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 مقدمه

در آستتانه ستالگرد پیروزی انقالب شتکوهمند استالمی و در آستتانه چهل دومین ستال آن 

عظیم استالمی، حواد  و رویدادهای بزر  و سترنوشتت ستاز و نهضتت پرشتکوه و انقالب  

وقایع تلخ و شتیرین فراوانی در ذهن نستل اول انقالب نقش بستته و در ستینه تاریخ ثبت و 

های متکثر و متنوع استکبار جهانی و ایادی و مزدوران داخلی  جاودانه خواهد ماند. توطئه

ر توطئه خلق بلوچ در شترق، خلق عرب  آن، از همان روزهای آغازین پیروزی انقالب، نظی

در جنوب، خلق ترکمن در شتتمال و خلق کرد در غرب کشتتور طراحی و عملیاتی شتتد. 

تستخیر النه جاستوستی امریکا توستط دانشتجویان مستلمان پیرو خط امام که اوج ذلت،  

 حقارت، زبونی و ناتوانی قدرت پوشالی امریکا را به جهانیان ثابت نمود .

میلی رژیم بعث عراق به نیابت از استتکبار جهانی به سترکردگی  هشتت ستال جنگ تح

امریکا و ایادی خود فروخته و شتیو  مرتجع و وهابی منطقه که با ستربلندی و عزت نظام  

جمهوری استتتال می ایران خاتمه یافت. کودتاهای طراحی شتتتده استتتتکبار جهانی نظیر 

نظام، نظیر بنی صتدر که در  رتبه  کودتای نوژه، طبس و خیانت بعضتی از مستئولین عالی

مستند و جایگاه ریاستت جمهوری قرار داشتت و تصتویب طرم عدم کفایت ستیاستی رئیس  

جمهور در مجلس شتتورای استتالمی و عزل بنی صتتدر از ریاستتت جمهوری و فرار وی از  

 کشور به همراه سران منافقین .

عزیز، ترور و  خیتانتت منتافقین کوردل و نوکر و مزدور اجتانتب بته نظتام و کشتتتور ایران  

ترور   شتهادت شتهید مظلوم دکتر بهشتتی و یاران با وفای وی در حزب جمهوری استالمی،

شتتهادت رئیس جمهور و نخستتت وزیر محبوب وی ) شتتهید رجائی و شتتهید باهنر (.   و

ستتتازمان ملل توستتتط امام راحل و معمار کبیر انقالب استتتالمی.   598پذیرش قطعنامه  

وان رهبر نظتام پس از رحلتت امام )ره ( توستتتط مجلس  انتختاب مقتام معظم رهبری به عن

 ترین زمان ممکن، ورود آزادگان سرفراز به ایران اسالمی.خبرگان رهبری در کوتاه

، فستاد بعضتی از مستئولین، تهاجم فرهنگی  88حواد  تلخ کوی دانشتگاه و فتنه ستال  

های بنیتادین این بر علیته باورها، اعتقتادات، ارزش ها، تمتدن و فرهنتگ و هویت و فرضتتتیته

 ها و صدها حواد  دیگر که در نوع خود بی نظیر و بی مانند است.مرز و بوم و ده



نگارنده در طول چهار دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی در حواد  و وقایع و تالطم  

های آن به نوعی حضتور و نقش و مستئولیت داشتته استت. قبل از پیروزی انقالب استالمی  

با افستران    ( به عنوان دانشتجوی دانشتکده افستری و در همان زمان 52-55در ستال های )

مبارز و انقالبی نظیر شتهید نامجو ، ستر لشتگر محمد ستلیمی ، سرتیب محمدرضا رحیمی،  

سترتیب احمد داد بین، سترتیب محمد کبریتی، سترتیب مصتطفی توتیایی، سترهنگ دقیق  

آشتتنایی داشتتته که بر علیه نظام  توفیق ارتباط و   احمدی و ستترهنگ جبار لطفعلیزاده

طاغوت شتاهنشتاهی فعالیت داشتتند . حشترم حال این گروه از مبارزین در کتابی به نام  

)گروه بی نام( با مقدمه دکتر عبداله جاستبی و تدوین دکتر معصتومه قهاری نگاشتته شتده  

ایی  در خطه خوزستان با افراد انقالبی و مذهبی آشن 57و   56است «. در طول سال های 

و با شتتروع جنگ تحمیلی به مدت هفتاد ماه در جبهه های جنوب و   و همکاری داشتتته

غرب در ستتتمتت فرمتانتدهی گردان ستتتاحلی ژانتدارمری خستتترو آبتاد و فرمتانتدهی هنتگ  

کیلومتر ستتاحل اروند و امنیت جزیره  84ژاندارمری عملیاتی آبادان، مستتئولیت پدافند  

تامین نظم و امنیت و مبارزه با اشرار و قاچاقچیان   آبادان را عهده دار بوده است. در عرصه

مواد مخدر و کاالی قاچاق، مستتتئولیت فرماندهی هنگ ژاندارمری اصتتتفهان، فرماندهی  

مرکز آموزش متالتک    هنتگ ژانتدارمری قم، فرمتانتدهی نتاحیته ژانتدارمری کرمتان، فرمتانتدهی

نتاحیته انتظتامی  غربی، فرمتانتدهی    اشتتتتر اراک، فرمتانتدهی نتاحیته انتظتامی آذربتایجتان

خوزستتتان و فرماندهی ناحیه انتظامی قزوین را بر عهده داشتتته استتت. مضتتافا  این که از  

تا کنون به مدت هجده ستال توفیق حضتور و تدریس در ستطوم کارشتناستی و   1381ستال  

 کارشناسی ارشد در دانشگاه های اهواز، قزوین، زنجان و اراک را داشته است .

موفق به اخذ مدرک دکتری مدیریت ستیستتم ها   1393 پس از بازنشتستتگی در ستال

از دانشتتگاه جامع امام حستتین )ع( شتتده استتت . می توان ادعا نمود که از زمره معدود  

تا سال   1361افسرانی است که در سطح نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران از سال  

ه سترگردی و از  فقط سته بار به اخذ ترفیع آن هم به صتورت تشتویقی از ستتوانی ب 1386

 دومی نایل شده است .   سرگردی به سرهنگی و از سرهنگی به سرتیپ

ستال خدمت ) ستتوانی تا سترتیپ دومی (   34نکته قابل ذکر این که در طول دوران  

فرماندهی گروهان ستاحلی    صترفا  مشتاغل فرماندهی را عهده دار بوده استت. از مستئولیت

( که   15/04/1386فرماندهی انتظامی قزوین )  ( تا پایان دوره 12/01/1358خستروآباد )



آن هم در نوع خود کم نظیر می باشتتد. فلذا با توجه به تعالیم عالیه استتالم و این که در  

مختلف به منظور عبرت و پند آموزی   ها و سترنوشتت اقوام  قرآن کریم هم شترم داستتان

 ت .اصل عقالیی اس  از طرفی انتقال تجربه هم یک   انسان ها آمده است و

به فضتل الهی، تجربه ستال های پر تالطم و طوالنی و    با این تفاصتیل عزم بر آن شتد تا

پرفراز و نشتیب و عبرت آموز خدمتی را به منظور بهره برداری نستل جوان و آتی کشتور،  

به ویژه مدیرانی که در عرصته های پر خطر و بحرانی مستئولیت داشتته و انجام وهیفه می  

برای همکاران پر تالش و سختکوش و گرانقدر خود در سطح ناجا  نمایند و به طور خاص  

و دانشتجویان دانشتگاه علوم انتظامی امین و رده های مختلف فرماندهان عزیز و پر تالش 

، به رشتته تحریر در آورم. باشتد که مقبول درگاه حضترت حق تعالی که شتاهد و ناهر بر 

  تعالی«افکار و اعمال ما است ، قرار گیرد حبه عون الل
  



 سرتیپ دوم بازنشسته دکتر غالمحسین حق جو  زندگی نامه

ای  در خانواده 1334اینجانب سترتیپ بازنشتستته غالمحستین حق جو فرزند حمزه، ستال  

مذهبی در شتهرستتان ازنا )استتان لرستتان (متولد شتدم. دوران ابتدایی و متوستط را در  

ر آن مقطع، شتهرستتان ازنا که مرکز که د همان شتهرستتان به پایان رستانده و به علت این

بخش و فاقد امکانات جهت ادامه تحصیل بود، تعداد قابل توجهی از دانش آموزان علیرغم  

برخورداری از هوش و استتعداد باال ناگزیر به ترک تحصتیل شتده و در نهایت به کشتاورزی  

ی اطراف و مشتاغل دیگری پرداخته و تعدادی نیز به منظور اخذ دیپلم به شتهرستتان ها

 رهسپار می شدند. 

 دبیرستانی در قلب پایتخت 

به نام خسترو شتهیدی که   بنا به تقدیر الهی و با راهنمایی یکی از دوستتان دوران تحصتیلی

متولد تهران و پدر وی مهندس عمران و به عنوان مأموریت به شتهرستتان ازنا اعزام شتده  

یی داشتت با مستاعدت و کمک  بود و در تهران با یک سترهنگ بازنشتستته ارتباط و آشتنا

تهران پذیرفته شتده ودر    وی توانستتم در آزمایشتات و معاینات پزشتکی دبیرستتان نظام

آموزشتی شتوم. علیرغم این که   –در رشتته ریاضتی وارد این مجموعه نظامی   1349ستال  

در مقطع تحصتتیلی در شتتهرستتتان ازنا جز  دانش آموزان برتر و رتبه اول محستتوب می  

شتدم، پس از شتروع ستال تحصتیلی در دبیرستتان نظام با توجه به این که اغلب پذیرفته  

شتدگان از بهترین دبیرستتان های تهران یا مراکز استتان ها بودند دریافتم که در بعضتی از  

روس به خصتتوص ریاضتتیات، فیزیک، جبر و مثلثات نستتبت به دیگران در وضتتعیت  د

ضتتعیفتری هستتتم به د فعات از یکی از دانش آموزان که ستتابقه رفاقتی هم پیدا کرده  

بودیم و بعدا  هم به عنوان دانشتجوی بورستیه به فرانسته اعزام شتد در خواستت نمودم که  

توجه به شتتبانه روزی بودن تحصتتیل در    در دروس ریاضتتی در ستتاعات بعد از کالس ) با

تا از کمک وی برخوردار شتتوم ، لیکن به بهانه  دبیرستتتان نظام( با همدیگر درس خوانده

از    های مختلف از این امر طفره می رفت. ناگزیر مصتتمم شتتدم بدون درخواستتت و کمک 

در    احدی با تالش بی وقفه نستبت به تقویت دروس مزبور اقدام نمایم. مدت های مدیدی

طول ستاعات شتب که اغلب دانش آموزان در آستایشتگاه در استتراحت به ستر می بردند با 

استتتتفتاده از دانش پتایته هتا ) کالس درس( بته مطتالعته جتدی پرداختم و در نتیجته در  



امتحانات ثلث اول جز  دانش آموزان متوستتط کالس ودر امتحان ثلث دوم و ستتوم جز   

دبیرستان  ق به اخذ جایزه تحصیلی از ریاست  ه موف ک  دانش آموزان برتر محسوب تا جایی

نظام ) سترهنگ ستتاد علیمردان خزاعی ( شتده و در روزنامه اطالعات آن زمان به عنوان  

  دانش آموز ممتاز دبیرستتتتان نظام با اینجانب مصتتتاحبه شتتتد. و این شتتتاید اولین گام 

ی از خانواده و پیشترفت، پس از ورود به دبیرستتان نظام و در کستوت نظامی گری و جدا

در یک محیط کامال  متفاوت با محل زندگی و تحصتیلی قبلی من بود. در طول دوره سته  

ستتاله دبیرستتتان نظام، با توجه به وضتتعیت خاص دبیرستتتان نظام و این که کلیه فار   

التحصتیالن این دبیرستتان از پذیرفته شتدگان قطعی دانشتکده افستری محستوب می شتدند، 

بودن و فراگیری آموزش نظامی، مجموعه فار  التحصیالن دبیرستان  به علت شبانه روزی 

می    نظام در بین ستتایر دانشتتجویان دانشتتکده افستتری که از طریق کنکور وارد دانشتتکده

شتدند از امتیاز و درخشتش خاصتی برخوردار بودند. این مجموعه از امکانات و تستهیالت  

اه، سالن غذاخوری، سالن ورزش،  رفاهی مناسبی نظیر دانشپایه ها )کالس درس( آسایشگ

 آرایشگاه، بوفه و... برخوردار بود.

دبیرستتتان نظام به صتتورت شتتبانه روزی و درواقع زیر مجموعه دانشتتکده افستتری ارتش  

محستتوب می شتتد. ایام ستته ستتاله دبیرستتتان نظام دوران پر خاطره ای استتت که مجال  

انفرادی، استتتفاده از    پرداختن به آن نیستتت. آموزش مقدماتی، استتلحه شتتناستتی، رزم

یونیفورم نظامی، اجرای مراستتم صتتبحگاه و شتتامگاه و نگهبانی، بخشتتی از اقدامات در  

راستتای امور نظامی بود، مضتافا  این که دروس رشتته ریاضتی همانند ستایر دبیرستتان های  

کشتور تدریس می شتد و البته در زمره دبیرستتان های ممتاز تهران به شتمار می رفت.  

از دبیرستتتان   52در امتحانات نهایی خرداد    دوره ستته ستتاله دبیرستتتان نظامپس از طی  

 نظام فار  التحصیل شده و به عنوان دانشجوی دانشکده افسری پذیرفته شدم.
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 دبیرستان نظام و دانشکده افسریفصل اول: دوران 
 

 نمازخانه ای کوچک و محقر

در طول دوره سته ستاله دبیرستتان نظام، با توجه به وضتعیت خاص دبیرستتان نظام و این 

که کلیه فار  التحصتتیالن این دبیرستتتان از پذیرفته شتتدگان قطعی دانشتتکده افستتری  

اعم از اجرای مراستم  محستوب می شتدند ، به علت شتبانه روزی بودن و آموزش نظامی  

التحصتتیالن  فار   و آموزش ستتالم های انفرادی،  صتتبحگاه، شتتامگاه، رژه، رزم انفرادی  

دبیرستتتان نظام در بین ستتایر دانشتتجویان دانشتتکده افستتری که از طریق کنکور وارد  

این   فست الدانشتکده افستری می شتدند از امتیاز و درخشتش خاصتی برخوردار بودند. مع

نات و تستتهیالت رفاهی مناستتبی نظیر دانشتتپایه ها )کالس درس(  مجموعه که از امکا

آستایشتگاه، ستالن غذاخوری، ستالن ورزش، آرایشتگاه، بوفه و... برخوردار بود، لیکن فاقد  

در آستتایشتتگاه و بین فواصتتل   الزاما   ،نمازخوان رای اقامه نماز بود. دانش آموزانمحلی ب

 تخت های آسایشگاهی نماز را اقامه می کردند.

با همکاری تعدادی از دوستتان مذهبی و نمازخوان، یک واحد انباری    1350در ستال  

شتده بود، تخلیه و با موکت که تعدادی وستایل و اقالم فرستوده در آن محل جمع آوری 

ا قرار دادن چنتدین جلتد قرآن کریم و تعتدادی مهر و جتانمتاز، بته عنوان نمتازختانته فرش و بت 

ار گرفتت. دانش آموزان متذهبی و نمتازخوان از این اقتدام  مورد استتتتفتاده و بهره برداری قر

تا جایی که به خاطر دارم این عمل حستاستیتی بین مستئولین ذیربط    ،خوشتحال شتدند

دبیرستتان نظام ایجاد نکرد و تا پیروزی انقالب استالمی به عنوان نمازخانه در دبیرستتان  

 نظام باقی ماند.

 انتظارات دانشکده افسری مرکز ثقل 

رد دانشتکده افستری شتدم.  وا  1352پس از اخذ دیپلم ریاضتی از دبیرستتان نظام در ستال  

دانشتتکده افستتری در محل فعلی یعنی خیابان امام خمینی )ره( روبروی مجلس شتتورای 

  استالمی ) مجلس خبرگان فعلی( واقع و به عنوان دانشتکده نظامی مبنا در ارتش آن زمان

زده رستتتتته مختلف نظتامی اعم از پیتاده، توپختانته، زرهی،  بیش از دوا .محستتتوب می شتتتد 
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مهندستی، ستررشتته داری، لجستتیک، مخابرات، اطالعات و... از بین فار  التحصتیالن این 

دانشتکده انتخاب و تعیین می شتدند. مضتافا  این که تعدادی جهت گذراندن دوره خلبانی و  

دریتایی اختصتتتاص می یتافتنتد.   تعتدادی هم جهتت گتذرانتدن دوره نتاوبری بته نیروی هوایی و 

ژاندارمری کل کشتور در آن زمان فاقد دانشتکده افستری بوده و بخشتی از نیاز افستری خود را 

از طریق آموزشتتتگتاه افستتتری ونک حمحتل فعلی ستتتتتاد ناجا« و بخشتتتی دیگر را از فار   

التحصتتیالن دانشتتکده افستتری ارتش تأمین می کرد. علیرغم عدم پیش بینی خدمت در 

ری و بنا به تقدیر الهی پس از فار  التحصتیلی جز  ستهمیه آن ستازمان منظور و در ژاندارم 

 از نیروی زمینی ارتش به ژاندارمری کل کشور منتقل شدم.   عمال   1355سال  

ذکر این نکته ضتروری استت که دوره دانشتکده افستری درآن زمان سته ستال بود. عالوه  

همتاهنگی وزارت علوم تعیین و   بر دروس نظتامی، منتابع درستتتی دانشتتتکتده افستتتری بتا

دانشتجویان با درجه ستتوان دومی و با مدرک لیستانس علوم مورد تأیید وزارت علوم فار   

التحصتیل می شتدند. درطی ستال اول دانشتکده افستری تعدادی از دانشتجویان به عنوان  

  بورستیه جهت ادامه تحصتیل به کشتورهای فرانسته و آلمان با اخذ آزمون مربوطه اعزام می 

شتتدند، اینجانب هم که به زبان فرانستته تستتلط کامل داشتتتم درآزمون بورستتیه فرانستته  

ولی به علت این که دانشتتجویان وابستتته به ستتیستتتم و حاکمیت آن زمان به  ،شتترکت

بورستتیه کشتتورهای اروپایی اعزام می شتتدند، در ردیف دانشتتجویان قبولی بورستتیه قرار  

بطه و پارتی بازی ستتهمیه بورستتیه آلمان و ضتتمن این که دانشتتجویانی که با را  ،نگرفتم

به علت مواجه شدن با انقالب اسالمی دوره آن ها ناتمام ماند و ناگزیر پس   ،فرانسه شدند

 از پیروزی انقالب اسالمی به کشور مراجعت نمودند.

نکته قابل توجه این که شهید سرلشگر سید موسی نامجو در دوران تحصیلی اینجانب  

ز  هیأت علمی دانشتتکده افستتری و در رشتتته نقشتته خوانی و دروس  با درجه ستتروانی ج

مرتبط با آن تدریس می کردند و توفیق درک محضتتر و آشتتنایی با ایشتتان در دانشتتکده  

افستتتری فراهم شتتتد، بتا عنتایتت بته این کته بتا مستتتاعتدت و همکتاری تعتداد معتدودی از  

می کردیم. طبیعی    دانشتجویان مذهبی ستال دوم و ستوم، مستجد دانشتکده افستری را اداره

استت که در آن مقطع ستازمان و نهاد مشتخصتی مستئول اداره مستجد یا امورات مذهبی  

درجلستات قرآنی که    م مخالفت می ورزیدند. توفیق حاصتل شتدتانبود، بلکه با انجام آن ه
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ستتروان نامجو با تعداد دیگری از افستتران مذهبی نظیر ستتروان رضتتا رحیمی و ستترگرد  

رضتا رحیمی و سترلشتگر محمد ستلیمی( در گوشته و کنار شتهر محمد ستلیمی )سترتیپ 

 کردم.تشکیل می دادند شرکت می

از توفیق حضتور در جلستات با افستران مذهبی نظیر سترتیپ رضتا رحیمی که بعد از   

پیروزی انقالب استالمی ستالیان طوالنی عضتویت در گروه مشتاورین حضترت امام )ره( و 

  مقام معظم رهبری و سترلشتگرستلیمی که ضتمن مشتاور حضترت امام و مقام معظم رهبری 

عهتده داربود. ستتترتیتپ احمتد دادبین  فرمتانتدهی کتل ارتش جمهوری استتتالمی ایران را  

فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری استالمی ، سترتیپ مصتطفی توتیایی از معاونین  

فرمتانتدهی نیروی زمینی ارتش ، ستتترتیتپ دوم محمتد کبریتی و ستتترهنتگ حمیتد دقیق  

زاده، آشتنایی حاصتل شتد. در حال حاضتر با تعدادی از    احمدی و سترهنگ جبار لطفعلی

البی که در قید حیات بوده و در مستتئولیت های مختلف مشتتغول خدمت و یا  برادران انق 

و امیدوارم که دوستتان و برادران شتهید به ویژه   می باشتد بازنشتستته هستتند ارتباط برقرار

شتتتهید عزیز ستتترلشتتتگر نامجو که هرروز او را یاد می کنیم مارا از دعای خیر در جهت 

یمی مغفرت و ند و برای سترلشتگر فقید ستلفراموش نکن  استتقامت در خط امام و رهبری

 .غفران الهی آرزومندم

( ستاواک نستبت به دستتگیری بعضتی  1354در اوایل ستال ستوم دانشتکده افستری )ستال  

از دوستتان مذهبی از جمله ستروان رضتا رحیمی اقدام که بازداشتت ایشتان در زندان های  

اینجانب را هم با چشتتم بستتته از  ستتاواک تامقطع پیروزی انقالب استتالمی ادامه یافت.  

وند دانشتکده افستری به ستاواک برده و چندین ستاعت بازجویی اخذ شتد که با لطف خدا

از چنگتال ستتتاواک نجتات پیتدا کرده ولی تتا پتایتان دوره    ،کنتد  بتدون این کته اطالعتاتی درز

دانشتکده افستری و فار  التحصتیلی مورد تعقیب و مراقبت ستاواک بودم. بعد از پیروزی  

انقالب استالمی برابر مدارک و مستتندات ضتد اطالعات قبل انقالب مشتخ  شتد که در  

من محستوب می شتد    دوران دانشتجویی توستط یکی از هم دوره ها که به هاهر از دوستتان

قرار داشتتم. شترم حال این گروه از    شتدید،به عنوان ستوژه خاص تحت تعقیب و مراقبت  

وه بی نتام( بتا مقتدمته دکتر عبتدالته جتاستتتبی و تتالیف  مبتارزین انقالبی در کتتابی بته نتام )گر

  دکتر قهاری به رشته تحریر درآمده است.
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 آسایشگاه دانشجویی به جای مسجد

ستیستتم گرمایشتی دانشتکده افستری بخاری نفتی بود که با ذخیره ستوخت  1354تا ستال  

آستایشتگاه    مورد نیاز و تعیین ستهمیه برای بخاری های نفتی دفاتر و آستایشتگاه ها، گرمای

ستری که یک ستالنی به ها و دفاتر تامین می شتد. جالب توجه این که مستجد دانشتکده اف 

زمستتان منظور نشتده   مترمربع بود ستهمیه نفتی برای آن در فصتل 200مستاحت تقریبی  

بود. دانشتجویانی که به صتورت خودجوش مستئولیت اداره نمازخانه و تشتکیل جلستات  

د بتا زرنگی ختاصتتتی بتا کم کردن یکی دو لیتر از نفتت  قرائتت قرآن را بته عهتده داشتتتتنت 

لیتری برای گرمایش مستتجد   20هرف آستتایشتتگاه های دانشتتجویی، روزانه حداقل یک  

مین می شتد. نکته قابل توجه دیگر این که حضتور دانشتجویان در نماز خانه و اقامه نماز  تأ

به امامت یکی از    انفرادی مشتکل خاصتی را ایجاد نمی کرد. لیکن زمانی که نماز جماعت

دانشتجویان اقامه می شتد باید مراقبت می شتد تا افستر نگهبان یا افستر جانشتین دانشتکده  

 به طور ناگهانی و جهت بازدید غیر مترقبه وارد نمازخانه نشوند.

در جلستتات قرائت قرآنی که بعد از نماز مغرب و عشتتا  برگزار می شتتد با هرافت و  

دانشتجو در مستیر افستر نگهبان تا مستجد، به مح    زرنگی خاصتی و با گماردن تعدادی

خروج افستر نگهبان از اطاق افستر نگهبانی و حرکت به ستمت مستجد، دانشتجویان با دادن  

عالیم رمز به یکدیگر در یک چشم به هم زدن از حضور احتمالی افسر نگهبان مطلع و به 

روزنامه و مجله   سترعت قرآن ها جمع آوری و دانشتجویان سترگرم مطالعه کتاب درستی و

می شتدند و این امر مورد مخالفت افستر نگهبان قرار نمی گرفت. چون دانشتجویان مجاز  

  ه مطالعه کتب درستی بپردازند. فقط بودند شتب ها در نمازخانه یا مجتمع های آموزشتی ب

شتب هایی که ستروان ستید موستی نامجو افستر نگهبان بود با خیال راحت جلستات قرائت 

یر قرآن برگزار می شتد، بدون این که مزاحمتی یا مشتکلی به وجود آید. قرآن و حتی تفست 

که برای جلستات مذهبی و قرائت   مطمئن بودیمچون با شتناختی که از این افستر داشتتیم  

 ازدید از مسجد حضور نمی یافتند. (برای ب  قرآن مشکلی به وجود نخواهد آمد. ) اصوال 

دانشتکده افستری تصتمیم به تبدیل ستیستتم  مستئولین وقت  1354در فصتل زمستتان  

و به همین دلیل با   ،و نصتب شتوفاژ در ستاختمان های اداری دانشتکده نمودند  یگرمایشت 
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کنده کاری آستایشتگاه ها و همزمان با برودت سترما و برف و باران و یخبندان مشتکالتی  

 برای دانشجویان به وجود آمده بود.

اگهان متوجه شتدیم که کلیه وستایل موجود در عملیات نصتب شتوفاژ آستایشتگاه ها به ن

در مستتجد اعم از زیلوها که کف مستتجد با زیلو فرش شتتده بود وکتاب های قرآن جمع  

آوری و مستجد تبدیل یه آستایشتگاه دانشتجویی شتده استت. از فرمانده گردانی که که واحد 

نیت  ل کردم، با عصتبالت را ستوا)سترهنگ دوم رضتا( ع وی به آستایشتگاه منتقل شتده بود

پاستخ دادند چون آستایشتگاه در حال کنده کاری جهت نصتب شتوفاژ می باشتد از این محل  

 جهت آسایشگاه استفاده شده است.

 سرتیپ حسام الدین بیان 

به منظور حل مشتکل ایجاد شتده، ناگزیر درخواستت تعیین وقت مالقات از فرمانده تیپ  

ک روز بعد از درخواستتت دانشتتکده افستتری )ستترتیپ دکتر حستتام الدین بیان( نمودم. ی

( 18:00مالقات و قبل از اجرای مراستم شتامگاه )مراستم شتامگاه بعد از ههر حدود ستاعت  

وقت مالقات داده شتد. با آمادگی و آراستتگی خاص نظامی وارد دفتر فرمانده تیپ شتدم. 

بعد از ادای احترام نظامی درخواستت اجازه صتحبت نمودم و بالفاصتله توضتیح دادم که  

انشتکده افستری را تبدیل به آستایشتگاه نموده اند و در حال حاضتر محلی برای مستجد د

اقامه فریضته نماز برای کلیه دانشتجویان دانشتکده که بالر بر چند هزار نفر هستتند، وجود 

می توانند   ،هستتند  دادند دانشتجویانی که اهل نماز  ندارد. سترتیپ بیان با قاطعیت پاستخ  

  رابطته وجود ندارد. پاستتتخ دادم قطعتا  مشتتتکلی در این در آستتتایشتتتگتاه نمتاز بخواننتد و 

دانشتتجویان نماز خوان تحت هر شتترایطی نماز را اقامه خواهند نمود. لیکن در حین نماز  

خواندن در آستایشتگاه در حال رکوع یا ستجود، دوستتان و هم دوره های دانشتجو بر پشتت  

می کشتد و یا با شتوخی   وی ستوار شتده و چند دقیقه ای ناخواستته رکوع و ستجود به درازا

مهر او را از جلوی وی پرتتاب می کننتد و بته هرحتال نمتاز خوانتدن همراه و توعم بتا عتذاب  

می شتود. در دانشتکده افستری مجموعه نیازهای دانشتجویی از قبیل ستالن ورزشی، استخر،  

شکده افسری تشکیل  در تاریخ دان ی تئاتر و غیره پیش بینی شده است.بوفه شرافتی، آمف 

فرمانده تیپ دانشتکده سترتیپ  و  صتالحسترلشتگر    فرماندهی  دوره  تأستیس مستجد درو 

ثبت شتده استت و قطعا  در آینده هم تاریخ ، تعطیلی و تبدیل    ایروانلو، انجام و به نام آنها
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سترتیپ بیان در   مستجد به آستایشتگاه را در دوره جنابعالی و به نام شتما ثبت خواهد نمود.

در داخل کشتوی میز  وی میز خود را باز و به من گفتند کهکمال متانت و ستعه صتدر کشت 

چیستت؟ پاستخ دادم ستجاده و نهج البالغه و بالفاصتله اضتافه کردم خدا را شتکر که فرمانده  

 محترم تیپ، هم با نهج البالغه مأنوس است و هم خود از نمازگزاران می باشد.

استمم را بخوان، گفتم  اتیکت روی ستینه خود را نشتان دادند و گفتند  تیمستار بیان  

حستام الدین بیان، حستام الدین که شتمشتیر دین و بیان هم که در قرآن در ستوره مبارکه  

الرّحمن به آن اشتاره شتده استت. سترتیپ بیان از آمادگی و حضتور ذهن من خوشتحال به 

برگردانید. با خوشتحالی   بروید و مستجد را به حالت اول    نظر رستید. به من ابال  کردند،

تمام از دفتر ایشتان خارج شتدم و مستتقیم به دفتر فرمانده گردان )سترهنگ رضتا(   هر چه

فرمانده محترم تیپ مرا به عنوان مستئول مستجد دانشتکده احضتار و   ،رفتم و به وی گفتم

از ارائه توضتتیحات، ابال  فرمودند هرف  علت تعطیلی مستتجد را توضتتیح خواستتتند. بعد

و قبل از اجرای مراستم  برگردانده و فردا اول صتبح   مین امشتب مستجد را به حالت اول ه

از محل بازدید خواهم نمود. فرمانده گردان در پاستخ گفتند شتما خدمت   صتبحگاه شتخصتا 

فرمانده تیپ بروید و بگویید که فرمانده گردان درخواستت یک هفته مهلت نموده تا پس  

به جا به جایی مستجد اقدام شتود. به وی گفتم من یک  از آماده شتدن آستایشتگاه نستبت  

دانشتجویی بیشتتر نیستتم و چگونه می توانم به دفتر فرمانده محترم تیپ بروم، جنابعالی  

خودتان این کار را انجام دهید. ولی به هرحال چنان چه فرمانده محترم تیپ فردا صتتبح  

نگی را به عرض ایشتتان  علت عدم جا به جایی و آماده نشتتدن مستتجد را جویا شتتود چگو

و تقاضتای یک  خواهم رستاند. هاهرا  فرمانده گردان جرعت حضتور در دفتر فرماندهی تیپ  

جایی دانشتتجویان را صتتادر  هفته فرصتتت را نداشتتت و الزاما  در همان شتتب دستتتور جابه

م. ینمودند. قبل از طلوع آفتاب با کمک دوستتان مذهبی مستجد را به حالت اول برگرداند

موضتوع ضترب الجل یک شتبه و بازدید توستط فرمانده تیپ قبل از اجرای مراستم  ح بیان  

صتبحگاه و توضتیح خواستتن فرمانده تیپ از چگونگی تعطیلی مستجد « به منظور در فشتار  

قرار دادن فرمانده گردان جهت جا به جایی آستایشتگاه و تخلیه ستریع مستجد بود که با 

د کماکان در اختیار دانشتتتجویان مذهبی و لطف الهی این امر غیر ممکن انجام و مستتتج

نمازخوان قرار گرفت و تا پیروزی انقالب استالمی کماکان مستجد دانشتکده افستری برقرار 

بود. به علت وجود برف و یخبندان و ستترمای شتتدید تعداد زیادی از دانشتتجویانی که در  
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مستتتجتد مستتتتقر شتتتده بودنتد در جریتان جتابته جتایی و نقتل مکتان از مستتتجتد، دچتار  

سترماخوردگی شتدید شتده بودند. و امّا نکته جالب و قابل توجه درباره سترانجام سترتیپ  

و در اوج تظاهرات مردمی به ستمت فرماندار   1357  حستام الدین بیان  موصتوف در ستال

نظامی کرج منصتوب می شتود، مدیریت صتحیح و عملکرد شتایستته و همراهی وی با توده 

ز پیروزی انقالب استتالمی ایران مورد احترام و بهمن رو 22مردم باعث می شتتود که در  

تکریم مردم کرج واقع به نحوی که او را بر دوش خود سوار کرده و از وی تجلیل به عمل  

می آورند. موصتوف در حال حاضتر از استاتید برجستته مدیریت کشتور محستوب و دارای  

ر این کته در  تتألیفتات و مقتالته هتای علمی متعتدد در حوزه متدیریتت می بتاشتتتد. نکتته دیگ

دوره های دانشتکده افستری تشتکیل  ه تقریبا ستالی یک بار با حضتور همک52همایش یاران  

از ستترتیپ بیان به عنوان فرمانده تیپ دانشتتجویی   1393می شتتود، در همایش ستتال  

  دعوت شده بود.

از وی شتنیده شتد در   (،1393استفند  ) 52در خاطراتی که با حضتور در جمع یاران  

جه سروانی فرمانده گردان دانشکده افسری بوده، امیر سرتیپ دکتر محمد  زمانی که با در

ستهرابی مشتاور عالی مقام معظم رهبری در ناجا از دانشتجویان وی بوده که کامال  وی را  

می شتناخت و از او به نیکی یاد می نمود. ضتمنا  موضتوع بستته شتدن مستجد دانشتکده  

ودم. علیرغم گذشتت حدود چهل ستال از  افستری را در دوره فرمانده تیپی وی مطرم نم

آن موضتوع، به طور دقیق چگونگی مذاکرات حضتوری اینجانب و تالش در جهت بازشتدن  

ها متذکر شتتد که  مستتجد دانشتتکده افستتری را به خاطر داشتتت و به دوستتتان و همدوره

سترتیپ حق جو از مستلمانان و انقالبیون قبل از انقالب و زمان دانشتجویی بود. اقدام وی 

در جهت پیگیری و بازشتدن مستجد دانشتکده افستری در همان زمان مورد تحستین من 

 قرار گرفت.

 زاده خاطرات جناب سرهنگ جبار لطفعلی

شتیراز به   ، که به تازگی از دوره ی مقدماتی 1355در یکی از روزهای گرم تابستتان ستال 

هت اقامت بودم تهران )دانشتگاه افستری( منتقل شتده بودم و به دنبال جستتجوی منزلی ج

گی از دانشتکده افستری فار  التحصتیل  ه به تاز، با سترکار ستتوان غالمحستین حق جو، ک

اقی شدیم.  شغول طی دوره مقدماتی باشد، هم اتشده و می بایستی در رسته ژاندارمری م
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مجردی با مشتکالتی مواجه شتدیم که    شتوم که ابتدا جهت پیدا نمودن منزلمتذکر می  

بتا مشتتتکالت فراوان    در نهتایتتا  پیتدا کردن منزل را بته متدت ده روز بته تتاخیر انتداختت تت 

 را اجاره نمودیم.    منزلی

صاحب خانه که خانمی مسن بود ، جهت نظم در امور خانه ، خط و نشان های زیادی  

به صتاحب خانه گفتیم که ما  برای ما کشتید . من و جناب حق جو ، برای اطمینان دادن  

جز نوار قرآن بته چیز دیگری گوش نمی دهیم. و جز قرآن انیس و مونستتتی نتداریم . بتا 

جری حب خانه قبول شتدیم و مارا به مستتأهمه ی این اوصتاف به ستختی از امتحان صتا

 خودش پذیرفت . 

اقی بودم به جانب با جناب ستتتروان حق جو ، هم اتدر طول مدت یک ستتتالی که این

بستتیار زیادی از ستتجایای اخالقی ایشتتان پی بردم. از جمله مقید بودن به اوقات    موارد

 شرعی و خواندن نماز اول وقت ، آن هم با آداب مخصوص خود . 

دیگر این که همیشتته و در اکثر اوقات با وضتتو بود و اگر فرصتتت کمی هم داشتتت از  

این که در طول مدت یک    ،مطالعه ی قرآن کوتاهی نمی کرد. از ستجایای اخالقی ایشتان

ی بودن ، همیشته در کلمات و حرف هایشتان عفت کالم را رعایت می کرد و ستال هم اتاق 

من هرگز ستخنان یاوه و بیهوده از ایشتان نشتنیدم . از دیگر ستجایای ایشتان انجام کامل  

وهایفی بود که به وی محول شتتتده بود . زیرا با ستتتلیقه خاص و به طور کامل آن ها را  

م می دادند . بستتیار زیرک و باهوش بود و دروس علمی دانشتتکده را با نمرات عالی  انجا

قبول شتتد و جز  دانشتتجویان ممتاز دوره ی خود بود. به زبان فرانستته عالقه ی زیادی  

داشتت و فرانسته را بعنوان زبان انتخابی خود در دانشتکده فرا گرفته بود . زمان فراغت را  

ی مشتغول بود . و در روزهای جمعه و تعطیالت رستمی ،  به مطالعه دروس علمی و مذهب

با همدیگر پای منبر حضترات آیات فلستفی و دیگر ستخنرانان وقت آن زمان می رفتیم . 

حتی یک روز جمعه که زمستتان بود و برف زیادی آمده بود ، از چهار راه وثوق تا خیابان  

اله فلستتفی رفتیم و این یک   ، پیاده تا پای منبر آیت  نقلیه  ری ، به علت نبودن وستتیله

برای ما شتد . به خانواده عالقه ی زیادی داشتت و همیشته از پدر و مادر با اکرام   ایخاطره

یتاد می کرد . پس از ختاتمته دوره مقتدمتاتی ، بتا هم ختداحتافظی و یکتدیگر را ترک کردیم . 

رده به اما در طول ستتتی ستتتال خدمت در نیروی انتظتامی بارها و بارها جهتت دیدار نامب
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محل خدمتی وی ، از جمله گارد ستتاحلی خستترو آباد که به عنوان فرمانده انجام وهیفه  

می نمود ، و هم چنین فرمانده هنگ ژاندارمری قم و فرمانده هنگ ژاندارمری اصتفهان و 

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی و فرماندهی انتظامی استتتتان قزوین رفته و از نزدیک با 

 ا شدم . خدمت ایشان آشن

ایشتتتان در یگتان هتا وی را فرمتانتدهی قتاطع ،    در تمتامی این دیتدارهتا ، ابواب جمعی

دلستوز ، و مهربان و کاردان و درد کشتیده و باتجربه می دانستتند . ناگفته نماند که ایشتان  

پدری دلستوزو مهربان برای خانواده ی خود بوده و با وجود ستختی ها و مرارت هایی که  

رع به اصتول استالمی و در زندگی برای ایشتان پیش آمده ، توانستته فرزندان مقید و متشت 

 کاردان و دلسوز تحویل جامعه بدهد . 

نامبرده پس از طی ستی و اندی ستال خدمت صتادقانه در خالل جنگ تحمیلی و بعد  

از آن بته افتختار بتازنشتتتستتتتگی نتائتل و پس از اختذ دکترای متدیریتت در دانشتتتگتاه امتام  

 شد . حسین)ع( ، هم اکنون به تدریس در دانشگاههای قزوین مشغول می با

اینجانب سترهنگ ستتاد بازنشتستته )ارتش جمهوری استالمی ایران( جبار لطفعلی زاده  

 با آرزوی سالمتی و تندرستی، توفیق روز افزون ایشان را از درگاه احدیت خواهانم . 

