧  به دفاع از انقالب اسالمي و حاكميت ملّي خود پرداخت . بدين ترتيب ت
كه پس از جنگي هشت ساله سرانجام آتش بس در مرزهاي غربي و جنوبــي كشـور 
ــار نيروهـاي  برقرار گرديد ، دفاع مقدس امت مسلمان و انقالبي ايران اسالمي در كن

نظامي ادامه داشت . لحظه به لحظة اين مدت و وجب به وجب اين سرزمين پـهناور  
ــزاران دالور مردمـي اسـت كـه هـر يـك داسـتاني        گوياي رشادتها و ايثارگريهاي ه

درخور و شايسته از حماسه آفريني هاي خود دارند . شرح و ثبت اين آثــار گرانقـدر 
عالوه بر اينكه ياد شهدا و رزمندگان عزيز ما را همواره زنده نگاه مي دارد ، مشخص 
مي سازد كه آنها چگونه با ايثارگريهاي خود امنيت امروز و يكپارچگي كشور بــزرگ 
ايران اسالمي را براي نسل حاضر و نسلهاي آينده به ارمغــان آورده انـد و همچنيـن 
باعث مي گردد ، تا تجربه هاي فراواني كه در اين راه پرفراز و نشيب به دست آمــده 
مورد استفاده قرار گرفته و از هــر كـدام ، بـهره هـاي مختلـف نظـامي ، فرهنـگي ، 
آموزشي ، عملياتي ، اطالعاتي ، تاريخي و . . . به دست آيد كه هر يك از آنــها مـي 
تواند ارزش حياتي و سرنوشت سازي براي ملت پويا و انقالبي ما داشته باشد . بـراي 
ــر چنـد كـه  نگارش و ثبت حوادثي كه در طول هشت سال دفاع مقدس رخ داده ه
ــه هـاي گونـاگون سـمعي ـ  تاكنون صدها جلد كتاب ، جزوه ، مقاله ، نشريه ، برنام
بصري تهيه و ارائه گرديده و هر كدام نيز داراي ارزش خاص خود هستند، ولي هيچ 
يك از آنها چه در گذشته و چه در آينده قادر نخواهد بود تمام ابعاد دفاع مقــدس و 
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حوادث مختلف عمليات هاي نظامي را كه بعد از پيروزي انقالب اســالمي در جـاي 
جاي ميهن اسالمي انجام پذيرفته ، به تصوير بكشد . 

     شهيد سپهبد علي صياد شيرازي  يك چهره نظــامي شـناخته شـده و آشـنا در 
پيشگاه ملّت ايران بود . از سال ٥٨ تا روز شهادت ، در مســئوليتهاي بـاالي نظـامي 
انجام وظيفه مي نمود ، به خصــوص از سـال ٦٠ تـا سـال ٦٥ ، فرمـاندهي نـيروي 
زميني ارتش جمهوري  اسالمي را ، آن هم در پرحادثه ترين دوران جنگ تحميلــي 
به عهده داشت . مي توان گفت ايشان تنها فردي در نظام اســالمي بـود كـه در ردة 
باالي تصميم گيريها در شرايط بحران ، در ارتش و سپاه حضــور مسـتقيم ، مؤثـر و 
تعيين كننده داشت و از هر دو تشكيالت ، صاحب خاطرات پــرارزش و منحصـر بـه 

فردي از آن دوران بود . 
     الزم بود خــاطرات ايشـان كـه در حقيقـت گنجينـه و سـرماية ملّـي محسـوب       

ــده و  مي شوند ، براي تاريخ و نسلهاي حال و آينده به شكل قابل استفاده اي در آم
باقي بماند . اين نكته بارها توسط افراد مختلف به ايشان پيشنهاد مي شد كه نسبت 
ــب ، بـار  به تدوين خاطرات ارزشمند نظامي خود عاجالنه اقدام نمايند . به اين ترتي
احساس تكليف اين بزرگوار ، نسبت به اين امر روز به روز سنگين تــر مـي گرديـد . 
اما پركاري و مشغلة خدمتي ايشان به قدري زياد بود كه فرصتي براي اين كار باقي 
نمي گذاشت . تا اينكه آن بزرگوار ، در سال ١٣٧٤ جمعي از همرزمان و مســئوالن 

ــراي ايـن كـار دعـوت و بـه طـور غـير سـازماني و داوطلبانـه بـه نـام                     ذي ربط را ب
« هيأت معارف جنگ » فعال نمود . 

ــاد شـيرازي ) آثـار       در فاصلة سالهاي ٧٤ تا ٧٨ ( زمان شهادت سپهبد علي صي
ــي صيـاد شـيرازي و  صوتي و تصويري و نوشتاري ارزشمندي از خاطرات  شهيد عل
ــافرت و حضـور در منـاطق عمليـاتي  فرماندهان وقت در عملياتهاي مختلف ، با مس
ــا شـهادت وي ، جمـع آوري كـامل  مربوط به آن جمع آوري گرديد . هر چند كه ب
ــات جمـع آوري  خاطرات سالهاي گذشته ايشان ناتمام ماند ؛ اما همين مقدار اطالع
ــهره  بـرداري  شده آن قدر غني و زياد است كه تنظيم و تدوين و انتشار آن جهت ب
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ــن  عموم ، سالها وقت و كار زيادي را مي طلبد كه اميد است به ياري پروردگار چني
توفيقي حاصل گردد . 

ــاب حـاضر  ، بـا  پس از چاپ اّول و دوم و استقبال  بي نظير خوانندگان از كت
دريافت نظرات و انتقادات آنان تجديدنظرهاي الزم به عمل آمد و اينــك مفتخريـم  
كه با رفع ايرادها (درحد مقدور)  اقدام به انتشار چاپ سوم كتاب مي نماييم . هنوز 
هم كارخود را خالي از عيب و نقص نمي دانيم و به اين نكته هم واقف هســتيم كـه 
ــار، مجـددًا مـورد نقـد و بررسـي قـرار خواهـد گرفـت ، لـذا  اين كتاب پس از انتش
پيشاپيش انتقادهاي صحيح و بجا را در پيشبرد هر چه بهتركار پذيرا بــوده و بـدان 

ارج مي نهيم و دست خوانندگان عزيز را نســبت بـه ارائـه تذكـرات الزم بـه گرمـي    
ــاري كـه آغـاز  مي فشاريم. در پايان از خداوند متعال خواستاريم تا به ما در ادامه ك
كرده ايم ، توفيق انجام آن را عنايت فرمايد . بي شك راهنماييهاي خوانندگان عزيز 
ــه  ، دلگرمي بيشتري را براي مابه دنبال خواهد داشت كه پيشاپيش سپاس خود را ب

محضرشان تقديم مي داريم .  
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اي كردستان . . . ! 
 

سينة پر غرورتو  
از تلخي روزگاران گذشته حكايتها در خود دارد ، 

چه صبرِ ستايش انگيزي داري اي سرزمين كهن ! 
اهريمنان ، بلندي كوههاي تو را تاب نياوردند  

پس ، از انگشتان خود تيشه اي برساختند  
تا بلنداي پر غرور تو را ، ابلهانه ، بتراشند . 

اما تو همچنان سرافراز و پرغرور باقي ماندي . 
 

دشتهاي پر وسعت تو 
از گستردگي خاطرت حكايت مي كرد و از بخشندگي بي كرانت ، 

سبزينه دشتهايت را تاب نياوردند ، 
پس با نفسهاي مسموم خود برآن دميدند  

استواري قامت تو ، اما 
نفس در سينه هاشان خشكاند 

و سبزينه دشتهاي پر وسعت تو رويشي ديگر يافت. 
رزمندگان اسالم 

با قامتي استوار ، انديشه ز ايمان 
بهر صيانت تو پيش آمدند  
و بر ستيغ كوههاي بلندت 

گردن افراشتند 
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و عظمت ديرينة تو را پاس داشتند. 
خام انديشان بيهوده كار ، اّما 

عظمت تو را نخواستند 
و بذر نوميدي در دلها كاشتند 

ليك معجزه را بنگر 
كه آن بذرها داسي شد 

و گردنهاشان را به درو گذاشت ! 
 

نگاه پر نجابت تو 
نشانه ها داشت از مظلومّيت 

و از تاريخي كه محروميت تو را رقم زده بود ، 
دستان اميد بخش اسالم 

تو را دريافت و بر جراحت ديرينه ات مرهم نهاد 
اينك چه پر شكوهي اي وسعت نجابت ! 

اينك چه پر غروري اي دشت بي نهايت ! 
 

انديشة سياهكاران 
در سينة كوههاي پر صالبت تو 

نقش تفرقه و نفرت مي نگاشت ، 
و تو را جدا از مام ميهن مي خواست ، 

لطف الهي اما 
آن نقشها را بركَند ، و آن انديشه ها را تباه ساخت . 

اكنون تو اي كردستان ! اي جايگاه راستان ! 
سرسبز و پر غروري ، حقا كه از بديها پر نفرت و به دوري . 

قرآِن روشني بخش ، آزادي و رهايي بهر تو هديه آورد. 
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در راه ايمان خويش پيوستگي يافتي با راه و خط امام 
پس 

پيوند تو با « رهبر » پيوند جاودانه است. 
آزادگان ايران 

برتو درود دارند 
زيرا كه پيوند تو نشان اتحاد است 

اّما 
نفاق دشمنانت ، نشانة تفرقه است . 

پس 
اي سرزمين شيران ! وي مكمنِ دليران ! 

ياد شقايقهايت بادا هميشه جاويد . 
 

« يداهللا جاللي » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بخش اّول 
پادگان سردشت 
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پادگان سردشت  
پادگان نسبتاً كوچك سردشت از بدو پيروزي انقالب بــه دژ مسـتحكمي در مقـابل 
ــرار گرفتـه بـود ، بـه طـوري كـه  ضد انقالب مبدل شده و در محاصره ضدانقالب ق
ارسال تداركات و رفت و آمد به اين پادگان تنها از راه هوا و آن هم به وسيله بالگرد 
امكان پذير بود و بالگردهاي نــيروي زمينـي ارتـش (هوانـيروز)١ نقـش اصلـي را در 

تدارك پادگان به عهده داشتند .  
ــراد يگانـهاي مختلـف نظـامي بـه همـراه فرماندهـان و       تعداد قابل توجهي از اف
ــي جـهت تقويـت نيروهـاي نظـامي در  همچنين تعدادي از نيروهاي داوطلب مردم

داخل پادگان حضور داشتند . 
ــزة تجمـع       اگر چه اين نيروها در ظاهر با هم چندان همگوني نداشتند ، اما انگي
همه آنها در اين پادگان كوچك عبارت بود از : حفظ پادگان و رهــانيدن منطقـه از 
ــام جمـهوري اسـالمي ايـران در ايـن  وجود عناصر ضد انقالب و حفظ حاكميت نظ
قسمت از سرزمين بزرگ ايران اسالمي. در واقع نيروهاي حاضر در پادگان سردشت 

را مي توان به سه بخش عمده تقسيم كرد : 
     بخش اّول شامل يك گردان از « تيپ ٥٥ هوابرد شيراز » بود كه مأموريت ايــن 

گردان عبارت بود از : 
١ . حفظ پادگان  

٢ . برقراري امنيت شهر سردشت و جاده هاي منتهي به آن  
٣ . پشتيباني الزم از نيروهاي داوطلبي كه به همين منظور وارد پادگان شده بودند. 

                                                           
  ١

 

ــه صـورت مختصـر « هوانـيروز » سازمان هواپيمايي نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي را ب
گويند كه شامل هواپيماهاي بال ثابت و بال متحرك ( بالگرد ) در انواع مختلف است. 
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     بخش دوم شامل جمعي از افراد داوطلب ارتشي ، سپاهي و نيروهاي مردمي كه 
براي حضور در مناطق ناامن و مقابله با شرارتهاي ضد انقالب در پادگان گرد آمده و 
تعداد آنها نيز دائماً در حال تغيير بود ، بديهي است جا به جائي تمام اين نيروها نيز 

از طريق هوا انجام مي شد . 
ــط اعـم از كشـوري و لشـكري در        بخش سوم شامل تعدادي از مسئوالن ذي رب
رده ها و مسئوليتهاي مختلف بود كه به منظور بررســي اوضـاع منطقـه و هدايـت و 

رهبري نيروها در بعضي از اوقات دراين پادگان حضور مي يافتند . 
ــل اسـتقرار داشـتند : بخشـي در داخـل        نيروهاي موجود در پادگان در دو مح
ــش ارتفاعـات شـمال شـهر ، مشـرف بـه جـادة  پادگان سردشت و عمدة قوا در بخ
ــاً  سردشت – بانه مستقر شده بودند . ساختمانها و تأسيسات داخل پادگان كه عمدت
از يك يا دو طبقه تشكيل شده است در اثر استمرار درگيريها به مخروبه اي تبديــل 
شده بود . دور تا دور ساختمانهايي كه محل كار ، انبار ، اسلحه خانه و آسايشــگاه را 
تشكيل مي دهند با كيسه هاي شن و يا خاكريز محصور شده بود ، پيرامون پادگان 
نيز ديوار و سيم خاردار كشيده شده و چند برجك نگهبــاني در پـيرامون آن وجـود 
ــود ، ميـن گذاري  داشت . بعضي از قسمتها كه احتمال نفوذ عناصر دشمن متصور ب
ــا مقـداري  شده و در پشت سر همة اين موانع ، سنگرهاي عناصر تأمين و تيربار و ب

فاصله ، سنگرهاي خمپاره انداز احداث شده بود . 
     محل زيست و استراحت افراد نيز در چند قدمي سنگرهايشان و درگودي زمين 

ــود و يـك اتـاق كـوچـك را تشـكيل مـي داد و سـقف آن را هـم بـا       ساخته شده ب
كيسه هاي خاك و شــن ، الـوار ، تـير آهـن و سـنگ پوشـانده بودنـد . دور تـا دور 
آشپزخانه نيز با كيسه هاي شن ديواركشي شده بــود. پـادگان از شـب تـا صبـح در 
ــه روشـنايي نيـاز بـود ،  تاريكي مطلق به  سر مي برد و در هر اتاقي چنانچه الزاماً ب
بايستي تمامي روزنه هاي آن را با پتو و يا هر وسيلة ديگري پوشاند تا هيچ نوري از 
ــالح سـبك و سـنگين كـه طرفيـن  آن خارج نگردد . در عوض تيراندازي با انواع س

درگير ، در اختيار داشتند ، اكثر از شب تا صبح ادامه داشت . 



١٣                                                                      پادگان سردشت            

     گلوله هايي كه از دهانه انواع سالحها خارج مي شــد ، خطـوط نـامنظمي را در 
آسمان تاريك منطقه ترسيم مي كرد ، گويي مراسم آتشــبازي و نورافشـاني بـرگزار 
شده است . نوري كه در اثر انفجار گلوله هاي خمپاره و نارنجك ها پديد  مي آمـد ، 

در همه جا به وضوح ديده مي شد . 
     نيروهاي مستقر در پادگان با مشاهده آتشي كه در اثر شــليك گلولـه از دهانـه 
ــد و بـه  سالح دشمن خارج مي گرديد ، محل استقرار تقريبي آنها را حدس مي زدن
طرفشان تيراندازي مي كردند . هرچند اين گونه تيراندازيها از دقــت الزم برخـوردار 
نبود ، اما حداقل امنيت و آرامش دشمن را درهم ريخته و باعث ُرعب و وحشت آنها 
مي گرديد ؛ البته تراكم آتش بخصوص آتش سالحهاي منحني نظير خمپاره انداز ١ 
حتي اگر با دقت كمي هم شليك مي شد ، موجــب وارد آوردن تلفـات و خسـارات 
ــور (بـي هـدف) عنـاصر  قابل مالحظه اي مي گرديد ؛ اما از آن طرف ، تيراندازي ك
دشمن آن هم در تاريكي شب به علت وجود سنگرهاي نســبتاً مسـتحكم در داخـل 
ــي شـد تـا بـه نيروهـاي  پادگان و تجربه خوبي كه پرسنل نظامي داشتند موجب م

موجود در داخل پادگان تلفاتي وارد نشود . 
     آنچه كه به طور اختصار بيان شد ، تصويري از اوضاع حاكم بر پادگان سردشــت 
ــركوبي  بود و در چنين شرايطي بود كه طراحي و برنامه ريزي انواع عمليات براي س

ضد انقالب شكل مي گرفت. 
 