 با تقدیم احترامات فائقه 

 سرهنگ بازنشسته ستاد جبار لطفعلی زاده

 جناب سرهنگ کرم اله نجفی   خاطره 

، امیر سترتیپ دوم غالمحستین حق جو کتابی در قدر گران اطالع پیدا کردم توستط دوستت  

به ویژه در طول هشتت ستال دفاع مقدس در حال تدوین ، خصتوص خاطرات دوران خدمتی  

باشتد. حقیر هم تصتمیم گرفتم بعنوان فردی که چندین ستال با ایشتان خدمت ی م و چاپ 

باشتم. به ستهم خود از ی م ی ایثارگرانه وی ها حمت ز کرده و در جریان تالش های صتادقانه و 

قدردانی و به گوشته ای  ت م خد فداکاری ها، تعبد و تقید این سترباز مخل  نظام در کوران  

همکاری، مجالستتت و مراوده وی را قبل از پیروزی انقالب    افتخار از خاطرات مشتتترک که  

گرچه امیر حق جو نیازی به  .  شتکوهمند استالمی به ویژه در زمان دانشتجوئی داشتتم بپردازم 
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حقیر ندارد. زیرا مطمئن هستتم ایشتان فقط برای رضتای خدا و ادای تکلیف انجام   توصتیف 

 نمود ، ولی احساس می کنم من هم دینی دارم که باید ادا نمایم. ی م وهیفه  

ینجانب در ستته مقطع قبل ، حین و بعد از پیروزی انقالب استتالمی با امیر حق جو ا

تعمتد دارم فقط بته مقطع قبتل از پیروزی انقالب آن هم بته   مشتتتترکی دارم. امتاختاطرات  

احستاس می    . علت انتخاب این مقطع این استت که  صتورت بستیار مختصتر اشتاره نمایم

ی هم دوره ، دیگران زوایای شتتتخصتتتیت امیر حق جو را  دانشتتتجوجز دوستتتتان  هکنم ب

ی وی قبل از انقالب نباشتند. زیرا نشتناخته باشتند و در جریان تعبد، تقوا و خود ستاختگ

انقالب استتتالمی که به رهبری امام ) ره ( به پیروزی رستتتید، اکثریت افراد جامعه را در  

مستتیر هدایت و آگاهی و پایبندی به مبانی اعتقادی قرار داد ، گرچه بعضتتی لیاقت ادامه  

ن راه از دستت دادند  این راه را تا آخر پیدا نکردند و ستعادت همراهی قافله انقالب را در بی

ی بودند و هستتند که قبل از انقالب استالمی در مستیر هدایت الهی بودند و در  اعده. اما  

در دوران هشتت ستال دفاع مقدس   مخصتوصتا جریان انقالب استالمی و بعد از پیروزی آن 

و   ،ثابت قدمی و پایبندی خود را به مبانی اعتقادی و مصتتالح نظام به خوبی اثبات کردند

 اکنون نیز با تمام وجود در خدمت نظام می باشند .  هم

گرچه هر کستی در هر مقطعی از تاریخ، به کاروان ره پویان طریق هدایت پیوستته در  

اجر ، وعده  (ونُقستابِ)پیشتگاه الهی مأجور خواهد بود . اما به مصتداق کالم نورانی قرآن به 

جو یکی از کستانی استت که در  ثواب مقربین درگاه الهی داده شتده استت ، و امیر حق  و

ستر بر خاک بندگی    که زمان و محیط چندان مستاعد نبود،عنفوان جوانی و در شترایطی  

می نهتاد و مستتتیر اطتاعتت و فرمتانبرداری ختداونتد تبتارک تعتالی را طی می نمود. و بعتد از  

با وجود درجه پائین ) ستتتوان یکمی ( برای   ،پیروزی انقالب و با شتتروع جنگ تحمیلی

داری از کیان استالمی بزرگترین مستئولیت یعنی فرماندهی هنگ عملیاتی آبادان را با پاست 

آن شترایط سخت پذیرفت و با وجود نداشتن تجربه فرماندهی چون قصد و نیتش خدمت 

مستئولیتش را به بهترین به او کمک کرد تا   به نظام و رضتای حق تعالی بود ، خداوند هم

مستئولیت های فرماندهی انتظامی استتان ها را یکی پس  و پس از آن نیز   دهد  نحو انجام

نیز در کستوت بازنشتستتگی برای حفظ    اکنونزمان بازنشتستتگی پذیرفت و هماز دیگری تا  

 ارزش های نظام و ثبت خاطرات دوران دفاع مقدس قلم می زند و کتاب می نویسد .
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وی زمینی آغاز  آشتنائی حقیر با امیر حق جو از دوران سته ستاله دانشتکده افستری نیر

شتتتد. در زمتان دانشتتتجوئی هر دو در یتک گردان ولی حق جو در گروهتان دوم و من در  

در گروهتان متا تعتداد پتانزده نفر از    زمتانگروهتان ستتتوم مشتتتغول طی دوره بودیم . آن  

یبتا  همین تعتداد  تقردانشتتتجویتان عتامتل بته فرائ  متذهبی بودنتد و در بقیته گروهتان هتا نیز 

ت. عده ای از دانشتتجویان یا به علت تنبلی و یا جوانی و یا به علت  نماز خوان وجود داشتت 

ضتعف اعتقادی و یا مشتکالت و ستختی های خدمتی نماز نمی خواندند . بین این عده از  

ی و بی توجهی گذرانخوشکه همگی از قشتر جوان بودند ، جو   )دستته دوم (دانشتجویان  

بر ستایر امور غلبه داشتت . طبیعی استت در چنین شترایطی    معموال ،به معیارهای دینی  

اگر اقلیتی بخواهند راه خود را از بقیه جدا کنند ، بایستتی مشتکالت مترتب بر آن را نیز 

 بپذیرند.

برای افراد نماز خوان تمهیداتی در نظر گرفته بود . در ستتاختمان    افستتری  دانشتتکده

صتاص داده بود و در ماه مبارک رمضتان هم  محل استتقرار ما ستالنی را به نماز خانه اخت

بینی کرده بود. این کار برای ما بسیار ارزشمند  یشپیر سحری و افطاری  گروزهبرای افراد  

بود و موجب تقویت روحیه نمازگزاران می شتتد . از طرفی فضتتای جامعه به گونه ای بود 

هی استت در چنین  داشتت. بدی  وجودکه زمینه برای ارتکاب هرگونه فستادی برای جوانان 

شتتترایطی فقط افراد خود ستتتاخته و پایبند به مبانی اعتقادی می توانستتتتند خود را از  

روزی ستتته بار همدیگر را در داخل نمازخانه    نمازخوانآلودگی ها برهانند. دانشتتتجویان  

مالقتات و بتا هم ستتتالم و احوال پرستتتی می کردنتد. این تکرار برخوردهتا از یتک طرف و 

ی  و اندیشته و ستایر مشتترکات از ستوی دیگر موجب گردید تا باب دوستت همگونی در تفکر  

هر چه قدر زمان می گذشتتت این دوستتتی ها محکم و  و رفاقت بین این عده باز شتتود.

مستتحکم تر می شتد . در بین این دوستتان امیر حق جو چند ویژگی داشتت. عالوه بر این 

لیغات و برگزاری کالس ها و جلسات  که به فرائ  مذهبی به خوبی پایبند بود ، در امر تب

قرائت قرآن که هفته ای یک بار تشتتکیل می شتتد نیز فعال بود . در باب امر به معروف و 

نهی از منکر نیز ستاعی و کوشتا بود و در پاره ای از موارد با بعضتی از دانشتجوها بر ستر 

ی قرار  اختالفات عقیدتی مناهرات و مباحثات شتتدیدی داشتتت و اگر ناخواستتته در جمع

می گرفت که احتمال می داد در آن نشتستت گناهی وجود داشته باشد جلسه را ترک می  

کرد . این ویژگی های وی موجب گردید تا رابطه دوستی ما روز به روز قوی تر و صمیمی  
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تر شتود . عالوه بر مالقات هائی که در داخل نمازخانه و در جلستات قرائت قرآن داشتتیم  

فکر دیگر به گفتگو می پرداختیم.  یم دو نفری و یا با دوستان همکردهر موقع فرصت می 

  این جلستات دوستتانه انفرادی ما را به ابعاد فکری ، اخالقی ، انگیزه ها و ستایر خصتوصتیات 

به احستاس وابستتگی ما به   و  یشافزاالفت و دوستتی را همدیگر بیشتتر آشتنا نمود و انس و 

یتدارهتا فتاصتتتلته می افتتاد موجتب نتاراحتی می  هم اضتتتافته نمود ، بته طوری کته اگر بین د

گردیتد. این رونتد ادامته پیتدا کرد . هفتته ای یتک بتار در داختل نمتاز ختانته بعتد از نمتاز مغرب  

یکمی ما  شتام جلسته قرائت قرآن برگزار می گردید. در طول دوران ستال   صترف  و عشتا  و

قرائت قرآن    فقط به عنوان استتتفاده کننده در جلستتاتکه دانشتتجوی ستتال یک بودیم، 

حضتور پیدا می کردیم ، زیرا گرداننده جلسته دانشتجویان ستال ستوم بودند و در عین حال  

دانشتجویان    ،در ستال دوم .فرصتتی بود که توانایی بقیه هم در معرض آزمایش قرار بگیرد

ستال دوم هم در اداره جلستات و بیان موضتوعات مشتارکت می کردند ، در ستال ستوم همه  

ما که سال سوم شده    دانشکده در باب مسائل بین دانشجویان به دست  قدرت و اختیارات

اداره جلسات را به لحاظ سخنرانی ، مداحی ، قاری    که در نتیجه نوبت ما بود  بودیم افتاد.

 بودن و سایر امور به عهده بگیریم و مدیریت نمائیم .

ر راستتتای  یک روز امیر حق جو خطاب به اینجانب گفت برای هر کدام از دوستتتان د

تعیین و مشتخ  شتده اگر موافق باشتی مستئولیت   یاوهیفه    ،مدیریت جلسته قرائت قرآن

قاری بودن به شتما محول شتود ، من دوستت داشتتم استتفاده کننده باشتم ولی پیشتنهاد را  

مطالعه می    ی رازیادزمان دانشتتتجوئی کتاب های مذهبی  پذیرفتم . امیر حق جو که در  

موضتوعات خوش گفتار بود مستئولیت ستخنرانی جلسته را با دو    کرد ، و از طرفی در بیان

یگر به عهده گرفت . ستخنران جلسته بایستتی پس از اتمام قرائت قرآن پیرامون  دسته نفر  

شتتده صتتحبت می نمود ، و برای   تالوتیکی از مباحث مذهبی و یا در خصتتوص آیات  

اول به همین    هرکدام از دوستتتان دیگر نیز وهیفه و مستتئولیتی مشتتخ  شتتد . جلستته

منوال اداره شتد ، اینجانب به وهیفه تعین شتده بعنوان قاری و امیر حق جو هم به عنوان  

 سخنران پیرامون یکی از مسائل مذهبی صحبت کرد .

در همین ایام بود که از بین دانشتجویان ستال ستوم عده ای را بعنوان گروهبان دستته،  

. معیتار انتختاب هم مجموع نمرات    ستتترگروهبتان گروهتان، گردان و تیتپ انتختاب کردنتد
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دروس نظتامی و علمی بود. من هم بته عنوان ستتترگروهبتان گروهتان دوم کته فرمتانتده آن 

ستتوان یکم رشتیدی و تازه از جنگ هفار برگشتته بود انتخاب شتدم مستئولیتم بیشتتر شتد. 

بایستتی هم به مطالعه دروس خود می رستیدم و هم تا پاستی از شتب به کنترل و آموزش 

یتد فرمتانتده گروهتان بود می پرداختم و آستتتایشتتتگتاه متا هم بته تتأکن گروهتان کته مورد  ای

ستتاختمان ستتال یک ها که برای ستترگروهبان ها در نظر گرفته بودند انتقال یافت. این 

در جلستته قرائت قرآن حضتتور   موقع بهموضتتوع باعث شتتد که در پاره ای از مواقع نتوانم 

ی دانشتتجویان عالقمند  همهده و پس از فراغت از کار  پیدا کنم. اما از این فرصتتت استتتفا

مشتکل تردد داشتتند و از ترس دانشتجویان ستال    معموال ستال یک گروهان خودم را که  

ت حضتتور در محوطه را نداشتتتند به خط می کردم و همراه خودم به جلستته  ستتوم جرع

یر من نگردد به حق تأخقرائت قرآن می بردم . لذا برای این که نظم جلستته دستتتخوش  

جو پیشتتتنهتاد دادم تتا فرد دیگری را بته جتای من انتختاب نمتایتد. در عین حتال یکی از  

تجوید هم آشتنا بود   قواعدبه    دانشتجویان را که صتوت بستیار خوبی داشتت و تا حدودی

گفت این دانشتجو هم گروهانی من استت و  به من  پیشتنهاد دادم . امیر حق جو در پاستخ

با وی مباحثه زیادی داشتته ام . درستت استت که صتوت خوبی دارد ، ولی تفکر خوبی   قبال 

و از    ندارد ایشتان تالوت قرآن را با صتوت ، با خوانندگی خواننده ها در یک ستطح می داند

اعتقاد محکمی برخوردار نیست لذا صالحیت این کار را ندارد. در نتیجه فرد دیگری برای 

تفاق تعدادی از دانشجویان سال اول یر و به اتأخاداره جلسه تعین شد و من هم با اندکی  

 در جلسه شرکت می کردم.

عی  همگونی نگرش به مبانی اعتقادی ، مشتتتترکات اخالقی و ستتتایر معیارهای اجتما 

باعث شتد تا در این جلستات قرائت قرآن ، تعداد بیشتتری دوستت خوب پیدا کنیم و در  

بین همه آن ها امیر حق جو برایم محبوب تر بود . دوران ستال ستوم هم داشتت به پایان  

می رستید . یک روز متوجه شتدیم نمازخانه را آستایشتگاه کرده اند . علت را جویا شتدیم  

از ستتتاختمتان هتا و کمبود مکتان مجبور شتتتده انتد تتا از    اعالم شتتتد بته علتت تعمیر یکی

نمازخانه به عنوان آستایشتگاه استتفاده نمایند . همه ما از این موضتوع ناراحت شتدیم . از  

ستخت محیط دانشتجوئی باعث شتده بود که جرعت و جستارت اعتراض به   مقرراتطرفی  

ع با همدیگر مشتورت و دانشتجویان نمازخوان روی این موضتو  .این مستئله را نداشتته باشتیم

ی گروهان و گردان مذاکراتی صورت گرفت  هارده. با    برآمدندپیدا کردن راه حلی   درصدد
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و نتیجه ای عاید نگردید . ستترانجام یک روز امیر حق جو که بیشتتتر از دیگران نگران و 

یپ حستام الدین بیان جانشتین دانشتکده افستری که  سترتبه دفتر   پیگیر این موضتوع بود

مراجعه و ناراحتی خود و   ،با ستواد ، اهل علم ، استتاد دانشتگاه و خوش برخورد بودفردی  

بقیه دانشتجویان را از تغییر نمازخانه به آستایشتگاه به اطالع ایشتان رستانید سترتیپ بیان  

که خود نیز زمینه مذهبی داشتتتت از پیگری حق جو خوشتتتحال و قول می دهد که در  

حیتا نمتایتد . کته این کتار هم عملی شتتتد و بتار دیگر ا  مجتددا اولین فرصتتتت نمتازختانته را  

نمازخانه با پیگیری مجدانه امیر حق جو برای ادای فرائ  مذهبی و تشتکیل جلستات راه 

اندازی شتد و این اقدام بستیار ارزشتمندی بود که با جدیت و جستارت امیر حق جو محقق  

 شد.

ی بایستت ستهمیه  دوران سته ستاله دانشتکده افستری هم داشتت به آخر می رستید و م

نیرو ی هوایی، دریائی، ستتاد کل و ژاندارمری از بین دانشتجویان دانشتکده افستری تعیین  

می شتتد که دستتت تقدیر موجب گردید که من و حق جو و تعداد دیگری از دوستتتان به 

ژاندارمری اختصتتاص یابیم . پس از اخذ درجه ستتتوان دومی برای طی دوره مقدماتی به 

 6ژانتدارمری بود منتقتل شتتتدیم . تعتداد متا زیتاد بود و در    آموزشز  پتادگتان ونتک کته مرک

کالس ستازماندهی شتدیم . ستابقه دوستتی سته ستاله دانشتکده و همدوره شتدن مجدد  

موجب گردیده بود که در ساعت های استراحت ،دوستان قدیمی همدیگر را پیدا و ضمن  

 کردیم.یمصحبت خاطرات دوران سه ساله را مرور  

و فرم هایی   ،ردی با در دستت داشتتن اوراقی به داخل کالس ما مراجعهیک روز سترگ

شتتد . پس از   ستتلالبه بعضتتی از همکاران داد تا پر نمایند . این اقدام برای بقیه باعث  

خروج سترگرد مورد بحث متوجه شتدیم که وی افستر ضتد اطالعات بوده و در خصتوص 

عده ای از جمع دیگری استتتعالم نموده استتت . پس از حدود یک هفته که از این قضتتیه  

  آنها بودم و از ما خواستته شتد تا در  جزگذشتت نام تعدادی را قرائت نمودند که من هم  

بودند جمع شتدیم ، همان جناب سترگرد در محل تجمع ما  ستالنی که پیش بینی کرده  

حضتتور و علت جمع کردن ما را با بیان این مطلب که شتتانس فقط یکبار به ستترا  آدم  

را آغاز کرد و ادامه    صتحبتشخواهد آمد و امروز این شتانس درب خانه شتما را زده استت  

و اخالقی نمونه بوده   داد قصتد داریم شتما را که هم از نظر درستی و هم از نظر انضتباطی
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اید برای خدمت در ضتتد اطالعات جذب کنیم و در خاتمه فرم هایی را بین ما که حدود  

ی قرارگرفته بودم دوراهپانزده نفر بودیم توزیع کرد . از این موضتتوع ناراحت شتتدم . ستتر 

یانا  بعضتی دیگر مردد  احمتوجه شتده بود که من و  نظر موردکنم . جناب سترگرد    کارچه

ناراحتی اههار داشتت هر کس تمایل ندارد فرم را امضتا  و بنویستد    حالت بالذا    ،تیمهست 

تمایل ندارم . که این مطلب مشتکل مرا بیشتتر نمود ، با خود گفتم اگر بنویستم عالقمند  

هستتم که ناخواستته جذب می شتوم و اگر بنویستم تمایلی ندارم ، ممکن استت در آینده  

و فکر کردن توکل به خدا کردم و نوشتتم   تأملاز مقداری   برایم مشتکل آفرین باشتد . بعد

به همین   نیز تمایل ندارم و فرم را تحویل و از ستتالن خارج شتتدم بعد از من دو نفر دیگر

احضتار و علت عدم تمایل را از    ضتداطالعاتنحو عمل کرده بودند ، منتظر بودیم از طریق 

م به خیر شتد. باالخره دوره یک ستاله  کنند که چنین اتفاقی نیفتاد و موضتوع خت ستلالما  

مقدماتی هم ستتپری گردید . پس از تقستتیم ، من و حق جو باتفاق حستتین محمودی  

،عبتدالمنتاف جعفری ، عبتاس فقیر پور ، طتاهر نره ای، احمتد ستتتالمی ، یتدالته کریمی ،  

حبیب اله حیدری ، عباس افرازه به گارد ستاحلی که فرمانده آن سترهنگ شتکیبائی که  

ماه دوره   6بستیار جدی ، دلستوز و با صتداقت بود منتقل شتدیم. برای ما ده نفر   افستری

ماه با امیر حق جو  6دریائی در شترکت دریائی اروندان در نظر گرفته شتد . در طول این  

در یک اتاق در کوی مجردین زندگی کردم . همه ما ده نفر دوستت و صتمیمی بودیم ولی  

نفر از ما در یک طیف   5دستته تقستیم می شتدیم تعداد   در مستائل اعتقادی به دو و یا سته

در برخی از مواقع بین متا بحتث هتائی در   .قرار داشتتتتیم و بقیته در طیف هتای دیگر بودنتد

مورد مستتتائل اعتقتادی به وجود می آمد که در برخی از موارد کار به جاهای باریکی می  

عتقادی ، حرمت کشتتتید ولی چون همدوره بودیم ضتتتمن محفوظ نگه داشتتتتن مبانی ا

متاهته    6ره  دوستتتتی هتا را هم حفظ می کردیم و از هم کینته ای بته دل نمی گرفتیم ، دو

با تحویل   هرکدامبه پایان رستید من و ستتوان حستین محمودی   شترکت دریایی اروندان

منتقل شتدیم . این انتقال باعث    بندرعباسنفر نیرو به  5گرفتن یک فروند ناوچه و تعداد  

مکانی فاصله ایجاد شود گرچه با پیروزی انقالب و شروع  ازنظرو حق جو  شد که بین من  

و مدتی به عنوان فرمانده گروهان ستتاحلی ماهشتتهر   ،جنگ بار دیگر من به آبادان منتقل

و افتختار    ،کته تحتت نظر گتارد ستتتاحلی کته فرمتانتده آن امیر حق جو بود انجتام وهیفته

اهم به جزئیات این مدت بپردازم مستتلزم  که اگر بخو  .همکاری با امیر حق جو را داشتتم
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کنم . ضتتمن این که این برهه از زمان  یملذا از بیان آن خودداری    ،وقت زیاد می باشتتد

توضتیح داده خواهد شتد. هدف من بیشتتر    مفصتال توستط خود امیر حق جو تشتریح و   قطعا 

که قبل از انقالب شتکوهمند استالمی   ستتا جوحقتشتریح مقطعی از تاریخ دوستتیم با 

فراوان   ، تالش هتای  زیتاد  ، زحمتت هتای  ارزشتتتمنتد  . زیرا ختدمتات  و بوده استتتتت 

پذیری امیر حق جو بعد از پیروزی انقالب برای اکثر مستتتئولین نظام و حتی  یتمستتتئول

نیروی انتظامی واضتح و روشتن استت. احستاس کردم شتاید در کتاب در دستت    کارکنان

ی نداشتتته باشتتد . بنابراین ااشتتارهبه این بخش از دوران زندگی   موردنظرتدوین و چاپ  

الزم دیدم برای روشتن شتدن اذهان خوانندگان عزیز و این که بدانند امیر حق جو قبل از  

بپردازم . امیر حق جو از خانواده ای متدین پا   ای داشتته استتیشتهاندانقالب چه تفکر و  

به عرصته هستتی گذاشتته در مورد دوران محصتلی وی اطالعاتی ندارم اما در دوران سته 

ماهه دریائی و در مدتی از    6ستاله دانشتجویی ، در دوره ی یک ستاله مقدماتی ، در دوره  

و همکاری با وی را  ایام خدمت قبتل از انقالب که افتخار دوستتتتی ، مراوده ، مجالستتتت  

داشتته ام او را فردی متدین و انقالبی و در مستیر استالم و مبانی دینی ، پیرو والیت فقیه  

تشتنه انقالب و خواستتار تغییر در ستاختار رژیم گذشتته احستاس کرده ام .  او رادیده ام ، 

  در آن زمان به ستتهم خود ادای دین و ایفای وهیفه نمود و به خواستتت خداوند آرزویش 

ویژگی های امیر حق جو در این مختصتتر بیان شتتد در    عنوانآن چه به  .هم محقق شتتد

این عصتر و زمان شتاید پیش پا افتاده به نظر برستد ولی از دارندگان این تفکر و خصتائل 

ی دیگری بود بایستتی به عنوان ستنبل  در آن زمان که جو حاکم بر فضتای جامعه به گونه

یبنتدی به مبتانی  پار واقع این قبیتل افراد بودند که با پشتتتتوانه  ، الگو و نمونه یاد کرد .و د

اعتقادی ستتهم به ستتزایی در پیروزی انقالب و حفظ دستتت آوردهای انقالب شتتکوهمند  

که حق مطلب بود ادا کنم .امید استت با   را استالمی را ایفا نمودند.گرچه نتوانستتم آن چه

وچکی از زحمات و نیات این برادر بضتاعت اندک این حقیر توانستته باشتم گوشته بستیار ک

 سترافرازرا به رشتته تحریر در آورده باشتم. من برای این همکار عزیز ، این ستردار   بزرگوار

ی بیشتتتر به خدمتگزاراستتالم و این مخل  فی ستتبیل الل آرزوی ستتالمتی ، موفقیت و 

 السالمنمایم . ویمنظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از درگاه خداوند بزر  مسئلت  

 با احترام سرهنگ بازنشسته کرم اهلل نجفی 

20/08/94 
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 ستاد یحیی عظیمی  2خاطرات امیر سرتیپ 

افری که بر اثر دیدن نظم و انضتباط از اخذ دیپلم با توجه به عالقه وپس    1353در ستال  

پس  و بود در کنکور دانشتکده ثبت نام   در دانشتجویان دانشتکده افستری در من ایجاد شتده

د ماه همان  های دانشتتکده بودم و در مرداورودی خوشتتبختانه جز  قبولی از اخذ آزمون

دانشتجویان ستال تهیه قرار   ستال موفق به ورود به دانشتکده افستری گردیدم و در زمره

ران برای فراگیری آموزش های ستتال تهیه مارا به پادگان اقدستتیه در شتتمال ته  گرفتم.

فرمانده گروهان ستروان جوادی بود اصتول و امور اولیه نظامی گری را از وی  .اعزام نمودند

با تشتتکیل   53و هیچ گاه آن روزها فراموش شتتدنی نیستتت . در مهرماه ستتال    فرا گرفتم

کالس های دانشجویی و شروع سال تحصیلی ما را از اقدسیه به ساختمان اصلی دانشکده  

دانشتجوی ستال اول در دانشتکده افستری جذب   600ستال بیش از   اعزام نمودند. در این

شتتتده بودند. با شتتتروع ستتتال تحصتتتیلی و کالس بندی من در گروهان یکم پنجم و د  

ماه از ستتال تحصتتیلی گذشتتت که   6شتتروع به تحصتتیل نمودم. بیش از   4ردانشتتپایه  

ت های  دانشتجویان ستال یکم از جمله اینجانب شتناخت هایی از محوطه دانشتکده و قستم

های اداری، دانشتجویی و مذهبی فرا گرفته بودیم .شتاید برای بعضتی مختلف و ستاختمان

ماه صتورت گرفت ،چون محدودیت های    6ها جای تعجب باشتد چرا این آشتنایی پس از 

بستتیار زیادی برای دانشتتجویان ستتال یکم وجود داشتتت می بایستتت فقط تردد آنان در  

البته امروز درمی یا بیم آن رفتار که منشتا  اثر یک  شتده باشتد و الغیر .  مستیرهای تعیین

انضباط بوده است بایستی فراگرفته شود. زیرا هیچ واحدی به خصوص واحد نظامی بدون 

قابل اداره نخواهد بود. با گذشتت زمان و شتناختی که از دانشتکده    هاهری داشتتن انضتباط

هم بازشد و آن واقع بود، را  مسجد دانشکده درکه   2پیدا نموده بودم به ستاختمان شتماره  

های  این دانشتکده با تعدادی از دانشتجویان ستال  در آنجا بود که متوجه شتدم امور مذهبی

بنام غالمحستین    جوی ستال دوم،  باالتر اداره می شتود که مدیریت کامل آن به عهده دانشت 

اههار محبت ایشتتان به من که دانشتتجوی ستتال یکم بودم،   .آشتتنا شتتدم بود،ی حق جو

که تعطیالت   53موجب شتد مرا تحت تأثیر خودش قرار دهد به نحوی که در پایان ستال  

نوروزی فرا رستتیده بود به ایشتتان مراجعه نمودم نوار قرآن عبدالباستتط که در نمازخانه  

  به ایشتتان عودت دهم، تا پس از کپی   ،موجود بود درخواستتت نمودم به من امانت بدهد
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متا در اختیتارتتان قرار می    گفتنتد نیتاز بته کپی نیستتتت شتتتمتا نوار قرآن گوش کنیتد حتمتا 

دهیم. دوران دانشتجویی در ستال بعد هم چنان ادامه داشتت تا این که جنابان حق جو و 

نجفی ستتتهمیته ژانتدارمری گردیتدنتد و در پیگیری هتایی کته انجتام دادم فهمیتدم کته برای 

ژاندارمری در نظر گرفته شتده اند. زمان به سترعت باد در گذر بود تا این که    گارد ستاحلی

ستتال ستتومی ما به اتمام رستتید. به هنگام فار  التحصتتیلی ما ر اهم به عنوان ستتهمیه  

وستهمیه گارد ستاحلی    ژاندارمی محستوب و در بین این ستهمیه هم انتخابی صتورت گرفت

طی دوره دانشتکده افستری و محستوب    محستوب شتدم. البته قابل ذکر استت که پس از

دوره مقدماتی   57لغایت مهرماه ستتال   56شتتدن ستتهمیه ژاندارمری از مهرماه ستتال  

برای   57مشتتتخ  کته من هم جز  این انتختاب بودم پس از دوره مقتدمتاتی در ستتتال  

گتذرانتدن دوره نتاوبری دریتایی بته پتایگتاه دریتایی انزلی معرفی گردیتدم. در مجموع دوازده  

با گذشتتت زمان و حرکت مقدستتی که توستتط امام  .یم که دوره را شتتروع نمودیم  نفر بود

راحل پی ریزی شتده بودو به نتیجه نزدیک می شتد و بر آن استاس کالس های آموزشتی 

کالس را به طرق گوناگون تعطیل    ،به نحوی که دوستتان حاضتر  ،جاذبه چندانی نداشتت

امل کالس را رها و به صتتف ملت انقالبی  می نمودند. تا این که از اوایل بهمن ماه بطور ک

پیوستتتیم. پس از پیروزی انقالب و بالتکلیفی واحدهای نظامی هم چنان با مردم انقالبی  

که ثبات مناستبی در واحدهای های   58هماهنگ بودیم تا این که در فروردین ماه ستال 

ی ژاندارمری در  نظامی فراهم شتده بود به آبادان و پادگان خسترو آباد که ستتاد گارد ستاحل

آنجا مستتقر بود مراجعه نمودیم پس از پذیرش مرا به گردان ستاحلی خسروآباد که در آن 

زمان فرمانده گروهان ستتاحلی، جوان انقالبی و متعهد غالمحستتین حق جو از دوستتتان  

دوره دانشتتجویی و فرماندهی متعهد و آشتتنا به امور مذهبی و دینی و پای بند به اصتتول  

ود معرفی نمودند . این بزرگترین شتانس خدمتی من بود چون از خداوند اصتیل استالمی ب

نمتایم کته هیچ گونته   عزیز درخواستتتت نموده بودم بته گونته ای انجتام وهیفته و ختدمتت

لغزشتی در خدمت برایم پیش نیاید و هیچ گونه مال حرامی وارد زندگی ام نشتود. امید بر 

، آرزویم محقق  اندهی متعهد می باشتدآن داشتتم با شتروع خدمتم با چنین فردی که فرم

.  «ستتالی که نکو استتت از بهارش پیداستتتحبر استتاس آن مثال معروف که گویند   شتتود.

ستال خداوند به درخواستت آن روزم پاستخ مثبت داد   37اکنون پس از گذشتت حداقل  

هیچ مال حرامی وارد زندگی ام نشتتد چون خط مستتتقیم را از برادری متعهد فرا گرفته  
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بحمدالل با توجه به مستئولیت هایی که داشتتم همیشته در درگاه خداوند سترافراز بودم و  

بودم. پس. از گذشتت زمان و تحکیم پایه های انقالب شتکوهمند انقالب استالمی، استتکبار  

قابل ذکر استت که در خسترو  .جهانی به طرق گوناگون ستعی به شتکستت انقالب را داشتت

هویت استتالمی و ههور انقالب، در چهره ستتتوان  آباد آبادان که مقر گارد ستتاحلی بود

در بین کته    بتاعتث شتتتد  و  ،یتدا کردپبروز    غالمحستتتین حق جو کته جوان متعهتدی بود

به صتورتی که اولین فرد انقالبی در بین کلیه پرستنل   ران اثر ماندگاری فراهم آورد ،همکا

اران که زمینه  موجود در گارد ستتتاحلی آن زمان بود. تعداد زیادی از افستتتران و درجه د

اسالمی و انقالبی داشتند را گردآوری و برای حفظ انقالب و تحکیم مبانی آن سازماندهی  

نموده و به صتتورتی که ایشتتان به عنوان یک چهره انقالبی خطوط حفظ انقالب و تداوم  

کتار انقالبی را بته همکتاران گوشتتتزد می نمود. شتتتایتد می توان ادعتا نمود اولین انجمن  

های نظامی، در گارد ساحلی با مسئولیت و هدایت و راهبردی جناب ستوان اسالمی واحد

حق جو تشتکیل گردید که با توجه به حستاستیت خدمت در گارد ستاحلی ضترورت آن 

ایجتاب می نمود کته توان و درک استتتالمی کتارکنتان افزایش یتابتد. بتاالبردن درک و فهم  

استتالمی ستتبب گردیده   حکومتهمکاران در بحث امور دینی و انجام وهیفه در دولت و  

جلوگیری از ورود قتاچتاق افزایش یتابتد و   بود کته توان بتازدهی در کنترل دریتا بته جهتت

ولیت ستهم به ستزایی داشتتند. خدمت هم چنان ادامه  ئجناب ستتوان حق جو در این مست 

داشتتتت تتا این کته از پتاستتتگتاه هتای مرزی دولتت بعتث عراق در طول نوار مرز دریتایی بته 

آنان به صورت مکتوب    شد که کلیه تحرکاتگون مشکالتی برای ما فراهم میعناوین گونا

رسما  جنگ عراق   59به سلسله مراتب فرماندهی گزارش می گردید. در شهریور ماه سال  

گارد ستاحلی خسترو   فوتی 50جمهوری استالمی ایران آغاز شتد. یکی از ناوچه های    علیه

و چند نفر از کارکنان مجروم شتتدند و این شتتروع   ،واقع  ناوچه عراقی مورد اصتتابت    آباد

جنتگ تحمیلی دولتت بعتث عراق بر علیته جمهوری استتتالمی ایران بود کته بته ترتیتب 

در ابتدای   .واحدهای اجرایی تغییر حالت داده و به صتتورت واحدهای رزمی مجهز شتتدند

ها بودند که  جنگ، پرستتنل حتی استتتفاده از استتلحه تیر بار را آموزش نداشتتتند همین  

مجهز به انواع ستالم های جنگی شتدند و در مقابل دشتمن روزها و ماه ها مقاومت کردند  

. خرمشتهر قهرمان چند ماه تا حضتور ارتش با همین نیروهای محلی مقاومت کرد. همان  

یگانی که کار انتظامی می کرد به یگان نظامی صتتترف تبدیل شتتتد. دراین زمان، من به 
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ستراوان و پس از حدود یک ستال از ستراوان به عنوان فرمانده هنگ  عنوان فرمانده هنگ  

ژاندامری زاهدان مسئولیت را عهده دار بودم که در همسایگی استان کرمان بود. بحمدالل  

در این زمان هم جناب حق جو را بستیار موفق می دیدم چون می دانستتم در کلیه امور 

ومنین است بکار می بندد و خدا هم  خدمتی توکل به خدا و تعهد و اخالص که مخت  م

وی را کمتک و یتاری می نمود. بحمتدالل هر واحتدی را بهتر از واحتد قبلی متدیریتت و 

هتدایتت می نمود و توفیقتات الهی نصتتتیتب وی می گردیتد. می توان ادعتا نمود کته امیر 

همزمان با توکل   ،صتحیح  سترتیپ دکتر غالمحستین حق جو با اعمال مدیریت و فرماندهی

ذات الیزال الهی توفیقات بستتتیار ارزشتتتمندی در استتتتان های کرمان ، خوزستتتتان،  به 

آذربایجان غربی،اصتفهان و قزوین که هرکدام به نوبه خود مستائل خاص امنیتی داشتتند،  

کستب نموده و یکی از افستران الیق و شتایستته ای استت که می تواند نمونه برای همکاران  

ی تأستتتی نمتاینتد حتمتا  موفق خواهنتد بود. بنتده که  و آینتدگان نیز چنتان چه از و .باشتتتد

همکتار و همراه وی بودم بحمتدالل هم امروز و هم روز قیتامتت ادعتا دارم کته بته درستتتتی  

جلوگیری نمودم    هر گونه مال حرام به زندگی فردی و خانوادگی  خدمت نمودم و از ورود

مقدس جمهوری    و نتیجه هاهری آن که ترفیع درجه ستترتیپ دومی می باشتتد در نظام

استالمی ایران کستب نموده ام. باشتد که انشتاالل در روز قیامت هم عنایت خداوند تبارک و 

 تعالی شامل حال بنده حقیر گردد و رحمت الهی شامل حال بنده قرار گیرد.

 1394سال   تیرماه   یحیی عظیمی  ستاد  2سرتیپ
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 اروندان  دریایی شرکت ماهه 6 دوره  و  ژاندارمری مقدماتی دوره 

با مدرک تحصیلی لیسانس علوم و درجه ستوان دومی از دانشکده افسری    1355در سال  

فار  التحصتیل و به ژاندارمری کشتور اختصتاص یافتم و جهت آشتنایی با آن ستازمان و 

گذراندن دوره مقدماتی، در آموزشتتگاه افستتری ونک، موفق به گذراندن دوره یک ستتاله  

 مقدماتی شدم.

اد متانتدنی دوره مقتدمتاتی، مراستتتم پتایتان دوره بود کته بتا حضتتتور  ازختاطرات بته یت 

 محمدرضاشاه پهلوی برگزارشد.

در ادامه مراستم و انجام عملیات های ورزشتی یکی از هم دوره ها به نام ستتوان احمد  

دانشتجوی بروستلی و ابراهیم میرزایی می    ستالمی که از کونگ فوکاران حرفه ای و خود را

یرمنتظره و غیر قابل پیش بینی از صتتفوف واحد کونگ فو کاران  دانستتت در یک اقدام غ

اقدام به مضتتروب نمودن )بریدن( انگشتتت دستتت خود نمود که خون جاری، و  خارج و

را مجبور به خروج و ترک زود هنگام   همراهان شتاه که نگران ستالمتی جان وی بودند او

عت محل مراستم را ترک و از میدان مراستم نمودند و توستط یک فروند هلی کوپتر به ستر

 به نوعی مراسم نا تمام ماند.

ها  ، دوستان هم دوره به بخش1356پس از پایان دوره یک ساله مقدماتی در مهر ماه  

و قسمت های مختلف ژاندارمری اختصاص و تعدادی هم به یک واحدی در جنوب کشور  

یافتیم. مرکز گارد ستاحلی در  ) استتان خوزستتان( بنام گارد ستاحلی ژاندارمری اختصتاص  

و توستتتط واحدهای    ،کیلومتری جنوب آبادان در محلی به نام خستتترو آباد مستتتتقر 22

قایق برترام و انواع قایق های یک موتوره   فوتی، 50شتناوری که در اختیار داشتت ) ناوچه 

دار    و دو موتوره( تأمین امنیت آب های ستاحلی ایران ) از خوزستتان تا چاه بهار( را عهده

بود. به علتت نیتاز به تخصتتت  و آشتتتنتایی با ناوبری در اروند رود و خلیج فارس و دریای  

عمان، جهت گذراندن دوره دریایی به شتترکت دریایی اروندان معرفی شتتدیم. شتترکت 

حاشتیه کارون و در محلی که به   کیلومتری شتمال آبادان و 12دریایی اروندان در فاصتله  

فوتی نیز  50و شتترکت مزبور تولید کننده ناوچه های    ،قعشتتیر پاستتتوریزه معروف بود وا

فوتی از آلومینیوم و موتور آن از آمریکا وارد می شتد. مهندستین   50بود. بدنه ناوچه های  
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شترکت مزبور و مربیان آموزشتی، دوره تخصتصتی و آموزشتی را در آمریکا گذرانده بودند. 

مدرک دوره دریایی و ناوبری  شتش ماه ستپری شتد و موفق به اخذ  دوره آموزشتی به مدت

شترکت دریایی اروندان شتدیم. از خاطرات به یاد ماندنی دوره آموزشتی در شترکت دریایی  

از کتارختانته مزبور و آشتتتنتایی بتا چگونگی تولیتد)مونتتاژ( نتاوچته    ارونتدان عتدم مجوز بتازدیتد

ده و پنجاه فوتی بود. علیرغم این که جمع آموزشتی از افستران دانشتکده افستری ارتش بو

برای انجام مآموریت ملزم به طی دوره ناوبری بودند ولی مستتتئولین شتتترکت اروندان به 

تولید ناوچه های    ازدید دانشتجویان، از کارخانهصتراحت اعالم نمودند که مجوز حضتور و ب

 از طرف مسئولین آمریکایی به آن ها داده نشده است.  فوتی 50
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 فصل دوم: دوران فرماندهی هنگ ژاندارمری اصفهان

 

  از چگونگی حضتتتور و شتتترکت در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در کتابی به نام ح نمی  

 یمی « به چاپ رسیده و در دسترس خوانندگان فهیم و گران قدر قرار گرفته است.

های  ماه حضتور در جبهه های جنگ تحمیلی و شترایط ستخت ستال 75پس از توفیق 

بیت المقدس و ثامن االئمه، با  ابتدای جنگ و محاصتتره آبادان و حضتتور در عملیات های

به اصتفهان منتقل و به ستمت فرماندهی    1363درخواستت استتاندار اصتفهان در مهرماه  

 هنگ ژاندارمری اصفهان منصوب شدم.