 
 

                                                           
ــه طـول لولـه آن ١٠ تـا ٢٠ برابـر  ١. جنگ افزاري است سرپر، بدون خان با سمت تير منحني ك

كاليبرش مي باشد .  
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از اصفهان تا سردشت  
ــادگان اصفـهان بـا درجـه  شهيد سپهبد علي صياد شيرازي كه در آغاز انقالب در پ
سرواني خدمت مي كرد ، با شروع فعاليت گروهكها و ضدانقالب در منطقــه غـرب و 
شمال غربي كشور و ايجاد ناامني ، جهت برقراري آرامش در منطقه ، فعاليت خــود 
راشروع كرد و پس از مدتي فرماندهي عمليات نامنظم مناطق غرب و شــمال غربـي 

ــهده دار شـد . در مـهرماه سـال ٦٠ پـس از شـهادت تيمسـار سرلشـكر           كشور را ع
« ولي اهللا فالحي » و انتصاب تيمسار« قاسمعلي ظهيرنژاد» درسمت رياست ســتاد 
مشترك ، ايشان هم به فرمان امام خميني (ره) به فرماندهي « نزاجا » منصوب شد 
ــاندهي وي عملياتـهاي  و تا ٦٥/٥/١١ در اين سمت انجام وظيفه نمود. در مدت فرم
پيروز و بزرگي مانند طريق القدس ، فتح المبين ، بيــت المقـدس و دهـها عمليـات 
ديگر انجام گرفت كه از مفاخر سالهاي دفاع مقدس مي باشد . ايشان پس از پايــان 
ـاونت  جنگ با درجه سرتيپي در سمت جانشين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ومع
بازرسي آن ستاد انجام وظيفه مي نمود. در تاريخ ٧٨/١/٢١ در حالي كه چند روزي 
ــالم و  از ارتقاء وي به درجه سرلشكري نگذشته بود، توسط دشمنان قسم خورده اس

انقالب اسالمي ايران ، ترور و به فيض عظيم شهادت نايل آمد .   
     شهيد علي صياد شيرازي علت حضور خود در پادگان سردشت را چنيــن بيـان 

مي كند :  
ــادگان سردشـت روشـن شـود بـايد بـه چنـد روز           براي اينكه علت حضور در پ

عقب تر بازگرديم . انتشار خبر ناگواري در اصفهان ، افكار عمومي را در اين شهر  به 



عمليات شيندرا  ١٨

شدت متشنج كرد . خــبر بسـيار تكـان دهنـده بـود ؛ ٥٢ نفـر از پاسـداراني كـه از 
ــه بودنـد ، در مسـير بـازگشـت و در  اصفهان براي انجام مأموريتي به كردستان رفت
جريان كمين ضد انقالب تقريباً همگي به طرز فجيعي به شهادت مي رسند . انتشار 
اين خبر خشم و نفرت مردم اصفهان را بــر مـي انگيـزد ، بـه طـوري كـه مـردم از 
مسئوالن امر مي خواهند تا موضوع را خيلي جدي پيگيري كرده و به آن رســيدگي 
ــايت هولنـاك را بـه  نمايند و با روشن كردن علت وقوع اين فاجعه ، عامالن اين جن

سزاي اعمال خود برسانند . 
     استاندار وقت اصفهان آقاي « سيدكاظم موسوي بجنوردي » كه تمام هم و غـم 
خودش را مصروف اين امر كرده بود و واقعاً هم شب و روز براي رســيدگي بـه ايـن 
قضيه كار مي كرد ، بالفاصله يك جلسة فوق العاده در استانداري تشكيل داد كه به 
ــد  زبان ما همان جلسه شوراي تأمين بود ، از مسئوالن نظامي هم دعوت به عمل آم
تا در آن شركت كنند . تا آن زمان هنوز فرماندهــان نظـامي ، زيـاد بـه ايـن گونـه 
ــراي آنـها  جلسات دعوت نمي شدند و لذا بيشتر از چهره هاي نظامي و انقالبي كه ب
شناخته شده بود ، دعوت مي كردند . بدين ترتيب من هم از پادگان اصفهان دعوت 

شدم و در جلسه حضور يافتم . 
     برادر« سّيد رحيم صفوي١ » كه آن موقع مسئوليت « كميتــه دفـاع شـهري٢ » 
اصفهان را به عهده داشت ، با لباس شخصي آمد و در جلسه شركت كرد . در جلسه 
ــيز بـه شـدت  مذكور مطرح شد كه چنين فاجعه اي به وقوع پيوسته است و مردم ن
ناراحت و عصباني هستند و ما بايد به طور جدي به اين موضــوع رسـيدگي كنيـم ، 

حال پيشنهاد چيست ؟  
     پيشنهادهاي گوناگوني در آن جلسه ارائه گرديد . پيشنهاد من هم در آن جلسه 
ــهتر اسـت  اين بود كه در اصفهان امكان رسيدگي به اين مسئله وجود ندارد ، پس ب

                                                           
١. فرماندهي كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي و با درجه سرلشكري در زمان انتشاركتاب حاضر. 
٢. متشكل از تعدادي افراد داوطلب جهت حفاظت شهر و جلوگيري از فعاليت افراد ســودجو و يـا 

ضد انقالب ، شكل گيري سپاه پاسداران و كميته انقالب از اين كميته هاي شهري بود . 
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ــرار دهنـد .  يك گروه به منطقه بروند و در آنجا وضعيت را از نزديك مورد بررسي ق
ــم صفـوي انتخـاب شـديم تـا ايـن  اين پيشنهاد تصويب شد . من و برادر سّيد رحي

مأموريت را انجام دهيم .  
ــي گرفـت ،تصميـم او       در شرايط انقالبي حاكم بر كشور ، استاندار كه تصميم م
ــك همـاهنگي بـا تـهران  حتي براي ما هم كه نظامي بوديم ، قابل اجرا بود . ابتدا ي
ــم .  انجام داديم كه چنين مأموريتي به ما واگذار گرديده تا اگر اجازه مي دهند بروي
البته در اين مورد سند و يا مدركــي هـم در جـايي وجـود نـدارد كـه بـه مـا ابـالغ 

مأموريت شده باشد ، بلكه موافقت تهران به طور ضمني اعالم شد . 
     ابتدا فكر كرديم كه اگر همين طور به كردستان برويم ، نه كسي را مي شناسيم 
و نه مي دانيم كجا برويم . وضعيت هم به گونه اي بود كه اصالً معلوم نبــود چگونـه 
بايد برويم تا خودمان را به آن نقطه برسانيم . پيش خودمان حساب كرديم كه بهتر 
است ابتدا خدمت حضرت آيت اهللا طاهري اصفهاني ١ برويم كــه آن موقـع يكـي از 
ــادمي٢   قطبهاي موجه و مهم انقالب در اصفهان بودند و به همراه مرحوم آيت اهللا خ
در بين مردم متعهد و انقالبي اصفهان به عنوان يكي از يــاران نزديـك امـام (ره) از 
ــه مـن مـي  محبوبيت خاصي برخوردار بودند ايشان هم اين طور راهنمايي كردند ك
توانم شما را به آقاي  دكتر چمران معاون نخست وزير و وزير دفاع معرفي كنم تا به 
موضوع رسيدگي كند . همان روز تماسي با آقاي دكتر چمران در تهران گرفته شــد 
ــر پاسـدار در منطقـه سردشـت  و ايشان نيز كه براي بررسي موضوع شهادت ٥٢ نف

عازم آن منطقه بودند، موافقت نمودند كه در تهران به ايشان ملحق شويم .  

مالقات با شهيد دكتر چمران  
پس از فراهم شدن مقدمات راهي تهران شديم و در محل نخســت وزيـري ابتـدا بـا 
آقاي مهندس مهدي چمران برادر شهيد دكتر چمران ديدار كرديم . ايشان از ما بــه 

                                                           
١. نمايندة ولي فقيه و امام جمعة وقت اصفهان . 

٢. رياست حوزة علمية اصفهان كه در سال ٦٣ رحلت نمودند . 
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ــت  گرمي استقبال كرد و گفت : همين جا منتظر باشيد تا به اتفاق آقاي دكتر حرك
كنيم . پس از دقايقي آقاي دكتر آمدند و با ما احوالپرسي كردند بدين ترتيب بــراي 
اولين بار با هم آشنا شديم ، بعد هم به اتفاق به فرودگاه مهرآباد رفتيم و از آنجا بــا 
هواپيما عازم كرمانشاه شديم . در پايگاه هوانيروز كرمانشاه توسط چند فروند بالگرد 

ترابري و رزمي به پادگان لشكر ٢٨ سنندج انتقال يافتيم . 
     در آنجا پس از توقف كوتاهي تيمسار سرتيپ فالحي ١ هم به جمع ما پيوست . 
از سنندج با بالگرد به سمت بانه حركت كرديــم ، حـدود چـهار ـ پنـج سـاعتي در 
ــه گردانـي از  پادگان بانه توقف كرديم . وضعيت آنجا در اين مدت از اين قرار بود ك
«لشكر يك پياده مركز » اعزامي از تهران مأموريت داشــت تـا از بانـه بـه سردشـت 
ـادگان  جهت تعويض گرداني از « تيپ ٥٥ » كه در آنجا بود برود و برقراري امنيت پ
سردشت را به عهده بگيرد . در پادگان بانه شاهد دستور تيمسار فالحي بــه يكـي از 

فرماندهان گردان بودم .  
     فرمانده گردان براي عزيمت گردان از بانه به طرف سردشت ، دچار سردرگمــي 
شده بود . تيمسار فالحي كه آن موقع در محل حضور داشت ، با لحن خيلي جــدي 
و قاطع گفت : چرا نمي رويد ؟ فرمــاندة گردان پاسـخ داد جـاده مشـكوك و مبـهم 

است . ممكن است گردان كمين بخورد ( عباراتي با اين مضمون ) . 
      تيمسار فالحي با همان لحن جدي ادامه داد : شــما بـا ايـن قـدرت و بـا ايـن 
گردان توانمند مي ترسيد برويد ؟ به شما دستور مي دهم كه در عــرض دو سـاعت 
آماده حركت بشويد . دو ساعت هم فرصــت منطقـي اي بـراي آمـاده شـدن گردان 

                                                           
ــاندة نـيروي  ١. شهيد سرلشكر ولي اهللا فالحي پس از پيروزي انقالب اسالمي به عنوان اّولين فرم
زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران از سوي امام خميني (ره) انتخاب گرديــد و سـپس در سـال 
٥٩ به سمت جانشين رئيس ستاد مشترك منصوب شد و عمــالً بـه عنـوان رئيـس سـتاد انجـام 
ــاتي ثـامن االئمـه ( شكسـتن محـاصره آبـادان )  وظيفه نمود و به هنگام مراجعت از منطقه عملي
ــران ارتـش و سـپاه بـود ، در حوالـي  هواپيماي سي – ١٣٠ كه حامل ايشان و تعدادي ديگر از س

كهريزك تهران سقوط كرد و ايشان به درجة رفيع شهادت نايل گرديد . 
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است . از همين حاال وقت مي دهم ، خودم هم همين جا هستم تا آخرين خودرو از 
پادگان خارج شود . تيمسار فالحي همان جا ماند تــا گردان حركـت كـرد . آن گاه 
دقايقي بعد به اتفاق شهيد چمران سوار  بالگرد شديم و به مقصد سردشت حركــت 
كرديم . در مسير ، ستون اعزامي را ديديم كه با سرعت زياد در حال حركت بــود و 
به سبب همين سرعت طول ستون بسيار زياد شده بود ، به طوري كه سر ستون بـه 

مدخل سردشت رسيده بود ، ولي انتهاي ستون در طول جـادة ٥٦ كيلومـتري بيـن   
ــي كـرد ، در  بانه - سردشت در حال حركت بود . با آن سرعتي كه ستون حركت م

مدت كمتر از ١/٥ ساعت خود را به پادگان سردشت رساند . 

ورود به پادگان سردشت  
همراه با شهيد دكتر چمران و گروهي از نيروهاي داوطلب همراه ايشان در حالي در 
پادگان سردشت پياده شديم كه وضع آن پادگان از همان ابتدا در هم ريخته به نظر 
ــالب قـرار داشـت . البتـه نـه آن چنـان كـه  مي رسيد . پادگان در محاصره ضد انق
محسوس و قابل رؤيت باشد ، بلكه آثار آن با وجود ناامني كامالً احساس مــي شـد . 
ــه  از اين نظر مي گويم پادگان در محاصره قرار داشت ، چون يك طرف آن مشرف ب
ــي كـرد ، يعنـي بـه صـورت  دّره اي مي شد كه جاده بانه  – سردشت از آن عبور م
پرتگاهي بود كه به خوبي قابل كنترل بود ، سه طرف ديگر شهر سردشت مشرف به 

پادگان و از نظر نظامي به آســاني قـابل تشـخيص بـود و هركـس هـم مـي رفـت ،       
مي ديد كه از داخل شهر به خوبي مي توان بر پادگان تسلط داشــت. تنـها راه ورود 

به پادگان كوچه اي بودكه ازخيابان اصلي شهر منشعب مي گرديد . 
وارد پادگان كه شديم ، مشاهده كرديم همه جا به هــم ريختـه اسـت و سـتاد 
ــرار بـود ايـن  يك گردان از تيپ ٥٥ هوابرد شيراز نيز در آنجا مستقر مي باشد كه ق

گردان با گرداني از لشكر١پياده مركز كه تازه از بانه رسيده بود ، تعويض شود . 



عمليات شيندرا  ٢٢

اصابت گلوله  آرپي جي ١ به خودروي حامل شهيد فالحي  
همان روز حادثه اي هم براي سرلشكر شهيد فالحي پيش آمده بــود. قضيـه از ايـن 
ــاهده و بررسـي چگونـگي شـهادت ٥٢ نفـر از بـرادران  قرار بود كه ايشان براي مش
پاسدار ، به محل حادثه ، در فاصلة حدود ٢ كيلومتري جادة سردشــت ـ بانـه رفتـه 
بود . در آنجا پس از نظارت بر بــازكردن جـاده و انداختـن خودروهـاي سـوخته بـه 
ــن  داخل دّره و دفن بعضي از قسمتهاي باقي مانده از بدنهاي سوختة شهدا ، در حي
ــي » بـود ، از طـرف ضـد  برگشت ، خودروي حامل ايشان كه يك « جيپ گاز روس
انقالب از قسمت موتور و جلوبندي ، مورد اصابت گلوله آرپي جي  واقع مــي شـود . 
ــي پـس از  افراد داخل خودرو به صورت معجزه آسايي نجات مي يابند . شهيد فالح
آنكه به بيرون پرت مي شود ، كمرش مقداري آسيب مــي بينـد كـه مدتـها نـيز در 

بيمارستان بستري بود . ٢ 

 اصابت گلوله آر پي جي به آسايشگاه  
آن شب را در پادگان به سر برديم . نيمه هاي شب بود كه با صــداي تـيراندازي بـه 
ــم كـه مشـاهده كرديـم  سمت آسايشگاه از خواب پريديم .هنوز به خود نيامده بودي

ديوار آسايشگاهي كه در آن بوديم ناگهان سوراخ شد و يك چــيزي جلـو مـا افتـاد  
بعد فهميديم كه گلوله آرپي جي اســت . معلـوم بـود تـيرانداز آرپـي جـي آن قـدر 
نزديك بوده كه گلوله حداكثر نفوذ را ايجاد كرده است ؛ امــا از آنجـا كـه از فاصلـه 
بسيار نزديكي شليك شده بود ( كمتر از چهل متر ) لذا انفجار كامل به عمل نيامده 
بود و به كسي هم آسيبي نرسيد . پس از آن ، همه شــروع بـه تـيراندازي كردنـد و 

                                                           
١. مخفف ( آر – پي – جي – ٧ ) است كه نوعي سالح ضد تانك ســبك روسـي اسـت و داراي ٢ 

نفر خدمه مي باشد . 
٢. بخشي از اطالعات مذكور ، توسط برادر بسيجي « رضا سلطاني » كه خاطرات ايشان در همين 

كتاب آمده و در آن روز همراه « شهيد فالحي » در خودرو بوده ، تكميل شده است . 