  ضوع انتقال دو نکته قابل ذکر است:در رابطه با مو

این که استتتاندار وقت اصتتفهان جناب آقای کرباستتچی که قبال  مستتئولیت    :نکته اول

رت امام  را عهده دار و با حکم حضت  ستیاستی ایدئولوژیک ژاندارمری جمهوری استالمی ایران

که اینجانب همزمان با پیروزی انقالب  )ره( به این ستتمت منصتتوب شتتده بود به علت این

تشتکیل و به عنوان   را  استالمی  استالمی ایران در مرکز گارد ستاحلی خسترو آباد انجمن

نماینده مذهبی آبادان به نمایندگی حضترت امام در ژاندارمری جمهوری استالمی معرفی  

ستازمان ستیاستی ایدئولوژیک مستئولیت شتعبه ستیاستی ایدئولوژیک گارد  و با تشتکیل  

ستاحلی خستروآباد را با حکم ریاستت ستازمان عهده دار شتده بودم، در جلستات منعقده در  

مرکز و در بازدیدهایی که ریاستتت ستتازمان عقیدتی ستتیاستتی ژاجا از جبهه های دفاع  

و ستیمای آبادان که    دکل صتداداشتتند و به خصتوص در رابطه با انهدام    مقدس در جنوب

منهدم و ستتتاختمان مربوطه هم    در ستتته راهی چوئیده توستتتط گلوله تانک های عراقی

تخریب و اغلب وسایل و تجهیزات موجود در ساختمان از بین رفته بود . هاهرا  مسئولیت  

ستیما به عهده آقای کرباستچی بود و این محل نیز مورد بازدید ایشتان قرار گرفته   2شتبکه  

ود و در نتیجه شتناخت کاملی از فعالیت انجام شتده در واحد ستیاستی ایدئولوژیک تحت ب

مستئولیت اینجانب داشتتند. به علت وضتعیت خاص ایجاد شتده در هنگ ژاندامری اصتفهان  

و حستتاستتیت و اهمیت خاص منطقه از فرماندهی وقت ژاندارمری جمهوری استتالمی،  

هنگ اصتتفهان    یبه ستتمت فرماندهجناب ستترهنگ کوچک زاده انتصتتاب اینجانب را 
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درخواستتت نموده که مورد موافقت فرماندهی ژاندارمری جمهوری استتالمی قرار گرفته و 

 اقدام شده بود ) بدون اطالع قبلی(

ناحیه ژاندارمری اصتفهان به خوزستتان منتقل و به عنوان   سترهنگی که ازنکته دوم: 

از حضور در مرکز ناحیه ژاندارمری  فرمانده هنگ ژاندارمری آبادان منصوب شده بود، پس 

فلذا با  از خدمت بازنشتستته شتد.  از حضتور در آبادان خودداری و به همین دلیل  خوزستتان

دستتور ستلستله مراتب ستازمانی مستئولیت هنگ عملیاتی آبادان به جانشتین وقت جناب  

 سرهنگ دوم نعمت الل فلکی واگذار شد.

 معارفه ای خارج از عرف  

نعمت الل فلکی، همکاران و   2ستتئولیت هنگ آبادان به جناب ستترهنگ پس از واگذاری م

ت و یهمرزمان متعهد و ستلحشتور هنگ ژاندارمری آبادان نهایت قدر شتناستی و صتمیم

من، توستتتط    مختالفتت  و  بتاطنی  میتل  رغم  یکتدلی را بته منصتتته نمتایش گتذاشتتتتنتد. علی

ستتتازمتانی ، تتا ستتته راهی  بتا تعتداد قتابتل توجهی خودروی    عملیتاتی  واحتدهتای  فرمتانتدهتان

با شتکوه و بیاد ماندنی انجام شتد. در این محل پس از    شتادگان )دارخوئین( مراستم بدرقه

درخواستت و خواهش از همکاران و همرزمان صتدیق و قدرشتناس خداحافظی انجام و به 

 خوزستان حرکت نمودم.  سمت ناحیه

نا ) استتان لرستتان( از  روزه( در شتهرستتان از15در حین استتفاده از مرخصتی انتقالی )

با توجه به   طریق ناحیه ژاندارمری اصتفهان به پاستگاه ژاندارمری شتهرستتان ازنا ابال  که

حضور فرماندهی محترم ژاندارمری جمهوری اسالمی در اصفهان و مراسم معارفه فرمانده  

جدید ناحیه ژاندارمری اصتتفهان به ستترگرد حق جو ابال  تا به اصتتفهان حرکت و برای 

ور در مراستم تودیع و معارفه به هیأت اعزامی از مرکز در اصتفهان ملحق شتود. بنا به حضت 

دستتور و بدون استتفاده از مرخصتی انتقالی به اصتفهان حرکت و به مح  حضتور به هیأت  

ملحق و خود را معرفی نمودم.   اعزامی همراه فرمتانتدهی ژانتدارمری جمهوری استتتالمی

هی محترم ژاندارمری جمهوری استتالمی، در  مشتتخ  شتتد که برابر تصتتمیمات فرماند

مراستتم معارفه فرماندهی جدید ناحیه ژاندارمری اصتتفهان مقرراستتت فرماندهی هنگ  

معرفی شتود ) روال جاری و   اصتفهان نیز توستط فرماندهی ژاندارمری جمهوری استالمی

فرماندهی ناحیه در صتبحگاه هنگ می باشتد(    عرف ستازمان معرفی فرمانده هنگ توستط
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هر حال مراستتم صتتبحگاه مشتتترک ناحیه ژاندارمری اصتتفهان با حضتتور استتتانداران  به

اصتفهان، یزد و شتهرکرد صتورت گرفت ) ناحیه ژاندارمری اصتفهان از سته هنگ    هایاستتان

 اصفهان، یزد و شهرکرد تشکیل شده بود(

ضتتمن معرفی جناب ستترهنگ اردشتتیر کاویان به ستتمت فرماندهی ناحیه ژاندامری  

ستط فرماندهی ژاندارمری جمهوری استالمی اینجانب نیز به ستمت فرمانده هنگ  اصتفهان، تو 

به شتناختی که فرماندهی ژاندارمری جمهوری   ژاندارمری اصتفهان منصتوب شتدم و با توجه 

استالمی از اینجانب در زمان بازدیدهای جبهه جنوب داشتتند، تقدیر و تحستین قابل وصتفی  

تصتتتدی فرمتانتدهی هنتگ عملیتاتی آبتادان صتتتورت  از تالش هتا واقتدامتات اینجتانتب در طول 

گرفت. بعدها مشتخ  شتد که موضتوع معارفه فرمانده هنگ توستط فرماندهی ژاندارمری  

جمهوری استالمی موجب حستاستیت مستئولین ناحیه ژاندارمری اصتفهان شتده و به همین  

 علت موجب بروز حاشیه هایی هم شد که در ادامه اشاره خواهد شد. 

اصتفهان از سته هنگ اصتفهان، یزد و شتهرکرد )چهارمحال بختیاری(  ناحیه ژاندارمری 

تشتکیل و فرمانده ناحیه بایستتی در شتوراهای تأمین سته استتان شترکت می نمود، مضتافا   

این که با نظر استتاندار اصتفهان فرمانده هنگ اصتفهان نیز درشتورای تأمین استتان شترکت  

ستتقر و تعداد هفت شتهرستتان که  می نمود. طبیعی استت هنگ اصتفهان در مرکز استتان م

 غالباٌ فاقد شهربانی بودند در حوزه فرماندهی هنگ اصفهان قرار داشتند.

و به   «تان، ستمیرم، شتهرضتاحشتهرستتان های اصتفهان، نجف آباد، گلپایگان، نطنز، اردست 

 همین دلیل هنگ ژاندارمری اصفهان از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بود.

قتائم مقتام وقتت رهبری در شتتتهرستتتتتان نجف آبتاد کته حوزه نفوذ  زادگتاه و موطن  

وجود صتتنایع بزر  و مادر ،نظیر فوالد   و داماد ایشتتان )مهدی هاشتتمی( بود. وابستتتگان

مبارکه و ذوب آهن اصتفهان، حضتور طیف وستیع رزمندگان اصتفهانی در جبهه های دفاع  

ستی و سته پل، پل  مقدس، فضتای مذهبی، ستیاستی و فرهنگی و جاذبه های بی نظیر، 

خواجو، مستجدشتیخ لطف اله از ویژگی ها و امتیازات خاص استتان اصتفهان به شتمار می  

 .شهید در یک روز( 500بیش از    رفت ) تشییع جنازه

های تابعه و شتناخت دقیق از  با تالش شتبانه روزی و بازدید از کلیه واحدها و پاستگاه 

نستبت به جابه جایی تعداد زیادی از    سترزمین حوزه استتحفاهی هنگ ژاندارمری اصتفهان،
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فرماندهان گروهان ها و پاسگاه ها اقدام شد. نیروهای جوان و متعهد اعم از افسر و درجه  

ستتگاه منصتتوب و به کار  دار شتتناستتایی و بادرجه تشتتویقی و موقت به عنوان فرمانده پا

امات و تالش ابتکار و خالقیتی که در گذشتته مستبوق به ستابقه نبود. اقد  گمارده شتدند.

های انجام شتده رضتایتمندی مستئولین مرکز و استتانداری اصتفهان را به همراه داشتت و به 

همین دلیل توسط استاندار محترم اصفهان در شورای تأمین استان، به دفعات از اقدامات  

مثبت و تالش های اعمال شتده فرماندهی هنگ اصتفهان تقدیر به عمل آمد. به بخشتی از  

 شود:ه هنگ ژاندارمری اصفهان اشاره می  ته انجام شده درحوزاقدامات برجس

 ران به تیران و کروندالف: انتقال آب عسک

کیلومتر در   40روستتتای عستتکران در غرب شتتهرستتتان نجف آباد و با فاصتتله حدود  

خوزستتان واقع استت. برابر دستتورات صتادره    -لرستتان  -امتداد و ستمت چپ جاده اصتفهان

قبل مقرر شتده بود که آب    های  مرکز و مصتوبات شتورای تأمین استتان اصتفهان در ستال

مورد نیاز بخش های تیران و کروند باید از ستترچشتتمه آب ارتفاعات روستتتای عستتکران  

کانال ستیمانی جهت انتقال آب به تیران و کروند احدا  و   ،تأمین شتود. به همین جهت

آماده به کار شتده بود. لیکن به دالیل مختلف از جمله مخالفت و ممانعت اهالی روستتای  

در   یی بود، انتقال آب عملی نشتده بود.عستکران که عمدتا  ناشتی از ضتعف مستئولین اجرا

مستئولین وزارت کشتاورزی در مرکز، مصّتر به اجرای دستتورات صتادره و مصتوبات   نهایت

ستلستله مراتب  ابالغی شتده بودند. فلذا موضتوع عملیات انتقال آب و اجرای حکم از طریق

 و مبادی ذیربط به فرماندهی هنگ اصفهان ابال  شد

(  ) ستتوان کلهر ضتمن اتخاذ تدابیر الزم و احضتار فرمانده گروهان ژاندارمری نجف آباد

توستط فرمانده گروهان با حضتور فرماندار و   اجرای حکمو توجیه و تقویت الزم مقرر شتد، 

نماینده قضتائی صتورت گیرد. با حضتور مستئولین اشتاره شتده و مأمورین در محل اجرای 

حکم، مردم روستتتتتای عستتتکران کته قبال  هم بته اجرای حکم معترض و مختالفتت ورزیتده  

ر و با ستردادن شتعارهایی مانع اجرای حکم شتده و با پرتاب ستنگ به بودند، در محل حاضت 

قضتائی بر اثر پرتاب ستنگ و   مأمورین و آتش زدن مزارع گندم و مصتدوم شتدن نماینده

تتاریکی شتتتب متأموریتت اجرای حکم متوقف و متأمورین بتدون نتیجته مراجعتت نمودنتد. از  

به علت ازدحام جمعیت فوت  طرفی پیرمرد هفتاد ستتاله ای از اهالی روستتتای عستتکران  

نجف آباد و  –نمود. اهالی روستتتا با حمل جنازه وی در وستتط جاده ترانزیت اصتتفهان  
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خوزستتان عمل ا نستبت به مستدود نمودن جاده اقدام نمودند. بستته شتدن جاده و محور 

مواصتالتی اصتفهان به خوزستتان توستط اهالی روستتا با استتفاده از جنازه متوفی مقارن با 

بود که این   8نیروهای رزمنتده به جبهته جنوب و جهتت شتتترکت در عملیتات والفجر  اعزام

امر موجب شتد تعداد زیادی اتوبوس حامل نیرو در مستیر جاده متوقف و مشتکل جدی در  

اعزام نیرو به وجود آید.شتورای تأمین استتان بعد از نماز مغرب و عشتا  تشتکیل و تا اذان  

مستئولین ذیربط مرکز و دستتور صتریح نخستت وزیر   صتبح ادامه پیدا کرد. با تماس مکرر

وقت، شتورای تأمین استتان موهف شتد به هر طریق ممکن نستبت به باز نمودن جاده و 

مصتتوب و مقرر شتتد که با استتتفاده از یک    در نهایتاجرای حکم انتقال آب اقدام نماید.  

الب استالمی بود( و گروهان نیرو از ستپاه پاستداران ) در آن مقطع، اصتفهان فاقد کمیته انق 

یک گردان امداد از ناحیه ژاندارمری اصتتفهان و واحد امداد هنگ ژاندارمری اصتتفهان و 

نیروهای موجود در گروهان ژاندارمری نجف آباد نستبت به بازگشتایی محور مواصتالتی و 

اجرای حکم کانال آب اقدام شتود. مستئولیت فرماندهی واحد ستپاه به عهده برادر هاشتم  

)موصوف پس از ادغام مسئولیت مرکز آموزش اراک و کرمانشاه را عهده دار شد(  زاده بود 

ضتمن این که مستئولیت کلی عملیات به عهده فرمانده هنگ ژاندارمری اصتفهان گذاشتته  

شتتتد. با احضتتتار ستتتریع فرماندهان واحدهای مأمور و عمل کننده، توجیه اجمالی الزم  

ها به محل اعزام شتدند. به علت مستدود بودن معمول و در ستاعات اولیه بامداد کلیه نیرو

ران که در حاشتیه  ه فرعی که به وستیله آن روستتای عستکمحور اصتلی با استتفاده از جاد

تپه نستتبتا  بلندی قرار داشتتت قابل دورزدن و محاصتتره بود. واحد اعزامی از ستتپاه و یک  

روستتا اعزام  دورادور روستتا به قستمت غرب و جنوب   گروهان امداد ناحیه جهت محاصتره

که بنا به دستور با اجرای نمایش حضور و قدرت خود در ارتفاعات مشرف به روستا، رعب  

و وحشتتتت در بین روستتتتتاییتان ایجتاد نمتاینتد. گروهتان ژانتدارمری نجف آبتاد و نیروهتای 

کننده از  پشتتیبان، از قستمت شترق روستتا وارد شتدند. شتخصتا  نیز با نیروهای زبده و عمل  

ران و محل راه بندان نزدیک شتتدیم. با استتتفاده از یک  روستتتای عستتکمحور اصتتلی به 

در اختیار قرار گرفته بود و بلندگوهای قوی، مردم روستا و عقال    که  دستگاه نفر بر زرهی

و معتمدین آن ها را مورد خطاب قرا ردادم. با بیان این که اقدام شتتما و بستتتن جاده و 

ی نظام و حتی  ان در جهت خواست دشمنان اصلمتوقف شدن نیروهای رزمنده در راه بند

دستور براین است که به هر طریق ممکن حتی با هر تعداد تلفات،    رژیم بعثی عراق است.
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و  بوده جاده باز و حکم اجرا شتود. به هرحال شتما مردم روستتا به انقالب و نظام وابستته

ارد. در آینده هم به نظام  خانواده معظم شتهدا وجود د  ،اعتقاد دارید. حتما  بین این روستتا

 و حاکمیت و مسئولین نیاز دارید.

ران در محاصتره کامل نیروهای اعزامی قرار دارد، اطراف ن که روستتای عستکضتمن ای

خود را از ستتمت غرب و جنوب شتترق مالحظه کنید )همزمان نیروها در قله ارتفاع و در  

دای نخواستتتتته تتابع  اطراف روستتتتتا بتا آرایش نظتامی خودنمتایی می کرد( چنتان چته خت 

د که در آینده نامی  احستاستات جوان ها و افراد کم تجربه و یا مستئله دار قرار گیرید بدانی

ران در استتان اصتفهان وجود نخواهد داشتت و در صتورت اقدام عقالیی،  از روستتای عستک

موضتوع بدون خستارت و هیچ لطمه ایی به پایان خواهد رستید و من هم با همه وجود از  

ستترو   )اهالی عستتکران( براثر فشتتار اقوام متوفی و  یت خواهم کرد. طرف مقابلشتتما حما

صتتدای جوانان و افراد مستتئله دار با عدم تمکین از اجرای دستتتورات خودداری نمودند. 

به   باالجبار به نیروهای عمل کننده که تعداد آن ها از افراد روستتا بیشتتر بود دستتور ورود

جوانان و  ،صتادرشتد. با مشتاهده صتحنه واقعی و قدرت مأمورین  روستتا و دستتگیری افراد

) بنتا بته تتدبیر راه فرار از    داشتتتتنتد اقتدام بته فرار نمودنتد  افرادی کته توان فرار از منطقته

ها  زن بینی شتده بود( تعدادی پیرمرد و افراد ناتوان وقستمت شتمال جاده مواصتالتی پیش

شتد. بالفاصتله جنازه از    احترام و متانت برخورددر روستتا باقی ماند که با آن ها با کمال  

مستیر جاده برداشتته و مستیر و محور مواصتالتی باز شتد. مضتافا  این که حکم انتقال آب از  

 عسکران به تیران و کروند نیز اجرا شد.

نکته جالب توجه این که: اوال  با فضتتل الهی و تدبیر مناستتب اجرای حکم باز شتتدن  

 گلوله انجام شد.  حتی یک   هیچ گونه تلفاتی و بدون شلیک جاده با قاطعیت و بدون 

بته علتت ترس و مرعوب    تعتدادی از اهتالی روستتتتتای عستتتکران ثتانیتا  برابر اطالع موثق

 شدن از اقتدار نیروهای عمل کننده تا استان خراسان هم فراری شده بودند.

نداشتتند که   ثالثا  مردم باقی مانده روستتا جرعت حضتور و تحویل جنازه و دفن وی را

مانده درخواستت نمودم که جنازه  شتخصتا  در مستجد روستتا حاضتر و با بلندگو از افراد باقی

را تحویل و نستتتبت به دفن آن اقدام نمایند. در نهایت مراستتتم تدفین فرد متوفی بدون 

 هیچ مشکلی انجام شد.
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 کوپن روستایی، عامل درگیری درچه پیاز  ب:

گروهان ژاندارمری نجف آباد تعداد چند صتتتد نفر افراد معترض  برابر گزارش فرمانده  

مع و جت، در محل روستتا  به کوپن روستتایی و درخواستت تغییرکوپن روستتایی به شتهری

ضتمن اعتراض به وضتعیت موجود حضتور استتاندار را در خواستت و هر لحظه بر تعداد آنان 

ت وجود دارد. ضتمن دستتورات  افزوده و اضتافه شتده بود که افراد مستلح هم در میان جمعی

دستتور داده شتد با استتفاده از واحد   الزم به فرمانده گروهان نجف آباد به جانشتین هنگ 

امداد و قرار گاه هنگ به محل عزیمت و با هماهنگی مستتئولین محلی ذیربط نستتبت به 

حل و فصتل موضتوع اقدام و به مح  حضتور و استتقرارنیروهای اعزامی در محل، نتیجه  

موردی به اطالع فرمانده هنگ برستتاند. جانشتتین    ات را از طریق بیستتیم به صتتورتاقدام

فرمانده هنگ به مح  استقرار در محل و اقدامات اولیه، از طریق بیسیم وضعیت را قابل  

کنترل توصتیف و اضتافه نمود که بر اوضتاع و جمعیت معترض تستلط الزم وجود دارد. به 

بتنی بر شروع ناآرامی و اغتشاش توسط جمعیت و فاصله چند دقیقه بعد گزارش بعدی م

حمله به ستمت مأمورین به اطالع رستید و بالفاصتله هیجان زده و مضتطرب اعالم نمود که  

احدی از ستتربازان کشتتته و درگیری ادامه دارد و باالخره در تماس بعدی تعداد چند نفر 

ذ تدابیر الزم وضتعیت را  کشتته را اعالم نمود. به وی دستتور داده شتد با همه توان و اتخا

کنترل و شتتخصتتا  به محل عزیمت نمودم و از طریق بیستتیم،اعزام یک گروهان امداد از  

ستربازان    ،ستتاد ناحیه را درخواستت نمودم. در مستیر نزدیک به محل اغتشتاش و درگیری

اعزامی را با وضتعیت استفناک در حال فرار مشتاهده که کاله آهنی و استلحه به دستت در  

می باشتند. به احدی از افستران همراه دستتور داده شتد ستربازان در حال فرار را    حال فرار

  به ستمت محل تجمع نیروها و درگیری هدایت نماید. شتخصتا  در محل استتقرار جانشتین 

حضتور پیدا کردم، جمعیت معترض در حال ستر و صتدا و شتعار دادن و هتاکی به مأمورین 

راده الزم برای انجام مأموریت بود. بالفاصتله یکی  و روحیه نیروها آشتفته و ضتعیف و فاقد ا

از افراد مورد اعتمتاد محلی را بتا دوچرخته بته ستتتمتت جمعیتت معترض اعزام کته اطالعتات  

جمعیت و وجود افراد مستتلح و افراد محرک را کستتب نماید. ضتتمن معرفی    الزم از تعداد

ضتر و مصتمم به خود از طریق بلندگو اعالم نمودم که شتخ  فرمانده هنگ در محل حا

اجرای درخواستت به حق و قانونی شتما هستتیم به شترط این که ستر و صتدا متوقف و 
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نمایندگانی از بین خود تعیین تا وارد مذاکره و صتحبت شتوند . وضتعیت جمعیت معترض  

تا حدودی معتدل شتد و تا این که افرادی را به عنوان نماینده انتخاب نمایند با استتفاده  

ه با بررستی دقیق وضتعیت نیروها مشتخ  شتد تلفاتی در بین نبوده از فرصتت بدستت آمد

بلکه تخریب روحیه ازطرف جمعیت معترض صتورت گرفته استت. از طرفی به واحد امداد  

بود، دستتور داده    ناحیه ژاندارمری اصتفهان که در مستیر و ستمت محل درگیری در حرکت

جمعیتت معترض را در  گتاه استتتتقرار یتافتته  شتتتد در قستتتمتت جنوب و غرب ارتفتاع آتش

محاصتره خود قرار دهند و به مح  ابال  دستتور، از آن ستمت نمایش قدرت نموده و در  

د. به هر حال نمایندگان  نصتورت نیاز نستبت به تفرقه و دستتگیری افراد محرک اقدام نمای

جمعیت حاضتتر و با   جمعیت تعیین و از آن ها خواستتته شتتد که در جلوی محل تجمع

گو نظرات و پیشتتتنهتادات خود را ارائته نمتاینتد. چنتد نفری کته بته عنوان  استتتتفتاده از بلنتد

مشتخ  شتد محرکین    آنان برای مأمورین محرز شتد،  نماینده معرفی شتده و مشتخصتات

را مطرم و خاتمه وضعیت    واقعی بوده و در اههارات خود عدم تمکین از قوانین و مقررات

از طریق استاندار    و هرف همان روزتبدیل کوپن روستایی به شهری    را موکول به تضمین

اعالم نمودند. به نمایندگان مزبور پاستخ داده شتد ،تقاضتا و ضترب االجل تعیین شتده هرف 

امروز غیر ممکن بوده لیکن، موضتوع در شتورای تأمین استتان با حضتور مستئولین ذیربط  

عیت  مطرم و نظر مستاعد برای انجام خواستته شتما نیز داده خواهد شتد. نمایندگان جم

معترض، شتتتروع بته ستتتر و صتتتدا و تحریتک مجتدد جمعیتت نموده کته چنتان چته هرف 

امروزخواستتتتته متا عملی نشتتتود ادارات دولتی و بتانتک هتارا تخریتب خواهیم نمود. قبتل از  

حال که شتما ناخواستته توستط    ، به جمعیت ابال  و تفهیم شتد،شتروع هر اقدام تشتنج آمیز

ارند از خواستتته صتتنفی شتتما بهره برداری افراد معدودی تحریک شتتده وآن ها قصتتد د

ستیاستی کنند، قطعا  بدانید وضتع با یک ستاعت قبل متفاوت استت. قستمت جنوب جاده  

آتش گاه به نجف آباد و پشتت سترخود امتداد ارتفاع آتش گاه را مشتاهده کنید. چندین  

افراد  آرایش نظامی اتخاذ و قادر خواهیم بود تک تک    ،واحد نیروی کمکی از مرکز استتان

را دستگیر و بعنوان مقابله با نظام به محاکم قضایی تحویل دهیم. بنابراین انتخاب با شما  

استتتت چنتان چته هرف چنتد دقیقته محتل تجمع را بته آرامی ترک نمودیتد برابر قولی کته  

طریق شتورای تأمین استتان پیگیری خواهم   داده شتد درخواستت شتما را بانظر مستاعد از

ت عاقبت وخیم کار به عهده شتما استت. البته حستاب محرکین از  نمود، در غیر این صتور
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افراد معمولی و بی گناه جداستت. مشتاهده مأمورین با نمایش قدرت و توان باالی نظامی  

راهی به جز پراکنده شتدن و تفرقه باقی نگذاشتت. جمعیت به سترعت   ،در اطراف جمعیت

در طول همان شتب دستتگیر و  ،متفرق و افراد محرک که به نحوی شتناستایی شتده بودند

به مقامات قضتایی تحویل و موضتوع اغتشتاش و آشتوب با نمایش قدرت و اراده مستتحکم  

 پایان گرفت.  ،نظام مبتنی بر برخورد قاطع با بی نظمی و آشوب و اغتشاش

 ت: ورود از تهران به اصفهان ممنوع 

  -کمربندی تهران  توستط فرمانده گروهان ژاندارمری اصتفهان اطالع داده شتد که جاده

اصتتفهان در مدخل ورودی به شتتهر اصتتفهان توستتط تعداد زیادی از جمعیت معترض به 

کوپن روستتایی ، مستدود شتده و مشتکالتی برای مستافرینی که از این مستیر وارد شتهر 

اصتفهان می شتوند به وجود آمده استت. به فرمانده گروهان ابال  شتد با استتفاده از دستته  

و با هماهنگی مستئولین ذیربط محلی تقاضتا و خواستته مشتروع آنان امداد در محل حاضتر  

را بررستتی و اقدام قانونی الزم در جهت باز نمودن جاده انجام شتتود. به هرحال با شتتروع 

تاریکی هوا جمعیت متفرق و لیکن اعالم نمودند که فردا روستتتتاها و بخش های دیگری  

وهان ژاندارمری اصتفهان در شتورای به آنان ملحق خواهد شتد. موضتوع توستط فرمانده گر

تأمین شتتهرستتتان مطرم و ضتتمن اتخاذ تدابیر الزم مقرر می شتتود. تعداد پنجاه نفر از  

خانواده معظم شتهدا، با توجیه کامل وبا عکس شتهدای خود در جمع معترضتین حاضتر و 

با توجه به وضتعیت خاص کشتور و جنگ تحمیلی، جمعیت را به تفرقه و پراکنده شتدن و 

نمودن جاده دعوت نمایند. ضتتتمنا  تقاضتتتا و خواستتتته آنان مبتنی بر تعوی  کوپن    باز

روستتایی به شتهری از طریق مراجع قانونی و ذی صتالم صتورت گیرد. روز بعد جمعیت  

چند برابری در محل حاضتر و ضتمن مستدود نمودن مستیر، بر اجرای خواستته و تقاضتای  

 رار ورزیدند.خود هرف همان روز و توسط مسئولین استانی اص

نکته قابل توجه این که خانواده معظم شتتهدا که به درون جمعیت معترض راه پیدا    )

کرده بودنتد، پس از زمتان کوتتاهی تحتت تتأثیر آنتان قرار گرفتته و این تعتداد نیز بته جمعیتت  

 .(و با عکس شهدا در صف اول آنان قرار گرفته بودند  معترض اضافه

طرم، به دلیل این که خواستتته آنان فاقد وجهه  موضتتوع در شتتورای تأمین استتتان م

قانونی بود و در صورت اجرای خواسته غیر قانونی موضوع در سطح بخش ها و روستاهای  
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گرفته شتد که با قدرت کامل نستبت به پراکنده    تصتمیمپیدا می کرد،    دیگری نیز تستری

ا شتتخصتتا  به نمودن جمعیت، دستتتگیری افراد محرک و باز نمودن جاده اقدام شتتود. فلذ

محل عزیمت نمودم. با بررستتی اجمالی مشتتخ  شتتد به علت تجمع جمعیت معترض و 

افراد نظاره گر در حاشتتیه خیابان ها که تعداد آنان بیشتتتر از معترضتتین بود و احتمال  

مصتدوم شتدن افراد پیر و یا کم ستن و ستال، تصتمیم گرفته شتد با استتفاده از ماشتین های  

نتد و در صتتتورت لجتاجتت عتده ای معتدود، بتدون هرگونته آب پتاش جمعیتت پراکنتده شتتتو

اغماضتی نستبت به دستتگیری آنان اقدام شتود. با پیگیری موضتوع، چندین دستتگاه ماشتین  

آب پاش شتتتهرداری در نقتاط مختلف مستتتتقر شتتتد. از طریق بلنتدگو از معترضتتتین و 

لیات  ، در غیر این صتورت عمنمایند  تماشتاگران خواستته شتد تا صتحنه را به سترعت ترک

طراحی شتتده نظامی با صتتالبت و قدرت اجرا خواهد شتتد. بالفاصتتله به مأمورینی که در  

ط مختلف با استتتفاده از  ماشتتین های آب پاش قرار گرفته بودند دستتتور داده شتتد از نقا

و جو روانی را بر علیه روحیه آنان ایجاد نمایند. بخش زیادی   را متفرقجمعیت   فشار آب،

سترعت محل را ترک و فضتای مناستب تری برای اجرای عملیات  از جمعیت تماشتاچی به 

با   در نهایتانتظامی و دستتتگیری افرادی که حاضتتر به ترک صتتحنه نبودند فراهم شتتد.  

دستتتگیری تعداد معدودی از اخالل گران، جمعیت به طور کامل پراکنده و مستتیر باز و 

 تردد خودروها و مسافرین انجام گرفت

ادران اطالعات استتتان و مراجع قضتتایی و با صتتدور حکم  با همکاری و هماهنگی بر

که در این گونه موارد موج ستتواری نموده و از مستتائل  ، افراد محرک دستتتگیری شتتبانه

با دستتتگیری و تحویل آنان به مراجع   ،صتتنفی جامعه بهره برداری ستتیاستتی می نمایند

 .قضایی، موضوع تحصن و راه بندان بدون کمترین هزینه و یا تلفاتی فیصله یافت



 

 سوم  فصل 
 

… 
 قم  ژاندامری هنگ فرماندهی دوران
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 فصل سوم: دوران فرماندهی هنگ ژاندارمری قم 

طی حکم فرمتانتدهی    4/4/1365پس ازدو متاه متأمور بودن در بتازرستتتی کتل ژاجتا در تتاریخ

محترم ژاندامری کل کشتتور )جناب ستترهنگ محمد ستتهرابی( به ستتمت فرمانده هنگ  

شتتدم. مقرر شتتد پس از ابال  حکم انتصتتاب در ستتتاد ناحیه    ژاندارمری قم منصتتوب

ژانتدارمری مرکز حضتتتور یتافتته، خود را بته فرمتانتده نتاحیته )جنتاب ستتترهنتگ نیتک آیین(  

 معرفی و توسط ایشان در مراسم صبحگاه هنگ ژاندامری قم معرفی شوم.

 معارفه ای خالف میل باطن

ی و کمیته( تعداد شتتش فرماندهی  قبل از ادغام نیروهای ستته گانه )ژاندارمری، شتتهربان

فعلی )ستتمنان، قزوین، زنجان، البرز، قم و اراک( در تابعیت ناحیه   انتظامی استتتان های

ژاندارمری یک مرکز قرار داشتت. هنگ ژاندارمری قم با تعداد هشتت گروهان) قم، ستاوه،  

ر  اراک،شتازند، خمین، محالت، تفرش، کاشتان( یکی از هنگ های بزر  کشتور بود که د

حال حاضتر )مقطع نشتر کتاب( به دو فرماندهی انتظامی استتان های قم و مرکزی تبدیل  

شتتده، مضتتافا  این که گروهان ژاندارمری کاشتتان به منطقه انتظامی کاشتتان تبدیل و در  

 تابعیت فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفته است.

ش خیابان شتهید کیوانفر واقع  ستتاد فرماندهی هنگ ژاندارمری قم، در خیابان امام، نب

و  17که در حال حاضر مسجد امام جواد )ع( بیمارستان فرماندهی انتظامی قم، کالنتری 

 کانون بازنشستگان در محل فرماندهی سابق هنگ استقرار یافته اند.

مراستم معارفه و تودیع در میدان صتبحگاه برگزار شد. جناب سرهنگ نیک آئین که از 

و با ستتابقه ژاندارمری محستتوب می شتتد، در بیانات خود در مراستتم فرماندهان قدیمی  

یادآور شتدند، سترگرد    و تذکرات ضتروری به کارکنان جمعی  صتبحگاه ضتمن توجیه الزم

حق جو به عنوان فرمانده مستتقل در هنگ مستئولیت داشتته وانجام وهیفه خواهد نمود و 

مستئولیت بد و خوب اداره حوزه تحت فرماندهی به عهده اوستت و مستتقیما  پاستخگوی 

که فرمانده هنگ    ی استتالمی خواهد بود. )) حال آنفرماندهی محترم ژاندارمری جمهور

و در تابعیت مستتتقیم فرماندهی ناحیه قرار داشتتته و بایستتتی در قبال  مستتتقل نبوده  

 مسئولیت محوله پاسخگوی فرمانده ناحیه متبوعه خود باشد((
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اکثر کارکنان    .احیه بازتاب های خاص خود را داشتتتتفلذا بیانات فرماندهی محترم ن

به تصتتور این که هنگ قم به جهت حستتاستتیت خاص مکانی، واقع شتتدن در مرکزیت 

انقالب و شتهر خون و قیام واستتقرار حوزه های علمیه ، حضتور مراجع عظام تقلید دارای  

اهمیتت ختاص بوده و بته همین دلیتل هم بته فرمتانتده هنتگ قم امتیتازات ختاص داده شتتتده  

استت و البته عده ای هم برداشتت و تعابیر خاص خود را داشتتند. اینجانب هم که تجربه 

هجده ماه اداره هنگ ژاندارمری اصتتتفهان به ستتتمت   خدمتی عملیاتی داشتتتته و بعد از

فرمانده هنگ ژاندامری قم منصتوب شتده بودم، فار  از هر برداشتت وتصتوری، با حد اکثر  

 توان و احساس مسئولیت و تالش مضاعف به انجام وهیفه و سامان دهی امور پرداختم.

 بازدید ناگهانی و ناشناس 

س مبتدل در دوره مستتتئولیتت فرمتانتدهی هنتگ  بتازدیتد نتاگهتانی، غیر مترقبته و بتا لبتا 

لباس    ژاندارمری قم، از جذابیت و شتگفتی خاصتی برخوردار استت. در اغلب پاستگاه ها با

به پاستتگاه مراجعه و جالب    ارباب رجوع، فرد شتتاکی، مظلوم و مالباخته  مبدل و به عنوان

ناخت فرمانده  این که غیر از یک پاستگاه ) پاستگاه کهک فردو( در هیچ پاستگاهی مورد شت 

به خاطرات بازدید با لباس مبدل چند   حرفتم  پاستتگاه و یا مستتئول وقت پاستتگاه قرار نگ

 .«پاسگاه اشاره می شود

  - ستتمت راستتت جاده قم   این پاستتگاه در حاشتتیه  الف( پاسگگاه ژاندارمری مشگکان:

لباس  بعدازههر با    5کیلومتری مستجد جمکران واقع استت. ستاعت   40کاشتان و به فاصتله  

دانستتم فرمانده پاستگاه فردی با درجه استتواری  مبدل وارد پاستگاه شتدم، در حالی که می

استت. لیکن درجه دار جوانی با درجه گروهبان یکمی مستئول رتق و فتق پاستگاه بود. در  

بدو ورود به ستترباز نگهبان پاستتگاه گفتم که ما به همراه خانواده تصتتادف کرده و در دو  

هستتیم متقاضتی اعزام مأمور پلیس راه و پاستگاه در ستر صتحنه تصتادف    کیلو متری پاستگاه

هستتم ) در آن مقطع تلفن همراه وجود نداشتت( سترباز نگهبان گفت جناب ستروان دارد  

خورد منتظر بتاش  در روی نیمکتت تکیته زدم و بعتد از چنتد دقیقته بتا حتالتت   چتای می

رستیدگی کند. وی   خواستت مااضتطراب و تضترع از سترباز خواستتم که جناب ستروان به در

در پاسخ گفت جناب سروان دارد میوه می خورد باید تأمل کنی. بعد از چند دقیقه با سر 

و صتتدا و ناراحتی گفتم ما انقالب کرده ایم که به مشتتکالت ما رستتیدگی شتتود، این چه 
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خانواده من تصتادف کرده و مصتدوم شتده اند. در    ؟چرا ما را معطل می کنیدضتعی استت؟ و

مستئول پاستگاه که درجه دار جوان و بلند قد و تنومندی بود با عصتبانیت به من    ن اثناای

نزدیک شتد که چرا وضتع پاستگاه را به هم زده و به مستئولین توهین می کنی،دستت خود 

د. فکر کردم بتا خوردن ستتتیلی  را بتاال برد کته ستتتیلی محکم آن چنتانی نصتتتیتب من کنت 

تحمل کنم، کبودی صتورت و زیر چشتم هم به جای  چند روزی درد آن را باید   گروهبان،

به سترعت کارت شتناستایی را از جیب    وظ. قبل از این که دستت وی پایین بیاید،خود محف 

پیراهن بیرون کشیده به صورت وی زده و گفتم سرگرد حق جو هستم. ناگهان درجه دار  

پتاهتای او بته   همتان و غش کردن همتان،بته زمین افتتادن  مورد بحتث بتا دومتر قتد و بتاال،  

حال شتدت باال و پایین می شتد وکف از دهانش جاری ، آب سترد به صتورتش زدند. به هر

به حال عادی برگشت. به وی گفتم تو که با مشاهده یک   با هر تدبیر و ابتکاری گروهبان،

کارت شتناستایی قالب تهی می کنی و جناب عزرائیل را برای قب  روحت مشتاهده می  

با مردم که ولی نعمت ما هستتتند و برای رفع گرفتاری به پاستتگاه   کنی، چرا در برخورد

گونته بتا غرور و تبختر آمیختته بتا تکبر و جهتالتت برخورد می کنی؟   مراجعته می کننتد این

درجه دار مورد بحث بالفاصتله به سته ماه انتظار خدمت تنبیه و از طریق بی ستیم پاستگاه  

دهای تابعه بخشتنامه تا مورد عبرت ستایر به ستتاد فرماندهی هنگ ابال  تا در ستطح واح

 کارکنان شود.

  نزدیک غروب آفتاب به اتفاق جانشتین فرماندهی :  ب( پاسگگاه آران و بیدگل کاشگان

)جناب سترگرد حاج کاهمی( با لباس مبدل و به عنوان معلم وارد پاستگاه شتدیم،    هنگ 

رستته معرفی و مدرستته شتتهید مطهری در نزدیکی پاستتگاه بود، خود را معلم و ناهم مد

مدعی شتدیم بعدازههر که وارد مدرسته شتدیم، مشتاهده شتد شتیشته های یکی از کالس ها  

شتکستته و اوراق امتحانی روی زمین پراکنده شتده استت. درخواستت مأمور جهت بازدید از  

آشتنا   مسترکار استتواری که مستئول پاستگاه بود به نظر  .محل و رستیدگی موضتوع را داریم

د که در زمان جنگ در خرمشهر خدمت می کرد و جز  پرسنل  کررسید، به ذهنم خطور  

هنگ آبادان و زیر مجوعه فرماندهی اینجانب بود. مطمئن شتدم که مورد شتناستایی واقع  

نشتده ایم. مستئول پاستگاه پاستخ داد که بایستتی مجوز ورود به محل را از مراجع قضتائی  

زل مستتکونی نیستتت. شتتیشتته من  به وی گفتم با کمال معذرت محل واقعه  دریافت کنیم.