٢٣                                            خاطرات شهيد سپهبد علي صّياد شيرازي       

ــت تـاريكي ، بيشـتر  تبادل آتش نسبتاً سنگيني بين طرفين شروع شد . البته به عل
تيراندازيها كور و بي هدف بود . 

خروج شهيد چمران از پادگان سردشت  
 از داخل آسايشگاه بيرون آمدم و به طرف محلي كه شــهيد چمـران در آن مسـتقر 
بود ، به راه افتادم . يك دفعه متوجه شدم كه شــهيد چمـران در حـالي كـه لبـاس 
ــت دارد ، از داخـل سـاختمان  استتار برتن كرده و يك قبضه اسلحه يوزي ١ در دس
بيرون آمده است . هفت الي هشت نفر هم دور و برش بودند . همان جــا ايسـتادم و 
ــدند و بـه داخـل  با نگاهم آنها را تعقيب كردم ، ديدم از در پاسدارخانه هم خارج ش
ــي  شهر رفتند . همان لحظه به فكر فرو رفتم و به خود گفتم : عجب صحنه اي را م
ــهوري اسـالمي ، در حـالي كـه  بينم ، براي اّولين بار يكي از مقامات عالي رتبه جم
لباس چريكي پوشيده و تيربار يوزي در دست دارد ، پيشاپيش همه براي جنــگ بـا 
ــود  دشمن مي رود ! به من هم چيزي نگفت كه براي كمك به همراهش بروم با وج
ــودم و ايـن طـور  آنكه دوره هاي چنين نبردهايي را ديده بودم و تكاور چترباز هم ب
ــاهدة  برنامه ها را بهتر مي توانستم اجرا كنم ، او از من نخواست و خودش رفت. مش
اين صحنه ها يك احساس عجيبي را در من ايجاد كرد و همانجا به خود نهيب زدم 

كه بايد بهتر از اين مهيا و آماده باشم . 
     با رفتن شهيد چمران و گروه همراهش ، رفته رفته ، نگران شدم . چون معموالً 
در عمليات ضد چريكي ، شب هنگام سخت ترين شرايط است ، آن هم براي كســي 
كه مي خواهد در شرايط كور به سراغ دشمن بــرود ، مـگر اينكـه از اطالعـات الزم 

برخـوردار باشـد . او رفـت و پـس از سـاعتي بـازگشـت . البتـه در هميـن مـــدت              
سر و صداها خوابيد و تيراندازي تقريباً قطع شد و تا صبح اتفاق مهمي رخ نداد . در 

                                                           
١. يوزي نوعي اسلحه هجومي ، براي رزم نزديك است ، كه به علت كوتاهي لولــه و حجـم آتـش 
زياد ، افراد اسكورت از آن استفاده مي كنند . كاليبر آن ١١/٤٣ م . م است و با خشاب ٣٠ تــيري 

تغذيه مي شود. 



عمليات شيندرا  ٢٤

ــه علـت مـأموريت و حضـورم در    تمام اين مدت به فكر فرو رفته بودم ، به طوري ك
ــه  آن جا داشت كامالً فراموش مي شد و اين در حالي بود كه من براي بررسي فاجع
شهادت ٥٢ نفر سپاهيان پاسدار در جاده « ربط » به « دارساوين ١» به آنجــا رفتـه 
بودم و برايم اين سؤال وجود داشت كه چگونه فعاليت بكنم و كارم را از كجــا آغـاز 
ــه طـور كـامل در پـادگان  نمايم ؟ خارج از پادگان هم امنيتي نداشت و ستون نيز ب

مستقر بود . 

اولين عمليات رزمي من  
نمي دانم روز اّول يا دوم ورودم به پادگان سردشت بود كه حادثه جديــدي برايمـان 
پيش آمد . در اين مدت كمي بيكار شده بوديم و كار خــاصي نداشـتيم ، چـون راه 
ــه را بررسـي  توسط ضد انقالب بسته بود و در آن شرايط نمي توانستيم برويم منطق
كنيم و از چگونگي بروز آن فاجعه با خبر شويم . تا اينكه عصر يكي از اين روزها بـه 
اتفاق چند نفر از جمله تعدادي از همراهان شهيد چمران كنار باغچــه اي در همـان 
ــه  پادگان نشسته بوديم و با هم صحبت مي كرديم . در همين لحظه متوجه شدم ك
ستوان خلبان عابدي از اتاق عمليات پادگان با يك حالت شتاب زده اي به طرف مــا 
مي آيد . همين كه به ما رسيد گفت : « برادرها ، آيا كسي از شما آمادگي همراهي 

ــراي انجـام يـك مـأموريت را دارد ؟ » پرسـيدم مـأموريت چيسـت ؟ گفـت :   من ب
مأموريت مــن تجسـس و بررسـي محـل اختفـاي مـهمات ضـد انقـالب در حوالـي    

ــاي  منطقه اي كه سپاهيان پاسدار به شهادت رسيده اند مي باشد ، البته يك راهنم
ــه عنـوان  محلي هم داريم . بعد اشاره كرد به كسي كه لباس كردي برتن داشت و ب

راهنما همراهش آمده بود . 
     لذا بالفاصله يك لحظه به خاطرم رسيد كــه رفتـن بـه محـل اختفـاي مـهّمات 
ممكن است درجهت مأموريت  من مفيد باشد . گفتم : من آمادگي دارم . به همــراه 
من هفت نفر ديگر هم اعالم آمادگي كردند و از اين جمع هشت نفره يكي من بودم 

                                                           
١.  ربط و دارساوين دو روستا در حومه سردشت مي باشند . 



٢٥                                            خاطرات شهيد سپهبد علي صّياد شيرازي       

با درجه سرواني ، ديگري  يك برادر بسيجي  به نام آقاي سلطاني و دو نفــر پاسـدار 
ــز كـه اسـامي آنـها را  به همراه  چهار نفر درجه دار داوطلب از لشكر يك پياده مرك
اكنون به ياد ندارم . كليه اين افراد همراهان  شــهيد چمـران  بودنـد كـه آنـها نـيز 
ــه  مـن تفنـگي  بـا  دربارة همان مأموريت من به سردشت آمده بودند.  در آن لحظ
ــگ ژ ـ ٣  بـا  خود نداشتم . تقاضاي اسلحه كمري كردم كه سرانجام يك قبضه تفن
ــه سـوار  دو خشاب پر به من تحويل داده شد ، دقايقي  بعد نيز براي رفتن به منطق

بالگرد شديم . 
 

آغاز عمليات شيندرا ١ 
ــناختيم .  هيچ كدام از كساني كه داخل بالگرد سوار شده بوديم ، همديگر را نمي ش
خلبان عابدي ما را در شياري پياده كرد كه در نزديكي دهكده شيندرا قرار داشت . 

      با توجه به درجه نظامي و سوابق تجربه ،  خود به خود از بقيــه ارشـدتر بـودم  
ــهده گرفتـم . هـر چـه بـه آنـها         بنابراين به طور طبيعي سرپرستي آن گروه را به ع

مي گفتم  آنها هم گوش مي كردند. پس از اينكه از بالگرد  پيــاده شـديم ، آلونكـي 
كه در يك مزرعه كوچك در آن نزديكي قرار داشت ،  توجــه مـا را بـه خـود جلـب 
كرد. به طرف آلونك به راه افتاديم . پيرمرد و پير زني به همراه يك پسربچه حـدودًا 
ــي وحشـت كردنـد.  هشت ساله جلوي آلونك ايستاده بودند . آنها با مشاهده ما خيل
درحالي كه سعي كردم آنها را آرام كنم ، پرسيدم : آيـا شـما از محـل مـهماتي كـه 
ــا را نـگاه  گروهكها مخفي كرده اند ، خبر داريد ؟ آنها همين طور زل زده بودند و م
ــود عمـدًا خودشـان را بـه نفـهمي زده  مي كردند. چيزي هم نمي گفتند . معلوم نب
بودند و يا اينكه واقعاً فارسي بلد نبودنــد . بـالگردي كـه مـا را ترابـري كـرده بـود، 

                                                           
١. روستاي  شيندرا  در شرق شهرستان سردشت قرار دارد و تا نوار مرزي غربي ٢٤ كيلومتر  و تا 
ــه دارد . ايـن روسـتا درمحـور سردشـت – بانـه در فاصلـه  ٢٠  نوار مرز قنومه ٢٥ كيلومتر  فاصل

كيلومتري  آن قرار دارد. 



عمليات شيندرا  ٢٦

درسقف پرواز كوتاه منطقه را دور مي زد . هنوز سه – چهار دقيقه اي  از صحبتهاي 
ــردم  ما نگذشته بود كه ناگهان صداي گلوله اي شنيده شد و همان موقع احساس ك

ــدگي ، ايـن اّوليـن گلولـه اي   كه گلوله از بغل گوشم رد شده است . تا آن لحظه زن
ــه افتـاده ايـم.  بود كه از كنارگوشم عبور كرده بود .بالفاصله متوجه شدم كه توي تل
ــم تقريبـاً قعـر  اطراف ما را ارتفاعات احاطه كرده بود و نقطه اي كه ما ايستاده بودي
دره بود. اگر چه دره خيلي تنگي هم نبود ولي كامالً در محاصره بوديم. همان لحظه 
فكري به خاطرم رسيد و به همراهان گفتم :« بايد در جهت مخالف صداي گلولــه از 
يال ١ مقابل باال  برويم . اينجا كه ايستاده ايم جاي مناسبي نيســت و ممكـن اسـت 
ــه بـه  دوباره به طرفمان تيراندازي كنند.» همگي به حالت دو حركت كرديم تا اينك

باالي ارتفاع رسيديم  باال رفتن ما حدود  ١٠ الي ١٢ دقيقه طول كشيد . 
 

ورود شهيد چمران به صحنه نبرد 
همين كه خودمان را به باالي يال تپه رســانديم ،  مشـاهده كرديـم كـه دو فرونـد 
ــتر بـا مـا فاصلـه  بالگرد ٢١٤  ٢ آمدند و در يال مقابل ، كه حدود ٤٠٠ الي ٥٠٠ م
داشت ، روي زمين نشستند و نفرات خود را بــه سـرعت پيـاده كردنـد . فاصلـه بـه 
ــه  حدي بود كه با چشم غير مسلح همه چيز را به وضوح مي ديديم . اّولين كسي ك
ــك قبضـه اسـلحه يـوزي  و  از بالگرد ها پياده شد ، شهيد دكتر چمران بود ،  با ي

ــه هميشـه برسرداشـت و او را از ديـگران كـامالً  متمـايز     لباس چريكي و كالهي ك
                                                           

١. نوعي خط الرأس يا زمين مرتفع كشيده شده است كــه نسـبت بـه زميـن اطـراف خـود داراي 
بلندي قابل توجهي مي باشد . معموالً دو طرف يال دره قــرار دارد ، چـون چنيـن عارضـه ارضـي 

شباهتي به گردن اسب دارد از اين رو به يال معروف شده است .  
٢. معروف به بالگرد  اصفهان ، ساخت كارخانه بل آمريكا برمبنــاي سـفارش ايـران و صرفـاً بـراي 
ــالگرد هجومـي كـه مـي توانـد  ايران . مجهزبه يك موتور « جت » و داراي قابليتهاي كامل يك ب
ــار داخلـي  يـا خـارجي بـه  درخط مقدم نفرات را حمل نمايد و مهمات و تجهيزات را به صورت ب

مقصد برساند. اين بالگرد قابليت مسلح شدن دارد و داراي كيفيت پروازي بسيار  بااليي است . 
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ــه پـرواز  درآمدنـد و اوج  مي كرد. به محض اينكه پياده شدند ، بالگردها با سرعت ب
گرفتند . همزمان  عناصر ضد انقـالب ، آتـش  بسـيار سـنگيني  را بـر روي نفـرات 
شهيد چمران متمركز كردند . آنها  هم مثل اينكه محل اجراي آتش را مي ديدنـد ، 
شروع به تيراندازي  متقابل كردند . تبادل آتش حــدود ١٤ ـ ١٥ دقيقـه  بـا شـدت 
هرچه تمام تر ادامه يافت . البته  درتمام اين مدت ما كــه عقـب تـر، بوديـم از ايـن 
تبادل آتش در امان بوديم . همه ما روي زمين دراز كشيده بوديــم  و تنـها صحنـه 
درگيري را نگاه مي كرديم . در آن شرايط نمي دانستيم چه بايد بكنيم . فكر كــردم 
ــه  ، بـار ديـگر  همانها كه دارند مي جنگند ، كفايت مي كند. بعد از حدود ١٥ دقيق
ــد  بالگردها به سرعت بازگشتند و در عرض چند ثانيه  نشستند و همه را سوار كردن
ــد و مـا نـاگهـان متوجـه  و با خود بردند . بالگردها ما را جا گذاشتند. بالگردها رفتن
شديم كه جا مانده ايم. نزديك غروب آفتاب و به قول خلبانها نزديك « سان ست»١ 
بود و ديگر فرصت پرواز مجددي پيش بيني نمي شد . منطقه كامالً  نا امن بود و ما 
ــري بسـيار دشـوار بـود. يـك  هم درآن وسط مانده بوديم . درآن شرايط تصميم گي
ــم اينجـا  لحظه به فكرم رسيد كه ماندن در آنجا صالح نيست ، لذا به همراهان گفت
يال است و احتمال خطر بيشتر است ، بهتر است هرچه زودتر  برويم به طــرف قلـه 
كوه. همه به حرفم گوش كردند و به ســرعت از ال بـه الي درختـان گذشـتيم و بـه 
سمت قله به راهمان ادامه داديم . با وجود آنكه همه خســته شـده بودنـد ، امـا هـر 

طوري بود به قله رسيديم . 
برفراز قله ، پرواز بالگردهايي راكه از سردشت به طرف بانه در حال پرواز بودند 

ـــگر بــاز             باحسـرت و تأسـف مشـاهده مـي كرديـم و مطمئـن بوديـم كـه آنـها دي
نمي گردند ؛ چون به علت وجود ناامني در سردشت بالگردها به هنگام شب در آنجا 
نمي ماندند و به پادگان بانه كه امنيت بيشتري داشت مي رفتند . درآن لحظه هيچ 

                                                           
١. غروب آفتاب ، شامگاه .  
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تصوري از علت اينكه چرا جا مانده ايم ، نداشــتم و فكـرم در ايـن مـورد بـه جـايي    
نمي رسيد . 

 
اعالن فرماندهي  

احساس كردم كه از آن لحظه به بعد بايد با اتكا به قدرت خودمان عمل كنيم و لـذا 
به گروه اعالن كردم : برادران ! توجه كنيد من سروان علي صياد شــيرازي هسـتم و 
ــاوري » ٢ را  ازاين لحظه به بعد فرمانده شما هستم. دوره هاي« چتربازي »١ و « تك
گذرانده ام و اطالعات الزم نظامي ديــگر را هـم در اختيـار دارم و خيالتـان از ايـن 
جهت راحت باشد. همه  اين حرفــها را بـايك حـالتي گفتـم كـه هـم بـراي خـودم 
احساس تكليف بود و هم براي آنها ايجاد اطمينان و اعتماد مي كــرد . همـان وقـت 

اّولين دستور خودم را صادركردم و به آنها گفتم : بايد تاصبح روي همين قله بمانيم  
وبراي اينكه از حمله دشمن درامان بمانيم الزم است دور قله يك « دفاع ساعتي »٣   

بگيريم و اگر تا صبح هم شده ، مقاومت كنيــم .پـس ازاينكـه ايـن دسـتور  را دادم 
لحظه اي پيش خودم فكركردم كه چه گفته ام وچه دستوري  داده ام !  مقاومت تـا 
صبح يعني چه ؟ باالي قله يك نقطه شاخص بود و همه ما را  مــي ديدنـد و از هـر 

ــد . عـالوه   طرف هم مي توانستند به ما نزديك شوند و ما را به محاصرة خود درآورن
برآن اگرمي خواستيم تاصبح روي آن قله مقاومت كنيم ، نياز به مهمات داشـتيم  و 
ــها  مي بايستي براي خود سنگر و پناهگاه الزم  درست مي كرديم كه هيچ يك از آن

                                                           
١. چترباز يك فرد نظامي  يا غيرنظامي است كه با استفاده از چتر پرش  از هواپيما و بــالگرد ، در  

منطقه مورد نظر پرتاب شده و به آرامي به زمين مي رسد. 
ــتند بـا  مقـاومت  ٢. به معني «تك آورنده ، تيز رفتار و دونده » آمده است . تكاوران عده اي هس
ــركت نمـوده  و  جسماني عالي كه بايستي در دوره آموزشي مشكل و زندگي درشرايط سخت ، ش

آمادگي الزم  را براي انجام هرگونه مأموريت  دشوار، كسب نمايند. 
ــده و  ٣. نوعي آرايش دفاعي است  كه افراد به صورت دايره اي رو به جهات مختلف  زمين گير ش

آماده مقابله با دشمن احتمالي مي شوند. 



٢٩                                            خاطرات شهيد سپهبد علي صّياد شيرازي       

و حتي امكان تأمين آن را هم نداشتيم . بنابراين مــاندن و مقـاومت كـردن درآنجـا 
معنايي نداشت . بدين ترتيب به طور ذهني نتيجه گرفتم كــه اّوليـن دسـتوري كـه 
ــم ؛ امـا  صادركرده ام دستوري غلط و غير منطقي بوده و بايد در آن تجديد نظر كن
ــه امـام  هرچه فكر كردم چيزي به ذهنم نيامد. درآن لحظه ناخود آگاه حال توسل ب
ــام  زمان (אא) به من دست داد و با يك زمزمه كامالً پرمعنا دعاي ام

زمان (אא) را زير لب خواندم . 
 

طرح ريزي عمليات  
اصالً مي خواهم بگويم بالفاصله پس از پايان دعا ، طــرح عمليـاتي در ذهنـم نقـش 
ــوا تـازه تـاريك  بست . طرح اين بود هرچه سريع تر بايد آن محل را ترك كنيم . ه
ــا كمـتر  شده بود و احتماالً آنها هر لحظه به ما نزديك تر مي شدند. فاصله آنها با م
ــها دو عارضـه ١ از مـا دور بودنـد ، لـذا فرصـت زيـادي  از٤٠٠ الي ٥٠٠ متر بود. تن
ــال  نداشتيم . مي بايستي هرچه سريع تر براي خروج از آن تله اقدام مي كرديم . ح
به كجا، معلوم نبود. راهنماي كُرد كه همراه ما بود گفت :« آن چراغهايي كـه از دور 
ــايد برويـم ؟ گفـت :  مي بينيد ، چراغهاي شهر سردشت است .» پرسيدم :  ازكجا ب
«اگر ازجاده برويم حتماً گير مي افتيم . بهتر است از بيراهه برويم .»  گفتــم : پـس 
بيراهه را من تعيين مي كنم . كوتاه ترين راه ، مستقيم اســت . فقـط ممكـن اسـت 

ــير عـادي باشـد. هركجـا بـه مـانع برخورديـم ، مـانع را دور        فراز و نشيب بيراهه غ
مي زنيم.  

همانجا يك آموزش ده دقيقه اي  به همراهان دادم . چند تــا موضـوع مـهم را 
كه در آن شرايط مورد نياز بود، به طور خالصه برايشان شرح دادم . گشتي در شـب 

                                                           
١.  در اينجا به معناي « برجستگي زمين » است . 
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سازمان رزم گشتي ، قطب نماچي١ ، وظيفه  نفر آخــر ، شـمارش درحركـت ، آمـار 
ــري از سـر و صـدا بـه  گيري درحركت ، حركت در شب با تفنگ ، چگونگي جلوگي
هنگام حمل تفنگ و غيره از جمله موضــوع هـايي بـود كـه آن شـب بـه همراهـان 
آموزش دادم . همه به دقت به حرفهايم گوش مي كردند . بعد هم به آنها گفتم : به 
ــم  هنگام حركت هر بيست متري كه رفتيم ، مي نشينيم  و استراق سمع ٢ مي كني
ــن دره عبـور كنيـم . ايـن دّره  اگر خبري نبود ، دوباره راه را ادامه مي دهيم تا از اي
جاي خطرناكي است . بايد هرچه زودتر از آن عبــور كنيـم . پـس از اينكـه همـه را 
توجيه كردم، به راه افتاديم . شايد حدود ٤٥ دقيقه تا يك ساعت طول كشيد كه از 
ــس راحتـي كشـيديم .  آن دّره گذشتيم و رسيديم به آن طرف ارتفاع . آنجا يك نف
چراغهاي سردشت از آن نقطه اي كه بوديم ، به وضــوح ديـده مـي شـد .گفتـم : از 

اينجا مي رويم به طرف سردشت .  
ــك سـاعت قبلـي بـه حـدود سـه  حدود دو ساعت و نيم راه رفتيم كه با آن ي

ساعت و نيم رسيد . هرجا كه صداي پارس سگ مي شنيديم و يا به نزديكي آبــادي  
ــير حركـت   مي رسيديم ، از آنجا فاصله مي گرفتيم و منطقه را دور مي زديم تا مس
ما مشخص نشود . به خصوص اگر صداي گله گوسفندي مي شنيديم ، معلــوم بـود 

كه آغل گوسفند در نزديكي ما قرار دارد. 
ديگر همگي تشنه و گرسنه شده بوديم . خستگي در همه كامالً مشــهود بـود. 
ــگران بـود و بـه خـاطر  آنهايي كه آموزش نظامي نديده بودند ، وضعشان بدتر از دي

راهپيمايي در يك منطقه كوهستاني بسيار احساس ضعف مي كردند و مي گفتنــد :    
ــم . بـهتر اسـت بنشـينيم  و اسـتراحتي   « پاهايمان تاول زده . توان راه رفتن نداري
بكنيم .» اما به آنها گفتم : « در اين شرايط نشستن به هيـچ وجـه جـايز نيسـت .»  

                                                           
ــر نـيروي  ١. قطب نماچي فردي است آموزش ديده كه با استفاده از قطب نما، نيروي گشتي يا ه
ديگري را تا روي هدف و در مراجعت به پايگاه هدايت كرده ، از انحراف  آنها جلوگيري مي كند. 
٢. درلغت ، پنهاني گوش كردن و درتعريف نظامي ، گوش دادن وضبط پيامهايي كه براي ديگران 

فرستاده مي شود، به منظور كسب خبر. 
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ــه بـه آنـها راحـت بـاش مـي دادم و بعـد بـه راهمـان ادامـه            فقط به مدت ده دقيق
مي داديم. كم كم به جــاي همـوار و سراشـيبي رسـيديم كـه جـاده از آنجـا عبـور          

ــا داريـم   مي كرد ، راهنماي كرد براي ما توضيح داد كه اين جاده « ربط» است و م
ــه مـا در نزديكـي «پـل كُلتـه »١    به مقصد نزديك ميشويم . راهنماي كرد افزود ك

(سه راهي ربط – سردشت – بانه ) هستيم كه درآن طرف پل يك پاسگاه ژاندارمري 
است ٢ كه اگر صالح بدانيد به آنجا برويم و به آنها بپيونديــم . ولـي بـايد خيلـي بـا 
احتياط به آنجا نزديــك شـويم ،چـون ممكـن اسـت مـا را بـا تـير بزننـد. گفتـم : 
ــش تـاكتيكي دادم و  «بسيارخوب همه اينجا باشند .» آنگاه همه را درآن دامنه آراي
ــم برويـم  به صورت درازكش خواباندم . به راهنماي كُرد گفتم : « آماده باش تا با ه
ــاي  به طرف پاسگاه .»  با هم حركت كرديم  اما همين كه از جاده گذشتيم ، راهنم
كرد ايستاد و گفت : « من ديگر جلوتر نمي آيم .» گفتم چــرا نمـي آيـي ؟ گفـت : 
«اينها بدون ايست مي زنند ، چون اينجا محل تردد خودي نيست .» گفتم : « پـس 

تو همين جا باش ، باالخره بايد با آنها تماس بگيريم . » 
 

حركت  به طرف پاسگاه  ژاندارمري  
درحالي كه تفنگم را دست فنگ كرده بودم در تاريكي شب به طرف پاســگاه بـه راه 
ــير را از روي جـاده همـانند يـك  افتادم . پاسگاه در كنار پلي قرار داشت . تمام مس
ــي رفـت تـا اينكـه بـه حـدود  عابر عادي حركت كردم . همه چيز به خوبي پيش م
ــان صـداي شـليك گلولـه اي مـرا در جـاي خـود  بيست متري پل كه رسيدم ناگه
ــاالً بـه طـرف مـن  ميخكوب كرد. اين دومين گلوله در طول زندگي ام بود كه احتم

                                                           
١. اين پل بر روي رودخانه «گالس» بنا شده و در فاصله ده كيلومتري شهرستان سردشت  قــرار 

دارد ،  فاصله پل  كُلته تا نوار مرزي  ٢٢ كيلومتر است . 
٢. اين پاسگاه در كنار پل كُلته در فاصله ده كيلومتري شهرستان سردشــت قـرار دارد  و پاسـگاه 
ــل ، كنـار  «كنارپل»  هم خوانده مي شود ، فاصله آن تا نوار مرزي  حدود بيست كيلومتر است  پ

پاسگاه بر روي رودخانه گالس بنا گرديده است .  
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نشانه گيري شده بود . البته اين بار از بغل گوشم رد نشد چون ظاهرًا شليك هوايي 
و براي هشدار بود . بالفاصله روي زمين دراز كشيدم و با صداي بلند اعالم كردم كه 
« خودي هستم مرا نزنيد.» صدايي از طرف پاسگاه كه به وضوح شـنيده مـي شـد ، 
گفت :« كي هستي ؟» خودم را معرفي كردم و درجه و نام و نشانم را برايش گفتم . 
ــت : «برايـم ناشناسـي ،  اگر مسـلح  نام من برايش كامالً  بيگانه بود و از اين رو گف
هستي ، تفنگت را روي زمين بگذار ، دستهايت را باال بگير و بيا جلو .»  تفنگ را به 
ــن بـار در زنـدگي دسـتهايم را بـاال  ناچار روي زمين گذاشتم و براي اّولين  و آخري

گرفتم و آرام به طرف پل به راه افتادم .  
جلوي پاسگاه كه رسيدم ، يك نفر با درجه استواري در حــالي كـه تفنـگي در 
دست داشت ، ايستاده بود و مرا با دقت زير نظر گرفته بود . كارت شناسايي ام را به 
او نشان دادم . ديگر اطمينان پيدا كرد كه خودي هستم ؛ اما در اين حال كه با هـم 
در حال صحبت بوديم ، از روي برج نگهباني پاســگاه ، آتـش شـديدي روي دامنـه 
مقابل باز شد ، همان جا كه بقيه همراهان من موضــع گرفتـه بودنـد ، مثـل اينكـه 
ديده بودند عده اي آنجا هستند . بالفاصله فرياد كشيدم و گفتم : « آنــها را نزنيـد ، 
ــام دادنـد و تـيراندازي قطـع شـد .  خودي هستند. » سرانجام با بي سيم و تلفن پي
نگران بودم كه مبادا بچه ها مجروح شده باشند ؛ اما خوشبختانه بــه كسـي آسـيبي 
نرسيده بود و همگي به سالمت وارد پاسگاه شدند . ساعت حوالي يازده شــب بـود ، 
البته آن موقع هنوز تكبير گفتن به عنوان شعار پيروزي و موفقيت رايج نشده بود و 

لذا تنها چيزي كه درآن شرايط به ذهنم رسيد ايــن بـود كـه بـه همراهـان گفتـم :      
ــه  « هنوز نمازمان را نخوانده ايم . برويم نمازمان را بخوانيم و خدا را شكر كنيم .» ب
رئيس پاسگاه گفتم : « به سردشت بي سيم بزنيد و اطالع بدهيد گروهي كه مفقود 
ــانديم و  شـده بودنـد  بـه پاسـگاه رسـيدند. » آن گاه شـب را در همـان پاسـگاه م

استراحت كرديم . 
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مراجعت به پادگان سردشت  
ساعت حدود ٧ و ٣٠ دقيقه بود كه يكدفعه صداي بالگرد شنيده شد. لحظــاتي بعـد 
بالگرد دركنار پاسگاه  به زمين نشست . بالفاصله از ساختمان بيرون رفتيم . شــهيد 
ــتقيماً بـه طـرف مـن آمـد. آن  چمران اّولين كسي بود كه از بالگرد پياده شد و مس
ــچ گاه زمـاني را  لحظه را يك لحظه تاريخي و تعيين كننده براي خود مي دانم وهي
كه شهيد چمران مرا در آغوش گرفت و با شور و شعف خاصي مــرا غـرق در بوسـه 

ــود. جمالتـش دقيقـاً   كرد فراموش نمي كنم . حالت بسيار خوبي به ما دست داده ب
ــان كـالم  يادم نيست ولي آن قدر خاطرم هست كه ابتدا درودي فرستاد آنگاه با هم
ــتيم و اميـد  عارفانه اش گفت : « تو چه كردي ؟ ما شما را از دست رفته مي پنداش
ــيم بـه مـا خـبر  ديدن مجدد شما را نداشتيم تا اينكه در ساعت يازده شب با بي س
دادند كه شما همه سالم هستيد. آن لحظه گويي كه دنيايي را بــه مـا داده باشـند ، 

خيلي خوشحال شــديم .» بـا آن اتفـاقي كـه افتـاد از آن لحظـه بـه بعـد ديـگر بـا       
ــم ، البتـه بيشـتر عنـايت آن شـهيد بـود كـه مـرا تحـت  شهيد چمران گره خوردي
ــا هـر  پشتيباني و حمايت خود قرار داد و راه را براي پيشرفتهاي بعدي من بازكرد ت

چه بيشتر همراه قافله انقالب باشم . 
 

مراجعت برادر رحيم صفوي  به اصفهان  
ــس  از روز بعد وضعيت زندگي من از لحاظ نظامي تغيير زيادي كرد . برادر صفوي پ
از بررسي و تحقيق درباره حادثه شهادت پاسداران اصفهان با  نتيجه اي كه مشتركاً 

تنظيم كرده بوديم از سردشت به سـوي اصفـهان حركـت كـرد. مـن بـه او گفتـم :       
« اينجا مي مانم ، چون نياز پيدا شــده تـا در اينجـا انجـام وظيفـه  كنـم . » البتـه 

تيمسار فالحي با ابقاء من به همراه شهيد دكتر چمران موافقت نمودند . 
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از آن روز به بعد شهيد چمران  طـرح مـي ريخـت و بـه هنـگام شـب تعييـن     
مي كرد كه دركدام منطقه عمليات بشود و روز بعد نيز عمليات انجام مي شــد . در 

مدتي كه در آنجا بودم در چند عمليات شركت كردم .  
اين عمليات ها آثار تعيين كننده اي ، هم براي خودم و هم براي  شكل گيري 
ــهيد چمـران  انواع عمليات هاي منسجم بعدي در برداشت . طرحهاي عملياتي را ش
برنامه ريزي مي كرد و من هم به دنبالش آنها را انجام مــي دادم و بعضـي از مواقـع 
ــه تدريـج هدايـت و  نيز مرا مي فرستاد و خودش از دور نظارت مي كرد . سرانجام ب
رهبري عمليات را به من سپرد و من نيز حداكثر تالشم را براي اجراي هر چه بــهتر 

عمليات به كار مي بستم . 
 