لطفا  تا قبل از    مدرستته و همراه مأمور هستتتیم،کالس درس شتتکستتته وما هم مستتئول 
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با نوع صتتحبت من ایشتتان    ستتیدگی به موضتتوع مأمور اعزام کنید.تاریکی شتتب جهت ر

اجازه نشتتستتتن در دفتر خود را داده و با چای پذیرایی شتتدیم و  متقاعد شتتدند و به ما

اعزام شتتده اند، به مح  مراجعت، مأمور در اختیار   گفتند مأمورین پاستتگاه به مأموریت

شما قرار خواهم داد. در همین اثنا  محوطه پاسگاه شلو  شد، چند نفر افغانی که یکی از  

از فرق او جاری بود وارد پاستگاه شتده و آن ها به شتدت از ناحیه ستر مصتدوم شتده و خون 

مدعی شتدند که توستط کار فرما به جای پرداخت مزد، مورد کتک کاری و ضترب و جرم 

قرار گرفته اند. کستی هم به درخواستت و ستر و صتدای آنان توجهی نداشتت و هاهرا  این 

همی(  همزمان جانشتین فرماندهی )سترگرد حاج کا  در پاستگاه ها طبیعی بود.  گونه موارد

دار تقاضتای  باز بوده وارد و از سترباز انبار به بهانه آب خوردن به انبار پاستگاه که درب آن

آب آشتامیدنی می کند، در ضتمن با سترباز انباردار مشتغول صتحبت و از وضتعیت پاستگاه و 

ستلال می کند.    غذای ستربازی، نحوه برخورد فرمانده پاستگاه با ستربازان و دیگر مستایل

استخ می گوید که فرمانده پاستگاه ستروان نیستت و استتوار استت و گله مندی  در پ  انباردار

که من هم با مشتاهده  رفتار فرمانده پاستگاه مطرم می کند. مضتافا  این  هایی هم از نحوه

به فرمانده پاستگاه گفتم این ها هم بندگان خدا و در ستایه نظام    ،وضتعیت افغانی مضتروب

کشتور پناهنده شتده نباید حق آنان پایمال شتود. مقدس جمهوری استالمی ایران به این 

این صتحبت و اههار نظر، فرمانده پاستگاه را عصتبانی نمود، با کلماتی نظیر این که به شتما  

چه ربطی دارد؟ شتما چرا در امور پاستگاه دخالت می کنید؟ حاال شتب و تاریک استت و 

ار شتما کجا استت؟ یکی  مأمور هم نداریم، فردا صتبح مراجعه کنید اصتال  آن دوستت و همک

از ستتربازان پاستتخ داد او در انبار خوار و بار پاستتگاه استتت با مشتتاهده همراه من در انبار  

را گرفت و گفت    خواروبار ، فرمانده پاستگاه به اوج عصتبانیت رستید در حدی که یقه من

با مشتتاهده این وضتتعیت و   ورا بازداشتتت می کردم و...حیف که معلمی وگرنه همین جا ت

ای خاتمه دادن به بدرفتاری سترکار استتوار، کارت شتناستایی را به وی نشتان دادم، حالت  بر

که در یک دوره )زمان جنگ( جز  نیروهای رزمنده تحت  وی تماشتتایی بود به علت این

امر من بوده و در آن دوره پرستنل تعصتب خاصتی نستبت به فرمانده داشتتند، به شتدت  

د وی و سترباز انبار دار که بدون شتناستایی و مجوز منکوب و پشتیمان و نادم شتد. در مور

 فرد ناشناس را به داخل انبار هدایت نموده بود.تنبیه مناسب اعمال شد.
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 برداشت غلط یا تصور اشتباه 

فرماندهی    ینجانب در هنگ ژاندارمری قم گذشتت.بعد از چند ماهی که از شتروع به کار ا

اونین به قصتتد بازدید وارد هنگ ژاندارمری  محترم ناحیه ژاندارمری مرکز و تعدادی از مع

قم شتدند. تعدادی از پاستگاه های گروهان ژاندارمری ستاوه، قم و شتازند مورد بازدید قرار  

گرفت و در مجموع فرماندهی ناحیه از تحول ایجاد شتتده و تالش فرمانده هنگ در اداره  

در دفتر فرماندهی هنگ و بعد از    ت نمود و تشتویق الزم ابال  گردید.هنگ قم ابراز رضتای

صرف شام، فرماندهی ناحیه اینجانب را مخاطب قرار داده و گفتند که می خواهند خاطره 

روال و   ای را از انتصتاب من به سمت فرمانده هنگ قم بیان کنند. با توجه به این که برابر

ناحیه    دهعرف جاری در ژاندارمری جمهوری استتتالمی ایران فرمانده هنگ توستتتط فرمان

پیشتتنهاد و با حکم فرماندهی ژاندارمری جمهوری استتالمی به فرماندهی هنگ منصتتوب 

می شتد. سترهنگ نیک آئین متذکر شتدند که من ا زشتما هیچ شتناختی نداشتتم یک روز  

فرماندهی محترم ژاندارمری جمهوری استالمی با من تماس تلفنی حاصتل و ابال  نمودند 

به وی ابال  شتده که  و   ه هنگ ژاندامری قم منصتوبرماندکه سترگرد حق جو به ستمت ف 

امروز در دفترفرماندهی ناحیه خود را به شتما معرفی نماید و فردا هم بایستتی در مراستم  

صتبحگاه هنگ معارفه انجام شتود. از تعدادی از معاونین و افستران ستتاد وضتعیت خدمتی  

و مورد تأیید ستازمان  هی  لشتما را جویا شتدم. گفتند سترگرد حق جو افستری استت حزب ال

و شخ  فرماندهی ژاندارمری جمهوری اسالمی،افسری جوان و درجه وی موقتی است و 

احترام نظامی هم برای کستی و یا ستلستله مراتب فرماندهی قائل نیستت. ایشتان افزودند از  

این بابت بیش از حد عصتتبانی و ناراحت شتتدم که چرا در ستتال های آخر خدمت باید با 

  ه و همکار بی انضتتباط و مغرور مواجه شتتوم. قبل از این که شتتما وارد دفتر چنین فرماند

شتتوید حدود یک ستتاعت جلوی آئینه دفتر با خودم تمرین می کردم که اگر    فرماندهی

گونه برخورد ازه نشتستتید من چهشتما وارد دفتر شتدید، ادای احترام نکردید و بدون اج

رد و اصتتطکاک فردی تا برخورد مناستتب  از برخو  ؟ کنم؟ چه عکس العملی را اتخاذ کنم

 ونی و صورتجلسه و...انضباطی و قان

به مح  این که آجودان به من اطالع داد که ستترگرد حق جو می خواهد وارد دفتر  

فرماندهی شتود، آمادگی هر نوع برخورد نظامی را داشتتم لیکن با ورود شتما دیدم افستری  

کل ادای احترام نظامی به جا آورده شتد و جوان، منضتبط با آراستتگی کامل و با بهترین شت 
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حتی با اصترار من شتما حاضتر به نشتستتن شتدید. در صتحبت و مذاکراتی که انجام شتد شتما  

را فردی قاطع، نجیب، ملدب، منضتبط و متصتف به اخالق دیدم، دقیقا  بر عکس چهره ای 

لذا مواردی را که  که از شتما ترستیم شتده بود و کامال  برایم غیر منتظره و تعجب آور بود. ف 

در مراستم معارفه درباره شتما مطرم کردم متأثر از همین نوع برداشتت و تلقی و شتناخت  

 غیر منصفانه بود.

 اقدامی بدیع و ماندگار

علیرغم این که هنگ ژاندارمری قم در شتتهر مقدس قم، مرکز ثقل انقالب استتالمی و در  

نجانب در سمت فرماندهی، هنگ  خیابان حضرت امام قرار داشت، لیکن تا زمان تصدی ای

فاقد نمازخانه یا مستجد بود، تصتمیم گرفته شتد که با هماهنگی ریاستت محترم عقیدتی  

مسجدی در ستاد هنگ قم احدا  شود. توضیح    سالم قاسم پور(سیاسی هنگ )حجت ال

ی احدا  مستجد  که در آن مقطع مطلقا  اعتباری از طریق ستلستله مراتب ستازمانی برااین

بلکته بتایستتتتی از طریق جلتب و دریتافتت کمتک هتای مردمی و   گرفتته نمی شتتتد.  در نظر

 ادارات و سازمان ها نسبت به ساخت وساز نمازخانه و مسجد اقدام می شد.

جناب ستترهنگ دکتر کردستتتی که رئیس بهداری هنگ و از پزشتتکان قدیمی و با  

استتتارت اولیه را زد. با چاپ   ،ستتابقه قم محستتوب می شتتد با اهدا  چندین کامیون آجر

  . ها شتروع شتدهای مردمی، اقدامات اولیه در جهت دریافت این قبیل کمک قبوض کمک 

سترباز فنی )آشتنا به امر بنایی و کار ستاختمانی( به هنگ   20با هماهنگی با مرکز تعداد  

کار  که این تعداد ستترباز برای کارهای اجرایی و احدا  مستتجد به،قم اختصتتاص یافت  

حاج کاهمی(و هماهنگی بستیار   گرفته شتدند. با پیگیری جانشتین هنگ ) جناب سترگرد

عالی و در خور تحستتین ریاستتت محترم عقیدتی ستتیاستتی هنگ قم، از معمار مستتجد  

جمکران برای ترستیم نقشته و نظارت بر اجرای احدا  مستجد استتفاده شتد. کارستاخت و 

زیر زمین کامل به  وزی آغاز شتتد.یک واحده طور شتتبانه رستتاز با روحیه بستتیار عالی و ب

جلستات و طبقه اصتلی به عنوان مستجد در نظر قرآن و  آ موزش   عنوان کتابخانه و ستالن

گرفته شتد. مکان مستجد طوری انتخاب شتده بود که در صتورت تعری  خیابان امام، درب  

ت مستجد و اصتلی مستجد در خیابان امام واقع و مردم کستبه و بازار هم بتوانند از امکانا

هنتگ ژانتدارمری قم و خیتابتان    اطراف  ،نمتازهتای جمتاعتت بهره ببرنتد. در آن مقطع زمتانی
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امام فاقد مستجد بود و مستجد هنگ قم می توانستت نیاز کستبه هم جوار را تأمین نماید.  

  به استتان کرمان، ستقف های طبقات مستجد زده شتد و زیر زمین تا زمان انتقال اینجانب  

و به بهره برداری رستتید. )) برابر پیشتتبینی های قبلی پس از چند  به طور کامل تکمیل  

  )ع(  دهه در مقطع تنظیم کتاب، تعری  خیابان امام انجام و درب اصتتلی مستتجد جواد

و دارالقرآن در جهت   مستجدجوار و مردم از  به خیابان امام )ره( باز و کستبه هم  دارالقرآن،

 می کنند(( و بهره برداری  دهاستفا آموزش قرآنی فرزندان و نوجوانان خود

 انتقال به کرمانشاه در مدینه منوره 

 پیرایه جو که یکی از دوستتان  توستط جناب سترهنگ استدالل 1366در شتهریور ماه ستال  

بود و مستتئولیت معاونت تعیین صتتالحیتی   1362صتتمیمی و همستتفر حج تمتع ستتال  

اده شد که شما به سفر حج  تلفنی اطالع د  ،ستازمان عقیدتی ستیاستی ژاجا را عهده دار بود

تمتع تشتویق شتده اید و به شتوخی و مزام اضتافه نمود که البته من خیلی راضتی نیستتم  

همستتفر بودیم و در این ستتفر از ما ستتلب توفیق شتتده استتت.  1362چون در حج ستتال  

مقدمات ستفر حج به سترعت انجام شتد. با توجه به این که مرحوم پدر و مادرم قبال  حج  

م کرده بودنتد بتا پیگیری هتایی کته انجتام دادم و بتا لطف و عنتایتت الهی اعزام  تمتع ثبتت نتا

آنان نیز به حج تمتع قطعی شد و ترتیبی داده شد که در کاروانی که دوستان و همکاران  

 ژاجا داشتند پدر و مادرم در لیست همین کاروان منظور شدند.

ان شتدیم پس از انجام مناستک  از تهران با کاروانی به مدیریت آقای زمانی عازم عربستت

حج تمتع و در مدت حضتتور در مدینه منوره، به صتتورت اتفاقی جناب ستترهنگ اخوین 

ضمن دیدار و  ا را عهده دار بود، مالقات نمودم.انصاری که مسئولیت ریاست آجودانی ژاج

 یه ژاندارمری کرمانشتاه منصتوب و پرستی مطرم نمودند که من به ستمت فرمانده ناحاحوال

مراجعت به ایران، بالفاصتله به کرمانشتاه منتقل خواهم شتد. به علت این که خود و س از  پ

خانواده عالقه شتدیدی به شتهر مقدس قم و حرم نورانی حضترت فاطمه معصتومه )س(  

ه  داشتتیم از این انتقال که کمافی الستابق بدون اطالع و نظر خواهی از من صتورت گرفت

بود به شدت ناراضی و گله مند بودم، به همین جهت به مح  مراجعت به ایران بالفاصله  

با دفتر فرماندهی محترم ژاندارمری جمهوری استالمی هماهنگی، ضتمن مالقات حضتوری 

با فرماندهی محترم ژاندارمری جمهوری استتالمی با موافقت و دستتتور ایشتتان، موضتتوع 
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اندارمری کرمانشتاه و انتقال به آن استتان لغو گردید.  انتصتاب به ستمت فرماندهی ناحیه ژ

تداوم یافت و   66دوره فرماندهی هنگ ژاندارمری قم تا ایام الل دهه فجر ستال    در نهایت

به فرماندهی ناحیه ژاندارمری کرمان منصتتوب و به آن استتتان   1366در بهمن ماه ستتال  

 منتقل شدم.

 حج خونین 

برائت از مشتترکین، و راه پیمایی   66تمتع ستتال   از خاطرات فراموش ناشتتدنی ستتفر حج

مورین ستعودی به ستمت حجاج بی دفاعی بود که با لباس احرام ی مأدرگیری و تیرانداز

در مراستتم راه پیمایی برائت از مشتترکین حضتتور یافته بودند. بعد از مراستتم ستتخنرانی  

داد کثیری از  نماینده امام و مستتئول بعثه رهبری، راه پیمایی با حضتتور و مشتتارکت تع

حجاج ایرانی و غیر ایرانی شتتروع شتتد، نزدیکی غروب آفتاب در حالی که راه پیمایان از  

به سمت مسجدالحرام   ،زیر پل حجون عبور کرده و به قصد حضور در نماز جماعت مغرب

مورین ستتتعودی آغتاز شتتتد و جلوی ی توستتتط متأدر حرکتت بودنتد، درگیری و تیرانتداز

ضمن این که راه پیمایان   حرام در حرکت بودند گرفته شد.جدالجمعیتی که به سمت مس

مجبور به برگشتت به عقب بودند، تراکم و فشتار جمعیت باعث شتد تعدادی از پیرمردها و 

داد زیتادی هم در اثر پیرزن هتا و افراد نتاتوان و ضتتتعیف در زیر دستتتت و پتا افتتادنتد و تعت 

مورین یکی هوا و برخورد خشن مأد. با تارمورین سعودی زخمی و شهید شدنتیرانداری مأ

ستعودی تعداد کشتته ها و زخمی ها افزایش یافت. امکان کمک رستانی به مصتدومین و 

مجروحین نبود. هتل حجاج اردنی که در نزدیکی محل حادثه بود و درب آن هم بستتتته  

درخواست نمودیم درب را    ،بود به منظور پناه دادن تعدادی از حجاج به داخل هتل مزبور

کننتد. لیکن بتا خواهش و تمنتای متا درب را بتاز نکردنتد، بتا کمتک تعتدادی از حجتاج    بتاز

جوان درب شتیشته ای هتل شتکستته شتد و تعدادی از حجاج را وارد ستاختمان نمودیم که  

یکباره برق ستاختمان قطع  در راهروهای طبقات هتل، خود را از درگیری نجات دهند. به 

پخش شتد، صتدای ضتجه و ناله پیرمردها و پیرزن  مورین ستعودی گاز اشتک آور  و توستط مأ

صتحنه ای دلخراش و ستبوعانه و غیر قابل وصتف، درنتیجه  ا به آستمان بلند شتده بود. ه

تعدادی از حجاج در داخل هتل اردنی ها مصتتدوم شتتدند. شتتب حادثه اکثر کاروان ها با 

گریه و  ند که تا صتتبح جزمفقود شتتدن تعدادی از اعضتتای کاروان خود مواجه شتتده بود
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    66. به هرحال ستفر حج تمتع ستال  ستف و حسترت، کاری از کستی ستاخته نبودزاری و تأ

جمعته خونین در تتاریخ ثبتت و برگی بر جنتایتت ددمنشتتتانته حتاکمتان وهتابی و   بته عنوان

 سلفی سعودی افزوده شد.

 در آرزوی آب شیرین 

مالقات حضوری که  با توجه به نامرغوب بودن آب شرب شهرستان قم و شور بودن آن در 

فرماندار ویژه شتهرستتان قم آقای حستن خلیلیان با رهبری انقالب حضترت امام خمینی  

التی را درباره وضتعیت اجتماعی و خدماتی و رفاهی مردم قم  امام )ره( ستوا  )ره( داشتتند.

مطرم می نمایند )در آن مقطع قم فرمانداری ویژه بود و هنوز به استتانداری تبدیل نشتده  

ضتتمن ارائه توضتتیحات الزم توستتط آقای فرماندار با توجه به شتتناخت و لطفی که  بود(. 

فرماندار در ادامه توضتتیحات خود   رادر جانباز آقای خلیلیان داشتتتند.حضتترت امام به ب

کند که مردم قم جوان های خود را به جبهه می فرستتند، با همه توان حمایت  اضتافه می

ه عمتل می آورنتد، آب شتتتور می خورنتد و بته جتان بت   را  و پشتتتتیبتانی از رهبری و انقالب

دعا می کنند. حضتترت امام با تبستتمی و اههار رضتتایت از توضتتیحات   هم  حضتترت عالی

دستتور اکید صتادر که مشتکل آب شترب شتهرستتان قم را    مطرم شتده به مستئولین وقت

مرتفع نمایند. هیأتی به سترپرستتی نخستت وزیر وقت جناب مهندس میرحستین موستوی 

واقع در    ،ای از وزرای ذیربط به همراه مستئولین شتهرستتان قم به محل احدا  ستدبا تعد

مطالعات احدا   دلیجان حضتتور یافتند. در محلی که قبل از انقالب استتالمی    -جاده قم

خرداد توسط نخست وزیر وقت به پانزده   کلنگ شروع عملیات سد  سد صورت گرفته بود.

ستتال قبل از پیروزی  پانزده    حداقل به مدت  زمین زده شتتد. برابر توضتتیحات ارائه شتتده

انقالب استالمی مطالعات احدا  ستد توستط مستئولین آن زمان انجام و حتی به تصتویب 

  د. منتها به علت عدم تخصتی  اعتبار، عملیات اجرایی آن تا مقطع هیأت دولت رستیده بو

 پیروزی انقالب معطل مانده بود.

های  مقرر شتتده بود با انتقال آب از رشتتته کوهبرابر ستتوابق و مطالعات انجام شتتده  

زاگرس )استتتان لرستتتان و چهارمحال بختیاری( ضتتمن شتتیرین شتتدن آب قم، بخش 

عظیمی از شتمال شتهرستتان قم به جنگل و مزارع تبدیل واطراف شتهرستتان قم آباد و 

  خرداد بخش قابل توجهی از   پانزدهسترستبز شتود.)در حال حاضتر با بهره برداری از آب ستد 
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از آب آشتامیدنی قابل شترب استتفاده می کنند لیکن اهداف عمده و کلی    ،شتهرستتان قم

 احدا  سد تا کنون تأمین نشده است(.

 

 خداحافظ قم

و در روز پنجشتتتنبته آخر وقتت اداری از دفتر فرمتانتدهی محترم    66بهمن متاه    16در  

ق و به فرمانده  ژاندارمری جمهوری استتالمی ابال  نمودند که اینجانب به دو درجه تشتتوی

صتبح روز شتنبه در پاویون   6ناحیه ژاندارمری کرمان منصتوب شتده ام. بایستتی ستاعت  

دولت )فرودگاه مهرآباد( حضتتور یافته تا در معیت فرماندهی محترم ژاندارمری جمهوری  

استالمی به کرمان عزیمت نمایم. به هر حال ملزم به اجرای دستتور شتدم. امورات مربوطه  

مراستتم تودیع در نمازخانه   اب ستترگرد حاج کاهمی واگذار شتتد.جن  به جانشتتین هنگ 

بتا حضتتتور   اده شتتتده بود،زیر زمین آمت   الحتدا  هنتگ قم کته در آن مقطع  واحتدجتدیتدا

به علت مخالفت ریاستت   ه جناب سترهنگ نیک آئین برگزار شتد.فرماندهی محترم ناحی

راستم تودیع با ناراحتی  محترم عقیدتی ستیاستی هنگ ژاندارمری قم با انتقال اینجانب، م

شتدید پرستنل شترکت کننده و همراه با گریه برگزار شتد. ستخنران مراستم، در بیانات خود 

مطرم نمود کته مستتتئولین ژانتدارمری جمهوری استتتالمی، دهته فجر متا را تبتدیتل بته عزا 

کردند . فرمانده ناحیه ژاندارمری مرکز)جناب ستتترهنگ نیک آئین( که در این مراستتتم  

بود کامال  شتگفت زده و متحیر شتده بود، ایشتان گفتند من در مراستم های    حضتور یافته

تودیع و معارفه زیادی حضتور داشتته ام ولی این مراستم بیشتتر به عزاداری شتبیه استت تا  

تودیع، به هرحال مراستم تودیع با اعطا  لوم تقدیر و هدایایی خاتمه و اینجانب روز شتنبه  

 ه ژاندارمری کرمان به تهران عزیمت نمودم.فرماندهی ناحی  جهت معرفی به سمت



 

 چهارم فصل 
 

… 
 کرمان ژاندارمری ناحیه فرماندهی دوران
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 فصل چهارم: دوران فرماندهی ناحیه ژاندارمری کرمان

 معارفه در هوای سرد و برفی

و همزمان با برگزاری مراستم ستالگرد پیروزی انقالب استالمی    66الل دهه فجر ستال  ایامدر  

شتود از حال و هوای خاص و مقدس قم که مرکزیت انقالب استالمی محستوب می، شتهر 

اتفاق هیأت  فضتتای معنوی و انقالبی ستتتودنی برخوردار بود. در ستتومین روز این ایام به

وزیر وقت جناب آقای مهندس میرحستتین موستتوی در مراستتم ستتالگرد  همراه نخستتت

هید را در ستطح روستتاهای  پیروزی انقالب استالمی در روستتای کهک که بیشتترین شت 

وزیر و هیأت همراه به کشتور دارد شترکت نمودم. پس از پایان مراستم و عزیمت نخستت

که در دفتر کارم حضتور داشتتم تلفنی از دفتر فرماندهی محترم ژاندارمری  مرکز، درحالی

صتبح در فرودگاه مهرآباد و پاویون   6شتنبه ستاعت   جمهوری استالمی ابال  شتد که روز

ضتتور یافته تا در معیت فرماندهی ژاندارمری جمهوری استتالمی ایران، به کرمان  دولت ح

عنوان فرماندهی ناحیه ژاندارمری کرمان معرفی شتوم. دقایقی بعد تلگرافی با عزیمت و به

همین موضوع از مرکز ابال  که هرف روز جاری )مقارن با روز پنجشنبه( امورات هنگ به 

درجه تشتویقی از سترگردی به سترهنگی( و در متن تلگراف با ابال  دو  )  جانشتین واگذار

تأکید شتده بود که با درجه ابالغی جدید )سترهنگی( در فرودگاه مهرآباد حضتور یابم. با 

کته از متدت فرمتانتدهی هنتگ قم کمتر ازهجتده متاه ستتتپری و بتا عنتایتت بته  توجته بته این

اده دل  وجه آمبه هیچخاطر خانواده به این شتتهر، فضتتای معنوی شتتهر مقدس قم و تعلق

بنابراین تصتتمیم گرفتم تا مخالفت و اعتراض خود را تلفنی   کندن از این موقعیت نبودم.

به فرماندهی محترم ژاجا اطالع داده و از وی درخواستت نموده تا از این تصتمیم منصترف  

  توفیقی   ژاندارمری جمهوری استتالمی  شتتود. در جهت تماس تلفنی با فرماندهی محترم

علی اصتغر  2د. با ریاستت وقت ستتاد ژاندارمری جمهوری استالمی )سترتیپحاصتل نشت 

مهابادی( تلفنی صتحبت و عدم رضتایت و اعتراض خود را به انتصتاب اعالم و مصترانه از  

وی درخواستت نمودم که زمینه برقراری ارتباط با فرماندهی را برقرار نماید. لیکن ریاستت  

اعالم نمود به هیچ وجه امکان برقراری   صتتراحتستتتاد ژاندارمری جمهوری استتالمی به

تماس تلفنی با فرماندهی وجود ندارد، به ایشان اعالم نمودم جنابعالی به اطالع فرماندهی  

برستانید که از این تصتمیم منصترف شتوند و با اجازه شتما من روز شتنبه در فرودگاه حاضتر  
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یاستت ستتاد داشتتم،  . با توجه به ستابقه رفاقت صتمیمانه و دوستتی که با ر  نخواهم شتد

ایشتان تأکید داشتتند که انتصتاب و انتقال به کرمان حتمی استت، مستئولین استتانی روز  

شتتنبه در فرودگاه حضتتور خواهند یافت و شتتما هم با درجه ستترهنگی در موعد مقرر در  

( حکم  66  ذکر استت در مرداد ماه همان ستال )مردادفرودگاه حضتور خواهید داشتت. قابل

به ستتمت فرماندهی ناحیه ژاندارمری کرمانشتتاه ابال  شتتده بود که با   انتصتتاب اینجانب

تماس تلفنی و مالقات حضتتوری با فرماندهی ژاندارمری جمهوری استتالمی، با عنایت و 

هرحال امورات هنگ قم به جانشتتین  نظر مثبت فرماندهی موضتتوع منتفی شتتده بود. به

صتبح زمستتانی بستیار سترد و   موقع در فرودگاه مهرآباد حاضترشتدم. در یک محول و به

را کته در آن زمتان دبیر شتتتورای عتالی    همراه بتا بتارش برف، برای اولین بتار دکتر روحتانی

امنیتت ملی بود ، در پتاویون دولتت مشتتتاهتده کردم کته بتا فرمتانتدهی ژانتدارمری جمهوری  

با تبستم خاص خود مطرم نمود شتخصتا  شتب گذشتته    . ایشتاناستالمی مشتغول صتحبت بود

ستازمان هواشتناستی کشتور صتحبت نموده وضتعیت هوای مشتهد را از وی جویا   با مستئول

که  شتدم، پاستخ دادند که هوای مشتهد فردا آفتابی استت و پرواز انجام خواهد شتد. درحالی 

کوالک   و ریزش برف و  شتده بود به علت هوای نامستاعد شتهر مقدس مشتهدصتبح اعالم

مشتتهد انجام نخواهد شتتد. هوای کرمان نیز ابری و با بارش خفیف برف -پروازهای تهران

نبود. فرمتانتدهی محترم برای پرواز هواپیمتا  ژانتدارمری جمهوری    همراه ولی مشتتتکلی 

استالمی با زرنگی خاص خود ضتمن تبریک درجه و انتصتاب، اینجانب را به دکتر روحانی  

از افستتران جوانی استتت که به ستتمت فرماندهی ناحیه    نایشتتا  معرفی و اضتتافه نمودند

 ژاندارمری کرمان منصوب شده است.

و انتصتتاب فرماندهی استتتان در    56-55التحصتتیلی اینجانب در ستتال با توجه به فار 

، در زمان انتصتاب فرماندهی ژاندارمری ناحیه کرمان عمال  دارای ده ستال ستابقه   66ستال  

ترین فرماندهی  همین دلیل هم جوان ستتن ، شتتاید به  خدمت بودم وبا ستتی و دو ستتال

که ناحیه ژاندارمری کرمان دومین  شتدم. مضتافا  اینناحیه ژاندارمری کشتور محستوب می

  - هرحال پرواز فوکر تهرانناحیه بزر  کشتور بعد از استتان خراستان محستوب می شتد. به

کرمان، به علت    مراستتم تشتتریفات رستتمی در فرودگاه  کرمان انجام شتتد. پس از انجام

سترمای شتدید هوا، مراستم معارفه و تودیع در نمازخانه ناحیه ژاندارمری کرمان برگزارشتد. 

ستترهنگ غالمحستتین حق جو به ستتمت فرمانده جدید ناحیه معرفی و از خدمات چهار  
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ستتاله ستترهنگ خلبان محمدعلی اصتتالن زاده فرماندهی ستتابق ناحیه نیز تقدیر شتتد.  

عمال  مستتئولیت فرماندهی ناحیه وستتیع و   66مبارک دهه فجر ستتال  الل  درنهایت در ایام

 دار شدم.  پرمسئله کرمان را عهده

 امنیت نعمتی مجهول 

در آن مقطع ناحیه ژاندارمری کرمان دارای دو هنگ ژاندارمری کرمان و بم و ده گروهان  

افت،  های )کرمان، رفستتنجان، زرند، بردستتیر، بکه در مرکز شتتهرستتتان  ژاندارمری بود.

های مستلحانه و وجود جیرفت، کهنوج، فهرج، بم، ستیرجان( مستتقر بودند به دلیل راهزنی

طورکلی منطقه کرمان و ستتیستتتان و ها، بههای بزر  مواد مخدر و انواع شتترارتکاروان

بلوچستتان نا امن بود. گاهی اوقات سترنشتینان خودروهای ستواری عبوری و سترنشتینان 

قرارگرفته و خودرو یا وستتایل    د ستترقت عادی و یا مستتلحانههای مستتافربری موراتوبوس

رفت با هماهنگی با فرماندهی  قیمتی همراه مستافرین وستایط نقلیه عمومی به سترقت می

محترم وقت ناحیه ژاندارمری ستیستتان و بلوچستتان ) امیر سترتیپ منوچهرنجفدری( در  

ه جاده و غالبا  در قله  ب زاهدان در نقاط مشتتترف-ایرانشتتتهر و بم  -مستتتیر و محور فهرج

با امکانات محدود مهندستی ناحیه برجک تأمین جاده احدا  شتد.   ،های مجاور جادهتپه

کیلومتری مرکز استتتتتان تتا   30در استتتتتان کرمتان در محور کرمتان بته بم از متاهتان یعنی  

زاهدان تا پاستگاه شتوره گز که آخرین پاستگاه حوزه   -فهرج  -شتهرستتان بم و در محور بم

برجک احدا  و در ارتفاعات مشرف برلوت زنگی    اهی ناحیه ژاندارمری کرمان بود،حف است

های عملیتاتی مأمور از ناحیته خوزستتتتتان  های کفوتی، مرکز استتتتقرار گرداناحمتد و کوه

احدا  و استتتقرار واحدها انجام شتتد .در فصتتل زمستتتان با توجه به هوای ستترد منطقه  

احتدا  برجتک نتاگزیر بودنتد آب موردنیتاز را در    ی ویری، کتارکنتان مهنتدستتتی برای بنّتایکو

لیتری گرم نمایند. در بازدیدی که توستتط فرماندهی محترم ژاندارمری   200های  بشتتکه

جمهوری استتتالمی بته عمتل آمتد مقرر گردیتد بته تعتداد کتارکنتان مهنتدستتتی کته در حتال  

ی از  احدا  برجک در محور هستتند اورکت نظامی تهیه و تحویل شتود )تشتویق فرمانده

احدا  برجک عملیاتی در شتترایط ستتخت( .در استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان نیز در  

محورهای نا امن برجک احدا  شد. با احدا  برجک در مسیر جاده اصلی در استان های  
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های اصتلی فراهم  ویژه جادهکرمان و ستیستتان و بلوچستتان امنیت مطلوبی در منطقه و به

 شد.

 ما می توانیم 

تعمیر در   جانبه استتکبار جهانی، نگهداری وایط خاص جنگی و تحریم همهبا توجه به شتر

مراتب فرماندهی و مقامات  ستطح نیروهای مستلح حائز اهمیت و مورد تأکید جدی ستلستله

العبور کوهستتانی  مستئول بود. به علت گستتردگی ناحیه ژاندارمری کرمان و مناطق صتعب

ن گذشتته تصتادف و یا مستتهلک و در محل  و کویری، تعداد زیادی از خودروها در ستالیا

شتتتده بود. در بازدید فرماندهی محترم ژاندارمری جمهوری  آوریپشتتتتیبانی ناحیه جمع

اری خودروی  استالمی با توجه به کمبود شتدید خودرو در ستطح ناحیه و عدم امکان واگذ

رو نفر سترباز که دارای ستابقه تعمیرکاری و صتافکاری خود  جدید، مقرر شتد تعداد ستی

هستتند از طریق ژاندارمری جمهوری استالمی شتناستایی و به استتان اختصتاص و با تشتکیل  

جهاد ستازندگی لجستتیکی، تعمیر خودروهای تصتادفی و خارج از رده باکار جهادی آغاز  

گروه جهاد ستازندگی موردنظر تشتکیل در محلی    .سترعت مقدمات کار فراهم شتدشتود. به

موصتتوف به غار قنبر و با مستتئولیت ستتتوان ستتوم کارگشتتا آغاز به کارکرد، کاری واقعا   

صتتتورت    ها از صتتتبح تا غروب تعمیرات خودروروزی بود. حتی جمعتهجهتادی و شتتتبتانه

منتهی    گرفت. محل کار گروه جهاد تعمیرات خودرو در جوار گلزار شتهدای کرمان درمی

در جمع کارکنان    ،صتتاحب الزمان واقع و به هنگام شتتروع به کار مرکز تعمیرات الیه کوه

شتتهدا  عزیز را ناهر برکار قلمداد و با همدیگر   در نهایتآن قستتمت صتتحبت نمودم و  

پیمان شتدیم که برای تداوم راه و شتادی اروام مطهر شتهدا  با همه توان و وجود جهاد  هم

هترین کیفیتت ممکن انجتام دهیم. گروه تعمیرات جهتاد نتاحیته بتا تالش تعمیراتی را بتا ب

شتتبانه روزی و ایثارگری زائدالوصتتف تعداد قابل توجهی از خودروهای تعمیراتی ناحیه را  

نمودند. با ارائه گزارش خودروهای    کاربه به بهترین نحو ممکن تعمیر و بازستازی و آماده  

فنی لجستتیکی ژاندارمری جمهوری استالمی و تعمیراتی به مرکز و حضتور کارشتناستان  

دستتتگاه خودروی تعمیری    ستتابقه، صتتدشتتده در یک اقدام بیانجامبازدید از اقدامات  

لجستتتیکی ژاندارمری جمهوری استتالمی به وستتیله قطار) از تهران به کرمان (گستتیل تا  

ه خودرو دستتگا  شتصتتشتده بود که حداقل بایستتی  مورد تعمیر قرارگیرند و تأکید و ابال 
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نظیر و استتثنایی،  و توستط راننده به مرکز تحویل شتود. کاری بی  کاربهبازستازی و آماده

ها که نیاز به تعمیر استاستی  روال کار درگذشتته عکس این بود. خودروهای تعمیری استتان

داشتتند به مرکز گستیل تا از آن طریق در صتورت ممکن بازستازی و عودت داده شتود. در  

د  های ایجادشتتده و فضتتای کار و تالش متعهدانه گروه جهادلیل توانایی رویکرد جدید به

ز به استتان کرمان  دستتگاه خودروی تعمیری مرک  لجستتیکی ناحیه ژاندارمری کرمان، صتد

دستتگاه تعمیر و آماده به کار تحویل لجستتیکی مرکز شتد. توان   گستیل و بیش از شتصتت

افت که در سطح استان کرمان شهرت  تعمیراتی گروه لجستیکی ناحیه به حدی افزایش ی

تا حدی که جمعی از مستئولین کشتور امارات که به همراه ولیعهد آن   ،یافته و زبانزد شتد

کشتور جهت شتکار و بازدید از شتهر های جنوبی استتان کرمان وارد کشتور شتده بودند ، در  

ایران   حومه شتهرستتان کهنوج یکی از خودروهای مدل باالی ولیعهد امارات که در کشتور

در یک تصتادف به شتدت ستقف و بدنه آن آستیب دیده   نمونه و مدل آن وجود نداشتت و

بود و تعمیرکاران با ستتتابقه استتتتان از تعمیر آن عاجز مانده بودند. توستتتط استتتتاندار  

کرمان)جناب مهندس حستین مرعشتی( درخواستت شتد که خودروی مزبور توستط گروه 

. این کتار توستتتط گروه جهتادی نتاحیته بته نحو جهتادی نتاحیته تعمیر و آمتاده بته کتار شتتتود

مطلوب انجام شتتد، به نحوی که برای مستتئولین استتتان کرمان و هیأت اماراتی ، امری 

 شگفت و غیر قابل باور بود.

که خواستتن توانستتن استت و هیچ    تجربه و نمونه عینی از انجام کار جهادی و این))

 امر غیرممکن و محال وجود ندارد((

یده شدن یک  های کفوتی و به آتش کششرار و قاچاقچیان مواد مخدر در کوهدرگیری با ا

 دستگاه پاترول هنگ بم

استتان ستیستتان و بلوچستتان و کرمان درگذشتته محل ترانزیت مواد مخدر از کشتور  

تولیدکننده )افغانستتان( به اروپا بوده و همیشته با شتدت و ضتعف تداوم داشتته استت. لوت  

کفوتی و دهانه نرو در هنتگ بم محتل عبور اشتتترار و قاچاقچیتان و های  زنگی احمتد و کوه

های مواد مخدر اغلب مستلحانه و با تلفات  های مواد مخدر استت. درگیری با کاروانکاروان

مستتیرآنان، تعداد    همراه استتت، البته کار اطالعاتی در خصتتوص شتتناستتایی کاروان ها و

العاده حائز اهمیت  و وستیله ارتباطی فوقخودرو و مقدار محموله، تعداد افراد، نوع ستالم 

ستتیمی قاچاقچیان  و ضتتروری استتت. در مقطع مورد بحث غالبا  وستتایل ارتباطی و بی
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های دیجیتالی که از بم  ستتیمکننده بود. بیستتیمی نیروهای عملمجهزتر از وستتایل بی

اد مخدر که  شتد. در تعقیب کاروان قاچاقچیان موآستانی با افغانستتان ارتباط برقرار میبه

کننده با کلیه تجهیزات موجود شتخصتا  حضتور داشتتم، فرمانده هنگ بم و نیروهای عمل

جی هفت( در  میلیمتری، مینی کاتیوشتا و آرپی 60اند از )عالوه بر ستالم انفرادی، خمپاره

بتا قتاچتاقچیتان درگیر، ضتتتمن تعقیتب و گریز در هنگتام غروب آفتتاب   دهتانته کفوتی 

ه از تاریکی شتتب از قله ارتفاعات به ستتمت نیروهای عمل کننده  قاچاقچیان با استتتفاد

ستتیم مورد اصتتابت گلوله واقع و به آتش تیراندازی که یک دستتتگاه پاترول مجهز به بی

سیم با از خود گذشتگی  کشیده شد. در یک اقدام بی سابقه و شهادت طلبانه، متصدی بی

صتورت  خل خودرو شتد و توانستت بهستیم از داو در میان شتعله آتش موفق به برداشتتن بی

ستتتینه خیز خود را از مهلکه و درگیری نجات دهد. به علت تاریکی هوا و با استتتتفاده از  

سیم و با پیام بدون رمز به واحدهای عملیاتی درگیر ابال  نمودم که برای استراحت به بی

. با مراجعت   مقرهای خود مراجعه و فردا در صتورت لزوم به امر تعقیب ادامه خواهیم داد

نیروها به مرکز هنگ بم و صتترف شتتام و استتتراحت نستتبی با استتتفاده از ایادی و عوامل 

کته بتا آن درگیری ایجتادشتتتده بود کستتتب    تری از کتاروانیمطمئن محلی اطالعتات دقیق

انقالب استتتالمی کرمتان   بتا فرمتانتدهی کمیتته  برادر علی  )نمودم. ضتتتمن همتاهنگی 

های  اکبرپوریانی( تعداد یک گروهان از واحد عملیاتی کمیته شهرستان بم به همراه سالم

جیه مینی کاتیوشتا در اختیار گرفته شتد.با طرم ریزی عملیات، در ستاعت یک بامداد با تو

به ستمت دهانه نرو )محل درگیری با قاچاقچیان( حرکت و در ارتفاعاتی که   کامل نیروها

مشترف به محل و مستیر تردد کاروان بود موضتع کمین اتخاذ شتد. قاچاقچیان مواد مخدر  

که خطری در   فرماندهی به واحدهای درگیر و اطمینان از این  با شتتتنود دستتتتور ابالغی

چند ستاعت استتراحت و بازستازی قصتد داشتتند در پاستی از   با  ،مستیر حرکت وجود ندارد

شتب از منطقه عبور و وارد حوزه شتهرستتان بردسیر شده و از آن طریق طی مسیرنموده و 

به محل  از استتتتان کرمان خارج شتتتوند. در یک اقدام کامال  غافلگیرانه از نقاط مشتتترف 

انداز  خمپاره -جی هفتاز آرپی  های موجود اعماستقرار کاروان و با حجم آتش انبوه سالم

کته امکتان پتاستتتخگویی و طوریو مینی کتاتیوشتتتا کتاروان مزبور مورد هتدف قرارگرفتت بته

های مواد مخدر و تعدادی کشتته، با العمل از آنان ستلب و با باقی گذاشتتن محمولهعکس

اد از مو  توجهیهمراه افراد مجروم با استتتفاده از تاریکی شتتب متواری شتتدند. بخش قابل
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به هالکت رستیدند. قدرت و شتدت عملیات   تعدادی از اشترار مخدر و خودروها منهدم و

و دهانه نرو را    های کفوتیها قاچاقچیان مستلح اجازه عبور از کوهدر حدی بود که تا مدت

که معبر تردد همیشتگی آنان بود را به خود نمی دادند. خودروی پاترول ستوخته شتده در  

شتتد که نقطه نشتتانی برای قاچاقچیان و نیروهای خودی شتتده   محل باقی و بعد معلوم

  U.H.1دستتور داده شتد با استتفاده از یک فروند هلی کوپتر    استت. به فرمانده هنگ بم

را از محل درگیری به منطقه پشتتیبانی هنگ    وان( خودروی پاترول ستوخته شتده-اچ-)یو

د تعمیراتی ناحیه از  که توستتط افستتر مستتئول گروه جها  بم گستتیل نماید. در بازدیدی

با یک دستتگاه کامیون به جهاد تعمیراتی گستیل و با شتگرد  خودروی مزبور به عمل آمد،

بی نظیر و خالقیت و ابتکار و حتی استتتتفاده از درب و ستتتقف و ستتتایر وستتتایل انواع  

خودروهای دیگر و یک دستتگاه موتور خودرو تعمیراتی، خودروی سوخته شده بازسازی و 

ویل شتد. خودروی بازستازی شتده در اغلب درگیری های با اشترارمستلح  به هنگ بم تح

مورد استتتفاده واقع و باعث روحیه مضتتاعف نیروهای عمل کننده و هنگ ژاندارمری بم  

   شد.