تداوم عمليات  
عمليات اّول :  اين عمليات را شهيد چمران طراحي كرد و گفت : مي رويم به طرف 
دهكده « سي سر» ١ اين دهكده در شمال شرق سردشت و در آن طــرف رودخانـه 
ــبري و  واقع بود و حدود بيست كيلومتر با سردشت فاصله داشت . شهيد چمران ره
هدايت عمليات را نيز به عهده داشت و مسئوليت يك محور هم به عهده من سپرده 

شده بود . 
    در اين عمليات كه به منظور انهدام ضد انقالب صورت گرفت ، نيروهــا در چنـد 

محور پياده شدند و آنها را در محاصره خود قرار دادند . 
ــه نقطـه پيـاده      شهيد چمران ما را به حوالي سي سر برد و نزديك ّدره اي در س
كرد . من نيز به اتفاق چهار نفر در يكي از محورها پياده شدم ، همان لحظه متوجه 
ــه  شدم كه يك قبضه « تير بار كاليبر٥٠» در ال به الي درختان به طرف بالگرد روان
ــس از بررسـي  شده بود ، اما هيچ كس در اطراف نبود . لوله اسلحه كامالً داغ بود. پ
ــه گيـر نكـرده  معلوم شد كه گلوله اي داخل لوله آن گيركرده است . شايد اگر گلول

                                                           
١. روستايي درشمال شرقي شهرستان سردشت  كه ٣٠ كيلومتر با نوار مرزي فاصله دارد. 
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بود آنها ما را زده بودند. آثارخون نيز در اطراف تيربار كاليبر ٥٠ به چشم مي خـورد 
و اين نشان مي داد كه تيرانداز احتماالً مجروح شده است . البته ما هنوز تــيراندازي 
نكرده بوديم بلكه بالگرد تيراندازي كرده بود. هرچه جستجو كرديم چيزي نيافتيم ، 
دوباره سوار بالگرد شده و اين بار بر روي قله ديگري كه مشرف به روستاي سي سر 

ــالب بـه طـرف مـا   بود پياده شديم . به محض پياده شدن متوجه شديم كه ضد انق
ــش كرديـم  مي آيد تا ما را به محاصره خود درآورد.  بالفاصله بر روي آنها اجراي آت
ــال « ارتفـاع نيسـتان » ١ در  كه پا به فرار گذاشتند، اما حدود يك ربع بعد ، روي ي
محاصره ضد انقالب قرارگرفتيم . تيراندازي شديدي بين ما و آنها شــروع شـد و در 
جريان درگيري يك شهيد داديم ، او « گروهبانيكم رضايي» از درجه داران لشــكر١ 
ــود كـه داوطلبانـه در آن عمليـات شـركت كـرده بـود. پـس از اينكـه  پياده مركز ب
ضدانقالب را فراري داديم به جستجو پرداختيم و موفق شديم مقادير قابل توجهي از 

تجهيزات دشمن مانند خمپاره و امثال آن را به غنيمت بگيريم . 
عمليات دوم : اين عمليات در محور «شيندرا» و « شموال» ٢ واقــع در شـمال 
جاده سردشت – بانه انجام شد . درآنجا از بالگرد پياده شــديم . هميـن كـه رفتيـم 
داخل روستاي شموال تا آنجا را پاكسازي كنيم متوجه شديم كه همــه قبـل از ورود 
ما فراركرده اند . از چاي داغي كه آنجا بود معلوم شد تازه فرار كرده اند و به هرحال 

كسي را پيدا نكرديم و ناگزير برگشتيم . 
عمليات سوم : اين عمليات يك عمليــات كـاوش و جسـتجو بـود كـه نزديـك 

ارتفاع «لك لك » ٣ انجام گرفت و طي آن حادثه قابل مالحظه اي رخ نداد. 

                                                           
١.  روستاي نيستان  درشمال شرق سردشت واقع است . 

ــيندرا، فاصلـه آن تـا نـوار مـرزي سـي  ٢. روستايي درشرق شهرستان سردشت و شمال آبادي ش
كيلومتر و تا سردشت ٢١ كيلومتر است . 

٣. ارتفاع « لك لك » ارتفاع مرزي در منطقه سردشت است كه به عنوان  ديدگاه در زمان جنـگ 
از آن استفاده مي شد. 
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عمليات چهارم : ايــن عمليـات در روسـتاي « شـلماش » ١ انجـام شـد. ايـن 
ــه بـود كـه « سـروان  عمليات هم جنبه شناسايي و تجسس داشت . در همين ناحي
ــت از ناحيـه پـا، مـورد اصـابت  رستمي » ٢ در عملياتي ديگر كه در آنجا انجام گرف

گلوله  قرار گرفت و مجروح شد. 
    عمليات پنجم: عملياتي بود كه در محور« عباس آبــاد »٣ انجـام گرفـت و جنبـه 

تجسس و كاوش داشت . 
ـــازي منــاطق «بيــوران بــاال» ٤ ،                    عمليـات ششـم: ايـن عمليـات بـراي پاكس

« بيوران پايين » ٥ و « برده پهن » ٦ در غرب سردشت صورت گرفت . 
نكته اي كه از اين عمليات به خاطر دارم ، اين است : زمــاني كـه داشـتيم بـه 
ــا خـودي  طرف ضد انقالب تيراندازي مي كرديم ، آنها يك دفعه فرياد زدند كه « م
ــد ،  هستيم ما را نزنيد » زبانشان كُردي بود . گفتم : جلو بياييد همين كه جلو آمدن
متوجه شدم كه آنها چند نفر كُرد هستند و داخل آنها يك تركيب اعزامــي از مركـز 
ــور دارد و  تحت عنوان « هيأت حسن نيت » به سرپرستي « داريوش فروهر » ٧حض

                                                           
١. شلماش  روستايي مرزي است كه در ١٨ كيلومتري نوار مرزي درجنوب شهرســتان سردشـت 

قرار دارد. 
٢. شهيد سروان ايرج رستمي ، جمعي تيپ ٥٥ هوابرد شيراز بود كه درســال ١٣٥٨ در عمليـات 
پاكسازي كردستان با شهيد چمران آشنا شد و از همان ابتداي تشــكيل سـتاد جنگهـاي نـامنظم 
شهيد چمران ، به عنوان افسر عمليات آن ستاد در جبهه هاي جنوب در سال ٥٩  شركت داشت. 

وي سرانجام در جبهه دهالويه ، يك روز قبل از شهادت دكتر چمران به شهادت رسيد. 
٣. اين محور از شهرستان سردشت به سمت شمال غرب روســتاي «قاسـم رش» ادامـه دارد ايـن 

محور در صفر مرزي قرار دارد. 
٤. اين روستا در غرب سردشت واقع شده و فاصله آن تا نوار مرزي ١٢ كيلومتر مي باشد. 
٥. اين روستا در غرب سردشت واقع شده و فاصله آن تا نوار مرزي ١٥ كيلومتر مي باشد. 

٦ . در فاصله ٢ كيلومتري نوار مرزي روبروي آبادي قلعه ديزه عراق قرار دارد. 
٧. وزير مشاور در كابينه  مرحوم مهندس مهدي بازرگان . 
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ــي كنـد. موضـوع را بـه شـهيد چمـران گزارش دادم .  ضد انقالب از آنها حفاظت م
شهيد چمران  فقط سرش را تكان داد و خيلي تودار برخورد كرد و هيچ نگفت . 

عمليات هفتم : اين عمليات در منطقه « درمان آبـاد» ١ انجـام گرفـت كـه در 
غرب آنجا « كاني رش» ٢ واقع بود. در آن عمليات « سرهنگ شهيد علي اصغرلو» ٣                                   

با جمعي از « نيروهاي مخصوص » ٤ درآن شركت داشت . قبالً به او گفته بودم كـه 
تو سرهنگ دوم هستي و بايد فرمانده باشـي . او گفـت : « نـه اگر خـودت فرمـانده 
باشي بهتر است » و به اين ترتيب عمليات با فرماندهي  اينجانب انجام گرفت .قبــل 
ــت  از آنكه ضد انقالب موفق به محاصره شود ، با بالگرد به پادگان بازگشتم  و به عل

نزديكي غروب آفتاب ادامه كار ميسر نگرديد . 
عمليات هشتم : اين عمليــات در منطقـه « مراغـان » ٥ انجـام گرفـت كـه در 
ــم   حدود چهار كيلومتري جنوب سردشت واقع شده است . در اين عمليات هم رفتي
ــيز در ايـن  و آنجا را پاكسازي كرديم و برگشتيم .« پاسدار شهيد علي  اكبري » ٦ ن

عمليات حضور داشت . 

                                                           
١. اين روستا درجنوب غربي شهرستان سردشت قرار داردوفاصله آن تا نوار مرزي٦ كيلومتر است. 
ــرار دارد و فاصلـه آن تـا نـوار  ٢. آبادي «كاني رش» در فاصله ٥ كيلومتري شهرستان سردشت ق

مرزي حدود ١٠ كيلومتر مي باشد. 
٣. ايشان بعدها در عملياتي در روي ارتفاع «آربابا» مشرف به شهر و پادگان بانه اسير ضد انقــالب 

شده و در دوران اسارت به فيض شهادت نايل مي گردد. 
٤. اين عده را «نوهد» نيروهاي ويژه هوابرد و يــا كـاله سـبزها هـم مـي گوينـد. افـرادي هسـتندكه      

ــه  دوره هاي چتربازي، رزم تن به تن و زندگي درشرايط سخت، با سطح آموزش عالي را گذرانده، كلي
عملياتهاي نامنظم را در پشت خطوط دشمن به عنوان مأموريت اصلي ، هدايت و رهبري مي نمايند . 

٥. روستايي كه در ٣ـ٤  كيلومتري جنوب شهر سردشت  قرار دارد. 
٦. پاسدار شهيد« علي اكبري» از رزمندگان مخلص اسالم بود كه از شهر ري به غرب كشور اعزام 
شده بود و به عنوان فرمانده سپاه پاسداران سردشت در منطقه انجام وظيفه مي كرد. شهيد علــي 
ــض شـهادت  اكبري درعملياتي كه به منظور پاكسازي روستاي « مراغان » انجام مي گرفت به في
ــه شـهيد علـي اكـبري هميشـه در دعاهـايش از  نايل آمد. در ميان همرزمان وي مشهور است ك
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ــه» ١ و ربـط صـورت گرفـت كـه  عمليات نهم : اين عمليات در منطقه « ليالن
ــات را پاكسـازي  درآن هم عمليات هلي برن ٢ انجام داديم  و بدون حادثه اي ارتفاع

كرديم و بازگشتيم . 
 

مراجعت به تهران  
ــتان  همان جا طرحي به نظرم رسيد كه مي توانست تا حدودي درحل مسئله كردس
كارساز باشد . طرح را تهيه و در اختيار شهيد چمران قرار دادم كه بـا احـترام آن را 
ــه اتفـاق شـهيد دكـتر  پذيرفت و قرار شد آن را در تهران مورد بررسي قرار دهد . ب
ــم كـه فرمـانده اش « سـرهنگ ظـهير  چمران از سردشت به پادگان لشكر٦٤ رفتي
ــانديم . روز بعـد بليـت  نژاد» ٣ ( مرحوم سرلشكر فعلي ) بود . آن شب در پادگان م
ــم بـا هـواپيمـا عـازم  هواپيما تهيه كرديم و درحالي كه لباس شخصي پوشيده بودي

تهران شديم .           
                                                                                                                                           
خداوند مي خواست كه او را با زبان روزه همچون موالي متقيان علي ( عليــه الّسـالم) بـه فيـض 

شهادت نايل فرمايد و از قضا آن شهيد در ماه رمضان سال١٣٦٠ شمسي به شهادت رسيد. 
١. روستاي « ليالنه » در پانزده كيلومتري شهرستان سردشت قرار دارد و تا نوار مرزي حدود ٢٥ 

كيلومتر فاصله دارد  . 
٢. هلي برن يعني محمول بالگرد؛ يا به بيان واضح تر حمل نيرو از نقطه اي به نقطه ديگر توســط 

بالگرد انجام مي شود. 
ــالب اسـالمي بـه فرمـاندهي لشـكر٦٤ اروميـه  ٣. سرلشكر قاسمعلي ظهيرنژاد پس از پيروزي انق

منصوب گرديد و در دي ماه ١٣٥٨ فرماندهي ژاندارمري كل كشور را عهده دار شد و در فروردين  
ــاندهي  نـيروي زمينـي منصـوب گرديـد. پـس از سـقوط هـواپيمـاي         سال ١٣٥٩  به سمت فرم

سي – ١٣٠ كه حامل سرتيپ فالحي رئيس ستاد مشترك بود و شهادت ايشان و ديگر سرداران ، 
ــا آبـان  در مهر ماه ١٣٦٠  از سوي امام خميني (ره)  به رياست ستاد مشترك منصوب گرديد و ت
١٣٦٣ در اين سمت انجام وظيفه نمود . ( در زمان نگارش كتاب حاضر رياســت هيـأت مشـاوران 
ــهرماه ١٣٧٨  بـه رحمـت  نظامي فرمانده معظّم كل قوا را عهده دار بوده است .) ايشان  در ٢٠ م

ايزدي پيوست . 
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مأموريت  شهيد چمران  
ــال كـه هيـأت حسـن  موضوع عمليات شيندرا بر مي گردد به ٢٢ شهريور همان س
نيت وارد منطقه كردستان  شد. پس از ورود هيأت به اصطــالح ُحسـن نيـت ، و بـا 
صحبت هايي كه انجام گرفت قرار شد عمليات كردستان متوقف بشود و ما برگرديم 
ــازگشـتيم  به تهران . ما هم ، چنين كرديم ؛ اما دو سه هفته بعد از اينكه به تهران ب
ــازگشـت ، در  خبر رسيد كه گروهي از برادران سپاهي اعزامي از اصفهان به هنگام ب
ــاده بانـه  مسير جاده ربط – بانه ، درست در پشت ارتفاعات شيندرا كه مشرف به ج
مي باشد به كمين ضد انقالب بر مي خورند . در جريان اين كمين تعــداد زيـادي از 
برادران سپاهي به طرز فجيعي به شهادت مي رسند ، جمعي نيز مجروح و يا اســير 
ــراش و نـاگوار بـود كـه بـار ديـگر  مي شوند . خبر شهادت اين برادران آنچنان دلخ

اوضاع منطقه را بحراني كرد .  
ــوا حضـرت امـام (ره)  پس از آن حادثه دلخراش ، از طرف فرماندهي كل ق
دستوري به شهيد چمران صادر شد مبني بر اينكه براي پاكسازي و برقراري امنيـت 
در منطقه، بار ديگر به آنجا برگرديد . همزمان جناب سروان صياد شيرازي نــيز بـه 
همراه شهيد چمران به سردشت آمد . روز بيست و يكم مهرماه در پادگان سردشـت 
بوديم . از صبح در مورد شهادت برادران پاسدار به جمع آوري اطالعات پرداختيم و 
ــد تـا مشـخص شـود  همچنين تحقيقات در مورد زنده بودن تعدادي از آنان آغاز ش
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ــن بـاره بـه دسـت مـا  تعدادي از آنها زنده هستند يا نه . آخرين اطالعاتي كه در اي
ــي از پيشـمرگان مسـلمان كـرد بـود ، وي گفـت : « تعـدادي از  رسيد از طرف يك
ــاتي كـه در شـرق سردشـت و شـمال  برادران پاسدار زنده هستند و در ميان ارتفاع
جاده بانه ـ سردشت واقع است در اسارت ضد انقالب به ســر مـي برنـد . اطالعـات 
ديگري نيز به دست آورديم مبني بر اينكه ضد انقالب يــك انبـار بـزرگ مـهمات را 
براي خودش در روستاي شيندرا درســت كـرده اسـت . طرحـهايي بـراي چگونـگي 
اجراي عمليات در منطقه مورد بررسي قرار گرفت و قــرار شـد ابتـدا محـل توسـط 

اينجانب از طريق هوا مورد شناسايي قرار گيرد .  
 

مأموريت شناسايي  
حدود ساعت ١٥ الي ١٦ همان روز ، از طرف شهيد فالحي كــه بـه منظـور نظـارت 
ــده بـود و در اتـاق عمليـات حضـور داشـت ،  برحركت ستون از بانه به سردشت آم
ــف انبـار  دستور رسيد كه من يك پرواز شناسايي براي بررسي وضعيت منطقه وكش
مهمات انجام دهم و براي انجام اين مأموريت نيروي مناســب را نـيز همـراه داشـته 
باشم . بالفاصله به طرف ميدان صبحــگاه پـادگان بـه راه افتـادم. در مسـير راه  بـه 
جناب سروان علي صياد شيرازي برخوردم و موضوع را با او در ميان گذاشتم . او نيز 
پس از كمي فكر داوطلب گرديد در عمليات شناسايي  شركت نمايد و گفــت حتمـاً 
مي آيم . ٥ الي ٦ نفر ديگر هم همان جا اعالم آمادگي كردند . يــك قبضـه تفنـگ 
ــروان علـي صيـاد  ژـ٣  با مقداري مهمات از اسلحه خانه پادگان در اختيار جناب س
ــط ميـدان صبحـگاه  شيرازي قرار داده شد آن گاه همگي به طرف بالگرد كه در وس

پارك بود رفتيم  تا به طرف محل مربوط پرواز كنيم . 
ــود كـه پـس از شناسـايي محـل و بررسـي اوضـاع  طرح عملياتي اين چنين ب
منطقه، يك گروه كه در حدود يكصد نفر بودند توسط چند فروند بالگرد ، هلي برن 

شده و در محل پياده شوند و عمليات پاكسازي را انجام دهند . 
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حركت براي شناسايي  
ــرواز درآمديـم.  بالفاصله با يك فروند « بالگرد٢١٤ » به سمت روستاي شيندرا به پ
ــل  اطالعاتي كه راهنماي كُرد به ما داد، مبني بر اين بود كه احتماالً مهمات در داخ

ـــيديم         آغـل گوسـفندي در نزديكـي روسـتا قـرار دارد . بـه نزديكـي آغـل كـه رس
جناب سروان علي صياد شيرازي و همراهان درخواست نمودند پياده شوند و منطقه 
ــا اسـتفاده از  را بررسي نمايند . آنها پس از پياده شدن براي شناسايي رفتند و من ب

موقعيـت تصميـم گرفتـم درحـالي كـه تيـم زمينـي عمليـات  شناسـايي را انجــام         
مي دهند، ضمن پرواز بر فراز منطقه از باال آنها را مراقبت نمايم . در آن لحظه ديگر 
پيش بيني عواقب بعدي را نكرده بوديم كه چه اتفاقي خواهــد افتـاد. بالفاصلـه  بـه 

پرواز درآمدم  و بر فراز ارتفاعات مقابل كه پشت جاده بانه واقع مــي شـد بـه پـرواز  
ادامه دادم تا وضعيت منطقه را از باال مورد بررسي قرار دهم . 

ــه گوسـفند رسـيديم .گلـه گوسـفند روي ارتفاعـات  به هنگام پرواز به يك گل
ــدم . احسـاس كـردم  جلوي ما درحال حركت بود . به نحوه حركت گله مشكوك ش
افرادي به طور غير عادي داخل گله هستند. با پرواز بر روي گله گوســفند ، آنـها رم 
كردند. در همين هنگام متوجه شدم تعداد ٦ الي٧ نفر داخل گله هستند كه دو سه 
ــي تواننـد  نفرشان روي زمين دراز كشيده بودند به اين معنا كه مريض هستند و نم
ــا هميشـه  حركت كنند. اگر چه آنها هيچ كدام اسلحه نداشتند ولي تيمهاي آتش م
آماده بودند تا در اسرع وقت خودشان را به منطقه برسانند ، عالوه برآن ، ما هميشه 
در بالگرد اسلحه سبك داشتيم تا در مواقع ضروري از آن استفاده كنيم . به سـرعت 
همان جا به زمين نشستيم و تعدادي از آنها را دستگير كرديم و بــه داخـل بـالگرد 
آورديم ، اما دو نفر فرار كردند . دنبال آن دو نفر هم رفتيم . يكي از آنها از البه الي 
ــاالي يـك  درختان فرار كرد كه موفق به دستگيري اش نشديم ، ولي ديگري رفت ب
درخت . فكر مي كرد كه اگر باالي درخت برود او را نمي بينيم . مــا هـم آمديـم  و 
بالگرد را باالي درخت در حال پرواز ثابت نگه داشــتيم . پـس از مدتـي آن شـخص 
تعادل خود را از دست داد و از باالي درخت به روي زمين ســقوط كـرد و بالفاصلـه 
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ــان ادامـه  شروع به فرار نمود. پس از طي حدود ٥٠٠ متر به پرتگاهي رسيد كه امك
فرار  به جلو براي وي مقدور نبود ؛ لذا تصميم گرفت بــه عقـب مراجعـت كنـد.  در 

ــم :     اين لحظه بالگرد به او نزديك شد و روي سر وي قرارگرفت ، به كروچيف ١ گفت
« دست او را بگير و بكش باال.» بدين ترتيب  او را هم دستگيركرديم . حدود شــش 
نفر شدند. آنها را برديم به پادگان سردشت و اطالعاتي را هــم كـه بـه دسـت آورده 
ــت را هـم بـراي ايشـان شـرح دادم و گفتـم :  بوديم به شهيد چمران داديم . وضعي
«گروه شناسايي همان جا پياده شدند ، ضمن اينكه صداي تيراندازي هم از گوشه و 
ــي آن لحظـه اي كـه مـا بـه پـرواز درآمديـم صـداي  كنار به گوش مي رسيد . حت

تيراندازي مي آمد. » 
 

بازگشت به منطقه 
پس از اينكه اطالعات را در اختيار شهيد چمــران قـرار دادم بـا يـك فرونـد بـالگرد 
«جت رنجر» ٢ به منطقه بازگشتيم . در اين پرواز ، « ستوانيار جهاني » خلبان رزرو 
بود ، و كمك خلبان « ستوانيار عباس زاده »  بـود. در هميـن حـال كـه بـه سـوي 
منطقه پرواز مي كرديم از طريق راديوي ارتباطي اطالع يافتيم كــه تعـداد ٦ فرونـد 
ــبري » ٣ بـه عنـوان اسـكورت  بـه فاصلـه ١٥  بالگرد ترابري با دو فروند « بالگرد ك

دقيقه بعد از پرواز ما ، وارد منطقه خواهند شد . 

                                                           
١. كروچيف عبارت است از يك متخصص فني كه بالگرد تحويل وي مي باشد و دركليه پروازها 

در بالگرد هجومي ، نفر بر و شناسايي شركت مي نمايد . 
٢. بالگرد AB  -206  ساخت كارخانه آكوستاي ايتاليا و بل آمريكا كه مجهز به يك موتور توربيني 
ــوارد اضطـراري بـه منظـور رسـكيو  بوده و براي شناسايي ، ارتباط ، فرماندهي و كنترل و يا در م

(نجات از سانحه ) از آن استفاده مي شود. 
٣. بالگرد  AH – 1  ساخت كارخانه بل آمريكا، وسيله اي است تــك ور، مجـهز بـه تـوپ ٢٠ م م  

راكت ٧٥/٢  اينچي ، موشك تاو و ساير تجهيزات برحسب نياز ، خدمــه آن فقـط دو نفـر خلبـان    
است. 
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بالگرد حامل شهيد چمــران اّوليـن بـالگردي بـود ، كـه در منطقـه بـه زميـن 
نشست. در همين موقع آتش سنگيني بر روي بالگرد گشوده شد. گرد و خاكي كــه 

بر اثر اصابت گلوله ها در اطراف « شهيد چمران »  به هوا بر مي خاست بــه وضـوح  
ــدود ٥٠٠ مـتر از يكديـگر بـر  ديده مي شد . بقيه بالگردها هم هركدام به فاصله ح
روي ارتفاع به زمين نشستند تا نيروي خود را پياده كنند. همزمان ما نــيز بـر روي 
ــم  منطقه پرواز مي كرديم و تالشم اين بود كه محل تيراندازي ضدانقالب را پيدا كن

و به بالگردهاي كبري اطالع بدهم تا آن محل را هدف قرار دهند . 
 

هدف قرارگرفتن بالگرد من  
ــي زديـم . درگيـري  نـيز بـا  آفتاب درحال غروب بود و ما مرتباً روي منطقه دور م
تيراندازي متقابل بر روي زمين ادامه داشت در هميــن هنـگام احسـاس كـردم كـه 
بالگرد درحال سقوط مي باشد. بالفاصله متوجه شدم كه خودم نيز زخمي شــده ام . 

نگاهي به خودم انداختم . خــون زيـادي از سـمت چـپ بدنـم جـاري بـود ، اّوليـن        
كلمه اي كه در آن لحظه بــي اختيـار بـر زبـانم جـاري شـد ايـن بـود كـه گفتـم :             

ــه همراهـانم  « يا ابوالفضل» . هرلحظه  بالگرد  به كوه نزديكتر مي شد. وضعيت بقي
ــم  و بـا دسـت  كه دو نفر بودند نامطلوب بود. در همين موقع با پا فرمان ها را گرفت
ــالت بحرانـي خـودش  راست كلكتيو ١ « Collective» را باال كشيدم . بالگرد از آن ح
بيرون آمد. بــا راديـو تمـاس گرفتـم  و بـه سـاير خلبانـها اطـالع دادم كـه : « مـا 
ــت .»  تيرخورديم  ولي مسئله اي نيست . نگران نباشيد ، ما بر مي گرديم به سردش

ــه رسـيديم   آن گاه آرام به سمت سردشت به پرواز خود ادامه داديم . به سردشت ك
ــن از قسـمت  براي فرود خيلي مشكل داشتيم چون ستوانيار جهاني خلبان همراه م
ــاهده  گردن تيرخورده بود و سرنشين ديگر بالگرد كه پشت سر ما نشسته بود با مش

                                                           
١. يكي از فرمانهاي نصب شده در بالگرد جت رنجر كه خلبان به وسيله دست چپ  ارتفاع را با 

آن تنظيم مي كند . 



عمليات شيندرا  ٤٦

ــادگان  بـه زميـن  وضعيت ما حالش به هم خورده بود. هر طوري بود بالگرد را در پ
نشاندم . يكي از فرماندهان جلو آمد تا زير بغل مرا بگيرد و به من كمك كند كه بـه 
او اجازه ندادم وگفتم : « روحيه ساير خلبانها پايين مي آيد. » ديگر آفتاب  درحــال 
ــه بيمارسـتان برسـانند ، بـا  غروب بود . تصميم گرفتند ما را به وسيله  آمبوالنس ب
وجود آن كه اصراركردم وگفتم الزم نيست مرا به بيمارستان ببريد ، كسي به حرفم 

توجهي نكرد و گفتند : « خونريزي زياد است . بايد به سرعت شما را به بيمارســتان   
برسانيم . » سرانجام مرا به بيمارستان انتقال دادند . 

 
بستري شدن در بيمارستان  

زخم بازو وكتــف چپـم ١٠ الـي ١٥ سـانتيمتر بـود . دكـتر بـراي عمـل جراحـي و 
برداشتن سوختگي هاي مسيرگلوله و بخيه و پانسمان زخم ، تصميم به بيهوشــي ام 
ــه او اجـازه  گرفت كه به انگيزه آلوده بودن محيط بيمارستان به عوامل ضد انقالب ب
بيهوشي ندادم و گفتم همان طور كارش را انجام دهد. روي تخت عمل نشسته بودم 
كه پزشك كارش را آغاز كرد. درحالي كه اطراف زخم را مي تراشيد از وضعيت مــن 
و از اينكه دردي را احساس نمي كنم ، تعجب كرده بود و من هم واقعــاً بـا عنـايت 

الهي دردي را احساس نمي كردم . 
حدود ساعت ٧ بعدازظهر متوجه شدم كه بالفاصلـه پـس از بـازگشـت مـا بـه 
سردشت، عمليات تمام مي شود و بحران هم فروكش مي كند. بالگردها نيز به محل 
استقرار خود باز مي گردند درحالي كه نمي دانستند تيمــي را كـه بـه سـرپرسـتي 
ــاده  جناب سروان علي صياد شيرازي در ارتفاعات منطقه عملياتي شرق سردشت پي

كرده بودم  همانجا مانده اند و كسي براي بازگرداندن آنها اقدامي نكرده است ! 
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اقدامات ايمني در بيمارستان  
به انگيزه آلوده بودن منطقه و شهر به ضدانقالب و حساسيتي كه ضد انقالب نسبت 
ــتان وجـود داشـت .  به خلبان و بويژه نسبت به من داشتند ، خطر حمله به بيمارس
بنابراين  « ستوان ايرج رستمي » كه مسئول امنيت شهر بــود، يـك دسـته سـرباز 

براي برقراري امنيت به بيمارستان اعزام كرده بود. پــس از انجـام كارهـاي پزشـكي  
ــل جراحـي بـه  مرا به اتاق مراقبت پزشكي  انتقال دادند وخلبان جهاني را براي عم

اتاق عمل بردند . 
در آن شب در چند مرحله بيمارســتان مـورد حملـه تـير مسـتقيم و منحنـي 
ــه بـودم .  (خمپاره) ضد انقالب قرارگرفت ، من پس از انتقال به اتاق ، به خواب رفت
پس از چند ساعت از صداي گلوله بيدار شدم ، باالي سر خود دو نفــر از رزمنـدگان 
را ديدم ؛ يكي از آنها « حسن شاه حسيني » بود ، از او پرســيدم چـه خـبر؟ گفـت 
چيزي نيست به طرف پنجره نگاه كردم ، ديدم يك كاميون نظامي را پشت پنجــره 

قرار داده اند كه گلوله و يا تركش خمپاره هاي دشمن به داخل اتاق اصابت نكند. 
از شاه حسيني پرسيدم آيا گروه صياد ســالم بـرگشـتند؟ گفـت : همـه سـالم 
ــن بـه بيمارسـتان ، همـگي بـه  هستند ، شما نگران نباشيد. به او گفتم با آوردن م

زحمت افتاده ايد . حسن مرا بوسيد وگفت خدا را شكر كه سالم هستيد . 
 

خروج از بيمارستان  
با شاه حسيني مشورت نمودم و ساعت ٥ و٣٠ دقيقه به شكل پنهاني با يــك جيـپ 
نظامي از بيمارستان خارج و وارد پادگان شديم . دكتر چمــران درحـال  قـدم زدن 
ــد و مـرا در آغـوش  بود ؛ بامشاهده ما بسيارخوشحال شد و با شتاب به سمت ما آم
ــاق عمليـات فرمـاندهي رفتيـم و ديـدم كـه  گرفت و خدا را شكر نمود . با هم به ات
تيمسار فالحي روي تخت خوابيده و وضعيت عادي ندارد. با توضيــح  دكـترچمـران 
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ــاده نزديـك سردشـت  متوجه شدم كه ايشان نيز همراه با « تيمسار آذري »  در ج
بوده كه خودرو ، مورد اصابت آر پي جي ضد انقالب قرار گرفته است . 

ــيد. شـهيد فالحـي     تيمسار فالحي از ديدن من بسيارخوشحال شد و مرا بوس
ــي انجـام شـد و تعـدادي از افـراد         خطاب به من فرمود : استاد عابدي! عمليات خوب

ضد انقالب كشته و اسير شدند .  
دكتر چمران نيز گفتند : گروهي كه جا مانده بود نيمه شب وارد پاسگاه كلتــه 

ــود بـا بـالگرد مـي روم و آنـها را     شدند و همگي سالم  هستند ؛ كمي هوا روشن ش
مي آورم . تا آن موقع خلبان جهاني را هم به پادگان انتقال خواهند داد .  

ــالگرد بـه طـرف  حدود ساعت ٧ صبح من و شهيد فالحي و خلبان جهاني با ب
سنندج پرواز نموديم . از سنندج نيز با يك هواپيماي توربو كماندو به تهران عزيمت 
ــي از مقامـات نظـامي ، بـا يـك  نموديم  و در فرودگاه مهرآباد ضمن استقبال جمع
فروند بالگرد٢١٤ به بيمارستان خــانواده انتقـال و تحـت عمـل جراحـي و اقدامـات 

پزشكي قرار گرفتيم .  
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حضور در پادگان سردشت  
در حدود اواسط سال ١٣٥٨ برحسب ارتباطاتي كه با شهيد بزرگوار  دكــتر چمـران 
پيدا كرده بودم ، مطلع شدم كه او قصد رفتن به منطقه كردستان را دارد . قرار بــود 
ــدار بـه شـهادت  در اين مأموريت ، آن واقعه اي را كه در آن تعدادي از برادران پاس
رسيده بودند از نزديك مورد بررسي قرار دهد . به اتفاق هيــأت همراهـش ابتـدا بـه 
ــه سردشـت رسـيديم و در پـادگان ايـن شـهر  سنندج و از آنجا به بانه و سرانجام ب
مستقر شديم . پس از برنامه ريزي هاي الزم اين گونه عنوان شد كــه ضـد انقـالب 
انبار مهماتي را براي خود در منطقه اي بنام « شيندرا» درست كرده است كــه ايـن 
ــن بـرود . قـرار شـد گروهـي  انبار بايستي مورد شناسايي قرار بگيرد و بعد هم از بي

انتخاب شوند و بايك فروند بالگرد به محل اعزام گردند. 
ــالم آمـادگي كـردم.  من نيز از جمله كساني بودم كه براي رفتن با آن گروه اع
بالگرد آماده پرواز شد و بالفاصله سوار شديم . در همين موقع مشاهده كــردم يكـي 
ــد و بالفاصلـه  از برادران ارتشي كه درآن موقع درجه سرواني داشت داخل بالگرد ش

بالگرد به پرواز درآمد . 
 