 ربودن گوشواره از گوش دختر بچه مسافر

  - بندی در جاده بمراهزنان و ستتارقان مستتلح ضتتمن راه  1369در روزهای آغازین ستتال  

دستتتگاه اتوبوس که حامل مستتافرین تهرانی بود را متوقف و ضتتمن    زاهدان یک   -فهرج

ها حتی گوشتواره و گردنبند دختران  سترقت وستایل همراه مستافرین و زیورآالت همراه زن

استتتفاده از کویری بودن منطقه موفق به  کم ستتن و ستتال را از گوش آنان کشتتیده و با

فنی تعدادی از مستافرین با مستئولین مرکز، چگونگی فرارمی شتوند. با توجه به ارتباط تل

به دفتر مقام معظم رهبری نیز منعکس و بازتاب وستتتیعی را در همان ستتتاعات اولیه در  

درد شتدید بودم و حتی ستمت چپ   وجود آورده بود. علیرغم این که دچار دندان مرکز به

صتورت، به شتدت متورم شتده بود به طوری که بینایی چشتم را دچار مشتکل کرده بود و 

پزشک معالج ادامه درمان را موکول به رفع تورم صورت و عفونت دندان نموده بود، ضمن  

ارمری بم در جهت پیگیری موضتتوع راهزنی صتتدوردستتتورات ملکد به فرمانده هنگ ژاند

مستتتلحتانته بتا یتک فرونتد هلی کوپتر بته بم عزیمتت نمودم.پس از حضتتتور در هنتگ بم بته 

شتده که در مرکز هنگ بم حضتور  سترعت با تعدادی از مستافرین اتوبوس مورد سترقت واقع
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داشتتند، صتحبت و پس از کستب اطالعات الزم به محل وقوع سترقت عزیمت نمودم . به 

فرمانده هنگ بم دستتور داده شتد که تعدادی افراد بلد مورد اعتماد از شتهرستتان بم که  

ضتتتمن متذاکره و قول این کته    .در رد زنی مهتارت بتاالیی دارنتد را بته محتل حتاضتتترنمتاینتد

چنان چه در رد زنی و شتناستایی مستیر تردد و فرار ستارقین مستلح موفق شتوند، پاداش  

ز طرفی در صتورت عدم موفقیت، این سترقت مستلحانه را  خوبی را دریافت خواهند کرد و ا

متوجه اهالی روستتای منطقه دانستته و با شتدت با آنان برخورد خواهم نمود، مضتافا  این 

 از امکانات و تسهیالت دولتی و نظام محروم خواهند شد.  که

  افراد مزبور کته از توان رد زنی بتاالیی برخوردار بودنتد در همتان ستتتاعتات اولیته موفق 

های خشتک منطقه که در صتورت تردد انستان در  های خار و علفشتدند با استتفاده از بوته

مستیر حرکت و فرار راهزنان را پیدا نمایند. مشتخ    ستمت مشتخصتی کشتیده می شتوند،

قیمت را  شتد راهزنان مستلح بدون وستیله نقلیه اقدام به فرار نموده و وستایل مستروقه گران

اند. در ادامه رد زنی و این که فقط یک روستتای دارای  نمودهجا  صتورت کوله باری جابهبه

ستکنه در مستیر منتهی به حرکت راهزنان بود و با احتمال این که راهزنان اهل این روستا  

و یا این که مرتبط با اهالی روستتتا باشتتند، تعدادی از عناصتتر اطالعاتی را به همراه افراد  

وارد روستا نمودم و با کسب اطالع از افراد مورد  طور ناشناس شبانه  مورد اعتماد محلی به

شتد که چند نفر ناشتناس در ستاعات تاریکی شتب وارد روستتا شتده و موثق روستتا مشتخ   

وارد منزل خانمی که فاقد شتوهر بوده و ستابقه و شتهرت خوبی هم ندارد شتده و احتماال   

را کامال  محاصتره    شتب را در محل بیتوته خواهند نمود. دستتور داده شتد اطراف روستتا

که احدی امکان ورود و خروج از روستتتا را نداشتتته باشتتد و در صتتورت  نحوینموده به

نگهداری و تخلیه اطالعات شتود.    شتدههر فردی وی را دستتگیر و در محل تعیین  مشتاهده

مح  روشتتنایی صتتبح، منزل ستتوژه و تعدادی از منازل اطراف دریک محاصتتره تنگ  به

رسی از منزل مورد بحث چهار نفر راهزن و سارق مسلح که در خواب قرارگرفته، ضمن باز

بودند دستتگیر، کلیه وستایل و طالجات مستروقه کشتف و مشتخ  شتد که راهزنان با خانم  

کرده و قول داده بودند که  موصتوفه رابطه داشتتند و هرازگاهی در روستتا حضتور پیدا می

های رقین مستلح به همراه ستالمبخشتی از طالجات مستروقه را به وی تحویل دهند. ستا

ها و کودکان ستترنشتتین  مکشتتوفه ، وستتایل مستتروقه و طالجات به ستترقت رفته از خانم

به هنگ بم گستیل شتدند. به علت اهمیت موضتوع و هماهنگی که به   ،اتوبوس مستافربری
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های  عمل آمد، همزمان صتداوستیمای مرکز استان در محل حاضر و با چینش خاص سالم

ال و طالجات مستروقه و نصتب اتیکت در ستینه ستارقین و خانمی که نقش  مکشتوفه و امو

برداری شتتد. به جهت این که انعکاس ستترقت  از صتتحنه کشتتفیات فیلم  واستتطه داشتتت،

  در ستطح مرکز حستاسیت باالیی ، حتی در دفتر مقام معظم   مستلحانه از مستافرین اتوبوس

ناحیه بود. به علت متورم بودن رهبری ایجاد کرده بود تأکید بر مصتاحبه توستط فرمانده  

قستمت چپ صتورت به فیلمبردار صتداوستیما یادآوری و توصتیه شتد تا ترتیبی اتخاذ نماید  

صتورت نیمر  انجام و فقط ستمت راستت صتورت در تصتویر نمایش داده  که مصتاحبه به

ستتاعت ستتارقین مستتلح   12شتتود. با این تفاصتتیل مصتتاحبه مفصتتلی انجام که کمتر از  

اموال مستروقه کشتف و با تشتکیل پرونده و مستتندات به مرجع قضتایی    کلیه  دستتگیرو

برخورد شتدید با آنان موجب عبرت ستایرین خواهد شد. در ساعات پخش    شتده که تحویل

گر  مصتاحبه و  مشتخ  شتد که برادران فیلم بردار ،خبر شتبکه استتانی وصتداوستیمای مرکز

در طول دقایق پخش خبر،  طور ناخواستتتته دقیقا  معکوس عمل کرده وصتتتداوستتتیما به

صتتورت نیمر  و از ستتمت تورم صتتورت نمایش داده شتتد که موجب به شتتوندهمصتتاحبه

برانگیختن ابهامات و ستوعالتی هم شتد تا جایی که تعدادی گمان کرده بودند که فرمانده  

ناحیه در جریان تعقیب ستتارقین مستتلح، مضتتروب و یا مصتتدوم شتتده استتت )هنرمندی  

 ن کرمان (صداوسیمای مرکزاستا

 کاخی بر قله ارتفاعات آورتین در منطقه محروم کهنوج 

ترین پاستگاه ناحیه ژاندارمری کرمان و در حاشتیه جازموریان و پاستگاه رمشتک دورافتاده

ای بستتیار محروم و دور از  منطقه  به منطقه بشتتاگرد استتتان هرمزگان می باشتتد.  نزدیک 

وز از مرکز گروهان تا این پاستتگاه  دستتترس، برای بازدید پاستتگاه رمشتتک به مدت نیم ر

و ناهار در پاستگاه رمشتک صترف    گروهان شتد. مراستم صتبحگاه در مرکززمان ستپری می

می شتتد. به علت بعد مستتافت، درگذشتتته تعدادی از فرماندهان نواحی از پاستتگاه مزبور 

بازدید به عمتل نیتاورده بودند. در طول چهتار ستتتال تصتتتدی فرماندهی ناحیته ژاندارمری  

بار هم در  مان، حداقل چهار بار با هیأت همراه از پاستتتگاه رمشتتتک بازدید نمودم. یک کر

کوپتر وارد پاستگاه شده و ضمن بازدید و احوال پرسی و تبریک  اولین روز فروردین با هلی

داران و سربازان پاسگاه پرداخت نمودم که در  به درجه  عنوان عیدیسال جدید، مبلغی به
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فرد   68سال    اعم از )کادر و وهیفه( تأثیر خوبی داشت.در تابستان  تقویت روحیه کارکنان

جوانی که در بازداشتگاه پاسگاه نگهداری شده بود به علت طوالنی شدن دروان بازداشتی  

موقت به علت دوری و مستافت پاستگاه و تعطیالت و تعطیلی محاکم قضتایی، فرد مزبور با 

که در محوطه پاستگاه آزادانه تردد و به طوریبهستربازان وهیفه ارتباط برقرار نموده بود، 

در تاریکی شتب به سترباز  نظرکرد. بازداشتتی مورد برای پاستگاه مشتکلی ایجاد نمی هاهر

و آشتنایی و رفاقت خارج   نگهبان  نگهبان نزدیک شتده و ضتمن صتحبت و ارتباط با سترباز

در خواب بودند با استتفاده    پاستگاهشتب که کلیه کارکنان  حد معمول در ستاعت دو نیمه  از

از یک فرصتت و غفلت مأمورین پاستگاه، ستالم را از سترباز نگهبان ربوده و با شتلیک گلوله  

سازمانی و با شناختی که از منطقه داشته اقدام  به مغز سرباز و شهید نمودن وی با اسلحه

از موضتوع مطلع   شتب توستط افستر جانشتین ناحیهنماید. در همان ستاعات نیمهبه فرار می

منظور عدم حمله به پاستتگاه، مأمورین پاستتگاه تا صتتبح دفاع   و دستتتور صتتادر نمودم به

فرمانده گروهان کهنوج با  از پرسنل و پاسگاه محافظت نمایند .دورادور پاسگاه را انجام و 

م اولیه را در حد  سترعت به محل پاستگاه حرکت و اقدااستتفاده از دستته امداد گروهان به 

از ناحیه    کوپترمح  روشتن شتدن هوا و امکان پرواز با یک فروند هلیبه  وان انجام دهد.ت

ای بین گروهان کهنوج و پاستتتگاه رمشتتتک که  به محل حادثه عزیمت نمودم. در منطقه

ستترگرد پرندوار( و نیروهای همراه حضتتور داشتتتند فرود آمدم.  )فرمانده گروهان کهنوج  

معروف به )  این بود که فرد قاتل، خواهرزاده جالل کامرانیاطالعات اولیه و نستتبتا  موثق 

جاللوک( بوده که جالل هم با افراد خود که مستلح بوده در روستتای آورتین مستتقربود و 

عنوان ختان و بزر  قبیلته در تبعیتت مح  از جالل آمتاده اجرای فرمتان  افراد روستتتتتا بته

و بخشتتداری و عناصتتر اطالعاتی،    باشتتند. اطالعات دریافتی از فرمانداری کهنوجوی می

پتای متأمورین دولتی بته روستتتتتای    1368حتاکی از این بود کته تتا آن زمتان یعنی ستتتال  

نشتده و حتی برای دادن کوپن و شتناستنامه به افراد محلی و روستتای آورتین  آورتین باز

 اتستایر امور مأمورین را متوقف و خود اقدام به توزیع کوپن و  ،در چند کیلومتری روستتا

اند. با این تفاصتیل توصتیه و درخواستت جدی مستئولین محلی مبنی بر نموده  دیگر می

کوپتر  خصتوص با استتفاده از هلیعدم حضتور شتخ  فرمانده ناحیه ژاندارمری استتان و به

به دلیل این که هر لحظه امکان اصتابت گلوله و ستقوط هلیکوپتر توستط افراد مستلح   ،بود

خواهد بود. لیکن شتخصتا  ادامه این وضتع را   متصتور هل نفر بودندخان آورتین که بالر بر چ
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که خلبان هلیکوپتر  به مصتلحت نظام مقدس جمهوری استالمی ایران ندانستتم، بدون این

در جریان چگونگی موضتوع روستتا و مستلح   ،های قدیمی و اهل لرستتان بودکه از خلبان

رادران پاستدار کمیته انقالب استالمی  بودن افراد قرار گیرد، به همراه یک بلد مطمئن از ب

ا  جاللوک معروف بود را  )برادر خاکی نهاد( که کامال  روستتا و حتی منزل جالل که به ک

که روستتای مزبور در قله ارتفاعات منطقه و بستیار هم زیبا و دارای  درحالی  شتناخت.می

شتاهده افراد مستلح  منظره جالبی بود، قرار داشتت. ضتمن چند بار پرواز بر فراز روستتا و م

کوپتر به هلی  ،به روستتتادر یک نقطه مشتترف ،ستترعت در حال اتخاذ مواضتتع بودندکه به

ترین فرد روستتتا  همراه داشتتتم به نزدیک  زمین نشتتستتت. با استتتفاده از بلندگویی که به

اطالع داده شتتد که فعال  با اهالی روستتتا کاری نیستتت و فقط جالل باید برای مذاکره با 

در غیر این صتورت با نیروهای اعزامی    .ناحیه ژاندارمری کرمان حضتور پیدا کند  فرماندهی

از استان که در نزدیکی روستا آماده اجرای دستور هستند، برخورد شدیدی در این روستا  

نفر از افراد مستلح بود، در   6صتورت خواهد گرفت. پیام جالل مبنی بر حضتور وی همراه 

نفر مستلح همراه خود داشتته باشتید ازنظر فرماندهی   60چه  ابال  شتد شتما چنانپاستخ  

قطعا  بدانید جان شتتتما حفظ و هیچ خطری   ارزش و تأثیری هم برای شتتتما ندارد.هیچ  

نخواهد کرد و قول فرماندهی ناحیه ژاندارمری استتتان برای شتتما بهترین   شتتمارا تهدید

آمد  نظر می یده بهحجت استت باید تنها حضتور پیدا کنید. جالل که فردی باتجربه و فهم

ضتتمن    شتتخصتتا  به طرف وی رفته کوپتر جلو آمد.ا و تا نزدیکی هلیاز اهالی روستتتا جد

معرفی خود بته او گفتم کته متا در حتال حتاضتتتر بتا مردم روستتتتتا کتاری نتداریم، احتدی از  

ستربازان وهیفه پاستگاه رمشتک که همانند فرزندان شتما استت و برای تأمین امنیت در  

شتده  نطقه شتبانه روزی در تالش هستتند توستط فرد بازداشتتی که گفتهحوزه روستتاهای م

استت، به قتل رستیده و ستارق با یک قبضته ستالم ستازمانی به این روستتا    خواهرزاده شتما

در صتتورت تحویل فرد قاتل نیروها به عقب اعزام و   وارد و در پناه شتتما قرارگرفته استتت.

خان روستتا و مرتبط با بعضتی از سازمان    فعال  هیچ مشتکلی برای روستتا و وضتعیت شتما که

گونه که مشتاهده کردید با یک  وجود نخواهد آمد. در غیر این صتورت همان ها هستتید به

کوپتر و با جسارت در روستای شما حضور یافتم برخورد شدید نظامی با روستا  فروند هلی

خواهد بود. و شتخ  شتما انجام خواهم داد که عاقبت آن پشتیمانی شتدید و خستران شتما  

اطالعی کرد و با ستوگند زن طالق )ستوگند محلی اهل تستنن (  جالل از موضتوع اههار بی
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ادعای خود را اثبات نمود. لیکن درخواستتت فرصتتت نمود که با بستتتگان خود در روستتتا  

صتتحبت و چنان چه بدون اطالع وی فرد قاتل وارد روستتتا شتتده و یا اطالعی از وی در  

 را به اطالع برساند. باشد، چگونگیدسترس می

در نهتایتت پس از چنتد روز پیگیری توستتتط متأمورین هنتگ ژانتدارمری بم و گروهتان  

ژاندارمری کهنوج فرد قاتل به همراه ستالم مستروقه دستتگیر و با تنظیم پرونده به مراجع 

ضتتمن این که برحستتب هاهربا جالل کامرانی هم نستتبت فامیلی    قضتتایی تحویل شتتد.

 نداشت .

 قاچاقچیان مسلح گرفتار در سرپنجه قدرت مامورین

برابر اطالع مرکزفرمتانتدهی نتاحیته متأمورین هنتگ ژانتدامری کرمتان بتا قتاچتاقچیتان مستتتلح  

انفرادی   مواد مخدر در ارتفاعات ماهان درگیر و قاچاقچیان با استتفاده از انواع ستالم های

و اتخاذ موضتع در ارتفاعات ماهان با وضتعیت برتر نستبت به مأمورین امکان بروز مشتکل  

جتدی و تلفتات نیروهتای خودی وجود دارد. بتا توجته بته نزدیکی محتل درگیری بتا مرکز 

کیلومتر(( دستتور داده شتد. معاون عملیاتی ناحیه ) سترهنگ محمد   40استتان ))حدود  

ه هنگ کرمان )سترهنگ شتمس الدینی( با نیروی کافی به محل  کمالی ( به اتفاق فرماند

عزیمت نموده و نستبت به قلع و قمع قاچاقچیان مستلح مواد مخدر اقدام نمایند. شتخصتا   

نیز با استتفاده از یک فروند هلی کوپتربه اتفاق رئیس رکن ستوم ناحیه، سترهنگ منصتور  

پس از فرود هلی  ت نمودم.  روم(( به محل درگیری عزیم زنده روم))شتهید سترتیپ زنده

کوپتر در محتل درگیری و حضتتتور نیروهتای کمکی و اعزامی از مرکز نتاحیته بتا بررستتتی  

اجمالی منطقه درگیری و تعداد قابل توجه قاچاقچیان مستلح مواد مخدر و نوع ستالم در  

اختیار قاچاقچیان، طراحی عملیات صتتورت گرفت. تعدادی از نیروها به فرماندهی معاون  

نتاحیته از مستتتیر غرب محتل درگیری و بخش دیگر نیروهتا بته فرمتانتدهی و عملیتات ی 

کرمان از مستتیر شتترق درگیری به ستتمت موضتتع  مستتئولیت فرمانده هنگ ژاندارمری

قاچاقچیان ضتمن اتخاذ آرایش نظامی حرکت و به صتورت گاز انبری آنان را تحت فشتار و 

دن منطقه و صتتعب العبور  زیر آتش ستتالم های خود قرار دهند. به علت کوهستتتانی بو

بودن، حرکت نیروها به ستمت مواضتع قاچاقچیان به ستختی امکان پذیر بود. قاچاقچیان با 

اتخاذ موضتتع در ارتفاعات و تیر اندازی شتتدید به ستتمت مأمورین قصتتد گرفتن زمان را  
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داشتتتند تا با استتتفاده از تاریکی شتتب خود را از چنگال مأمورین نجات دهند. به همین  

ستتتریع قاچاقچیان و قلع و   تأکید اینجانب نستتتبت به نیروهای عمل کننده تعقیبدلیل  

قمع و دستتتتگیری آنتان قبتل از تتاریکی و غروب آفتتاب بود. بتا اجرای آتش شتتتدیتد روی  

مواضتع قاچاقچیان آنان ناچار به فرار از موضتع اتخاذ شتده و جا گذاشتتن چندین دستتگاه  

و مهمات شتتدند. در ادامه درگیری به علت   خودروی حامل مواد مخدر و مقادیری ستتالم

وضتتعیت خاص منطقه و محل درگیری، گرمای شتتدید و تشتتنگی مأمورین آرایش اولیه  

واحدهای عمل کننده دچار مشتکل شتده و ارتباط بیستیمی هم قطع شتده بود. به ناچار به 

رادی  اتفاق تنها سترباز وهیفه کمک بیستیم چی، با یکدستتگاه بیستیم و دو قبضته ستالم انف 

به ستمت یکی از ارتفاعات نزدیک به محل درگیری حرکت تا با برقراری ارتباط بیستیمی،  

و آخرین وضتتعیت نیروها قبل از تاریکی هوا مورد بررستتی قرار گیرد.   عملیات را هدایت

پس از پیمودن حدود دو ستاعت راه از مستیرهای ستخت و صتعب العبور و دستتیابی به 

، ارتباط بیسیمی با فرمانده هنگ کرمان و معاون عملیاتی  ارتفاع نزدیک به محل درگیری

ناحیه برقرار شتد. خبرها حکایت از آن داشتت که تعدادی از قاچاقچیان کشتته و مجروم 

شتدند. تعداد چند دستتگاه خودروی حامل مواد مخدر و مقادیری ستالم و مهمات به جا  

فرار نموده انتد. از خودروهتای  متانتده و بقیته بتا استتتتفتاده از عوارض طبیعی زمین اقتدام بته  

باقی مانده که خون آلود بود معلوم شتد تعدادی از افراد قاچاقچی مجروم و یا کشتته شتده 

که موفق به تخلیه مجروحین و کشتتته های خود شتتدند. به علت تاریکی هوا و احتمال  

تلفات نیروهای خودی دستتور جمع آوری نیروها صتادر شتد. در این عملیات خوشتبختانه  

کشف چندین  رد نشد و عملیات با موفقیت نسبی وه نیروهای خودی هیچ گونه تلفاتی واب

دستتگاه خودروی حامل مواد مخدر، چندین قبضته ستالم و مقادیری مهمات با کشتته و 

 مجروم شدن تعدای ازقاچاقچیان مسلح خاتمه یافت.  

 نکات قابل توجه آموزشی در اجرای عملیات 

مستتلح و حضتتور فرمانده ناحیه ژاندارمری کرمان در    موضتتوع درگیری با قاچاقچیان .1

محل درگیری و قطع ارتباط بیسیمی، از طریق مرکز فرماندهی ناحیه کرمان به مرکز  

گزارش شتده بود که بالفاصتله معاون عملیاتی   فرماندهی ژاندارمری جمهوری استالمی

پیمای  )امیر ستترتیپ علی استتالمی( با یک فروند هوا  ژاندارمری جمهوری استتالمی
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به کرمان عزیمت و با توجه به این که کلیه معاونت    نیروی انتظامی جمهوری استالمی

های ناحیه در محل درگیری حضتور داشتتند ناگزیر به اتفاق فرمانده حفاهت اطالعات  

قبل از تاریکی هوا به محل    ناحیه ) سترهنگ مدام( به محل درگیری حرکت و تقریبا 

حضتتورا  به اطالع ایشتتان رستتید و با قدردانی از    درگیری رستتیدند. نتیجه عملیات

 اقدامات انجام شده به مرکز مراجعت نمودند. 

که بعدا  توستط حفاهت اطالعات ناحیه صتورت گرفته بود، معلوم شتد سترباز    در بررستی .2

وهیفته ای کته در محتل درگیری و عملیتات، فرمتانتدهی نتاحیته را همراهی می کرده  

وه منافقین که به هیچ وجه اجازه حمل ستتتالم و  استتتت ، فردی استتتت از توابین گر

را نداشتته. لیکن در روز درگیری با توجه به وضتعیت خاص ایجاد    حضتور در عملیات

با یک قبضته ستالم   شتده و بی توجهی فرمانده قرارگاه ناحیه به اتفاق ستایرستربازان

د بته  انفرادی خود را بته محتل درگیری رستتتانتده و بته هر دلیلی بتا نزدیتک نمودن خو

محل درگیری ایشتان را  بیستیم در حرکت به ستمت ارتفاعات    فرمانده ناحیه و حمل

همراهی نموده استت. در ستوعلی که از وی به عمل آمده که با توجه به همراه داشتتن  

یک قبضته ستالم و این که فرمانده ناحیه به تنهایی همراه شتما بود، آیا فکر استتفاده از  

اشتته اید؟ سترباز مورد نظر در جواب بیان می کند  فرصتت و ضتربه زدن به وی را ند

موقعی که من این همه مهربانی وایثارگری و عالقه این فرمانده را نستتبت به پرستتنل  

ستربازان را دیدم که حاضتر بود جان خود را به خطر انداخته  به ویژه  تحت امر خود و

آب قمقمه  تا به نیروهای تحت امر صتتدمه ای وارد نشتتود و حتی در مستتیر حرکت، 

داد که استتتفاده کنم، مجذوب این همه عشتتق و محبت    خود را با اصتترار به من می

فرمانده نستتبت به نیروهای جمعی خود شتتده. نه تنها فکر ضتتربه زدن به وی را پیدا  

 جان خود را فدای او نمایم. نکردم بلکه حاضر بودم

به نظر می رستید  واین مستئله برای مستئولین حفاهت اطالعات ناحیه جالب و عجیب  

 که با شگفتی خاص آن را مطرم می نمودند.

))و این هم نتیجه صتداقت، محبت و عشتق خالصتانه فرمانده نستبت به پرستنل جمعی  

 و همکاران خود((
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 شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی و حماسه عرفانی نماز

بته علتت درگیری نیروهتای هنتگ ژانتدارمری و کمیتته انقالب استتتالمی بم بتا قتاچتاقچیتان  

شتتهادت رستتیدن تعدادی از مأمورین، مستتلح مواد مخدر در منطقه کوه های کفوتی وبه 

سترتیپ علی صتیاد شتیرازی با حکم مأموریت از بازرستی ستتاد کل نیروهای ملستح وارد  

فاعات نستتبتا  مرتفع واقع در شتترق  له ارتهای کفوتی یک ستتلستت استتتان کرمان شتتد. کوه

  ستتتان بم و بارانداز کاروان های مستتلح مواد مخدر و غالبا  محل درگیری مستتلحانه شتتهر

نیروهای کمیته و ژاندارمری با این کاروان ها می باشتتتد. در لحظه ورود شتتتهید صتتتیاد  

ی و شتیرازی به استتان کرمان، مقرر شتد شتورای تأمین استتان تشتکیل و موضتوع درگیر

صتبح تشتکیل    ود. شتورای تأمین استتان حدود ستاعت دهشتهید شتدن مأمورین بررستی شت 

شتد. قبل از شتروع جلسته شتهید صتیاد شتیرازی از استتاندار کرمان ) جناب مهندس حستین  

و تأکید نمود چنان چه شتتورای تأمین   مرعشتتی( وقت اذان ههر و افق شتترعی را ستتوعل

ا  تعطیل ، بعد از اقامه نماز ههر و عصتر ادامه  استتان به درازا کشتید، شتورای تأمین موقت

شتورای تأمین را پی خواهیم گرفت. به علت طوالنی شتدن شتورای تأمین همین موضتوع 

اتفاق افتاد، نماز ههرو عصتر اقامه و مجددا  شتورای تأمین استتان تشتکیل شتد. در شتورای  

ان قاچاقچیان  تأمین استتتان موضتتوع منطقه درگیری، شتترایط جغرافیایی، موقعیت کارو

مسلح مواد مخدر، تعداد آن ها، نوع سالم ، بیسیم، امکانات خودرویی و غیره و امکانات و 

توانمنتدی نیروهتای عمتل کننتده، چگونگی ارتبتاط و همتاهنگی بین نیروهتای ژانتدارمری و 

 کمیته، با دقت و هرافت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تأمین استتان با توجه به زمان محدود تا غروب آفتاب و تاریکی  پس از خاتمه شتورای 

تر  هوا بتازدیتد میتدانی از منطقته کفوت صتتتورت گرفتت و مقرر شتتتد روز بعتد بتازدیتد دقیق

صتتتورت گیرد . چنتد فرونتد هلی کوپتر از ژانتدارمری    میتدانی بتا استتتتفتاده از هلی کوپتر،

، اینجانب در معیت شتهید صتیاد  و هوانیروز آماده اجرای مأموریت شتد جمهوری استالمی

شیرازی با استفاده از یک فروند هلی کوپتر و با توجه به محل های مورد نظر شهید صیاد  

شتیرازی که در نقشته همراه وی مشتخ  شتده بود بقیه هلی کوپترها را راهبری نموده و 

ضتتمن فرود در محل های مورد نظر و بررستتی دقیق جغرافیای منطقه و عوارض طبیعی  

، نقتاط درگیری تعیین و بته دفعتات در محتل هتای مختلف کوه هتای کفوت از قبیتل  آن

دهانه نرو، دهانه گاو مرده ای و میخ پده فرود آمده و محل ها به دقت مورد بازرستی قرار  
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که شتتهید صتتیاد شتتیرازی به من تأکید نمود ، وقت اذان  می گرفت. نکته قابل توجه این

بودیم فرود آمتده و بعتد از اقتامته نمتاز ههر و عصتتتر بته ههر در هر نقطته ای کته درپرواز  

 مأموریت ادامه خواهیم داد.
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 مدیریتی   مهم نکته

به همراه شتور و نشتاط معنوی و اعتقادی و اقامه   ،)) اجرای دقیق و موشتکافانه مأموریت

 به موقع فریضه نماز اول وقت از خاطرات همیشه ماندگار شهید صیاد شیرازی است((

   1367سال  جیرفت و انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسالمی 

( بین طرفداران دو  19/01/1367به هنگام انتخابات دوره ستوم مجلس شتورای استالمی، )

رقیب، آقای علی زادستر )روحانی( و مهندس استحاق جهانگیری در شتهرستتان    کاندیدای

روستتتاها که در حال   جیرفت درگیری ر  می دهد و تعدادی از صتتندوق های اخذ رعی

جمع آوری و انتقال به مرکز شتهرستتان جیرفت بوده توستط طرفداران کاندیداها ربوده و 

فاصتله شتورای تأمین استتان به ریاستت  به آتش کشتیده می شتود. با اعالم خبر درگیری بال

استتتتتانتدارمحترم ) جنتاب آقتای مهنتدس مرعشتتتی ( برگزار شتتتد، خبرهتای دریتافتی از  

آتش زدن صتتندوق های اخذ رعی در فرمانداری    ستتتان جیرفت نگران کننده بود.شتتهر

جیرفت، وارد کردن خستارات شتدید به فرمانداری شتهرستتان جیرفت، به گروگان گرفتن  

هرستتتتان جیرفت در یکی از اتاق های فرمانداری و تهدید به قتل وی، مدام  فرماندار شتتت 

خبرهای بد و بدتر و ناامید کننده واصتل می شتد و اعضتای شتورای تأمین استتان و شتخ  

استتاندار به شتدت متأثر و مضتطرب بودند. نیروهای محلی شتهرستتان جیرفت به درستتی  

ایجاد شتده بود. ناگزیر تصتمیم گرفتم به   برابر وهایف محوله عمل نکرده و نگرانی مضتاعف

ستریعا  یک فروند هلی کوپتر    شتهرستتان جیرفت عزیمت نمایم به مستئول دفتر ابال  کردم

که در فرودگاه کرمان آماده انجام مأموریت بود، آمادگی پرواز به جیرفت را داشتته باشتد،  

رفتن من راضتی نبود.   به جناب استتاندار گفتم من به جیرفت خواهم رفت ولی استتاندار از

با این وجود به سترعت از استتانداری به ستمت فرودگاه خارج شتدم، بعد از خروج من از  

نیز با   فرمانده کمیته انقالب استتالمی کرمان جناب اکبر پوریانی  جلستته شتتواری تأمین،

عنوان این که نخواهم گذاشتتت جناب ستترهنگ حق جو به تنهایی به جیرفت که محل  

د. او نیز از جلسته شتورای تأمین خارج و به همراه وی، جناب مهندس  درگیری استت برو

کریمی )معاون ستتیاستتی استتتاندار( از استتتانداری خارج و به ستتمت فرودگاه حرکت می  

خود را به محل رسانده و به اتفاق با استفاده   پرواز هلی کوپتر نمایند، به نحوی که قبل از

ستان جیرفت حرکت نمودیم . ضمن پرواز ( به سمت شهرUH1هلی کوپتر )  یک فروند از
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برفراز شتهرستتان جیرفت و مشتاهده اوضتاع آشتفته شتهر و آتش زدن خودروهای داخل  

فرمتانتداری و تجمع بیش از حتد مردم در اطراف فرمتانتداری، فرود در اطراف فرمتانتداری را  

  در فاصتله حدود یک کیلومتری شتهرستتان جیرفت که واحد امداد   .به مصتلحت ندانستتیم

ژاندارمری )دستته امداد( شتهرستتان مستتقر بود، هلی کوپتر فرود آمد. جلسته مقدماتی را  

در مرکز واحد امدادگروهان ژاندارمری شتتتهرستتتتان جیرفت با حضتتتور فرمانده گروهان  

ژاندارمری جیرفت و مستئولین کمیته و ستپاه برگزار کردیم. در جلسته تصتمیم گرفته شتد  

حد منضتبط و فار  از مستایل جناحی و گروهی جیرفت  یک گروهان از ستپاه کهنوج که وا

بود و واحتد امتداد گروهتان ژانتدارمری کهنوج در استتترع وقتت بته ستتتمتت جیرفتت حرکتت  

کیلومتر(، واحتدهتای مزبور بته 100کهنوج، )حتدود  -نمتاینتد .بتا توجته بته فتاصتتتلته جیرفتت

کماکان نگران کننده   ،سترعت به ستمت جیرفت حرکت نمودند. خبرهای دریافتی از شتهر

بود. تا جایی که خبر از کشتتن فرماندار یا نق  عضتو وی به درون مردم منتشتر شتده بود. 

یک گردان از واحدهای عملیاتی هنگ بم به سترعت به ستمت   با این وضتعیت دستتور دادم

تر شتتتدن دامنته نتاآرامی، توان بتالقوه برخورد جیرفتت حرکتت تتا در صتتتورت گستتتترده

آشتوبگران و اغتشتاش گران فراهم شتود. با ستازماندهی نیروهای موجود و   قدرتمندانه با

نیروهای کمکی اعزامی از جیرفت، تصتمیم گرفته شتد قبل از تاریکی، فرمانداری از دستت  

آشتوبگران خارج و فرماندار شتهر از دستت ربایندگان نجات داده شتود. نیروهای ژاندارمری،  

با برنامه ریزی که انجام شتد بدون هیچ گونه تلفاتی  کمیته و ستپاه با اتحاد وصتف ناپذیر و 

جمعیت را متفرق، وارد فرمانداری شتتده، تعدادی از عناصتتر محرک و مستتبب آشتتوب را  

فرماندار به ستالمت از دستت ربایندگان نجات    دستتگیر و با نفوذ در طبقه دوم فرمانداری،

اش و تأمین امنیت در  و افراد گروگان گیر نیز دستتتگیر شتتدند. خاتمه ناآرامی و اغتشتت 

شتهرستتان جیرفت به استتانداری و مرکز منعکس شتد. به علت از بین رفتن تعداد زیادی  

رعی، انتخابات مجلس شتورای استالمی شتهرستتان جیرفت باطل و در    از صتندوق های اخذ

نتیجه انتخابات به دور دوم کشیده شد . در این مرحله آقای علی زادسر به عنوان نماینده  

به مجلس شتتتورای استتتالمی راه یافت و مدتی بعتد آقای مهندس جهانگیری به جیرفت  

ستمت استتانداری اصتفهان منصتوب شتد و بدین ترتیب آشتوب و غائله ستیاستی انتخابات  

 دوره سوم مجلس شورای اسالمی در شهرستان جیرفت خاتمه یافت.
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  شهیدی در شرف بازنشستگی و از تبار مجاهدان

  - مین امنیت در گروهان ژاندارمری زرند و در مستیرمحور زرندبه منظور تأ1368در ستال   

بیرجند( تعدادی پایگاه عملیاتی احدا  و با توجه   -دیهوک و دیگ رستتتتم )جاده کرمان

سترهنگ حبیب    به تحرکات قاچاقچیان مواد مخدر در مستیر دیگ رستتم، دیهوک، زرند،

ه ژاندارمری کرمان و در بازرسی  جهانگرد را که از افسران با تجربه و خوش سابقه ناحی اله

ناحیه مشتغول خدمت بود، به ستمت فرماندهی گروهان ژاندارمری زرند منصتوب نمودم،  

حضتور فرمانده جدید وضتعیت را برای قاچاقچیان مواد مخدر نا امن نمود و تردد کاروان  

ه  قاچاقچیان مواد مخدر محدود و با مشکل جدی مواجه شده بود. در بازدیدی که چند ما

پس از انتصتاب وی گذشتته بود، از حوزه استتحفاهی گروهان زرند به عمل آوردم، تالش 

های  شتتبانه روزی و مدیریت جهادی و پاکی و ستتالمت کاری وی کامال  مشتتهود و پایگاه

بتاالیی   از آمتادگی وروحیته و توان رزمی  عملیتاتی محور زرنتد، دیهوک، دیتگ رستتتتم 

حبیب اله جهانگرد تقدیر الزم به   2))جناب ستتترهنگ   برخوردار بودند. از فرمانده گروهان

عمتل آوردم . چنتد روز بعتد از بازدید که به منظور شتتترکت در همتایش فرماندهان نواحی 

پیامی دریافت نمودم که سترهنگ    ،عازم مرکز بودم. از طریق بیستیم خودرویی فرماندهی

خدر به شتهادت رستیده  جهانگرد فرماندهی گروهان زرند در درگیری با قاچاقچیان مواد م

استتت . برابر اعالم مرکز فرماندهی ناحیه، جناب ستترهنگ جهانگرد که در ستتاعات اولیه  

بامداد با تعدادی از نیروهای تحت امر خود در حال گشتزنی در حوزه استحفاهی و محور 

آلوده پاستگاه ژاندارمری کوهبنان بوده استت، به طور ناگهانی با کاروان مستلح قاچاقچیان  

اد مختدر برخورد کته اقتدام بته تیرانتدازی بته ستتتمتت قتاچتاقچیتان مستتتلح نموده و بر اثر مو

تیراندازی متقابل قاچاقچیان مستتلح مواد مخدر جناب ستترهنگ حبیب اله جهانگرد، این 

 افسر رشید و دالور اسالم به فی  شهادت نایل شد.

شترف  ستال خدمت داشتت و در   29سترهنگ جهانگرد به هنگام شتهادت متجاوز از 

 بازنشستگی بود.