پياده شدن درمنطقه شيندرا 
ــر روي منطقـه زد و سـپس در  همين كه به منطقه شيندرا رسيديم خلبان دوري ب
ــن بنشـيند در فاصلـه بسـيار  يك نقطه مناسب فرود آمد اما بدون اين كه روي زمي
ــا هـم از  نزديكي از زمين بالگرد را نگه داشت و اعالم كرد كه همگي پايين بروند. م
بالگرد پايين پريديم تا منطقه را مورد شناسايي قرار دهيم . به محض اين كه پيــاده 



عمليات شيندرا  ٥٢

ــتايي كـه در  شديم « جناب سروان علي صياد شيرازي » به طرف دو سه خانه روس
آن حوالي قرار داشت رفت . يك پيرمرد و يــك پـيرزن بـه همـراه پسـر بچـه اي از 
ــؤاالتي كـرد در هميـن  داخل يكي از خانه ها بيرون آمدند . جناب سروان از آنها س
موقع صداي شليك گلوله اي به گوش رسيد . گلولــه صفيركشـان از كنـار گوش او 
ــه افتـاده  عبور كرد . اين حادثه خبر از يك درگيري مي داد و احتمال اين كه در تل
باشيم وجود داشت . بالگرد بالفاصله پس از پياده كردن اوج گرفت و از آنجا رفت تا 
ــاهده كرديـم  بقيه را به منطقه بياورد . تيراندازي شدت گرفت . در همين موقع مش
كه شهيد چمران هم به اتفاق گروهي ديگر از برادران با چند فروند بالگرد به منطقه 
ــه جنـاح درگيـري بـا  آمدند و در يال روبروي ما پياده شدند . بدين ترتيب از دو س
ضدانقالب شروع شد . هنوز نيم ساعتي از درگيري با ضد انقالب نگذشــته بـود كـه 
مشاهده كرديم يك فروند بالگرد جت رنجـر پـس از اينكـه يكـي دوبـار در آسـمان 
ــان تعـادلش را از دسـت داد . ايـن بـالگرد را سـتوان عـابدي و  منطقه دور زد ناگه

ــد ، كـه از خلبانـهاي خـوب هوانـيروز محسـوب     ستوانيار جهاني ١ هدايت مي كردن
ــالگرد دقيقـاً برايمـان روشـن نبـود ولـي ظـاهرًا  مي شدند . علت نا متعادل شدن ب
ــه بسـته بودنـد .  وضعيت آن بحراني به نظر مي رسيد . گويا بالگرد را به رگبار گلول
بعدها معلوم شد خلبانهاي بالگرد تير خورده بودند و به بالگرد هم آسيب رسيده بود 
ــالتي  . بالگرد با همان حالت نامتعادل نزديك بود به سينه كوه اصابت كند و ما با ح
ــوه برخـورد كنـد و منفجـر شـود . در  نگران هر لحظه منتظر بوديم كه بالگرد به ك
آخرين لحظه همين كه بالگرد نزديك كوه رسيد يكدفعه متوجه شــديم كـه دوبـاره 
بالگرد حالت اصلي خودش را به دست آورد و به سرعت خودش را كشيد باال و رفت 
و پس از آن دو سه فروند بالگرد كبري وارد منطقه شدند و اقدام به كوبيدن مواضع 

ضد انقالب كردند . 

                                                           
١. بختيار جهاني شليلوند 
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پس از اين كه بالگرد هاي كبري منطقه را كوبيدند ، بار ديگر بالگردهاي ٢١٤ 
آمدند و به سمت نيروهاي شهيد چمران رفتند . بالفاصله همه آنها را سوار كردند و 
ــا بيـايند و  به پرواز درآمدند . ما همچنان منتظر مانديم تا شايد بالگردها به طرف م

ما را هم سوار كنند و با خود ببرند  اما متأسفانه نيــامدند . هـوا هـم رو بـه تـاريكي   
مي رفت . در آخرين لحظات تنها صداي بالگرد ها را مي شنيديم كه به سمت شهر 

بانه در حال پرواز بودند و اين بدان معنا بــود كـه شـب را مـي بايسـتي در همانجـا    
مي مانديم كه احتمال اسارت يا شهادت وجود داشت .  

 
اعالن فرماندهي توسط سروان علي صياد شيرازي 

ــه كـس جـز خـدا نـااميد شـده بوديـم . در هميـن هنـگام         ديگر از همه چيز و هم
جناب سروان علي صياد شيرازي از جا برخاست و خودش را به جمع حاضر معرفــي 
ــالبي را بـراي همـه  كرد . آن گاه درباره تخصص و دوره هايي كه طي كرده بود مط

ــم اعـالم كـرد   بيان كرد . سخنان او اطمينان خاصي را به دلهايمان بخشيد . بعد ه
ــما هسـتم . » بديـن ترتيـب مـا صـاحب  كه : « از اين لحظه به بعد من فرمانده ش
ــت در آن شـرايط چگونـه بـايد مـا را از آن  فرمانده شديم ، فرماندهي كه مي دانس
مهلكه نجات بدهد . فرمانده ابتــدا بـه تشـريح وضعيـت منطقـه پرداخـت و سـپس 
ــاه در اختيارمـان قـرار  شرايط مختلف را توضيح داد . اطالعاتي كه در آن مدت كوت
داد بسيار با ارزش و با اهميت بود . آن گاه همه ما را به طــرف بـاالي كـوه هدايـت 
كرد . همين كه به نقطه مناسبي رسيديم به ما گفت كه بايد « تأمين دايـره وار » ١ 

بگيريم تا دشمن نتواند به ما نزديك بشود . بعــد هـم گفـت : « هميـن طـور صـبر    
ــه  مي كنيم تا ببينيم ان شاء اهللا چه كار بايد بكنيم، او براي اينكه قوت قلبي به هم

                                                           
١. اگر سمت حمله ، دستبرد يا نفوذ دشــمن بـراي يـك نـيرو نامشـخص باشـد ،آن نـيرو بـراي 
ــهات مختلـف (٣٦٠ درجـه) و بـه صـورت  جلوگيري از غافلگير شدن ، افراد رزمنده خود را در ج

دايره اي براي دفاع آرايش مي دهد .  
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ــليم نمـي شـويم ؛  ما بدهد ادامه داد : « ما تا آخرين فشنگهايمان مي جنگيم و تس
چون اگر تسليم شويم آنها ما را مي كشند و يا اين كه شكنجه مي كنند . »  

هوا ديگر تاريك شده بود و تا آن وقت كار خاصي انجام نداده بوديم تا اين كـه 
جناب سروان علي صياد شيرازي اعالم كرد :« برادرها ! ما بايد هرچه ســريعتر ايـن 
ــا را بـه وضـوح در سـينه كـش كوهـها  منطقه را ترك كنيم ؛ چون نور چراغ قوه ه
مشاهده مي كنم . گويا دارند به هم عالمت مي دهند . اگر همين جا بمانيم ممكــن 
است در دام آنها گرفتار شويم .» بعد هم مطالب ديگري را درباره چگونگي خروج از 
آن مهلكه بيان كرد كه خيلي مهم بود . در اين بين متوجه شــديم كـه در قسـمت 
راست ما يك رودخانه قرار دارد و صداي آب باعث مي شــود تـا مـا نتوانيـم صـداي 
ــه آن محـل را تـرك كنيـم و از رودخانـه  حركت دشمن را بشنويم پس الزم شد ك

بگذريم و خودمان را به آن طرف برسانيم .  
 

 نجات از مهلكه 
ــهر سردشـت بـاال كشـيديم ، بـراي مـا  از اّولين ارتفاعي كه خودمان را به سمت ش
ــرده ايـم . هميـن  اميدواري پيدا شد . اميد اين كه تقريباً از آن مهلكه نجات پيدا ك
كه چراغهاي شهر سردشت را از آن فاصله مشاهده كرديــم بـه طـرف شـهر بـه راه 
افتاديم . در آن شرايط وجــود يـك فرمـانده خـوب توانسـت راهگشـاي بسـياري از 
مشكالت ما باشد . ما كه اّولين مأموريت خودمان را انجام مي داديم و نسبت بــه آن 
ــان  محيط ناآشنا بوديم از اينكه يك نفر درميان ما هست و مي تواند راه را به ما نش
بدهد و مسير را براي ما مشخص كند و ما را به سالمت به مقصــد برسـاند بـا تمـام 

وجود خوشحال بوديم .  
از آنجا حركت كرديم و رفتيم به طرف پاسگاهي كه در نزديكي پــل آهنـي 
قرار داشت . اين پل، امروز هم به اسم « پل آهني » معـروف اسـت . در آن پاسـگاه 
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برادران ژاندارمري مستقر بودند كه هر شب هم به آنها حمله مي شد . آنــها انتظـار 
ورود ما را نداشتند و لذا به محض اين كه متوجه ما شدند ايست دادند .  

 
ايثار و فداكاري در شرايط حساس 

در آن شرايط ما فقط يك نفر را ميخواستيم كه از خودش فداكاري نشــان بدهـد و 
ــا بـه كسـاني كـه داخـل  با به خطر انداختن جان خويش، جان بقيه را حفظ كند ت
ــها را  پاسگاه هستند بفهماند كه خودي هستيم و دشمن نيستيم و قصد حمله به آن
نداريم . در حالي كه ديگر فاصله چنداني با پاسگاه نداشــتيم ، جنـاب سـروان علـي 
صياد شيرازي اعالم كرد : « شما در يال اين تپه كه مشرف به پاسگاه هست موضــع 
ــن  بگيريد . من به تنهايي مي روم به طرف پاسگاه و خودم را معرفي مي كنم . همي
كه فرمانده از يال تپه سرازير شد من همان وقت شخصاً به اين نتيجــه رسـيدم كـه 
چرا زماني كه ضد انقالب تالش مي كرد تا اين گونه در جامعه عنوان كند كه ارتش 
ــد : « ارتـش بـايد بـه  بايستي منحل شود ولي امام بزرگوار با قاطعيت اعالم فرمودن
قوت خود باقي بماند .» به اين ترتيب يك سرباز از جان گذشــته اسـالم داوطلبانـه 
حاضر شد تا خودش را فداي هشت نفر ديگر بكند . هنوز سروان علي صياد شيرازي 
چند قدمي از ما دور نشده بود كه ناگهان يك گلوله « خمپاره منور » ١ باالي سرما 
روشن شد و همزمان تيربار پاسگاه به طرف ما شروع به تــير انـدازي كـرد . پـس از 
ــه هـوا پرتـاب  مدت كوتاهي تيراندازي قطع شد. دوباره يك گلوله خمپاره منور را ب
ــه زميـن افتـاد . خوشـبختانه در ايـن  كردند ؛ اما روشن نشد وگلوله در كنار من ب
ــاند و بـه  مدت جناب سروان علي صياد شيرازي موفق شد خودش را به پاسگاه برس

                                                           
ــور ، حـاوي مـاده شـيميايي مخصوصـي اسـت كـه هنـگام اشـتعال در هـوا ، نـور               ١. خمپاره من

ــر فـرود  فوق العاده اي ايجاد مي كند . توسط چتري از پارچه مخصوص در باالي منطقه مورد نظ
مي آيد و بخش وسيعي از زمين را در رزم  شبانه روشن و مشخص مي سازد. از اين خمپاره براي 

اعالم خبر برابر قرار قبلي نيز استفاده شود  . 
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آن برادران بفهماند كه ما خودي هســتيم . بديـن ترتيـب همـگي بـه سـالمت وارد 
ــاز شـكر بـه  پاسگاه شديم . حدود ساعت ٢٣و٣٠ دقيقه بود كه در داخل پاسگاه نم
جاي آورديم و شب را همان جا به صبح رسانديم . صبح روز بعد شــهيد چمـران بـا 
بالگرد به پاسگاه آمد و همه برادران را يكايك در آغوش گرفت و بوســيد و دقـايقي 

بعد همه با هم به سردشت بازگشتيم .    
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بخش پنجم 
تجزيه و تحليل عمليات 



عمليات شيندرا  ٥٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

مشكالت عمليات 
مأموريتي كه شرح آن بيان شد  در شرايطي انجام شــده كـه مشـكالت و معضـالت 

زيادي از جمله موارد زير وجود داشته است : 
الف . نبودن طرح پيش بيني شده 

ب . عدم شناخت وضعيت منطقه ( دشمن و زمين ) 
ج . نبودن سازمان رزم منظم و منطقي 

د . نداشتن وسايل ارتباطي  
هـ . مشخص نبودن يگان پشتيباني كننده 

ـــده از يكديــگر و نحــوه اجــراي عمليــات                    و . عـدم شـناخت پرسـنل اجـرا كنن
ــأموريت بـه صـورت داوطلـب از پرسـنل شـركت  (نهايتاً سازمان رزم پس از ابالغ م

كننده شكل گرفته است . )  
 

 نكات برجسته عمليات 
 علي رغم معضالت قيد شده ، فرمانده عمليات توانسته اســت بـا هدايـت صحيـح و 
ــالب و  عمل به موقع و ساير نقاط برجسته موفقيت الزم را كسب نموده و بر ضد انق
شرايط نامساعد فائق آيد . در چنين وضعيتي نقشــهاي شـاخص و بـارز فرمـانده در 

صحنه عمليات عبارتند از :  
  الف . سازماندهي به موقع پرسنل  

   ب . تصميم گيري به موقع 
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ــن خطـر و بـهره گيـري از تجـارب  ج . الگو و سرمشق بودن براي پرسنل با پذيرفت
آموزشي . 

 د . خونسردي فرمانده در شرايط بحراني  
هـ . نقش توكل به خداوند و اعتماد و ايمان به ائمه اطـهار (عليـهم السـالم) ، در جـهت 

اجراي وظايف شرعي كه مشخص كننده نحوه انجام مأموريت شده است . 
ــه پرسـنل   و.  بهره گيري به موقع از نكات آموزشي جنگهاي چريكي و تعميم آن ب

جمعي با توجه به موقعيت منطقه اي و زماني .  
 

 نتايج عمليات 
ــه ضـد انقـالب در پاكسـازي  اين عمليات مبنايي براي انجام عملياتهاي ديگر برعلي
منطقه شد. به طوري كه در مدت ١٧ روز بعدي ٩ عمليات موفق انجــام  گرديـده و 
تسلط ، قدرت و توانمندي نظام جمهوري اسالمي ايران را در منطقه در نظر اهــالي 

به اثبات رسانيد .  
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مقدمه  
ــكافي دقيـق و تجزيـه و  چنانچه هر حادثه اي اعم از كوچك و بزرگ مورد كالبد ش
تحليل الزم قرارگيرد ، مي تــوان درسـهاي الزم را بـراي انتقـال بـه آينـدگان از آن 

برگرفت .  
عمليات شيندرا از اّولين عملياتهاي اجرا شده در منطقه كردســتان مـي باشـد 
كه يك فرد نظامي با يك گروه كوچك به منطقه اي از دشمن وارد شده و به خوبي 

وظايف خود را انجام داده است . 
اين مأموريت داراي نكات مثبت فراواني است كه هــر كـدام از آن نكـات مـي 
تواند راهنماي آموزشي بسيار مهمي براي آيندگان باشــد . همچنيـن ايـن عمليـات 

داراي بعضي نكات منفي بارزي نيز مي باشدكه الزم است مورد توجه قرار گيرد. 
ــم كتـاب بـراي تسـهيل در  عالوه بر تجزيه و تحليل انجام شده در بخش پنج
بهره برداري آموزشي در رده هاي پايين تر كه بتواند بــراي آنـان مفيـد باشـد الزم 
است نكات آموزشي آن شكافته شود و مطالب را به صورت شفاف تري بيان نمود تا 
كساني كه در آينده طرح ريزي و اجراي چنين عملياتي را برعهده دارنــد بتواننـد از 

آن استفاده كنند و آن را راهنماي عمل خود قرار دهند .  
 

ويژگيهاي آموزنده و مثبت عمليات شيندرا  
در اين عمليات صرف نظر از طراحي و چگونگي ابالغ مأموريت كه ارتباطي با اجراي 
ــروان علـي صيـاد شـيرازي از چگونـگي  عمليات ندارد ؛ موضوع را پس از آگاهي س
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مأموريت توسط خلبان عابدي بررسي كرده و نكــات آموزنـده آن را مـورد مالحظـه 
قرار مي دهيم .  