 روحش شاد و یاد و خاطره اش ماندگار
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 ادغام و خداحافظ )ژاندارمری، کمیته، شهربانی(

های ستته گانه)ژاندارمری  ستتالی پر از امّا و اگرها درباره ستترنوشتتت ستتازمان  1369ستتال  

و کمیته انقالب استتالمی( بود. حرف و   جمهوری استتالمی ، شتتهربانی جمهوری استتالمی

در ستطح کشتور مطرم بود. 1369اره ادغام نیروهای سته گانه از ابتدای ستال  ها دربحدیث

های افواهی غیر رستتمی نمایندگان مجلس دا  بود و ها، شتتایعات و صتتحبتگمانه زنی

قانون ادغام نیروهای   در نهایتمخالفت جدی تعدادی از نمایندگان مجلس با طرم ادغام،  

به تصتتویب مجلس شتتورای استتالمی   27/4/1369در تاریخ    انتظامی جمهوری استتالمی

ها پایان داد به ها و شتتتایعات و حرف و حدیثگمانه زنیرستتتید. ضتتتمن این که به همه

و کمیته انقالب    و شتهربانی جمهوری استالمی  های ژاندارمری جمهوری استالمیستازمان

تاریخ  استتتالمی که هرکدام دارای ستتتابقه و تاریخچه خاص خود بودند نیز خاتمه داد. از 

به منظور برقراری تعامل و فرهنگ ستتازی بین   12/1/1370تصتتویب قانون تا اجرای آن  

جلستتتات همتاهنگی بین فرمتانتدهتان نواحی  ،هتای موجود، تقریبتا  هر متاه یتک بتارستتتازمتان

ها و فرماندهان کمیته انقالب  و رئوستتای شتتهربانی استتتان ژاندارمری جمهوری استتالمی

شتور تشتکیل و شتخ  وزیر وقت کشتور )جناب آقای عبداله  ها در وزارت کاستالمی استتان

حضتتتور یافته و هماهنگی و تعامل    نوری( و فرماندهان نیروهای فوق الذکر در جلستتتات

سترلوحه برنامه جلستات قرار می گرفت. ستوعالت در خصتوص این که فرمانده نیرویی که  

چه نحوی فرمانده   جدیدا  تشکیل خواهد شد چه کسی است؟ و یا این که در استان ها به

پاستخ مشتخصتی دریافت نمی    ولی  جدیدالتأستیس تعیین خواهد شتد مطرم می شتدنیروی 

های ستتته گانه  هایی از طریق وزارت کشتتتور و نمتاینتدگان ستتتازمانهیتأت  شتتتد . لیکن

هایی در این استتان ها مراجعه و بررستی )ژاندارمری، شتهربانی و کمیته انقالب استالمی( به

به اتفاق   1369 دهه فجر ستتال  . در دیداری که در ایام اللگرفتخصتتوص صتتورت می

فرمتانتدهتان هنتگ هتای تتابعته و معتاونین نتاحیته بتا نمتاینتده محترم والیتت فقیته در استتتتتان  

)جناب حجت استالم جعفری( داشتتیم، ایشتان مطرم نمودند، حال که مستئولیت نیروی 

حق جو محول خواهتد   جتدیتد پس از ادغتام بته فرمتانتده نتاحیته ژانتدارمری جنتاب ستتترهنتگ 

شتد، امیدوارم برنامه ریزی اصتولی جهت انستجام و کارآمدی بیشتتر نیروها صتورت گیرد.  

 12/1/70تاریخ مشتخصتی جهت اجرای ادغام تعیین و ابال  شتود در مورخه   بدون این که

  حکم فرماندهی امیر سترتیپ محمد ستهرابی فرماندهی وقت ژاندارمری جمهوری استالمی 
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از ستوی مقام معظم رهبری ابال    ی نیروی انتظامی جمهوری استالمیبه ستمت فرمانده

شتد و در همان ستاعات اولیه ابال  حکم فرماندهی جدید ناجا، استامی فرماندهان جدید  

ها معلوم شتدفرماندهان جدید از  ها نیز ابال  شتد. در تعیین فرماندهان جدید استتاناستتان

. البته در  ندو شتهربانی( استتان انتخاب شتده اکمیته  -بین یکی از سته فرمانده )ژاندارمری

استتتان کرمان فرمول تعیین فرماندهی انتظامی استتتان طور دیگری بود، فرمانده نیروی 

انتظامی استتان کرمان از استتان خراستان تعیین و فرماندهان کمیته و ژاندارمری استتان  

مستتتئولیتت    کرمتان بته محتل هتای دیگری انتقتال یتافتنتد. اینجتانتب پس از چهتار ستتتال

فرماندهی ناحیه ژاندارمری کرمان، به ستتمت فرماندهی مرکز آموزش مالک اشتتتر اراک 

 منصوب و به استان مرکزی منتقل شدم

 خاطره ای از امیر بی ادعا 

در زمان مستتئولیت اینجانب در ستتمت فرماندهی ناحیه ژاندارمری کرمان، امیرستترتیپ  

ستتان و بلوچستتان راعهده دار بود. در  نجفدری مستئولیت فرماندهی ناحیه ژاندارمری ستی

توفیق همجواری خدمت با  ،واقع توفیقات دیگر خدمتی که خداوند نصتتیب من کرده بود

امیرسترتیپ منوچهر نجفدری استت. به جهت سوابق ارزنده خدمتی، قدمت خدمت، درجه  

امیری و رابطه خوب فرماندهی ژاجا با موصتتوف، امکانات نستتبتا  خوبی از طریق مرکز به 

می شتتتد. بته علتت همجواری و اطالعتاتی کته از امکتانتات واگتذاری بته   نتاحیته زاهتدان واگتذار

زاهدان واصتتل می شتتد و گله مندی اینجانب به فرماندهی محترم ژاجا، استتتان    ناحیه

کرمان هم از واگذاری و دریافت امکتانات مرکز بی نصتتتیتب و بی بهره نمی ماند. )این هم  

 جواری(یکی از موهبت های حسن هم

به ،هایی که در حوزه دو استتان کرمان و زاهدان به وقوع می پیوستت  به علت نا امنی

ظور تشتتکیل جلستته هماهنگی و اتخاذ تصتتمیم مشتتترک با فرماندهی محترم ناحیه  من

بته اتفتاق فرمتانتدهتان هنتگ بم و کرمتان و معتاونتت هتای نتاحیته بته ستتتمتت زاهتدان    ،زاهتدان

حرکت نمودیم. قبل از حرکت به ستمت زاهدان، تلفنی با معاون عملیاتی ناحیه ستیستتان  

مودم. ستاعت حرکت خود را به ستمت  و بلوچستتان )جناب سترهنگ بهاروند( صتحبت ن

زاهتدان بته وی اطالع داده و تتأکیتد نمودم چنتان چته تتأمین امنیتت در حوزه استتتتحفتاهی  

ناحیه ستیستتان و بلوچستتان الزم استت، این کار را شتخصتا  انجام داده و مطلقا  فرماندهی  
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ناحیه در جریان ستتتاعت حرکت ما قرار نگیرد، چون به هیچ وجه راضتتتی به زحمت وی 

نیستتتتم. پس از حرکتت از کرمتان و عبور از آخرین پتاستتتگتاه حوزه استتتتحفتاهی نتاحیته  

کیلومتر تا زاهدان فاصتله   150ژاندارمری کرمان )پاستگاه شتوره گز( در حالی که بیش از  

بود، راننده به من اطالع داد که یک دستتتگاه خودرو بنز به ستتمت کرمان در حرکت و از  

حال دور زدن و برگشتت به ستمت زاهدان می باشد به   ما عبور کرد ولی متوقف شتده و در

راننده گفتم با احتیاط بیشتتر رانندگی نموده و افستران همراه مستلح و آمادگی الزم جهت 

پس از عبور خودروی بنز و توقف آن، معلوم شتتتد که   .برخورد احتمالی داشتتتته باشتتتند

ومتر به منظور  کیل 150سترنشتین خودرو امیر سترتیپ منوچهر نجفدری استت که حدود  

احترام و استتتقبال از فرمانده ناحیه هم جوار خود طی طریق نموده استتت. به ستترعت با 

هیأت همراه از خودروها پیاده شتده، ضتمن تشتکر و ادای احترام به امیر فرماندهی محترم  

ناحیه ژاندارمری زاهدان به واستتطه زحمتی که متحمل شتتده بودند از وی عذرخواهی و 

عمل فرماندهی محترم ناحیه ستیستتان و بلوچستتان درستی از ادب تواضتع، تشتکر نمودیم.  

ای شتیرین و ماندگار از  متانت و فروتنی نستبت به همکاران خود بود که به عنوان خاطره

ماند. )خداوند این امیر عزیز فقید را مشتمول رحمت و مغفرت واستعه ی خود ایشتان باقی  

   قرار دهد(.

 ته رضا اویسی خاطرات جناب سرهنگ بازنشس

با درجه   1367پس از سته ستال خدمت در مناطق عملیاتی غرب کشتور در شتهریور ماه  

سرگردی به ناحیه ژاندارمری کرمان منتقل شدم. پس از مدت نه ماه، به موجب پیشنهاد  

فرماندهی ناحیه جناب سترهنگ حق جو با اعطای یک درجه تشتویقی به درجه سترهنگ  

یاستت ستتاد ناحیه ژاندارمری کرمان منصتوب شتدم. در ستال  دومی ارتقا  و همزمان به ر

وضتعیت امنیتی استتان کرمان به خصتوص شتهرستتان بم آشتفته بود  1368و  1367های  

به نحوی که گروه های اشترار مستلح ورودی از ستیستتان و بلوچستتان با انقطاع جاده های  

قت مستلحانه و گروگان  مواصتالتی استتان ،جاده بم به کرمان و بم به زاهدان اقدام به ستر

گیری سترنشتینان خودرو می نمودند. اشترار مستلح با هجوم شتبانه به منزل افراد سترشتناس 

آن هتا را بته گروگتان می بردنتد و در قبتال آزادی گروگتان هتا وجوه زیتادی درخواستتتت می  

کردند و اگر به خواستتته آن ها عمل نمی شتتد افراد گروگان را به قتل می رستتاندند. این 
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وجب هشتدار مقامات وزارت کشتور به مقامات استتان شتد. شتهربانی برای برقراری امر م

تعداد زیادی کماندو که به کاله    ،امنیت در ستطح شتهر بم و پیشتگیری از گروگان گیری

کج ها معروف شتتدند را در شتتهر بم مستتتقر کرد. حضتتور آنان علی رغم تالش های زیاد  

هر بم نشتد. نیرو های انتظامی وقت و ستپاه  مانع نا امنی، به خصتوص گروگان گیری در شت 

ولی چون  ،پاسداران انقالب اسالمی هر کدام جداگانه در برقراری امنیت تالش می کردند

فرماندهی واحد وجود نداشتت لذا تالش های هرکدام نتیجه مطلوب در بر نداشتت. تا این 

جلسته شتورای    گیری و سترقت مستلحانه افزایش یافت.گروگان   1368که در اواخر ستال  

امنیت کشتور با حضتور فرماندهان استتانی در شتهر بم تشتکیل و مقرر شتد ناحیه ژاندارمری  

به فرماندهی جناب سترهنگ حق جو مستئولیت برقرای امنیت را به عهده گرفته و ستایر  

نیرو هتا بتدون همتاهنگی بتا ژانتدارمری اقتدام عملیتاتی انجتام نتدهنتد. بتا دستتتتور فرمتانتدهی  

ی کرمان اینجانب به عنوان فرمانده طرم امنیت شتتهرستتتان بم منصتتوب  ناحیه ژاندارمر

گردیدم و مقرر گردید دستتتتورالعمل اجرائی برای امنیت منطقه تهیه و پس از تصتتتویب 

وزارت کشتور به مرحله اجرا گذاشتته شتود. دستتورالعمل اجرایی تهیه و پیشتنهاد شتد که با 

بم، پایگاه های تلفیقی از عشتایر و   استتفاده از عشتایر ستاکن در شترق و جنوب شتهرستتان

ژاندارمری در نقاط آستتیب پذیر مستتتقر گردد. پس از تصتتویب طرم در وزارت کشتتور با 

تشتکیل و گزینش    دستتور جناب سترهنگ حق جو ستتاد قرارگاه طرم امنیت در شتهر بم

پتایگتاه بتا بته کتارگیری هر پتایگتاه  بته طوری کته حتدود ستتته متاه، یتازده    عشتتتایر آغتاز گردیتد.

نفر از پرستنل ژاندارمری )افستر، درجه دار، سترباز( تشتکیل شتد.    پنجاه نفر از عشتایر و ستی

مین و توستتط  کشتتور تأحقوق عشتتایر به کار گرفته شتتده در پایگاه ها از طریق وزارت  

فرمانداری پرداخت می شتد. با استتقرار پایگاه ها و آموزش عشتایر اقداماتی به این شترم 

 صورت گرفت:

اجرای عملیات پاکستازی در ستطح شتهرستتان بم با به کارگیری کلیه افراد پایگاه   .1

ها و با اخذ مجوز قضتایی و با جمع آوری اطالعات در مورد اشترار مستلح و رابطین  

آن ها که اقدام به دستتتتگیری آنان شتتتد. در عملیات پاکستتتازی و دستتتتگیری  

ستتترهنتگ حق جو بتا   مظنونین، هتدایتت بر روی زمین بته عهتده اینجتانتب و جنتاب

هلی کوپتر از طریق هوایی هدایت می کردند. به طوری که از زمان روشتن شتدن  
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هوا تا پایان روز، نقاط آلوده شتتهرستتتان بم پاکستتازی و تعدادی از افراد شتترور 

 مظنون به شرارت دستگیر شدند.

اجرای کمین های شتبانه در مستیر تردد قبلی اشترار در ورودی های شتهرستتان بم  .2

حوی کته پس از استتتتقرار پتایگتاه هتا در مستتتیر هتای کمین بتا اشتتترار درگیر  بته ن

مستتلحانه شتتده و همین امر موجب احستتاس خطر برای اشتترار شتتد تا جایی که  

 جرعت ورود به حوزه شهرستان بم را نداشتند.

گشتت های ستواره و پیاده به صتورت شتبانه روزی با تجهیزات کامل در محل های   .3

جاد و برقراری امنیت در ستطح شتهرستتان و به ویژه برای تعیین شتده به منظور ای

 ایجاد احساس امنیت برای مردم.

تعقیب اشترار مستلح و درگیری مستلحانه با آنان در حوزه استتحفاهی شتهرستتان بم  .4

که در این درگیری های مستلحانه تعدادی از اشترار به هالکت رستیده و تعدادی  

ط و به مقامات قضتتایی معرفی  هم دستتتگیر که خودرو و ستتالم های آن ها ضتتب

شتدند. نتیجه این تعقیب ها به حدی بود که تعدادی از آنان با تحویل ستالم، خود 

  کارکنتان را معرفی نمودند. در این درگیری های مستتتلحتانه تعتدادی از عشتتتایر و 

 ظامی پایگاه ها به درجه رفیع شهادت نائل شدند.تنا

فرماندهی ناحیه ژاندارمری کرمان حداکثر  از شتروع اجرای طرم امنیت شتهرستتان بم،  

پشتیبانی نیروی انسانی و تجهیزاتی را از این قرارگاه نمودند. به نحوی که پس از استقرار  

پایگاه ها و انجام اقدامات امنیتی فوق، امنیت کامل در ستطح شتهرستتان بم و جاده های  

شهرستان بم که قبل    ،استان  منتهی به مرکز استان برقرار شد. برابر اعالم مقامات امنیتی

از اجرای طرم، نا امن ترین شتهرستتان کشتور بود بعد از اجرای طرم امنیت، به امن ترین 

شتتهرستتتان تبدیل شتتد که به دفعات مورد تقدیر و تحستتین مقامات محترم کشتتوری و 

 استانی قرار گرفت.

 خاطرات جناب سرهنگ محمد کمالی  

ی کنم بال و پر نگیرند. اما حال که نگارش این این خاطرات زهر دردناکی دارند ستتعی م

خاطرات را آغاز کرده ام، تصویر هنگ ژاندارمری اصفهان دوباره در ذهنم جان گرفت. چه 
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در پس   .شتگفت انگیزند دهلیزهای ذهن ما، مستائلی که دیر زمانی استت فراموش شتده اند

یان و آشتکار شتوند. حال  ع  ،و پشتت تاریک ذهنمان باقی می ماند، تا ناگهان با تابش نور

از حرکتت بتاز ایستتتتتاده و اکنون در    ،همته چیز را می بینم. پنتداری کته جرقته خود زمتان

هنگ ژاندارمری اصتتفهان که اخیرا  از اردستتتان به اصتتفهان منتقل گردیده ام و در رکن  

یکم مشتتغول خدمت می باشتتم. اوائل جنگ استتت. صتتدامیان چندین نقطه اصتتفهان را  

اند. وضتع غیر عادی استت. شتب ها خاموشتی مطلق استت. اغلب منازل را با بمباران کرده 

پارچه کلفت و پتو پوشتانده اند، که نور چرا  خارج نشتود. قرار استت یک گروهان از ناحیه  

 45دستته    یک   ،نفری از اصتفهان   45دستته    ژاندارمری اصتفهان شتامل سته دستته، یک 

کته در آن موقع هنتگ هتای   ضتتتیح ایننفره از شتتتهرکرد ) تو  45نفری از یزد و دیگری  

ژاندارمری یزد و شتتهرکرد تابع ناحیه ژاندارمری اصتتفهان بودند( به ستترپرستتتی یک نفر 

ستتروان به خوزستتتان اعزام شتتود. تا از آن طریق به پشتتتیبانی هنگ های درگیر در مرز 

 ها قرعه کشی انجام شد و قرعه به نام منِ ... افتاد. عراق بشتابند.در بین سروان

دوران ختدمتت اینجتانتب چته در ژانتدارمری قبتل از انقالب و چته بعتد از آن و نیروی 

انتظامی پس از ادغام ستته نیروی ژاندارمری کمیته و شتتهربانی، همواره در رنج و زحمت  

که به جای قدردانی و یا ترفیع به موقع   بوده، لذا پس از بازنشتتستتتگی به خصتتوص این

نیز خودداری کردنتد و بته   10ه ای متاننتد پلیس  حتی از دادن امتیتاز ستتتاد  ،اینجتانتب

دیگرانی دادند که اصتال استتحقاق نداشتتند. این بودکه از همان اوان بازنشتستتگی تصتمیم  

گرفتم کلیه خاطرات خدمت خود را به فراموشتی بستپارم تا کمتر در رنج و عذاب باشتم.  

آبادان و کرمان در   های خدمت که در اصفهان و  اکنون یکی از فرماندهان و دوستان سال

جو ( از من خواستتته اند که خاطرات خود را به رشتتته   خدمت ایشتتان بوده ام ) امیر حق

تحریر در آورم که با توصیفی که گذشت بسیار سخت است که خاطرات نه چندان خوش 

بازنشتستتگی  یاد بیاورم. اما چون برای ما نظامیان اوامر فرماندهان حتی بعد از  ه خود را ب

با قلم الکن خود مواردی را ذیال  بعرض می رستتانم، باشتتد که    ،هم الزم االجرا می باشتتد

 قبول و مورد استفاده قرار گیرد.

اصتوال  در طول خدمت ستی و چند ستاله در نیروی انتظامی انستان خاطرات بستیاری با  

زمانی که ستتتابقه    همکاران و یا با مردم دارد. االن چون این بخش از خاطرات را به مدت

جو بوده ام   ختدمتت در ژانتدارمری بته خصتتتوص در زمتان هتایی کته در ختدمتت امیر حق
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اختصتتتاص داده ام. در عین حتال چون ختدمتت در جبهته و جنتگ و واحتدهتای عملیتاتی و 

نیمه عملیاتی از قبیل زاهدان و کرمان از اهمیت بیشتتتری برخوردار استتت و با توجه به 

این حقیر منظور نموده انتد بته چنتد ختاطره    ایین کتتاب برجو در ا نقشتتتی کته امیر حق

 بسنده می نمایم.

 خاطره ای از منطقه عملیاتی آبادان 

در ژانتدارمری در زمتان جنتگ تحمیلی مرستتتوم بود عالوه بر این کته گتاهتا  پرستتتنتل را بته 

اینجانب در ابتدای جنگ    صتتتورت موقت به مناطق عملیاتی اعزام می کردند کما این که

ت ستته ماه با یک گروهان عملیاتی به منطقه خوزستتتان شتتهرستتتان هویزه اعزام  به مد

گردیده بودم که خاطرات بسیاری از آن منطقه دارم. ولی غالبا  نیروها از واحدهای آرام به 

منتاطق عملیتاتی و یتا مرزی برای متدت حتداقتل ستتته ستتتال منتقتل می کردنتد، کته برای 

کن  گستترش یافته بود، محاستنی داشتت. لیایران ژاندارمری که در سترتاستر کشتور پهناور  

از    ،برای پرستتنل که بیشتتتر بصتتورت پدافندی مستتتقر بودند مخاطراتی به همراه داشتتت

 707بته خوزستتتتتان انتقتال و بته گردان عملیتاتی    جملته این کته هنگتامی کته اینجتانتب

گردان    خستروآباد آبادان منتقل گردیدم، و به ستمت فرمانده گروهان یکم گردان و معاون

ن وضتعیت عادی  انجام وهیفه می کردم. مشتاهده کردم که بستیاری از پرستنل این گردا

مدت چند سال باید خدمت یکنواخت   ،موریت های پدافندی که پرسنلندارند . زیرا در مأ

موریت های آفندی چون از  ده می شتوند. در صتورتی که در مأداشتته باشتند خستته و فرستو

یرغم خطرات جتانی، متامورین از روحیته بهتری برخوردارنتد. در  تحرک الزم برخوردارنتد، عل

هنگ ژاندارمری آبادان در آن سال های جنگ، فقط یک افسر ارشد وجود داشت ) جناب  

خستترو آباد هم که   707ستترگرد حق جو به عنوان فرمانده هنگ (، و در گردان عملیاتی  

یک افستر ارشتد ) جناب سترگرد   کیلومتر در کنار رودخانه اروند به پدافند مشتغول بود 16

( انجتام وهیفته می کردنتد. چون پرستتتنتل بته   707توانگر راد بته عنوان فرمتانتده گردان  

روز به  20الی   15روز خدمت   40هر   ،صتورت عملیاتی و شتبانه روزی خدمت می نمودند

مرخصتتی اعزام می شتتدند و هنگامی که جناب ستترگرد حق جو به مرخصتتی می رفتند  

جانشتین هنگ ژاندارمری آبادان می  ،که جناب سترگرد توانگر راد بودند   ارشتدترین افستر

شتدند و چون خود ایشتان هم باید به موقع به مرخصتی بروند، اینجانب که معاون گردان و 



 85 کرمان  ژاندارمری ناحیه فرماندهی دوران: چهارم  فصل 

روز سترپرستی گردان را عهده دار باشم.   40فرمانده گروهان یکم بودم، در هر دو ماه باید  

روز فرمانده گردان را عهده دار بود. در یکی از   20در صتتورتی که جناب ستترگرد توانگر 

روزها که ستتترپرستتتتی گردان رابر عهده داشتتتتم، اطالع دادند که فرمانده ناحیه جناب  

و گویا مدت کوتاهی بود  سترپستتی ناحیه را عهده دار شتده بودسترهنگ حیدری که اخیرا  

پدافنتدی گردان که در    که از ارتش به ژاندارمری انتقتال یافتته بود، تصتتتمیم دارند از خط

کیلومتر نیروها مستتقر بودند، بازدید نمایند.    16سترتاستر ستاحل رودخانه اروند به طول 

اینجانب پس از مختصتر توجیهی در مرکز گردان بر روی نقشته به اتفاق جناب سترهنگ  

حیدری و جناب سترهنگ ستپهری معاون ناحیه عازم بازدید از خط پدافندی شتدیم وقتی  

خط پدافندی رستتیدیم تبادل آتش بین نیروهای خودی و نیروهای عراقی که  به نزدیکی  

متر مستتقر بودند مشتاهده گردید. پس    1000الی    800در طرف مقابل رودخانه به فاصتله  

متری مستقر بود  60  ب، که در منزلی حدودبه پایگاهی بنام محرا  ،از بازدید از چند نقطه

ازان مستتقر در پایگاه، معاون محترم ناحیه از  وارد شتدیم و پس از احوال پرستی از سترب

ستتنگر موجود در پایگاه مبادرت به تیراندازی به ستتمت جبهه مقابل نمود. چون ستتالم  

بود و تذکر هم داده شد که صالم نیست با کالش   3پرسنل ژاندارمری در آن موقع فقط ژ

یروهتای جتدیتدی  تیر انتدازی شتتتود، نیروهتای عراقی حتدس زدنتد کته بتایتد در این پتایگتاه ن

آمده باشتند. فلذا در هنگامی که قصتد خروج از پایگاه را داشتتیم نیروهای عراقی با شتلیک  

، پایگاه را زیرآماج ستالم های خود قرار دادند که متاستفانه سترپرستت  60تعدادی خمپاره  

ناحیه از چند قستمت شتکم مورد اصتابت ترکش خمپاره قرار گرفت و سرباز راننده فرمانده  

نیز ترکش خمپاره به گردن و شتتاهر  وی اصتتابت که بالفاصتتله وی را به آبادان    ناحیه

 اعزام که در بین راه به درجه رفیع شهادات نائل آمد.

 موضوعات مرتبط با دوران خدمت در ناحیه ژاندارمری کرمان

فرماندهی ناحیه ژاندارمری کرمان را   زمانی که جناب ستترهنگ حق جو13 68در ستتال  

دند با توجه به شتتناختی که از اینجانب داشتتتند درخواستتت انتقال من را از  عهده دار بو

مرکز خواستتار شتدند و در اجرای دستتور مرکز به ستمت معاون عملیاتی ناحیه ژاندارمری  

که در مستیر کاروان های قاچاق مواد  کرمان منصتوب گردیدم. استتان کرمان به علت این

از اشترار محلی که عالوه بر شترارت در منطقه    مخدر قرار دارد و هم چنین وجود تعدادی
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مبادرت به حمل مواد مخدر می نمایند، همواره برای پرستتنل نیروی انتظامی، منطقه ای 

که کاروان های مواد   پر حادثه و دردستر ستاز بوده و می باشتد. به خصتوص در آن زمان

بار در داخل    مخدر در اطراف کوهستتتان های بم و جبال بارز حادثه ستتاز و حتی چندین

شتهر بم نیز شترارت می نمودند. شتهرستتان های داخلی کرمان و مجاور استتان، با همین  

مشتکالت روبرو بودند، کما این که گروهان شتهر بابک اطالع حاصتل می نمایند که تعداد  

چند دستتتگاه خودرو اشتترار در حوالی شتتهر پیدا شتتده و یکی از پاستتگاه های مستتیر را  

را ستترقت می نمایند و در پمپ بنزین ستتوخت گیری   3د قبضتته ژغافلگیر و تعداد چن

نموده و متواری می شتتتونتد. فرمتانتده گروهتان بتا اکیپی آنتان را تعقیتب و بتا آنهتا درگیر می  

شتود که یکی از افستران ارشتد به شتهادت می رستد و اشترار متواری می گردند. به مح  

یپی از منطقه کرمان به فرماندهی  اطالع ناحیه اکیپی به ستترپرستتتی اینجانب و باتفاق اک

فرمانده منطقه جناب ستترگرد شتتمس الدینی به شتتهربابک عزیمت نمودیم و با توجه به 

اهمیت موضتوع به کمیته انقالب استالمی کرمان و یزد هم اطالع داده شتد که مستیرها را  

هایی که نام   های اطراف شتهربابک اکیپ مستدود نمایند. بیش از یک هفته در کوهستتان

برده شتد در جستتجوی اشترار بودیم و در روزهای پایانی حتی از دو فروند هلی کوپترهای  

کبری هوانیروز کرمان کمک گرفته شتد. سترانجام ردّی از اشترار پیدا نمودیم که به داخل  

شیارهای کوهستان منتهی می گردید. چون ارتفاعات در دست اشرار بود، به ناچار از یک  

یروز استتفاده نمودیم و کلیه خودروهای اشترار را که در شتیارهای  دستتگاه هلی کوپتر هوان

را که سترقت نموده  3کوهستتان مخفی بود به آتش کشتیدیم و تعداد چند قبضته ستالم ژ

  که آثار خون زیادی  بودند، کشتف کردیم. چون درگیری تا شتب طول کشتید، علیرغم این

نموده و مجروحین و کشتته های خود را  وجود داشتت ولی اشترار از تاریکی شتب استتفاده  

از    و در محورهتای منتهی بته کرمتان چنتد دستتتتگتاه خودرو را ستتترقتت و  از منطقته ختارج

منطقته متواری می شتتتونتد. در طول درگیری فرمتانتدهی نتاحیته ژانتدارمری کرمتان )جنتاب  

ستترهنگ حق جو( با استتتفاده از یک فروند هلی کوپتر ناجا و هلی کوپتر های هوانیروز  

 ملیات را هدایت و پشتیبانی می کرد.ع
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 درگیری در شهر کرمان 

در غروب یکی از روزها، نگهبان چهارراهی در اتوبان فرودگاه که در یکصتتتد متری منازل  

ستازمانی پرستنل ژاجا واقع شتده بود و به یک نفر در داخل دستتگاه خودرو مظنون می  

چهارراه باغی بزر  از درختان پستتته وجود گردد و به وی ایستتت می دهد. در کنار این 

داشتت که چون فرد مذکور مستلح بوده و از فراریان منطقه بود، به داخل با  متواری می  

و گریز و فرار در داختل بتا  از دیتد نگهبتان ختارج می شتتتود.   گردد و بتا اجرای تیرانتدازی

انه تیرها به داخل  تیراندازی به نحوی بود که اینجانب در منزل مستکونی بودم متوجه کم

منازل شتتدم. به منطقه ابال  نمودم که فورا  نیروهای کمکی را به محل اعزام نمایند. این 

فرد از تاریکی شتتب استتتفاده کرده بود و خود را به محل با  دیگری رستتانده که بیش از  

مورین اطالع حاصتتل  لی فاصتتله داشتتت. خوشتتبختانه مأمتری با محل او 300الی   200

با  مذکور را در همان شتب با این که چندین جریب پستته بود محاصتره نمودند. نمودند و 

الکن فرد ستارق به قدری مهارت داشتت که از شتیارهای داخل با  به نحوی تیراندازی و 

جابه جا می شتتتد که هر کس فکر می کرد، چندین نفر اشتتترار در این با  وجود دارد و 

ورد دستتور داده شتد که اطراف با  پستته به چون شتب بود برای جلوگیری از تلفات بی م

نحوی محاصره شود که به هیچ وجه کسی نتواند متواری شود. و باالخره با تک تیراندازی  

های متوالی تا حوالی صتبح این محاصتره طول کشید و چون هوا روشن شده بود اکیپی از  

داخل با  خیز شتتروع به کاوش علف های   ستتربازان را به خط دشتتتبان نموده و ستتینه

در    این عمتل انجتام می شتتتد .  نمودیم و مرتتب بته جلو حرکتت می کردنتد تتا انتهتای بتا 

و تحویل  ز دیوار با  متواری شود دستگیر  هنگامی که شترور مزبور تصتمیم داشت ا  نهایت

دادگتاه انقالب گردیتد. جتالتب این کته متوجته شتتتدیم وی یکی از درجته داران فراری گتارد  

 است.شاهنشاهی سابق بوده 

 کرمان  –اجرای کمربند امنیتی محور بم 

بم و یا جاده های فرعی    –اشترار منطقه گاها  مبادرت به سترقت خودرو در مستیر کرمان  

مورین در ارتفاعات درگیر  نمودند. به خصتتتوص هنگامی که با مأ  منتهی به این محور می

پیاده از تاریکی شتب با پای    ،می شتدند و احتماال وستایل نقلیه خود را از دستت می دادند

استتتفاده می نمودند و به اولین خودرویی که برخورد می کردند، ستترقت می نمودند که  
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باعث ناامنی در این منطقه گردیده بود و چندین بار این موضتوع در شتورای تامین استتان  

مورد بحتث واقع شتتتده بود و نتاحیته ژانتدارمری موهف بته راه حلی بود کته امنیتت را برقرار 

د. لذا فرماندهی ناحیه ژاندارمری کرمان از مرکز تقاضتای یک گردان کمکی نمود و با نمای

بررستی منطقه تصتمیم گرفتیم که در عمق منطقه در ارتفاعات کفوت چندین پایگاه دایر  

نماییم تا عبور و مرور اشتترار را درحوالی بم تا ستته راهی راین کنترل کنیم و اشتترار را از  

کرمان استت، محروم نماییم. لذا چندین   –که مشترف به محور بم  دستترستی به ارتفاعاتی  

پایگاه به استتعداد یکصتد نفر در پشتت ارتفاعات مشتهور به کفوتی، دایر نمودیم و تا اوایل 

ادغام استتتقرار این نیروها با وجود مشتتکالتی که داشتتت ادامه یافت. به طوری که کامال  

به منظور تقویت   با یک دستتتتگاه خودرو  شتتتبانه  اینجانبحتی   د .محور امن گردیده بو

 رفت و آمد و گشت زنی می کردم.  ها  پایگاه  ، بینروحیه سربازان

 درگیری در ارتفاعات جبال بارز

از طریق هنگ ژاندارمری بم به ناحیه اطالع داده شد که اشرار اتوبوسی را در محور بم به 

از تعدادی مستافر اخاذی کرده اند  و  ایرانشتهر در حوالی مستجد ابوالفضتل متوقف کرده اند

جو ( هم به  اکیپی از منطقه عازم محل استتتت. فرمانده ناحیه ) جناب ستتترهنگ حق و

اینجانب دستتور دادند که با اکیپی به محل اعزام شتوم و چگونگی تعقیب را بررستی نمایم.  

ده روم  صتبح زود با اکیپی از یگان امداد ناحیه و معاون عملیات جناب سترهنگ شتهید زن

) نامبرده در ستال های بعد به همراه تیمستار شتهید بهرام آریافر در محور بیرجند به زرند  

مورین محل شتدیم. وقتی به محل رستیدیم مأ  به همراه یک خلبان شتهید شتدند ( عازم

و در مستیر   تورستیکلت بود پیدا کردههنگ ژاندارمری بم رد اشترار را که دو دستتگاه مو

. وقتی به محل رستیدم توضتیح خواستتم که چرا رد را تعقیب نکرده  جاده ایستتاده بودند

       ایتد؟ اههتار نمودنتد کته راهی وجود نتدارد و از طرفی بته ارتفتاعتات جبتال بتارز منتهی  

مورین به این منطقه نرفته اند. با توجه به حستتاستتیت استتتان و می شتتود که هیچ گاه مأ

داشتتتم حتما  تا جایی که ممکن استتت باید  ژاجا به راه بندان به خصتتوص اتوبوس، اههار  

مستتتیر را تعقیتب کنیم. در این موقع فرمتانتدار محترم بم و رئیس اطالعتات بم نیز بته متا  

رد مزبور از کوره راهی عبور می نمود از    پیوستتتتنتد و رد را در بیتابتان هتا تعقیتب کردیم.

هار نمود تصتمیم  ستاعت ده صتبح تا غروب آن روز تعقیب نمودیم. فرماندار محترم بم اه
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دارید چه کار کنید؟ اههار داشتتم تصتمیم دارم تا جایی که رد موتورستیکلت اشترار وجود 

دارد، ادامه دهم. آن دو نفر با ما خداحافظی نمودند و مقداری کنسترو که فرماندار با خود 

یم  آورده بود برای شتام پرستنل به ما دادند. شتب را در همان ابتدای کوهستتان ستپری کرد

د، در زمان  برایمان تعریف می کردن  روز بعد مستیر رد را ادامه دادیم. این طور که بعدهاو 

) زمان رضتا شتاه ( تصتمیم داشتته بودند که از استالم آباد جیرفت را    قبل از انقالب احتماال 

به جاده بم ایرانشتتهر متصتتل نمایند که انجام نشتتده بود و بر اثر مرور زمان و ستتیل ، در  

من مجبور شتدم تعدادی سترباز   که  ستیاری از نقاط بریدگی داشتت. تا جاییجاده بمستیر  

یکی از خودروها جلوتر بفرستتتتم تا با کمک آن ها خودروها بتوانند عبور نمایند. آن  را با

روز هم تا حوالی ههر راه را ادامه دادیم، که اغلب از کوهستتتان و تنگه های باریک عبور  

د بته آن چتادر منتهی می  رتفتاعتات رستتتیتدیم کته این رکردیم و بتاالخره بته چتادری در ا

ن هر چه جستتجو کردیم کستی در چادر وجود نداشتت که دستتگیر نماییم.  گردید. لیک

پس از بررستتی شتتتری را در ارتفاعات دیدیم و متوجه شتتدیم که از این شتتتر به عنوان  

را مشتتاهده  که از دور کاروان ما   تربیت و استتتفاده می شتتود و به مح  این  "دیده ور"

کرده با صتدا صتاحب خود را مطلع و اشترار متواری شتدند. ارتفاعات منطقه به قدری وستیع  

مور شتده  اییم نمی توان کستی را که متوجه مأاستت که اگر چندین ماه هم جستتجو نم

دستتگیر نمود. تصتمیم گرفتیم مراجعت نماییم. اما با مشتورت یکدیگر کستانی که منطقه  

نمودند مستیری که آمده ایم ممکن استت اشترار از حضتور ما اطالع را می شتناختند اههار  

حاصتل نموده و در راه ما کمین بگذارند. پس بهتر استت همین مستیر را که کستی اطالع 

 از حضور ما ندارد، ادامه بدهیم و به جیرفت که پشت ارتفاعات است برویم.

هید زنده روم با  بعدازههر با در نظر گرفتن تامین و جلو دار که جناب ستترهنگ شتت 

یک دستتتگاه دوشتتکا حرکت می کرد مستتیر را ادامه دادیم. یک ستتاعت که راه را طی  

یک دستتگاه موتورستیکلت که  سترنشتین  کردیم، اکیپ جلودار متوقف گردید و اعالم کرد  

مستلح استت به مح  دیدن ما به تپه مقابل متواری گردید. هم زمان با این اعالم خودرو 

استلحه دوشتکا بود اعالم کرد که به رودخانه ستقوط کرده ایم و در  جلودار که مستلح به 

صتدد هستتیم که خودرو را باال بیاوریم. من به اتفاق راننده و ستربازی که به همراهم بود، 

به محل دوشتکا حرکت کردیم. راننده اههار داشتت، یک نفر را در ارتفاعات مشتاهده کرده  

متری دور نشتده بود که مشتاهده نمودم   200به ستمت تپه حرکت کرد. ولی هنوز   و فورا 
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به دادم برستتتید. "راننده غلطان از ارتفاع به پایین افتاد و با فریاد که جناب ستتترهنگ : 

چند نفر سترباز که در آن محل بودند به تعقیب پرداختند و من مشتغول مداوای خونریزی  

ی اصتابت کرده بود و خونریزی زیاد داشتت و امکاناتی هم  راننده شتدم. زیرا تیر به ران و

نداشتتیم. مجبور شتدم مالفه ایی که به همراهم بود و یکی از بلوزهای سترباز همراهم را  

بسوزانم و از سوخته آن برای بند آوردن خون سفید ران راننده ام استفاده نمایم. و با این 

زاندن پارچه( هم در زمان محصتتلی از  عمل و بستتتن باالی ران وی که این رویه را )ستتو

کشتاوزان محلی یاد گرفته بودم، توانستتم جان این درجه دار را نجات دهم. هوا نزدیک به 

تاریکی بود از کوه های مقابل تعداد زیادی نور و صتدای تیراندازی دیده و شتنیده می شتد  

گرفتم که جان    و تصتمیم  رفتهرانندگی را به عهده گ و چون راننده هم نداشتتیم، شتخصتا 

این همراهتان را بی مورد بته خطر نیتانتدازم. لتذا بتا چرا  ختاموش و بته عنوان جلودار بتا  

تیراندازی در پیچ های خطرناک، مستیر را ادامه دادیم. به نحوی که حدود سته نیمه شتب 

بود که از ارتفاعات خارج شتدیم و نور چرا  پاستگاه استالم آباد را از دور مشتاهده کردیم و 

در این مأموریت کستی دستتگیر نشتد،  ه پرستنل به ستالمت مراجعت کردند. اگرچه کلی

ن هشتتداری بود به اشتترار که بعد از این عملیات دیگر راه بندانی در آن محور انجام  لیک

 نگرفت.

مناطق ما درگیر    بستتن این گونه حواد  بود و به طور دائمهر نقطه از استتان کرمان آ

تهران به عنوان نیروی کمکی به کرمان اعزام شتتتده بود و برای بودند. مثال گردانی که از  

بستتتن مستتیر رود ماهی، که محل تردد اشتترار و قاچاق چیان از ستتمت ستتیستتتان و 

و   رهها اغلب پا پوتین  بعد از مدتی که مراجعت نمودند،  بلوچستتتان بود، فرستتتاده بودیم

آن ها را تجهیز نموده و به   کلیه لباس های آنها فرستوده و پاره شتده بود که مجبور شتدیم

ان آن زمان ژاجا  مرکز بفرستتیم. در این جا وهیفه خود می دانم که از رشتادت های خلبان

به محلی که امکان کمین خوردن  را  مین نیروهای گشتتتتی و یا اعزامی که اغلب اوقات تأ

کمبود   تشکر نمایم . حتی در چند نوبت بر اثر خرابی هوا یا  فراهم می کردند، را می رفت

ستوخت مجبور بودیم در محل های نامناستب کویر فرود آییم و یک روز طول می کشتید  

که بتوانند به ما ستتتوخت و یا قطعه برستتتانند و در تمام مواردی که ذکر شتتتد اینجانب  

حضتور داشتته ام. بدیهی استت پاستگاه های ستیستتان و بلوچستتان و یا کرمان همه    شتخصتا 

اینجانب به اند.   و کشتتفیات قابل توجهی هم داشتتته روزه چنین درگیری هایی داشتتته
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عنوان معاون عملیاتی ناحیه در هنگام ضتتروری به آنها پیوستتته ام. و اگر عمر ما به دنیا  

 باقی مانده، خواست خداوند متعال بوده و ممارست و شناختی که از منطقه داشته ایم.

سرهنگ ستاد بازنشسته محمد کمالی  -اندارمری کرمانمعاون عملیاتی ناحیه ژ
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 فصل پنجم: دوران فرماندهی مرکز آموزش مالک اشتر 
 

اجرای فرمول  و پس از اجرای قتانون ادغتام و تشتتتکیتل نتاجتا و عتدم   1370مهرمتاه ستتتال  

مثلثی انتختاب فرمتانتدهتان نواحی در استتتتتان کرمتان، بتا حکم فرمتانتدهی محترم نیروی 

جمهوری استالمی ایران به ستمت فرماندهی مرکزآموزش مالک اشتتر اراک )در    انتظامی

 محل سرتیپی( منصوب شدم.

خمین  )این مرکز در فاصتله پنج کیلومتری شترق شتهر اراک و در مستیر جاده اراک به 

 واقع و یک پادگان آموزشی سرباز وهیفه می باشد(

در طرم ادغام، مراکزآموزشتی ستازمان های ستابق )ژاندارمری، کمیته و شتهربانی( در  

 .مراکز عمده آموزشتی تشتکیل شتده بود  ،همدیگر ادغام و در مراکز تعدادی از استتان ها

ستتتقیم مراکز آموزش ضتتمنا  در ستتاختار جدید ادغام، مراکز آموزشتتی تحت فرماندهی م

مستتقر در ناجا و به فرماندهی ستردار سترتیپ پاستدار عزیز اله رجب زاده قرار داشتت. فلذا  

 توستتتط فرمتانتدهی مراکز آموزشتتتی نتاجتا بته عنوان فرمتانتدهی مرکز2/7/1370در مورخته 

ضتتمنا  به هنگام تصتتدی فرماندهی هنگ ژاندارمری قم،    آموزشتتی اراک معرفی شتتدم.

ک و خمین در تابعیت فرماندهی هنگ قم قرار داشتت و به دفعات از  شتهرستتان های ارا

واحدهای این دو شتتتهرستتتتان نیز بازدید به عمل آورده بودم بنابراین آشتتتنایی کامل از  

 منطقه وجود داشت.

استتت، چون   دوران خدمتی و حضتتور در پادگان آموزشتتی مالک اشتتتر مقوله خاصتتی

مراکز آموزش فار  از مسایل امنیتی و انتظامی  خاصی داشتم،    اصوال  به امر آموزش عالقه

فقط به امر آموزش پرستتنل وهیفه که ستترمایه عمده در واحدهای مختلف ناجا هستتتند  

می پردازند. طبیعی استت که هر چقدر آموزش دارای عمق و محتوی بیشتتر باشتد نه تنها  

 که می تواندبل خدمتی ، پرستنل وهیفه ازکارآمدی مطلوبی برخوردار می شتوند  در دوران

ثری را در دوران بعد از خدمت و در زندگی فردی و زمینه ستتتازندگی و موفقیت افراد مل

 اجتماعی فراهم نماید.
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در آن مقطع، مرکز آموزش مالک اشتتر اراک دارای چهار گردان آموزشتی بود و عالوه  

دوره های تخصتتصتتی و ستترپرستتتی برای درجه داران دیپلمه ای که می   برآن، آموزش

 ستی به درجات بعدی نایل شوند، برگزار می شد.بای

بتا فضتتتل و عنتایتت الهی و استتتتفتاده از فرمتانتدهتان متعهتد و بتا تجربته در گردان هتای  

آموزشتی اقدام استاستی در جهت ارتقا  آموزش و دانش نظامی این مرکز به عمل آمد. به 

ند. وجود ویژه توجه خاص به مستایل اعتقادی پرستنل وهیفه که نستل جوان مملکت هستت

االستالم هاشتمی ستنجانی فرزند شتهید هاشتمی ستنجانی )از شتهدای حزب   جناب حجّت

جمهوری استالمی ایران و نماینده مردم اراک در مجلس شتورای استالمی( به عنوان رئیس  

عقیدتی ستیاستی مرکز آموزش مالک اشتتر اراک، حضتور متعهدانه و مخلصتانه و شتبانه  

در جهت افزایش ارتقا  نظامی و بنیان مستتایل    روزی وی، باعث ایجاد فضتتای مستتتعد

اعتقادی بود )) با توجه به این که محل ستکونت آقای هاشتمی در شتهرستتان قم بود اغلب  

           شتتتب هتا در دفتر کتار خود حتاضتتتر و بته آموزش عقیتدتی ستتتیتاستتتی کتارکنتان اهتمتام  

 می ورزید.((  

ر مجموعته مرکز اموزش متالتک  عنوان زیه  دو مرکز آموزش دیگر بت   ،قتابتل ذکر این کته

اشتتر محستوب می شتد. مرکز آموزش درجه داری خرم آباد و مرکز آموزش شتهید ملکی  

اراک که در قستمت شتمال شتهر اراک و دارای یک گردان آموزشتی بود. نکته دوم این که  

ستال خدمت در مرکز آموزش اراک  34بیشتترین دوران خدمتی اینجانب در طول دوران  

توفیق یافتم که در رشتته کارشتناستی ارشتد مدیریت دولتی    همین مقطعستپری شتد و در  

 اراک به تحصیل مشغول و فار  التحصیل شوم.

 آموزش به معنای تغییر رفتار

ک اقدامات  در طول دوران حدود شتتش ستتال خدمت در مرکز آموزشتتی مالک اشتتتر ارا

تقادی دانش ه جستتمی و اعت ارتقای آموزش، بصتتیرت، تقویت بنیثری در جهمبنایی مل

ترین   پژوهان و کارکنان این مرکز صتتورت گرفت، تجهیز کالس های آموزشتتی به مدرن

ستتیستتتم آموزشتتی روز، احدا  میدان صتتبحگاه، حمام چهل دوشتته که در نوع خود در  

نفر را   1000پادگان ها بی نظیر بود. تکمیتل نمازخانه بزر  پادگان که گنجایش بیش از 

ن شتتتهیدملکی، نظارت همه جانبه بر آموزش نظامی در دوره  دارد. احدا  نمازخانه گردا
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های آموزشتتی به نحوی که دوره های آموزشتتی مرکز آموزش مالک اشتتتر اراک در اغلب  

موارد در مقایسته با ستایر مراکز از وضتعیت مطلوب تری برخوردار بود. اجرای اردوگاه های  

ر ریاست محترم سازمان  زمستتانی و در شترایط بستیار ستخت و سترد منطقه و حضتور مستم

عقیدتی ستیاستی پادگان در دوره های آموزشتی و اردوگاه جلوه معنوی و ارزش خاصتی  

 بوجود آورده بود.

 خاطره جالب و به یاد ماندنی

با هماهنگی جانشتین محترم وقت فرماندهی ناجا )ستردار سترتیپ پاستدار محستن انصتاری(  

موزشتی پس از خاتمه آموزش به درجه  نفر از بهترین دیپلمه های آ 500مقررشتد. تعداد  

گروهبتانی مفتخر و بته واحتدهتای عملیتاتی و مرزی نتاجتا اختصتتتاص یتابنتد. در انتختاب و 

نفر شتخصتا  نظارت نموده و از بین واحدهای آموزشتی تعداد مورد نیاز   500تعیین تعداد  

زشتی بستیار  را از ستربازانی که از توانایی جستمی بهتری برخوردار بودند انتخاب و دوره آمو

 فشرده طراحی و اجرا شد.

در عملیات رزم شتبانه تصتمیم گرفته شتد از مهمات واقعی و جنگی استتفاده شتود به 

علت این که از طریق ناجا امکان استتفاده از گلوله های جنگی وجود نداشتت با هماهنگی  

ت  یکی از واحدهای هم جوار مهمتات جنگی دریافت و در عملیتات رزم شتتتبتانه در ارتفتاعتا 

مشترف به مرکزآموزش به هنگام راهپیمایی واحدآموزشتی عملیات رزم شبانه اجرا شد. در  

جناب سترهنگ راه پیما و جناب    ،حین عملیات رزم شتبانه توستط معاون اموزش پادگان

سترهنگ میری از مهمات جنگی استتفاده شتد. ضتمنا  فقط فرمانده گردان آموزشتی مورد  

حمیدشترفی در جریان استتفاده از مهمات جنگی قرار داشتت(. به هر سترگرد  جناب  بحث )

حال دوران آموزشتی واحدمزبور ستپری و به هنگام تقستیم به استتان های ستیستتان و 

یافتند. به فاصتله دو ماه بعد با تصتویب فرماندهی    بلوچستتان و آذربایجان غربی اختصتاص

فرمتانتدهی انتظتامی استتتتتان    محترم نتاجتا )امیر ستتترتیتپ هتدایتت لطفیتان( و ابال  حکم

آذربایجان غربی به این استتتان منتقل شتتدم. با توجه به شتتناختی که از تک تک درجه  

داران وهیفته مورد نظر داشتتتتم بته هنگتام بتازدیتد از واحتدهتای مرزی نتاحیته انتظتامی  

آذربایجان غربی آنان را از نزدیک مشتتتاهده و تجربه و خاطره بیاد ماندنی برای این دوره  

 شی رقم زده شد.آموز
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به هرحال دوران خدمت در مرکز اموزش مالک اشتتتتر اراک نیز به پایان رستتتید، در  

با انتصتاب و حکم فرماندهی محترم وقت نیروی انتظامی جمهوری استالمی  1376مهرماه  

ایران )امیر سترتیپ هدایت لطفیان( به ستمت فرماندهی انتظامی استتان آذربایجان غربی  

 انتقال و عهده دار مسئولیت جدید شدم.  منصوب و به آن استان

 ستاد علیرضا منوچهر آبادی  2خاطره سردار سرتیپ

 جو( فرمانده اهل تدبیر، منطق، تعادل، اتحاد، تکریم، تحول، ناطق و متواضع )امیر حق 

 1370در مرکز آموزش مالک اشتتر اراک خدمت می کردم که در ستال   1369از ستال  

ه عنوان فرمانده این مرکز منصتتوب شتتدند. وی جناب ستترهنگ غالمحستتین حق جو ب

فرمانده بستتیار منظم، قاطع و درعین حال منطقی و اهل تدبیر بودند . اینجانب در طول 

شتش ستال توفیق داشتتم در مستئولیت های جانشتین بازرستی، فرمانده قرارگاه پاستداری و 

م و دوستتت فرمانده گردان مرکز آموزش در خدمت ایشتتان باشتتم از این فرمانده محتر

داشتتتتنی تتدبیر، منطق، تعتادل، اتحتاد، تکریم، تحول و تواضتتتع در اعمتال متدیریتت و 

. رفتتار وحرکتات ایشتتتان بته گونته ای بر من تتأثیر گتذاشتتتت کته   را تجربته کردم  فرمتانتدهی

حدود بیستت ستال، تأثیر آن را در نحوه اعمال مدیریت و انجام کارهایم به خوبی احستاس  

رز موصتوف، داشتتن اعتقادی راستخ، حضتور همیشتگی در مراستم  می کنم. از خصتوصتیات با

از منش و روش ایشتتان یاد گرفتیم   بود.  مذهبی و اهتمام ویژه به رعایت احکام استتالمی

که زیردستتتان در صتتورتی از فرمانده پیروی و اطاعت کامل با جان و دل می کنند که او 

ورد منتاستتتبی بتا کتارکنتان و خود بته گفتته هتایش عمتل نمتایتد. این فرمتانتده بزرگوار برخ

تر با آنان رفتار می نمود، و در  و مانند یک دوستتتت و برادر بزرگ  مدیران جمعی داشتتتت

   مقابل با تمام وجود دستتتتوراتش را انجام می دادند. من نیز تمام ستتتعی و تالش خود را  

نحو احستتن انجام دهم. لذا فرماندهی و مدیریت ایشتتان    می کردم که وهایف محوله رابه

رای حقیر یک الگو شتتد و در مستتئولیت هایی که داشتتتم با لطف خدا وداشتتتن چنین  ب

فرماندهان الگو و استوه تا کنون موفق بودم و این موفقیت ها را مدیون این پیشتکستوتان  

گرانقدر می دانم. در این جا به ذکر خاطره ای از مدیریت ایشتان که موارد ذکر شتده باال  

 پردازم.در آن کامال  مشهود است می  
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که یک روز رئیس بازرستی مرکز آموزش در مرخصتی بود و من جانشتین  1371درستال  

لذا با  وی بودم خبری واصتتتل شتتتد که دو نفر از کارکنان قصتتتد ارتکاب جرمی را دارند

هماهنگی شد که آنان را در محل ارتکاب جرم دستگیر نماییم .  نمایندگان مبادی ذیربط

     رض فرمانده محترم مرکزآموزش جناب ستتترهنگ  موضتتتوع را برای کستتتب تکلیف به ع

حق جو رساندم ایشان فرمودند بالفاصله نامبردگان را احضار و از آنان تحقیق نمایید، من 

من ر می شتوند، این فرمانده فهیم و ملهم اههار نمودم معلوم استت آن ها قضتیه را منک

به ما نمی دهد که دو   فرمودند: جنتاب منوچهر آبادی دین مبین استتتالم چنین اجازه ای

نفر قصتد گناه کرده اند و ما منتظر بمانیم و کمین کنیم تا آن ها به گناه نزدیک شتده و 

ستپس دستتگیر نماییم، بروید و ستریع دستتور را اجرا نمایید. در آن زمان من و نمایندگان  

مبتادی ذیربط کته جوان و کم تجربته بودیم زیتاد قتانع نشتتتدیم و فکر کردیم کته ایشتتتان  

زیرا مرکزآموزش زیر ستتلال می رود. لیکن بعدها   ،دوستتت ندارد این جرم کشتتف شتتود

استالم و ناشتی از فرماندهی صتحیح و   دستتور بر استاس احکام متوجه شتدم که این تدابیر و

 منطقی ایشان می باشد.

در پایان آرزوی توفیق روز افزون برای امیر سترفراز استالم دکتر غالمحستین حق جو و  

همه فرماندهان و مدیران صتتدیق نظام مقدس جمهوری استتالمی تحت زعامت و رهبری  

ولی امر مستتلمین جهان حضتترت آیت الل العظمی امام خامنه ای عزیز از خداوند منان  

 مسئلت می نمایم.  

نام خانوادگی: علیرضامنوچهر آبادی. سمت فعلی: فرمانده مرکز    ستاد.  2درجه: سرتیپ

 31ستابقه خدمت:  آموزش شتهید چمران ناجا ناجا. مقطع تحصتیلی: کارشتناستی ارشتد.
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 فصل ششم: دوران فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی 
 

 معارفه ای شگفت و به یاد ماندنی

طبق حکم فرماندهی محترم وقت ناجا )امیر ستترتیپ هدایت لطفیان( به  1376مهر ماه  

ستتمت فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی منصتتوب شتتدم. مراستتم تشتتریفات نظامی در  

حدود دو کیلومتر از دریاچه    .جاده شتتتهید کالنتری واقع در دریاچه ارومیه برگزار شتتتد

مراستتم   .ارومیه به علت ناتمام ماندن جاده شتتهید کالنتری با وستتیله شتتناور طی شتتد  

در ستتتتتاد فرماندهی انتظتامی شتتتهرستتتتتان   عارفه و تودیع در صتتتبحگتاه مشتتتترک ،م

با حضتتور جانشتتین محترم وقت ناجا )ستترتیپ پاستتدار   )هنگ ژاندارمری ستتابق(هارومی

محستن انصتاری( انجام گرفت. نکته قابل توجه ای که برای من بستیار جالب بود، حضتور 

 امام جمعه و نماینده محترم ولی فقیه استتتان )مال حستتنی( با هیبت و وقار که عظمت و

شتتجاعت خاصتتی را تداعی می کرد و حضتتور جمع کثیری از افستتران ناحیه با درجه  

ستترهنگی که از واحدهای تابعه به مراستتم احضتتار شتتده بودند )فرمانده ناحیه با درجه  

سترهنگی معرفی و بیش از صتد نفر از افستران جمعی با درجه سترهنگی در مراستم حضتور 

ناه )فرمانده ستابق( تودیع و سترهنگ  داشتتند( ستردار سترتیپ پاستدار حستن رستتگار پ

 غالمحسین حق جو به سمت فرماندهی ناحیه انتظامی استان معرفی شد.

 گستره واحدهای تابعه  

ناحیه انتظامی آذربایجان غربی دارای مناطق تابعه )ماکو، خوی، ستتلماس، ارومیه، نقده،  

هار گردان رزمی  ن دژ و تکاب( و چپیرانشتهر، مهاباد، میاندوآب، ستردشتت بوکان، شتاهی

 بود.  شهید چمران، کربال، نجف اشرف و علی ولی الل

کیلومتر مرز رودختانته ای، خشتتتکی و    880نتاحیته انتظتامی آذربتایجتان غربی دارای  

کوهستتانی با سته کشتور جمهوری خود مختار نخجوان، ترکیه و عراق می باشتد. حدود  

نخجوان،    120 خود مختتار  بتا جمهوری  مرز  و  کیل  550کیلومتر  ترکیته  بتا   210ومتر 

کیلومتر مرز کوهستتانی و صتعب العبور با کشتور   550کیلومتر با کشتور عراق که حدود 

پاستگاه مرزی که   120بیش از   .ترکیه اهمیت و حستاستیت مضتاعفی را ایجاد کرده بود
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مرتفع کوهستتانی و در صتفر مرزی ایران و ترکیه تا ارتفاع    بخش اعظم پاستگاه ها در قلل

احدا  و در فصتل سترما )پاییز، زمستتان و تا حدود خرداد ماه( پوشتیده از   متری 4000

حفظ    ید و حضتور ستلستله مراتب فرماندهی درجهتبرف و جاده ها مستدود بود. نحوه بازد

روحیه و توان رزمی پاستگاه های مرزی، مقوله خاص و حتی بی نظیر و استتثنایی استت  

مستتئولیت و وطن دوستتتی می تواند  که فقط ایثارگری، اخالص عشتتق و عالقه و حس

 موجب خلق چنین حماسه ماندگار و به یاد ماندنی باشد.

 بازدید های استثنایی 

کیلومتر مرز بتا ستتته کشتتتور    880وجود دوازده منطقته انتظتامی بتا کالنتری هتای تتابعته،  

با   پاستگاه مرزی چهار گردان عملیاتی مستتقر در محورهای جنوب استتان 120همجوار،  

پایگاه عملیاتی و ضترورت بازدید مستتقیم فرماندهی انتظامی استتان نیاز به  250بیش از 

برنتامته ریزی بود. در برآورد اولیته تصتتتمیم گرفتته شتتتد حتداقتل ستتتالی یتک بتار از تمتام  

بازدید    ،همراه تأهیشتخ  فرماندهی انتظامی استتان و  واحدهای تابعه فوق الذکر توستط  

به عمل آید. جانشتین وقت ناحیه )سترهنگ گراوند( که از افستران ستخت کوش و دارای  

ستتتابقه طوالنی خدمت در استتتتان آذربایجان غربی بود این امر را غیر ممکن تلقی و در  

توضتیح حضتوری به علت گستتردگی حوزه استتحفاهی، صتعب العبور بودن تعداد زیادی از  

های عملیاتی، سترمای شتدید زمستتان و مستدود    هو پایگاستگاه های انتظامی و مرزی پا

شتتتدن راه های ارتبتاطی اجرای برنامه را نا ممکن می دانستتتت. برنامه بازدید فرماندهی  

تصتدی    نفر( از اولین هفته  8انتظامی استتان با هیأتی مرکب از معاونین ستتادی )حدود  

ور معاونین ستتادی در  شتروع به کار، آغاز شتد، محل تجمع و حضت  مستئولیت فرماندهی و

جلوی منزل ستتازمانی فرماندهی واقع در شتتیخ تپه جنب با  توت )مهمانستترای فعلی  

ا غیر مترقبه و بدون اطالع معاونین( اولین  غدیر( و در ستتتاعات نیمه شتتتب )بازدید کامل 

بازدید، منطقه انتظامی سردشت که دورترین منطقه مرزی بود انتخاب شد. شروع حرکت 

منزل فرماندهی ستاعت سته بامداد به طوری که با اذان صتبح، نماز صتبح در    از جلوی درب

مهاباد اقامه و قبل از صتتبحگاه به منطقه انتظامی ستتردشتتت وارد شتتدیم که تا آن زمان  

بازدید از کلیه  .برای رده های فرماندهی انتظتامی استتتتتان بی ستتتابقته و غیر منتظره بود 

در حین بازدید توستط جانشتین    طول کشتید.بعه ستردشتت سته شتبانه روز پاستگاه های تا
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ناحیه تلفنی اطالع داده شتد که فرزند شتما در مدرسته مصتدوم و دچار شتکستتگی دستت 

پس از اطمینتان کتامتل از این کته  .شتتتده کته در بیمتارستتتتتان در حتال درمتان می بتاشتتتد  

مصتدومیت فقط شتکستتگی دستت می باشتد و جانشتین هم موضتوع درمان را پیگیری می  

د ادامه یافت. بازدید از ستتتایر واحدهای تابعه به همین منوال انجام می گرفت.  کند بازدی

در فصتول مختلف و در سترمای زمستتان، برف و کوالک ، مستدود بودن راه ها، هیچ کدام  

مانعی در جهت انجام بازدید نبود. حتی در فصتل زمستتان در بازدید پاستگاه های مرزی  

وپتر امکان پذیر نبود، با خودروهای مجهز به ستمت  که به علت کوالک، استتفاده از هلی ک

پاستگاه حرکت، چنان چه در ادامه مستیر امکان حرکت خودرو وجود نداشتت، از خودرو 

پیاده و مستافت بیشتتر از یک کیلومتر پوشتیده از برف را به ستمت قله و پاستگاه مرزی  

ستگاه طبخ می شتد  پیموده و به مح  ورود به پاستگاه با چای دا  و نان گرمی که در پا

مورد استتقبال و پذیرایی قرار می گرفتیم )در آن مقطع نان مصترفی پرستنل در پاستگاه ها  

و آب آشامیدنی از ذوب برف تهیه    طبخ می شتد و غذا به صتورت کنسترو در فصتل تابستان

مین می شتد(. مضتافا  این که به علت مستدود بودن راه پاستگاه های مرزی، پرستنل  و یخ تأ

 اقل به مدت چهار ماه از اعزام به مرخصی و سرکشی به خانواده محروم بودند. پاسگاه حد

نکته قابل وصتف این که پس از ورود در پاستگاه های مرزی پوشتیده از برف و یخ بندان  

در ارتباط مستتقیمی که با ستربازان  ار باال و ستتودنی برخوردار بودند. ستربازان از روحیه بستی 

 در نهایتو درجه داران پاسگاه برقرار می شد، از بیان هر نوع مشکلی خودداری می کردند،  

با عنوان این که فرماندهی انتظامی استتتان، در چنین وضتتعیتی و در میان برف و کوالک و  

 در حد توان مشتکالت ما سترما و راه بندان به بازدید پاستگاه و دیدار همکاران می آید ،قطعا 

را برطرف خواهد کرد و به این طریق اوج حماستته و ایثار و معرفت و بصتتیرت را به نمایش  

می گذاشتند. به هر حال کمتر از یک سال با فضل و عنایت خداوند از کلیه واحدهای تابعه 

وران  استتتان بازدید به عمل آوردم و این دوره بازدید و تستتلستتل، ستتالی یک بار در طول د 

 چهار ساله فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه یافت. 

 از تولید در کرمان تا مصرف در آذربایجان غربی 

در ماه مبارک رمضان به منظور ضیافت مطلوب افطاری سربازان وهیفه مستقر در پاسگاه  

ه بتا هتا و واحتدهتای مرزی و بتا توجته بته ستتتابقته ختدمتت در استتتتتان کرمتان، بتا ارتبتاطی کت 
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افستران قدیمی در کرمان برقرار می شتد حدود چهل تن خرمای مطلوب با قیمت مناستب  

خریداری و توستتط افستتر پشتتتیبانی ناحیه، مرحوم جناب ستترهنگ باقری که افستتری  

مخل ، دلستوز و پرتالش بود با عزیمت وی به استتان کرمان خرماهای خریداری شتده با 

یبا  ستهم هر سترباز چهار بستته خرما تحویل و در  تریلی های ناحیه به ارومیه حمل و تقر

خاطره و پر ستود و نتیجه آن ستفره   ستتفاده می شتد. اقدامی کم نظیر، سترشتارازافطار ا

افطاری با حالوت برای ستربازان وهیفه که در ستخت ترین شترایط خدمت می نمودند. در  

یستت تن خرما برای حدود ب  ،ستال های بعد با توجه به درخواستت همکاران و خانواده آنان

 استفاده خانواده کارکنان نیز خریداری و به ارومیه حمل و تحویل می شد.

 سومین درجه تشویقی 

قابل ذکر استتت که در طول ستتی ستتال خدمت در نظام مقدس جمهوری استتالمی ایران 

فا  این فقط سته بار به اخذ ترفیع تشتویقی )ترفیع موقت و خارج از عرف( نایل شتدم. مضتا

 ساله مشاغل فرماندهی عهده دار بوده ام.  مام دوران خدمت سی و چهارکه در ت

( ترفیع تشتویقی سترگردی به 15/4/61ترفیع تشتویقی ستتوانی به سترگردی موقت )

ترفیع تشتتتویقی ستتترهنگی بته ستتترتیتپ دومی موقتت    (12/11/66ستتترهنگی موقتت )

(15/1/77) 

دوران فرماندهی ستتردار  به هنگام تصتتدی فرماندهی مرکز آموزش مالک اشتتتر اراک و  

سرتیپ رضا سیف الّلهی با توجه به شناخت کاملی که فرماندهی وقت ناجا از تالش و فعالیت  

داشتتند.در خصتوص درجه تشتویقی سترتیپ دومی موقت اقدام، لیکن    دوران خدمتی این برادر 

در جلسته وزارت کشتور که بایستتی پرونده و ستوابق خدمتی اینجانب توستط مستئول امور 

ستتنلی ناجا به فرماندهی ناجا تقدیم می شتتد، با ادعای دروغین این که پرونده و ستتوابق پر 

خدمتی مفقود شتده استت، مانع از موافقت وزیر کشتور و ابال  درجه پیشتنهادی می شتود. پس 

از تصتتّدی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی و به فاصتتله شتتش ماه، درجه ستترتیپ دومی  

 فرماندهی عالیقدر کل قوا به ناجا ابال  گردید. موقت اینجانب، با تأیید  

مراستم اعطا  درجه ی سترتیپ دومی در صتبحگاه عمومی، ستتاد ناجا برگزار و درجه  

 سرتیپ دومی توسط فرماندهی محترم ناجا )امیر سرتیپ هدایت لطفیان( اعطا  شد.
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 :در مراسم مزبور

 شد. پاسدار حسن آیت به ترفیع سرتیپی نایل  2سردار سرتیپ   -1

 پاسدار مرتضی طالیی به درجه سرتیپ دومی نایل شد.  -2

 سرهنگ غالمحسین حق جو به درجه سرتیپ دومی نایل شد.  -3

پس از اجرای مراستم صتبحگاه عمومی ستتاد ناجا و ابال  و اعطا  درجه سترتیپ دومی  

بته ارومیته مراجعتت نمودم.توستتتط همکتاران قتدر شتتتنتاس و پر تالش نتاحیته انتظتامی  

 عمل آمد.آذربایجان غربی مراسم استقبال با شکوهی به

 .استانداران آذربایجان غربی

جناب آقای مهندس ستعادت که ستابقه چند ستال استتانداری را داشتت و در همان ماه   .1

هتای اول فرمتانتدهی و شتتتروع بته کتار اینجتانتب کته بتا تغییر دولتت هم همراه بود، از  

 استانداری تعوی  شد

مهندس غریبانی که اولین بار به ستتمت استتتانداری انتخاب شتتده بود به جناب آقای   .2

 جای مهندس سعادت معرفی و کمتر از دو سال تصدی استانداری را عهده دار بود

جناب آقای مهندس میرلوحی که دارای ستابقه خدمت در کمیته انقالب استالمی در   .3

جای مهندس غریبانی  ستطح معاونت کمیته مرکز و معاونت ستیاسی استانداری بود به 

به ستتمت استتتانداری آذربایجان غربی معرفی و تا پایان دوره فرماندهی اینجانب این  

 مسئولیت را عهده دار بود

 تأثیر حادثه کوی دانشگاه تهران 

حادثه کوی دانشتگاه تهران بر اغلب استتان های بزر  و دانشتگاهی کشتور تاثیر گذاشتت  

نشتتگاهی و مرزی بودن، هدف دشتتمنان عنود و .استتتان آذربایجان غربی هم به جهت دا

کینه توز نظام و انقالب استالمی قرار گرفته بود. در این استتان مرزی برای نا امن کردن و 

ایجاد فضتای رعب و وحشتت توستط مخالفین نظام سترمایه گذاری جدی شتده بود فضتای  

در استتتان  ستتیاستتی حاکم بر جامعه، کار را برای نیروی انتظامی مشتتکل تر کرده بود. 

آذربایجان غربی فضتای جامعه به قدری غبار آلود و همراه با ترس و وحشتت و اضتطراب  
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شتده بود که نه تنها دانشتگاه ها بلکه مدارس نیز به تعطیلی کشتانده شتد و فضتای کستب و 

 کار و بازار هم به صورت نیمه تعطیلی درآمد.

عهد ستابق( در یکی از ادارات  شتایعاتی مبنی بر ورود و حضتور و استتقرار رضتا پهلوی )ولی 

در ستطح شتهر موجب وحشتت مضتاعف شتده بود. یگان ویژه پاستداران انقالب استالمی    مهم 

استتتان که در تابعیت مستتتقیم فرماندهی انتظامی استتتان و در میاندوآب مستتتقر بود از 

حد آمادگی و توان رزمی بستیار باال و آموزش خوب برخوردار بود، به دفعات شتخصتا  از این وا 

خرم نیا از افستتران الیق و پرتالش استتتان    2بازدید کرده بودم، فرمانده یگان ویژه ستترهنگ 

بود به فرمانده یگان ویژه دستتور داده شتد که نیمه شتب با نیروهای یگان به مرکز استتان  

وارد و کلیه خیابان ها و معابر اصتلی شتهر ارومیه را تحت کنترل قرار داده و شتخ  فرمانده  

، در اداره ای که شتایعه استتقرار رضتا پهلوی در آن در ستطح شتهر رایج شتده بود یگان ویژه 

مستتقر شتود. در همان شتب از مستئولین صتدا و ستیمای استتان خواستته شتد ترتیب مصتاحبه  

تلویزیونی فرمانده انتظامی استتان را فراهم نمایند. هماهنگی به سترعت انجام و ستاعت نه  

مای استتان شتدم. مجری برنامه با حالتی مضتطرب و  همان شتب وارد استتودیوی صتدا و ستی 

پریشتان مطرم نمود که با این اوضتاع و احوال که شتهر نیمه تعطیل و فضتای رعب و وحشتت 

حاکم و شتایعه حضتور ولیعهد ستابق هم شتدت گرفته چه مصتاحبه ای باید صتورت گیرد، به  

ب هم برای پایان  وی تذکر دادم مطلقا  چنین موضتوعی صتحت ندارد. حضتور و مصتاحبه امشت 

دادن به این شتایعات، دستیسته شتوم و توطئه و ترفند دشتمنان نظام و انقالب می باشتد. به  

هرحال در طول حدود یک ستاعت مصتاحبه تلویزیونی با عنایت الهی و با متانت و بردباری  

خاص به مردم استتان پیام داده شتد که شتایعات موجود عاری از استاس و تهی از واقعیت  

یروهای جان بر کف ستتپاه، ارتش و ناجا با همه توان و قدرت در صتتحنه حاضتتر و  بوده، ن 

عمول در هرگونته نتا امنی در نطفته خفته خواهتد شتتتد. متدیران متدارس موهفنتد فردا طبق م 

ملزم به حضتتور در کالس درس هستتتند. از اولیای دانش  مدارس حاضتتر و کلیه معلم ها 

ارس روانه و از ادارات و  فردا با اطمینان خاطر فرزندان خود را به مد  که   آموزان خواستته شتد 

خواستته شتد، فردا فضتای شتهر کامال عادی و در بازار کستب و کار مشتغول و ادارات    ها بازاری 

هم پاستخگوی مراجعین خواهند بود و البته هرگونه مستامحه و ستهل انگاری و یا کارشتکنی  

گیرد در جهت خواستت شتیاطین و دشتمنان کینه توز از ناحیه هر فرد و مستئولی صتورت  

آفرین   ت. با استتقرار قدرتمندانه و غرور نظام تلقی و هزینه ستنگینی را به همراه خواهد داشت 



 109 غربی  آذربایجان استان انتظامی فرماندهی دوران: ششم فصل 

نیروهای یگان ویژه و نیروهای تابعه فرماندهی انتظامی شتهرستتان ارومیه در نقاط مختلف  

خاص و متفاوت با گذشتته مواجه   شتهر در ستاعات آغازین روز، شتهروندان ارومیه با وضتعیت 

شتدند به خصتوص با حضتور در اطراف میدان مرکزی شتهر و اداراتی که شتایعه حضتور رضتا  

پهلوی در آن صتورت گرفته بود با حضتور نیروهای پر توان یگان ویژه در محل مزبور و ستایر  

، در نقاط شتهر، فضتای ترس و وحشتت و اضتطراب به فضتا و القا  امنیت و آرامش تبدیل شتد 

تان آذربایجان غربی و در فضتتای  خارجی در استت  نهایت ایادی استتتکبار ،مزدوران داخلی و 

ثر از حتادثته کوی دانشتتتگتاه تهران طرفی نبستتتتته و بتا فضتتتل الهی و تتدبیر و متدیریتی  متتأ 

هوشتمندانه، امنیت پایدار در استتان حاکم شتد. هماهنگی بی نظیر ارتش و ستپاه و ناجا و  

 ینده ولی فقیه و امام جمعه مقتدر استان در نوع خود بی نظیر بود. حمایت مثال زدنی نما 

)برگرفته ار خاطرات جناب  به هالکت رسیدن شرور معروف استان  

 سرهنگ بایرام زاده( 

)سترانجام ستی ستال زندگی شترارت آمیز شترور معروف بلوط اکبری و چگونگی به هالکت 

 (78رسیدن وی دراسفندماه

حاکم بر حوزه استتحفاهی استتان آذربایجان غربی که معموال  یکی از معضتالت اصتلی  

در شتورای تامین استتان و شتورای تامین شتهرستتان های ارومیه، میاندوآب، بوکان، نقده،  

شتتاهیندژ و مهاباد مطرم می شتتد، بحث مربوط به تکرار شتترارت های قاتل و ستتارقین  

سااله، اهل و ساکن   51یم،  مسلح به سرکردگی مجرم فراری به نام بلوط اکبری فرزند رح

 21و در سن   1346روستای گو  تپه شهرستان میاندوآب بود. شرور مورد بحث از سال  

ستالگی بزه کاری را با ضترب و جرم مردم و تخریب مزارع و باغات اهالی روستتا شتروع و 

ستال با کستب تجربه های جدید اعمال شترارت آمیز و فرار از دستت  ستی و دو    به مدت

ستتلحانه قطاع  بادرت به انواع جرایم از قبیل ستترقت مستتلحانه احشتتام، اخاذی مقانون، م

مورین انتظامی و حتی به شتتهادت رستتاندن آن ها موجب رعب و الطریق، درگیری با مأ

می    شترقیوحشتت و هراس در بین مردم اهالی روستتاها و جاده های آذربایجان غربی و 

آن دوره فرماندهی بود. فلذا جهت پایان  شتده استت و این یکی از دغدغه های موجود در  

دادن به این مشتتکل امنیتی، یکی از اولویت های کاری خود را جهت مختومه کردن این 

پس از    پرونتده بته منظور بتاز گردانتدن احستتتاس امنیتت در اذهتان عمومی متمرکز نمودم.
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که  جمع بندی مطالعات میدانی جهت حل این مشتتکل به این نتیجه رستتیدم، برای این 

توفیق حاصتل شتود، ابتدا الزم استت در شتهرستتان میاندوآب با توجه به حستاستیت منطقه  

فرمانده منطقه ای را انتخاب و منصتتوب نمایم که از تجربه   و بزه های مکرر انجام شتتده،

مستئولیت پذیری باالیی برخوردار بوده تا قادر    باالیکافی، ایمان کاری قوی و از ضتریب  

، قانونی و ستتتازمانی را بدون ایجاد هزینه های جانبی به نحو باشتتتد این وهیفه شتتترعی

 مطلوب به پایان رساند.

جناب ستترگرد بایرام زاده را که از شتتایستتتگی، صتتداقت و توانمندی باالیی    درنهایت

ب تعیین و منصتتتوب نمودم. میتانتدوآ  انتظتامی  بته عنوان فرمتانتده منطقته  برخوردار بود

تر کارم با ایشتان صتحبت و ضتمن توجیه کامل از  در دف   پیرامون اهمیت موضتوع شتخصتا 

موریت خطیر که نتیجه مثبت آن واستتتتار شتتتدم تا ایشتتتان را در این مأخداوند منان خ

موجب پویایی در اقتدار ستتازمان و ایجاد احستتاس امنیت در استتتان خواهد بود، یاری  

کاری خود را به نماید. مضتافا  این که تاکید شتد پس از استتقرار و شتروع به خدمت، برنامه  

صتتتورت نوبه ای با تمهیدات مربوطه در طول شتتتبانه روز با اطالع و هماهنگی این برادر 

 دنبال نماید.

اندوآب، اهداف  انتظامی می  می منطقه پس از استتقرار در منطقهبنابراین فرمانده انتظا

اوند ستتبحان در جهت توفیق  ل و تمستتک به یاری و مستتاعدت خدکاری خود را با توک

با هماهنگی مقامات محترم قضتایی، اعضتای شتورای تامین شتهرستتان و  موریت وام مأانج

امام جمعه محترم شتتهرستتتان میاندوآب و ستتایر نیروهای ذیربط نستتبت به شتتناستتایی  

منطقته، مستتتیر تردد باند مجرمین و محتل اختفتا  احتمتالی آنان، اهمیتت دادن به اخبتار و 

ت متهمین، همکاری مناطق انتظامی همجوار  اطالعات، مطالعه دقیق شگردها و خصوصیا

و معین و انجام مالقات های محرمانه با عوامل نفوذی با استتفاده از انتخاب نیروهای ویژه 

و برجستتته و جستتور از عوامل تحت نظر و تعیین حدود و دستتترستتی آن ها به پرونده و 

امی و عملیاتی خود فرآینتد اقدامات انتظت  ،رعایت حفتاهت و اطالعات و گفتتار و عملیتات ها

بتا همتاهنگی این برادر و اعضتتتای شتتتورای تتامین    و  را بتا نیروهتای عمتل کننتده انجتام

شتهرستتان و هم چنین مقامات محترم قضتایی در شتهرستتان های میاندوآب و مراغه و 

موریت جهت رستیدن به هدف هموار ، آمادگی برای اجرای مأتوجیه نیروهای عمل کننده

رین عکس متعلق به ستتارقین مستتلح و علی الخصتتوص ستترباند شتتد. از آن جایی که آخ
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قتاتلین مربوط بته دوازده ستتتال پیش بود، لتذا تیم ویژه عملیتات الزم بود از نظر آخرین 

وضتعیت چهره شتناستی از متهمین فراری شتناخت کافی داشتته باشتند. بنابراین الزم بود 

نفوذی داده شتود تا به برای شتناخت و پیش گیری از خطای احتمالی رموزی برای عامل  

مح  مالقات با اشتتاره به عالئم قراردادی نستتبت به شتتناستتاندن تبه کاران راهنمایی و 

اقدام شتود. اطالع حاصتله مبتنی بر حضتور شترور مورد نظر در استتان آذربایجان شترقی،  

  شتتهرستتتان مراغه بود. علیهذا با عنایت به این که آغاز عملیات مقارن با شتتروع تبلیغات 

فلذا تعدادی از پوستترهای تبلیغاتی کاندیداها که  شتشتم مجلس شتورای استالمی بود.   دوره

در محوطه چمن ایستتتگاه راه آهن مراغه پراکنده بود توستتط همکاران جمع آوری و به 

موریت تعیین شده  ه های خودروهایی که برای انجام مأعنوان پوشش تبلیغاتی روی شیش

یوم الل   1200در کار ایجاد نکند. فلذا ستتتاعت   بودند نصتتتب تا از نظر روانی شتتتبهه ای

)مقتارن با ستتتالگرد پیروزی شتتتکوهمنتد انقالب استتتالمی( برای آخرین بار    78/ 22/11

نیروهای عمل کننده در محل نشتتتان گاه جمع و پس از توجیه نهایی و مشتتتاوره، محل  

ادگی برای استتقرار آن ها با توجه به کروکی تنظیم شتده و داشتتن ستازو بر  نظامی و آم

عملیتات، ابتتدا عتامتل نفوذی در محتل تعین شتتتده برای مالقتات بتا متهمین رهتا گشتتتتته و 

همان روز متهم   1320ستاعت    ت پوشتشتش و کنترل قرار گرفت.  توستط عوامل خودی تح

  در دستت داشتتن یکاصتلی به نام بلوط اکبری به همراه همدستت وی ستتار جلیلیان با 

محل مالقات حاضتتر و عامل نفوذی به ستتوی آن ها    گونی که داخل آن استتلحه بود، در

ستپس به عالئم آموخته شتده اشتاره و با اطمینان از حضتور متهم اصتلی در    نمود. حرکت

خودروی پوشتشتی و رمز الل  با  و  فرمانده عملیات با اکیپ مربوطه  ، بال فاصتلهمحل مالقات

اکبر به ستتمت ستتوژه حرکت و خودرو را در فاصتتله یک متری متهمان متوقف و پس از  

خروج ستتتریع نیروهتای ویژه عملیتاتی از داختل خودرو و بتا جهش بته ستتتمتت تبهکتاران،  

متهمین را غافلگیر و با استتفاده از قانون به کارگیری ستالم و ابال  این که تستلیم شتوند، 

همین به اخطار های پلیس توجه نکرده و به ستتمت نیروها حمله ور می شتتوند. لیکن مت

متهمین که قصتد استتفاده از ستالم های همراه خود را داشتتند، با واکنش ستریع نیروهای 

عمل کننده مواجه گشتته و پس از زخمی کردن سترباند گروه و خلع ستالم آن ها، تعداد  

گردید. ستپس دستتگیر شتدگان جهت   تیر فشتنگ جنگی کشتف 170دو قبضته استلحه و 

مداوا به بیمارستتان شتهرستتان بناب انتقال ولی بلوط اکبری در حین انتقال به بیمارستتان  
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 به درک واصتل و ستتار جلیلیان به همراه جستد مصتدوم به بیمارستتان میاندوآب تخلیه  

تان  می شتتوند. با این حرکت شتتجاعانه نیروها و فرمانده غیور و متعهد انتظامی شتتهرستت 

میاندوآب، دوره طالیی سی سال یاغی گری شرور معدوم به پایان رسید. اهالی شهرستان  

میاندوآب با اطالع از موضتوع قتل این شترور معروف با تهیه طومار، پخش شتیرینی و ذبح  

. ضتتمن حضتتور در شتتهرستتتان ی انتظامی تقدیر و تشتتکر نمودندقربانی از اقدامات نیرو

اه عمومی مطرم و از نیروهای عمل کننده تقدیر و تشتتکر  میاندوآب ، مراتب در صتتبحگ

نمودم. هم چنین امام جمعه محترم شتتهرستتتان میاندوآب حجت االستتالم و المستتلمین  

خود را از تالش و ایثتارگری نیروی حمتایتت    26/11/78ری در نمتاز جمعته  حتاج آقتا اصتتتغ

حستین بیان می کنند.  انتظامی اعالم و اعتماد مردم نستبت به عملکرد این نیرو را قابل ت

سایر اعضای باند به همراه سالم های مربوط از جمله سیروس  ،در خاتمه در بسط پرونده

خلیل پور، شتتفیع حوری نما ، دستتتگیر و تحویل مقامات محترم قضتتایی می گردند. در  

منطقته و   احستتتاس امنیتت در اذهتان عموم مردمنهتایتت بتا مختومته شتتتدن این پرونتده  

ایجاد و مستئولین استتان و شتورای تامین شتهرستتان های مبتال به این جوار   شتهرستتان هم

اههار رضتایت    میاندوآب  نیروی انتظامی استتان و شتهرستتان  فرماندهی  از خدمات  ،مشتکل

 نمودند.