همان طوري كه از متن خاطرات برمي آيد اعضا گروه گشتي شناسايي به طور 
اتفاقي انتخاب شده و هيچ كدام از يكديگر شــناخت الزم را نداشـته انـد . بـا اعـالم 
مأموريت توسط خلبان ( ستوان عابدي ) و درخواست داوطلب ، سروان علــي صيـاد 
شيرازي و تعدادي ديگر كه در محل حضور داشتند اعالم آمادگي مــي كننـد . ايـن 
تعداد هيچ كدام از يك واحد سازماني نبوده و هيچ گونه ارتباط سازماني مشــخصي 
با يكديگر نداشته اند . سؤال اين است كه چه چيزي باعث اعالم آمادگي آنان جهت 
اجراي مأموريت شده است ، در حالي كه هيچ كدام شناختي از يكديگر نداشته و يا 
ــت . پاسـخ  شخص اعالم كننده مأموريت هيچ گونه سمتي نسبت به آنها نداشته اس

آن را  مي توان در ويژگيهاي زير جستجو نمود :  
 ١.  ايمان 

ــي موجـب مـي شـود ،  ايماني كه در آن لحظه و در آن مكان و در آن شرايط بحران
ــروان علـي  آنان احساس تكليف نمايند و آماده براي رفتن به سوي خطر گردند . س
صياد شيرازي در ابتدا به عنوان فرمــانده گروه تعييـن  نمـي شـود ، ولـي در طـول 
عمليات باز هم احساس تكليف كه نشان از ايمان واالي وي دارد او را وادار به اعـالم 
ــه گروهـي  فرماندهي نسبت به سايرين مي كند درچنين شرايطي اعالم فرماندهي ب
ناشناخته با چنان مهارت و ظرافتي توسط وي عملي مــي گردد كـه مـورد پذيـرش 
ديگران قرار مي گيرد . و اين كار را سروان علي صياد شــيرازي بـه بـهترين وجـهي 
ــوذ كـالم و  انجام داده است . از آن لحظه به بعد همراهان تحت تأثير شخصيت ، نف

دانش وي قرار گرفته و رهبري وي را قبول مي نمايند .  
في الواقع رهبري از نوع « كاريزماتيك » درآن وضعيت به وجود آمده اســت . 
اين گونه رهبري در صورتي مورد پذيرش قرار مي گيرد كه ايمان رهبر به درجه اي 

از اعتال رسيده باشد و همه چيز را تحت الشعاع خود قــرار دهـد . نمونـه بـزرگ آن  
پذيرش رهبري امام خميني (ره) توسط ملت بزرگ ايــران و نمونـه كـوچـك آن در 
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پذيرش شهيد سپهبد علي صياد شيرازي توسط پرســنل ارتـش جمـهوري اسـالمي 
ايران تجلي يافت . الزم به توضيح است شهيد سپهبد علي صياد شيرازي در مراحل 
ــرد  بعد كه در سمتهاي باالتر قرار گرفت ويژگي رهبري كاريزماتيك خود را حفظ ك
ــرايط بحرانـي  و از همين ويژگي در جهت بهره گيري از كليه نيروهاي انساني در ش
بعد از انقالب در ارتش جمهوري اسالمي ايران استفاده كرد و پيروزيهاي بــزرگي را 

در جنگ ٨ ساله موجب گرديد .  
اگر به تمامي فعاليتهاي شهيد سپهبد صياد شيرازي دقــت نمـاييم ، مالحظـه 
خواهد شد كه كليه ابعاد شخصيتي و روانشناختي وي در كليه فعاليتــهاي رزمـي ، 
آموزشي ، فرهنگي ، اجتماعي و غيره بر بستري بنياد گذاشته شده بود كه آن بستر 
را نمي توان چيزي جز ايمان دانست . ايمان وي ، به او اعتماد به نفـس الزم را داده 
بود تا بتواند هر لحظه آمادگي پذيرش مأموريت در هر رده اي را داشته باشــد و بـه 

خوبي نيز از عهده انجام آن برآيد .  
بنابر اين عامل اصلي كه بر كليه ويژگيهاي يك شخص اثر دارد ايمان است كه 
الزم است در تحكيم و تقويت آن به دور از هرگونه ريا و تظاهر اقدام نمــود.  فـردي 
ــوا  كه ايمان در جوهره وجودش رخنه كرده باشد ، به دنبال خود سازي است ، او تق
پيشه كرده و از ماديات پرهيز مي كند و همگان شاهد اين عنصر مهم در وجود اين 

شهيد بزرگوار و سرافراز در تمامي مدت ٨ سال دفاع مقدس بوده ايم .  
ايمان شهيد علي صياد شيرازي چيزي نبوده كه يكباره در او ايجاد شده باشد، 
بلكه اين ايمان از كانون خانواده و از جواني در وي وجود داشــته و در حـال تقويـت 
ــها تبلـور يافتـه و در  بوده است . ايمان وي بعد از پيروزي انقالب و اين گونه عمليات
ــاد شـيرازي  از  خدمت ملّتي بزرگ قرار گرفته است . مسلماً شهيد سپهبد علي صي
جواني با ايمــان راسـخ بـه خـود سـازي فكـري و جسـمي پرداختـه اسـت و كليـه 
ــرايط زمـان و مكـان  تحصيالت و آموزشهاي نظامي را با مهارت فرا گرفته است . ش
ــه  قبل از انقالب موجب نشده در شغلي كه انتخاب كرده از فراگيري دانش مربوط ب
آن كوتاهي نمايد . او اطمينان داشت كه در صورت مجهز شــدن بـه ابـزار دانـش ، 
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روزي مي تواند از آن در جهت خير و صالح استفاده نمــايد . همـان طـوري كـه در 
ــهد و ايمـان  عمليات گشتي شناسايي ، اين دانش و مهارت و تخصص در خدمت تع
ــول  وي قرار گرفت و توانست با موفقيت از بوته آزمايش بيرون آيد . همچنين در ط

سالهاي دفاع مقــدس همـگان شـاهد عملكـرد مثبـت وي دربـاره انجـام وظـايفش          
بوده ايم .  
٢. توكل    

شهيد سپهبد علي صياد شيرازي همواره در هر امري توكل به خداوند متعال داشت. 
ــت و  چنانچه در امري نمي توانست تصميم گيري نمايد ، فورًا با توكل به ذات احدي
توسل به آقا امام زمان (عج) دچار يك حالت عرفاني شــده و راه حـل موضـوع را در 

چنين حالتي پيدا مي كرد .  
ــود پـي  مـي بـرد ،  در اين عمليات نيز به هنگامي كه به غلط بودن دستور خ
براي چاره جويي به حالت توسل در آمده و راه حل مطلوبــي را بـراي طـرح ريـزي 

عمليات به دست مي آورد .  
٣.  اعتماد به نفس 

بديهي است فردي كه از ايمان باال و آموزش الزم برخوردار باشد و ارتبــاط معنـوي 
خود را با ابزار توسل برقرار نمايد ، داراي اعتماد به نفس الزم بــراي انجـام وظـايف 

محوله مي باشد . 
او با فراگيري هرآنچه براي انجام وظيفه شغلي نياز داشــت ، خـود را بـه ابـزار 
الزم تجهيز نمود و آن چنان آموزشها در جوهره وجودي وي نقــش بسـته بـود كـه 

همواره از اعتماد به نفس الزم برخوردار بود .  
 ٤.  استفاده از تخصص 

ــك فـرد تعليـم يافتـه نظـامي بـود و عـالوه بـر     شهيد سپهبد علي صياد شيرازي ي
آموزشهاي عمومي نظامي از آموزشهاي تخصصي الزم نيز برخوردار بود . اگر چه در 
اين عمليات او نياز به آموزشهاي تخصصي نظامي خود (رسته توپخانــه) پيـدا نكـرد 
ولي آموزشهاي عمومي  و دوره هاي ويژه مانند چتر بازي و تكاوري به او تواناييهاي 
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الزم را داده بود كه در آن شرايط سخت توانست عمليات نجات خــود و همرزمـانش 
را به خوبي طراحي و هدايت نمايد .  

ــايي  نكته ديگري كه الزم است مد نظر قرار گيرد ، عدم درگيري گشتي شناس
ــا دشـمن درگيـر شـده و  در موقع ورود نيروهاي اصلي به منطقه بود . اين نيروها ب
شروع به تبادل آتش نمودند .شهيد سپهبد علي صياد شيرازي در آن لحظــه ضمـن 
آنكه هيچ گونه اطالعاتي از ورود آن نيروها ندارد ولي تشخيص خودي بودن آنان را 
مي دهد ، مع هذا از آنجايي كه عدم درگيري گشتي شناســايي بـا دشـمن را يـك 
ــن امـر موجـب  اصل مي دانسته مبادرت به اجراي آتش ننموده است . احتماالً همي
ــامي  كشف نشدن محل آنها توسط دشمن شده است و يا دشمن تصور نموده كه تم

عناصر از جمله آنان توسط بالگرد از منطقه خارج شده اند .  
 ٥.  قابليت انعطاف 

اگر قابليت انعطاف را توانايي تغيير حالت از شرايط موجود به شرايط مطلوب بدانيم 
در اين عمليات شهيد سپهبد علي صياد شيرازي از چنين توانايي در حد مطلوب بر 

خوردار بوده است .  
در هر عمليات نظامي تغيير وضعيت به ميزان وســيعي بسـتگي بـه اطالعـاتي 
ــت كـه از فـرد يـا سـازمان  دارد كه به فرد مي رسد . اين عمليات الزاماً خبري نيس
ديگري واصل گردد ، بلكه مشاهدات فرد و يا حتي احساس او مي تواند خبري باشد 
ــرآورد  كه دريافت مي دارد. با دريافت اين اخبار فرد مرتباً بررسي وضعيت نموده و ب

ــد و پـس از نتيجـه گيـري مبـادرت بـه تصميـم گيـري        خود را در ذهن مي پروران
ــچ  مي نمايد . شهيد سپهبد علي صياد شيرازي در ضمن عمليات در حالي كه با هي
ــن ـ زمـان ـ دشـمن ) احسـاس  كس ارتباط نداشت ، با مشاهده اطراف خود ( زمي
ــد و تصميـم  خطر مي نمايد و سريعاً و با شهامت دستور قبلي خود را تغيير مي ده
ــرد  به خروج از منطقه خطر مي گيرد . چنين توانايي ، زماني حاصل مي گردد كه ف
از قدرت تفكر قوي و عميقي بر خوردار باشد . بنــابر ايـن بـراي دارا بـودن قـابليت 
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انعطاف بايستي به تقويت مباني فكري پرداخت تا فرد در شــرايط بحرانـي بتوانـد از 
اين نعمت الهي جهت بهتر انجام دادن وظايف خود بهره برداري نمايد .  

 
تداوم عمليات   

نكته قابل توجهي كه در اين كتاب وجود دارد ، انجام عمليات متوالي در منطقه بعد 
از عمليات شيندرا مي باشد . تعداد ٩ عمليات محدود در ١٧ روز يعنــي تقريبـاً هـر 

دو روز يك عمليات در منطقه انجام گرفتــه اسـت . تـداوم ايـن چنيـن عمليـاتي را    
مي توان به حضور حكومــت مركـزي در منطقـه اي نـا آرام در گوشـه اي از كشـور 
ــه آن هـم در آن  تعبير نمود . بنابراين ، اين حضور باالترين مقام حكومتي در منطق
ــات از بركـات بسـياري برخـوردار  شرايط خاص معنا پيدا مي كند . تداوم اين عملي
بوده و يكي از آن بركات شــكوفايي و تبلـور شـخصيت شـهيد سـپهبد علـي صيـاد 
شيرازي بود كه مشاراليه در ميدان عمل، آزمون خود را براي انجام خدمت بزرگ به 
كشور و ملت بزرگتر ايران با موفقيت پشت سر گذارد ، بدون آن كه بداند سرنوشت 
براي وي چه رغم زده است. از تداوم عمليات مي توان نتيجه گرفت كــه همـواره در 
ــال نـگه  ميدان عمل نبايستي حالت انفعالي داشت بلكه بايستي همواره صحنه را فع

داشت و نيروها را به كار گرفت .  
 

نارسايي عمليات   
ــن  هر چند اجراي عمليات گشتي شناسايي به نحو بسيار خوبي انجام پذيرفت ، ليك
طراحي و نتيجه گيري از آن نامشخص است . اين موضــوع مـي توانـد مـورد توجـه 
ــن دوره هـا  مراكز آموزش نظامي ، دوره هاي ويژه و آموزش يگاني قرار گيرد . در اي
ــاتيد قـرار  بايد طراحي و پيش بيني امكانات ، نظارت و نتيجه گيري مورد تأكيد اس
گيرد و تمامي رده ها به گونه اي آموزشها را فراگيرنــد كـه در همـه شـرايط كليـه 
ــاني و  جوانب كار را انديشه كنند. با اذعان به اينكه عمليات مذكور در آن شرايط زم
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مكاني به نحو مطلوبي انجام پذيرفت ليكـن در برداشـت آموزشـي از آن نكـات زيـر 
قابل مالحظه است :  

١. فقدان طرح ريزي  
ــام ، آن هـم در شـرايط بحرانـي بالفاصلـه  هيچ گاه نبايستي با دريافت يك خبر خ

تصميم به اعزام نيرو گرفت . 
٢. انتخاب نيروي مناسب براي انجام مأموريت  

ــرد مناسـب در رأس آن الزمـه مـأموريت   براي هر مأموريت سازماندهي مناسب و ف
مي باشد . بديهي است هرگونه انتخاب نامناسب ، مأموريت را دچار انحراف نموده و 

لطمات فراواني وارد مي نمايد .  
٣. عدم بر آورد و تأ مين نيازمنديها شامل موارد ذيل  

ــه ارتبـاطي پيـش بينـي نشـده و دسـتور كـار  الف. وسايل ارتباطي؛ هيچ گون
مخابراتي نيز تهيه نشده بود . 

ب. چگونگي پشتيباني؛ طــرح پشـتيباني بـراي مواقـع خطـر و نجـات گشـتي 
شناسايي تهيه نشده بود .  

ج. تجهيزات مورد نياز؛  افراد گشتي تجهيزات الزم را دريافت نكرده بودند . 
د. عدم توجيه؛  فرمانده گشتي نسبت به مأموريت زمين ، دشمن توجيه نشده 

بود .   
هـ . اسم شناسايي . يكي از ملزومات اعــزام گشـتي  (چنانچـه طرحـي وجـود 
ــروج  داشته باشد ) تعيين اسم عبور و شناسائي است كه نيروي گشتي در ورود و خ
از منطقه خودي به آن نياز دارد . كما اينكه در اين عمليات ، گشتي شناسايي پــس 
از خروج از منطقه خطر و در هنگام ورود به منطقه خودي با مشــكل مواجـه شـد و 

ــتي نبـود مشـكالت و خطرهـايي بـراي گشـتي بوجـود          چنانچه درايت فرمانده گش
مي آمد .  
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٤. انتخاب زمان نامناسب براي عمليات  
عالوه بر كليه مشكالت اشاره شده ، زمان اعزام گشتي بسيار نامناسب انتخاب شــده 
ــدن در منطقـه ، هنـوز  بود و همان طوري كه مالحظه شد ، گشتي پس از پياده ش
نسبت به منطقه توجيه نشده ، تاريكي شب فرا رسيده و مــأموريت اصلـي فرامـوش 

شد و ناچار ، عمليات تبديل به خروج از منطقه خطر گرديد . 
 

كاربري آموزشي 
اين عمليات مي تواند به عنوان يك مسئله گشتي شناسايي با اضافه كــردن مطـالب 
ــاعت در دوره هـاي دانشـكده افسـري ،  الزم توسط اساتيد طراحي و به مدت دو س
ــن واحدهـاي  دوره مقدماتي ، دوره هاي ويژه ( تكاور ـ نيروي مخصوص ) و همچني
رزمي مورد استفاده قرار گيرد . استاد كالس ابعــاد مختلـف را بـه بحـث گذاشـته و 
افراد كالس را وادار به تفكر نموده و نظرات خود را دركالس مطرح و بحث نمايند و 
در خاتمه استاد با توجه به آنچه عمالً اجرا شده و ساير اصول جمع بندي الزم را به 

عمل آورده و درسهاي برگرفته از اين عمليات را ياد آوري نمايد. 
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بخش هفتم 
عكسها ، نقشه ها و بريده جرايد
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