 1378شهریور  –سفر زیارتی تشویقی سوریه 

دوران ختدمتت در استتتتتان آذربتایجتان غربی همراه بتا تالش و مجتاهتدت شتتتبتانته روزی و 

و  که دو ستفر تشتویقی زیارتی کربالرات ماندگار و فراموش نشتدنی استت، مضتافا  اینخاط

 خدمتی است.  سوریه نیز از توفیقات این دوران

با تصتتویب فرماندهی محترم ناجا )امیر ستترتیپ هدایت لطفیان(   1378شتتهریور ماه 

 سفر تشویقی زیارتی کشور سوریه به اتفاق همسرم به اینجانب ابال  شد.

با یک فروند هواپیما متعلق به کشتور ستوریه فرودگاه   19/6/78بامداد    00:45ت  ستاع

در بدو ورود به داخل هواپیما وضتتعیت    ران را به مقصتتد ستتوریه ترک نمودیم.مهرآباد ته

پوشتشتی مهماندارهای ستوری هواپیما برای مستافرین که عازم زیارت حرم حضترت زینب  

 بود. کبری )س( بودند غیر منتظره و تعجب آور
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بامداد در فرودگاه دمشتق به زمین نشتستت. محل استتقرار    03:45هواپیما در ستاعت  

متری حرم حضتترت زینب )س( در نظر گرفته   500کاروان زیارتی )فندق الروضتته( و در  

 شده بود.

دیوار قدیمی شتهر شتام در بلوار فرودگاه و در مستیر حرکت واقع استت. دیواری بلند و  

ه  درواز 9ت عدم رستیدگی در حال تخریب استت. شتام دارای  قدیمی و ستنگی که به عل

خراب شتده استت. مستجد اموی ها در مرکز شتهر دمشتق واقع استت و دارای    بوده که اکثرا 

ستال   2000ستال قبل از میالد مستیح بتکده بوده و حدود   2000ستاله که   4000قدمت  

ان  قبل بنام معبد ژوپیتر نامگذاری شتده بود. در ستال پانزدهم هجری شتام توستط مستلمان

می شتود که نیمه شترقی آن   یمفتح می شتود و کلیستا به دو نیمه شترقی و غربی تقست 

هجری  86بتکده باقی و نیمه غربی آن به مستتجد تبدیل می شتتود ،تا این که در ستتال  

 مجموعه مکان مورد بحث به مسجد تبدیل می شود.

متر مربع آن مسجد و مابقی   5132متر مربع است که    15132مساحت مسجد اموی 

 آن محوطه و حیاط مسجد است.

باب    -4،  باب نوفره -3،  باب برید  -2، باب جیرون  -1ب است: با 4مسجد اموی دارای  

 خلفا 

قدیمی ترین اثر تاریخی مستجد اموی حوض و چاه آبی استت که دلیل و شتاهد کلیستا  

و در حوضتتی که  می شتتد  کشتتیده  در آن زمان از چاه آب   ی باشتتد.بودن این مکان نیز م

وم میالدی داخل مستجد با ستنگی استت نوزادها را غستل تعمید می داده اند. در قرن ست 

ستتون که به طور هندستی دقیق جهت مستتحکم تر شتدن ستقف مستجد که چوبی  44

 است و به شکل هرمی ساخته شده مرمت و بازسازی شده است.

دوره ریاست جمهوری    5این سفر زیارتی در زمان ریاست جمهوری حافظ اسد که در 

ط مردم برگزیده شتده بودو بعد ستال( کاندید ریاستت جمهوری شتده و توست  7) هر دوره  

درصتد آرا  خود به ریاستت جمهوری مادام العمر ایشتان رای داده   99هم مردم ستوریه با  

ریاستت جمهوری ستوریه را به عهده داشتته استت. در شتهر   1970اند. حافظ استد از ستال  

   دمشتق دانش آموزان دختر و پستر با لباس فرمی که به رنگ نظامی استت عازم مدرسته  

   شدند.می  
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به مدت یک هفته اقامت در ستوریه و شتهر دمشتق به دفعات توفیق زیارت پرشتور و  

ستراستر معنویت حرم نورانی حضترت زینب کبری )س( و حضترت رقیه )س( حاصتل شتد، 

 1200قبر هابیل فرزند حضترت آدم )ع( که در آخرین نقطه از کوه قاستیون و در ارتفاع  

محستوب می شتود مورد بازدید و زیارت قرار گرفت.    متری قرار دارد و اولین شتهید تاریخ

ستفر زیارتی و نورانی و معنوی و با صتفای حرم حضترت زینب کبری )س( و حضترت رقیه  

)س( و ستتایر صتتحابه پیامبر گرامی استتالم و یاران باوفای امام علی )ع( در روز یکشتتنبه  

ق به کشتور ستوریه با هواپیمای متعل 4/7/78یکشتنبه   19:00پایان یافت. ستاعت   4/7/78

فرودگاه دمشتق را به مقصتد تهران ترک نمودیم. پس از انجام امورات گمرکی در فرودگاه  

مهرآباد تهران و خداحافظی با دوستتانی که در ستفر زیارتی همراه بودیم و استتراحت در  

مهتابتاد    –هتتل پردیس، بته ستتتمتت ارومیته حرکتت نمودیم. در پتاستتتگتاه پلیس راه ارومیته  

زحمت نموده و در  شتتهر ارومیه( همکاران صتتمیمی و قدر شتتناس قبول    )مدخل ورودی

با همه وجود از عزیزان همکار تشتکر و قدردانی نموده و به همراه   محل حضتور داشتتند.

 همکاران گرانقدر به سمت منزل حرکت کردیم.

 و مسئولیتی دیگر انتصاب 

ستتردار   ،ذربایجان غربیقبل از انتصتتاب اینجانب و تصتتدی فرماندهی انتظامی استتتان آ

سترتیپ حستن رستتگار پناه )فرمانده ستابق استتان( به عنوان افستر ارشتد انتظامی جمهوری  

 اسالمی ایران تعیین و به کشور ترکیه معرفی شده بود.

به عنوان   جمهوری استالمی ایران  از طریق وزارت امور خارجه 10/11/1377.در تاریخ

لین ذیربط کشتور ترکیه  و به مستئوران تعیین  افستر ارشتد انتظامی جمهوری استالمی ای

از طریق کشور ترکیه نیز ،سرلشکر بکیر اوغلو به عنوان افسر ارشد انتظامی    معرفی شدم .

و معرفی    انتخابجمهوری ترکیه و همتای افستر ارشتد انتظامی جمهوری استالمی ایران 

 .شد

وهیفه برقراری تعامل و  قابل ذکر استت که افستر ارشتد انتظامی جهوری استالمی ایران 

ارتبتاط ستتتازنتده و مثبتت بتا طرف مقتابتل و همتتای خود در ترکیته را عهتده دار و هرگونته 

مرزی را می بایستتی مرتفع و   -تعارض و یا ادعای طرف مقابل در رابطه با مستائل امنیتی

با کشتور طرف   میز توعم با حستن تفاهمروابط ستازنده و مستالمت آ  در نهایت حل و فصتل و
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ابل را برقرار نماید. مضتافا  این که مستئولیت و ریاستت هیأت اعزامی از استتان و مرکز به مق 

 عهده افسر ارشد انتظامی جمهوری اسالمی ایران گذاشته شده بود.

 مذاکرات در ترکیه 

اولین جلستته و مالقات بنا به دعوت همتای ترکیه ستترلشتتگر بکیر اوغلو ، در شتتهر وان 

نجام گرفت. با توجه به اولین جلسته و مالقات با هیأت نظامی  ا1378ترکیه ودر فروردین  

در خارج از کشتور و موضتوع اصتلی جلسته که پیرامون وضتعیت پ.ک.ک )حزب کارگران  

کرد ( صتورت می گرفت، اطالعات مناستب و جامعی از وضتعیت گروه مورد بحث که در  

انتدارمری ترکیته انجتام نقتاطی از مرزهتای ایران و ترکیته تحرکتاتی علیته نیروهتای ارتش و ژ

سترو  -ن شتده با هیأت همراه از طریق جاده ارومیهیمی دادند جمع آوری شتد.در موعد تعی

 وارد نقطه صفر مرزی شدیم.

در   مرزبانی سترو گزارش نظامی داده شتد.مراستم خاص نظامی انجام و توستط فرمانده  

افسران ترکیه به رسم    طرف مقابل )در خاک ترکیه( ژنرال بکیر اوغلو شخصا  با تعدادی از

ادب و استتقبال در نقطه صتفر مرزی حضتور یافته پس از معارفه و احوال پرستی و تشتکر و 

از شتتهر با استتکورت پیش بینی شتتده پس از عبور    ،امتنان از قبول زحمت همتای ترکیه

مرکز استتان مرزی وان شتدیم. در ستتاد فرماندهی ژاندارمری    یوکستک آوا وارد شتهر وان،

استتم تشتتریفات نظامی انجام، پس از ستتان و گزارش افستتر تشتتریفات وارد ستتتاد  وان، مر

چشتمگیر و در    نظم و انضتباط، آراستتگی وضتع هاهر افستران ترک کامال .فرماندهی شتدیم  

 حد مطلوب بود.

جلستات دو روز و در ستاعات صتبح و عصتر تشتکیل شتد، محور اصتلی جلسته پیرامون  

تحرکات پ.ک.ک در مرز مشتترک و درخواستت همکاری همه جانبه در جهت سترکوب  

گروه معارض ترکیه توستط هیأت ترکیه بود. در طی جلستات متعددی که در دفتر ژنرال 

دعی حمایت ایران از گروه بکیر اوغلو و باشتتگاه افستتران تشتتکیل شتتد، هیأت ترکیه م

ک( بود. از آموزش نظامی تا پشتتتیبانی و درمان در بیمارستتتان  -ک-معارضتتین ترک)پ

های ارومیه و غیره. افستتر ارشتتد انتظامی جمهوری استتالمی ایران به عنوان رئیس هیأت  

ایرانی بتا قتاطعیتت و صتتتراحتت تمتام ادّعتای طرف ترک را بی استتتاس و عتاری از واقعیتت  

قد هرگونه مستتندات و دالیل و قرائن مستتدل و منطقی دانستته که به صترف  قلمداد و فا
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ادعتای چنتد نفر چوپتان یتا قتاچتاقچی کته در نقتاط مرزی ایران و ترکیته حضتتتور پیتدا می  

کنند، چنین مطالب غیر واقعی مطرم و بیان می شتتتود. درمقابل هیأت ایرانی ، کشتتتور  

انقالب استتالمی متهم نموده که در دوران  ترکیه را به حمایت از گروه های معاند نظام و  

 از این گروه ها حمایت و پشتیبانی نموده و کماکان ادامه دارد.  و عراق  جنگ ایران

ضترورت توستعه همکاری مشتترک بین مرزبانان طرف مقابل ایران و ترکیه به منظور  

ویژه مبتارزه قتاطع بتا قتاچتاقچیتان و ترددهتای غیر مجتاز، صتتتدور کتاالی قتاچتاق ایرانی بته  

گتازوئیتل و مواد ستتتوختی ورود کتاالی قتاچتاق ترکیته )پتارچته لبتاس، انواع ستتتیگتارت و 

به منظور ارتباط ستریع و مطمئن    میمات مناستب اتخاذ شتد.مشتروبات الکلی( مطرم و تصت 

بین افسترارشتد انتظامی جمهوری استالمی ایران و افستر ارشتد انتظامی ترکیه مقرر شتد  

ادی ذیربط دو کشتتور برقرار که به مح  ضتترورت ،  از طریق مب  High Lineخط تلفنی  

امکان تماس فراهم شتتود. نکات قابل توجه در جلستتات، نظم و دستتیپلین افستتران ترک، 

احترام خاص به هیأت ایرانی، انتخاب بهترین محل برای استتکان و استتتراحت )باشتتگاه  

تراحت، به ل است افستران و هتل شتهرستتان وان( برقراری امنیت مطلوب به ویژه اطراف مح

نفربر زرهی و تعداد قابل    پنجره هتل، بیرون را مشتاهده کردم کهاز   طوری که نیمه شتب

توجهی نظامی ترک مشتتغول نگهبانی و حراستتت پیرامونی بودند )در آن مقطع احتمال  

 بروز خطر از طرف منافقین برای هیأت ایرانی وجود داشت(.

  دفتر   در  ی متشتتکله  جلستتهدر   24/1/78  تاریخ  در  بکیراوغلو ژنرال  درخواستتت به 

 نیز  اولماز ژنرال  نمودیم. شتترکت  (اولماز  کمال  ستتپهبد)  منطقه  ارتش  فرماندهی ارشتتد

 ،ژنرال  های  صتحبت  بین  در نمود.  تکرار را  ترکیه  جمهوری  انتظامی  ارشتد  افستر  ادّعاهای

 من.  انتد  نموده  ترور  را  ایرانی  ژنرال  یتک   کته  نمود  اعالم  و  وارد(  دفتر  رئیس)  وی  نآجودا

  که  را  ایرانی ژنرال  مشتتخصتتات  که خواستتتم  اولماز ژنرال  از  اعالمی خبر  از  اطمینان برای

  که   شتد مطرم  اولماز  ستپهید  دفتر  رئیس  توستط بعد  دقایقی.  کنند  مشتخ   شتده ترور

 .است  شیرازی  صیاد  شده، ترور ژنرال

  صتیاد   شتهید به  که  مقدس  دفاع  دوران  در ویژه به  طوالنی  ارادت و  شتناخت به توجه با

  کنترل  بود  نزدیک  که  نحوی به  .شتدم متأثر  شتدت به وی ترور  خبر از  داشتتم،  شتیرازی

 با(.  بود ایرانی هیأت  روحیه تضتتعیف  ترکیه  هیأت هدف  شتتاید)  بدهم دستتت  از  را خود
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  قرار   خطتاب  مورد  را  اولمتاز  ژنرال  و  ترکیته  هیتأت  ،متعتال  قتادر  ختداونتد  درگتاه  از  استتتتعتانتت

 راجعون  الیه  انّا و  لل انّا:  که  دادم

  او  شتود؟ ترور  باید  جرمی چه به  کنید،  می  مطرم را  وی ترور  شتما  خود  که  ژنرالی این

  متجاوز   و بود  کرده  طی را  سترلشتگری تا  ستتوانی  از  نظامی  درجات.  بود  نظامی  عنصتر  یک 

 و  همکاران  همه احترام  مورد و  داشتتنی  دوستت و  محبوب  افستری  خدمت،  ستال  ستی  از

  حیرت   چشتمان جلوی و  منزل جلوی  در، مردم  عاشتق و  دوستت  مردم  و  مردمی  همرزمان،

 به و  دیده آموزش  ترکیه  همین  در  ها تروریستت  مطمئنم من. شتود  می ترور  فرزندش  زده

  فرار   ترکیه مرز  همین  از باز  شتتتوند  فرار به موفق چنان چه و اند  شتتتده  وارد ایران  خاک

  جمهور،   رئیس رهبری،.  باشتیم  می  تروریستت قربانی  که  هستتیم  کشتوری  ما.  کرد خواهند

  دفاع،  بی و  محروم  مردم  وزرا ،  مجلس،  نمایندگان  کشتور،  دیوانعالی  رئیس وزیر،  نخستت

 بدون  و  ناجوانمردانه  هم  حاال.  هستتتند  تروریستتم  قربانیان  از ایران  جماعت  و  جمعه ائمه

 .هستیم  تروریسم  از  حمایت به  ، متهم  مستدّل و  منطقی  دلیل  هیچ

  روابط   ایجاد  در  ترکیه و  انتظامی ایران  ارشتد  افستران  هیأت  که استت  مقرر  چنان چه

  بیتان   از  بتایتد  ،نمتاینتد  اقتدام  متقتابتل  تفتاهم  حستتتن  و  همجواری  حستتتن  آمیز،  مستتتالمتت

 شود.  خودداری  دلیل بی و  اساس  بی و  واهی  موضوعات

  و  High Line  تلفن  خط  برقراری  بته  توجته  بتا  نمودم  اعالم  ترکیته  هیتأت  بته  قتاطعیتت  بتا

  را  خود  آمادگی  ترکیه، و ایران  انتظامی  ارشتتد افستتران  بین ستتریع رابطه  برقراری  امکان

  مشتتروط   کنیم،  می  اعالم  ترکیه  ادعای مورد  مرزی  نقاط  از  همزمان و  فوری  بازدید جهت

 و  لطف.  نمتایتد  اعالم  همزمتان  بتازدیتد  جهتت  را  خود  آمتادگی  هم  ترکیته  هیتأت  این کته  بته

  جمهوری   انتظامی  ارشتتد  افستتر  منطقی و  مستتتدل  و  رستتا  بیان و  منطق  الهی،  استتتعانت

  ترکیه  هیأت  پروتکل،  امضتا   و بندی  جمع  در  که  شتد  باعث همراه  هیأت و ایران  استالمی

 و  تفاهم  حستن با توعم  آمیز  مستالمت روابط  و همجواری  حستن  و منصترف  خود  ادعاهای  از

 .گیرد قرار  هیأت  دو  کار سرلوحه  ،متقابل  اعتماد

نکته قابل توجه دیگر اقامه نماز ههر و عصتر در وقت شترعی توستط هیأت ایرانی بود، 

با توجه به افق شتترعی و موقع اذان با اعالم این که وقت نماز استتت، جلستته به مدت نیم  

ستتتاعت تعطیل، هیأت ایرانی در محلی که پیش بینی شتتتده بود با معنویت خاص، نماز  
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متاعتت اقتامته و هیتأت نظتامی ترکیته هم در اطراف محتل اقتامته نمتاز، نظتاره گر این امر ج

معنوی بودند، پس از اقامه نماز، جلسته پیگیری و تداوم می یافت. در پایان دو روز جلسته  

و مذاکرات چندین ستاعته که تا پاستی از شتب ادامه داشتت. ضمن تنظیم و امضا  پروتکل،  

مالقتات هتای قبلی هتدایتایی از طرف هیتأت ترک بته هیتأت    بته رستتتم یتادبود و طبق روش

ایرانی و هدایایی از طرف هیأت ایرانی به هیأت ترکیه تقدیم شد. روز سوم شهر وان را به 

  مقصتد ایران ترک و پس از توقف کوتاهی در شتهر یوکستک آوا به ستمت سترو حرکت و در 

ید چمران وارد خاک مقدس  مرزبان و افستران گردان مرزی شتهنهایت با استتقبال نظامی  

ایران عزیز شتتدیم. با پیگیری هایی که از طرف هیأت های ایران و ترکیه صتتورت گرفت،  

در دفتر فرمتانتدهی نتاحیته انتظتامی آذربتایجتان غربی و در دفتر فرمتانتدهی    High Lineخط  

 ژاندارمری وان برقرار و امکان ارتباط مستقیم و آنی حاصل شد.

 پ.ک.ک  دستگیری رهبر  

 اوجالن رهبر معتارضتتتان ترک کته در بین هواداران خود از محبوبیتت ختاصتتتی  عبتدالل

برخوردار بود با همکاری کشتورهای اروپایی و توستط دولت ترکیه دستتگیر شتد. پس از  

به ترکیه و احتمال اعدام وی، هواداران رهبر دستتتگیر شتتده معارضتتان ترک ، در    انتقال

تظاهرات و نا امنی در نقاط مرزی ایجاد نمودند. بخشتی   کشتور ترکیه موجی از اعتراض و

از هواداران و طرفداران وی در شتهرهای مرزی و کرد نشتین استتان های آذربایجان غربی  

و کردستتتتتان دستتتت بته تحرکتاتی زدنتد. مرکز ثقتل تظتاهرات اکراد طرفتدار اوجالن در  

 آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه بود.

- اوجالن مجوز راهپیمتایی اعتراض آمیز برعلیته اعتدام رهبر پ طرفتداران کرد عبتدالل  

ک را درخواستتت و مقرر شتتده بود که در روز تعیین شتتده راه پیمایی انجام شتتود. با -ک

توجه به اهمیت و حستاستیت موضتوع و این که احتمال حضتور مردم در شتهرهای کرد  

راه پیمایی متصتور   نشتین ستردشتت، نقده، اشتنویه، پیرانشتهر و ستایر نقاط کرد نشتین در

بود، شتورای تأمین استتان تشتکیل، ستاعت ها بحث و مجادله جدی پیرامون موضتوع انجام  

گرفت. شتاید از حستاس ترین و پرچالش ترین شتورای تأمین استتان بود که در طول چهار  

ستال تشتکیل شتده بود. شتورای تأمین که بعد از نماز مغرب و عشتا  تشتکیل شتد تا اذان  

ت و علیرغم مخالفت جدی که با مستتیر راه پیمایی داشتتتم لیکن به علت  صتتبح ادامه یاف 
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مستیر راهپیمایی از جاده سترو )غرب ارومیه( شتروع و به   ،اصترار مستئولین ستیاستی استتان

میدان نبوت( و در نهایت در    -میدان والیت  -ستمت خیابان مرکزی شتهر )مدر س، امینی

ی یافت. بعد از خاتمه شتورای تأمین حاشتیه میدان نبوت و رودخانه شتهر چای خاتمه م

استتان، در جلسته معاونین ذیربط ناحیه که در ستتاد فرماندهی انتظامی استتان تشتکیل  

شده بود حضور یافتم با توجه به فرصت کم باقی مانده و ادارات و سازمان های دولتی که  

، ستتتاد  در مستتیر راه پیمایی قرار داشتتت )ستتتاد فرماندهی انتظامی استتتان، استتتانداری

ارومیه، دادگستری کل استان و تعداد قابل توجهی از بانک های مهم   64فرماندهی لشگر 

استتان( ناگزیر به اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم در جهت جلوگیری از بروز آسیب احتمالی  

به ادارات مزبور شتدم. در حین بررستی موضتوعات، اطالعات دریافتی حاکی از این بود که  

ن طرفتداران رهبر دستتتتگیر شتتتده کرد ترکیته ویتا افراد معتارض و معتانتد و احتمتال افزود

ناراضتی از خیابان های فرعی و کوچه های منتهی به مستیر راهپیمایی متصتور می باشتد  

و بچه در کوچه ها و خیابان های فرعی و افزوده   که دراین صتورت حضتور خانواده ها، زن

مین امنیتت  ل کنترل برای نیروهتای تتأ غیر قتابت شتتتدن بته جمعیتت معترض جتدی و احیتانتا 

خواهد بود. با توکل و استتعانت از درگاه باری تعالی تصتمیم قاطع اتخاذ و بالفاصتله دستتور  

داده شتتد که خیابان مرکزی شتتهر، از فلکه مدرس کامال  مستتدود و مستتیر راه پیمایی به 

ان هرگونه کمر بندی شتمالی و شترق هدایت شتود. مستیری که با خیابان های عری ، امک

مانور و برخورد احتمتالی مأمورین در جهت کنترل هر نوع اغتشتتتاش وجود داشتتتت و با 

در فلکته پلیس راه   در نهتایتتطوالنی بودن مستتتیر و عتدم وجود ادارات دولتی    توجته بته

 مهاباد راه پیمایی خاتمه می یافت.

رماندهی  به سترعت یگان ویژه پاستداران فرماندهی انتظامی استتان و نیروهای تحت ف 

انتظامی شهرستان ارومیه در مسیر راهپیمایی جدید در راستای تدابیر اتخاذ شده مستقر  

و با چندین دستتگاه کامیون و تریلی مستیر فلکه مدرس به ستمت شترق و خیابان های  

مرکزی مستتدود شتتد. شتتخصتتا  با تعدادی از مأمورین یگان ویژه در فلکه مدرس حضتتور 

شتتهدا را در فلکه   3شتتادمانی فرمانده لشتتگر ویژه  2ستترتیپ  یافتم، در ابتدای امر ستتردار

مدرس مشتاهده کردم که با شتور و شتعف خاصتی و با خوشتحالی ابراز نمود این مهمترین  

تصتمیمی استت که باید اتخاذ می شتد. ستپاه و بستیج هم ضتمن حمایت از این تصتمیم با 

تظاهر کننده و موج   تهمه توان از شتما حمایت و پشتتیبانی خواهند نمود. رهبران جمعی
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جمعیتی که در فلکه مدرس حضتور یافته بودند در مقابل عمل انجام شتده قرار گرفته و با 

مشتتاهده اقتدار و صتتالبت نیروهای مستتتقر در محل و با توجه به اعالم مستتیرهای راه 

پیمایی از طریق بلندگوهای تعبیه شتتده بدون هیچ عکس العملی ، راه پیمایی در مستتیر  

 ده انجام و مشکالت و تبعات خاصی در بر نداشت.تعیین ش

برآورد بعدی اداره کل اطالعات استتتان و معاونت اطالعات فرماندهی انتظامی استتتان  

حکایت از این داشتت که شتب قبل از راه پیمایی جمعیت زیادی از روستتاها و شتهرهای  

مح  شتروع  اطراف وارد ارومیه شتده و در محل های پیش بینی شتده مستتقر شتده تا به

راه پیمایی از کوچه ها و خیابان های فرعی وارد خیابان اصتتتلی شتتتده تا با افزایش چند  

برابری جمعیت معترض، اهداف شتوم و پلید معاندین انقالب را عملی کنند. و با آشتوب و 

 بلوا و تخریب و آتش زدن ادارات دولتی موجب بروز ناامنی شوند.

یمایی و غافلگیری که انجام شتده بود حتی فرصتت  در صتورتی که با تغییر مستیر راه پ

و امکان حضتتور بخش های زیادی از جمعیت مزبور به صتتفوف راه پیمایان از آنان ستتلب 

شتتد و امکان هرگونه تعرض و آستتیب احتمالی به ادارات و اماکن دولتی شتتهر ارومیه و 

ی از آنان سلب دستتیابی به اهداف پلید و شیطانی مخالفین و معاندین نظام مقدس اسالم

 شد.

 بمباران منطقه مرزی  

برابر گزارش فرماندهی منطقه انتظامی پیرانشتتتهر، هواپیمای نظامی ترکیه منطقه مرزی  

نفر از   بمبتاران چنتد  بر اثر این  بمبتاران کته  ایران، ترکیته، عراق( را  داالمپردا  )مثلتت 

محلی نیز شتهید و کارکنان ستپاه مستتقر در پایگاه عملیاتی شتهید و تعدادی از عشتایر  

مجروم شتتده اند. به مح  دریافت گزارش با همتای ترکیه ستترلشتتگر بکیر اوغلو تلفنی  

وقایع حاد  شتده از وی خواستتم در مرز سترو  تماس حاصتل و ضتمن اعتراض شتدید به

حاضتتر تا در جلستته اضتتطراری که در مرزبانی ستترو تشتتکیل می شتتود موضتتوع و حادثه  

 مترجم و مستئول مرزبانی استتان به ستمت سترو حرکت  بمباران بررستی شتود. به اتفاق

، همزمان سترلشتگر بکیر اوغلو و همراهان در منطقه حاضتر و بدون هیچ تشتریفاتی  کردیم

از وی خواستته شتد چگونگی بمباران و شتهادت مرزبانان و  و  به دفتر مرزبانی سترو هدایت

 مرز نشین ها را توضیح دهد.
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افستتترهمتتای ترکیته بنتا به گزارش خلبتان هواپیمتای نظتامی ترکیته مدعی شتتتد محتل  

ک(  -ک-بمباران در خاک ترکیه و هدف هم انهدام مواضتتع مخالفین ترکیه )عناصتتر پ

بوده استت. مقرر شتد هیأت فنی و تخصتصتی ترکیه روز بعد به ایران حرکت تا به همراه 

بمبتاران عزیمتت و بته صتتتورت    هیتأت فنی و تخصتتتصتتتی ایران بته محتل وقوع حتادثته و

کارشتناستی و تخصتصتی موضتوع مورد رستیدگی دقیق قرار گیرد. افستر همتای ترکیه ضتمن  

نفری از کارشتتناستتان نیروی چهل  پذیرش پیشتتنهاد ارائه شتتده، روز بعد به اتفاق هیأت 

هوایی، زمینی و ژئو دوزهای ترکیه وارد ارومیه شتتتدند. با پیگیری همه جانبه و ستتتریع 

ستتازمان    -فرماندهی مرزبانی  -م از کارشتتناستتان و متخصتتصتتین نیروی هواییهیأتی ه

جغرافیایی کشتتور از تهران عازم ارومیه شتتدند. پس از حضتتور دو هیأت ایران و ترکیه به 

 سمت محل بمباران عزیمت نمودیم

با توجه به وقوع حواد  مشتابه در ستال های گذشتته، اولین بار بود که هیأتی در این  

ساعت از وقوع حادثه، در   24شناسان دو کشور بدون فوت وقت و در کمتر از سطح از کار

بمباران حضور یافته که با کارشناسی دقیق به موضوع رسیدگی نمایند. هیأت   محل وقوع

ترکیه با امکانات فنی و پیشترفته و کارشتناستان مجرب در محل حاضتر و با هیأت اعزامی  

ین دقیق محل بمباران، که در خاک کدام کشتتور  از تهران به بررستتی و مذاکره برای تعی

 واقع است پرداختند.

سترلشتگر بکیراوغلو با تجربه چهل ستال خدمت و تبحر و مهارت خاص خود مدام رجز  

متخصتتتصتتتین ذیربط ترکیه از این که محل وقوع می کرد.    خوانی وبا صتتتدای بلند ادعا

اند و از این جهت اعتماد به   بمباران در خاک ایران نمی باشتد به وی اطمینان خاطر داده

و   GPSپس از چند ستاعت کارشتناستی و استتفاده از نقشته،   در نهایتنفس خوبی داشتت.  

ستفانه هیأت  ل بمباران در خاک ایران نیستت. متأبررستی ژئودوزها مشتخ  شتد که مح

ایرانی هم ادعتای هیتأت ترکیته را کته محتل وقوع حتادثته در ختاک ایران نمی بتاشتتتد را  

این حتالتت ژنرال ترکیته بتا صتتتدای بلنتد و غیر مترقبته کته حتاکی از موفقیتت  پتذیرفتت. در  

هیأت تحت سترپرستتی وی بود، هیأت ایرانی را مورد خطاب قرار داد که چنان چه محل  

 وقوع بمباران خاک ایران بود من گوش خلبان را می بریدم.

هیأت ترکیه  وضتعیت ناخوشتایندی بود و متأستفانه هیأت ایرانی اعزامی از مرکز، نظر 

را پذیرفته و به واقع تسلیم شده بودند. در یک لحظه و تصمیم آنی از هیأت مرکزخواسته 
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شتد که مشتخ  شتود محل بمباران در خاک کدام یک از سته کشتور ایران، ترکیه و عراق  

مشتتخ  شتتد محل بمباران به فاصتتله    در نهایتمی باشتتد )مثلث ایران، ترکیه و عراق(.  

خاک عراق می باشتد. فلذا با پذیرش و قبول هیأت ترکیه که محل  محدود چند متری در  

بمبتاران ختاک عراق می بتاشتتتد، رئیس هیتات ترکیته ژنرال بکیر اوغلو را مورد خطتاب قرار  

داده و با عصتبانیت به وی گفتم ایران و عراق هشتت ستال درگیر جنگ بوده و تاکنون هم  

نگ( به طور دقیق مشتخ  نشتده و در خیلی از نقاط، صتفر مرزی )حدود مرزی قبل از ج

به هر حال ایران و عراق دو کشتوری هستتند که دچار مشتکالت و تبعات ناشتی از هشتت 

ستال جنگ هستتند، به کشتور ترکیه چه ربطی دارد که خاک عراق را بمباران کند؟ مگر 

ک( هستتید حق -ک-شتما قیم کشتور عراق هستتید؟ چنان چه مدعی بمباران مواضتع)پ

ن ها را فقط در خاک ترکیه هدف قرار دهید. ممکن استتت در بعضتتی از  دارید مواضتتع آ

نقاط،دو کشتور ایران و عراق ده ها متر و حتی چند کیلومتر چالش در نقاط مرزی داشتته  

پیگیر حل و فصتتل مستتائل به جا مانده از   598باشتتند که دوکشتتور با پذیرش قطعنامه  

ی که بر اثر بمباران شتهید شتده بودند، جنگ هستتند. با توجه به این که جنازه مرز نشتینان

در محل موجود بود به هیأت ترکیه نشتان داده شتد، از ژنرال بکیر اوغلو خواستته شتد تا  

برای نشتان دادن حستن اعتماد و ادامه مطلوب کار دو هیأت ایران و ترکیه واقعیت عینی  

قاطعیت مطرم    ملموس را به مستئولین نظام ترکیه منعکس نماید. ژنرال ترک در پاستخ با

نمود کته من هیچ گتاه وجتدانم را زیرپتا نخواهم گتذاشتتتت. هیتأت ترکیته پس از عزیمتت بته 

کشتتور متبوعه با توجه به روابط حستتنه و مبتنی بر اعتمادی که بین دو افستتر ارشتتد  

انتظامی جمهوری استالمی ایران و ترکیه وجود داشتت، بررستی هیأت های کارشتناستی را  

لین ذیربط و وزارت کشتور ترکیه منعکس می نمایند. در جلسه  در کمال صتداقت به مستئو

)حجت االستالم موستوی الری( در وزارت کشتور داشتتم ضتمن    و مالقاتی که با وزیر کشتور

افستر ارشتد انتظامی جمهوری استالمی ایران، نتیجه کار    شتایستته  تشتکر و تقدیر از اقدامات

  استالمی ایران را بی ستابقه اعالم هیأت کارشتناستی و اقدام افستر ارشتد انتظامی جمهوری  

، در حدی که برای اولین بار دولت ترکیته ضتتتمن عذرخواهی رستتتمی از بمبتاران و نمود

شتهادت تعدادی از مرزبانان و مرزنشتینان، غرامت و خستارت وارده ناشتی از این حادثه را  

 .بازماندگان بمباران پرداخت نمودبه 
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 ( 1379سفرهیأت همراه به کشور ترکیه )

 ستلستله مأموریت های افستر ارشتد انتظامی جمهوری استالمی ایران به ترکیه با توجه بهدر  

انتقال سترلشتگر بکیراوغلو به آنکارا و تعیین ژنرال سترتیپ مصتطفی آیگون به جای وی با 

دعوت همتای جدید )افستر ارشتد انتظامی جمهوری ترکیه( وارد ترکیه شتدیم طبق روال  

ی ژانتدارمری وان کته محتل فرمتانتدهی ژنرال مصتتتطفی  معمول در مقتابتل ستتتتتاد فرمتانتده

مراستم و تشتریفات نظامی، یک صتف   آیگون بود مراستم تشتریفات نظامی انجام شتد. حین

از افستران ارشتد ستتاد و معاونت های فرماندهی جهت ادای احترام به هیأت ایرانی حضتور 

یی( استتتفاده کرده  یافته و با توجه به ستترمای شتتدید هوا از پالتوی نظامی )مدل امریکا

متوجه شتدم که افستر ارشتد روبرو   انههنگام دستت دادن با افستران ستتاد،  ناگبودند. به 

)ختانم( کته موهتای بلنتد خود را کتامال  زیر کاله نظتامی مخفی و پتالتوی بلنتد امریکتایی انتدام 

د. وی را پوشتانده و کاله را تا باالی ابرو پایین آورده که چهره ی زنانه وی مشتخ  نشتو

در حالی که دستت خود را به رستم ادب جهت مصتافحه دراز کرده بود ضتمن خودداری از  

دستت دادن، از وی تشتکر کرده و با زبان ترکی و انگلیسی از حضورش در صف مستقبلین  

 تشکر نمودم.

پس از ورود به دفتر ژنرال مصتطفی آیگون، موصتوف پس از احوال پرستی مقدماتی و  

معرفی اعضتتای هیأت ترکیه اضتتافه نمود که به جهت احترام خاصتتی که به افستتر ارشتتد  

که در    افستری  همان خانم  استت. رئیس دفترش)انتظامی جمهوری استالمی ایران قائل  

طور ضتمنی از طریق ه ب ،یافته استتحضتور    مراستم تشتریفات حضتور داشتت( در مراستم 

مترجم ایرانی، هوشتیاری و دقت نظر افستر همتای ایرانی خود را ستتوده بود. جلستات طی  

به حستن تفاهم و رفع اختالفات موجود  رجوالی تشتکیل شتد. در اغلب موارد مندو روز مت

یه، به با تنظیم و امضتتا  پروتکل و با بدرقه ی افستتر ارشتتد انتظامی ترک در نهایتشتتد.  

 کشور ایران مراجعت نمودیم.  

 میزبانی افسران ترکیه در ایران 

با توجه به اشتتیاق و رغبت افستر ارشتد انتظامی جمهوری ترکیه برای حضتور در ایران و 

درخواستت جلسته مشتترک افستران ارشتد در جمهوری استالمی ایران، مقدمات تشتکیل  

مده با جناب استتتاندار  عمل آ جلستته د ر شتتهرستتتان ارومیه فراهم شتتد. با هماهنگی به
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کلیه امکانات استانداری اعم از سالن جلسات، مهمانسرای استانداری که در کنار   محترم ،

محل حضتتور و استتتفاده مقامات  رودخانه شتتهرچای، جدید االحدا  و کامال  آبرومند و 

....... به رتبه نظام بود در اختیار قرار گرفت. دعوت به جلستته مشتتترک در مورخه.......عالی

 همتای ترکیه اعالم شد.

در روز موعود به رستم معمول در مرز سترو حاضتر و از افستر ارشتد انتظامی جمهوری  

 ترکیه مراسم استقبال به عمل آمد.

پس از استتراحت کوتاه با استکورت پیش بینی شتده به ستمت ارومیه، ستتاد فرماندهی  

استتم با شتتکوه و توعم با نظم و انتظامی استتتان حرکت نمودیم. در ستتتاد فرماندهی، مر

انضتباط و آراستتگی پاستدار تشتریفات انجام شتد. نحوه گزارش افستر تشتریفات و نظم و 

آراستتگی پاستدار تشتریفات که از پرستنل زبده و قوی یگان ویژه انتخاب شتده بود، نظر 

 .یه و هیأت همراه را جلب نمودافسر ارشد انتظامی جمهوری ترک

در دفتر فرماندهی انتظامی استتتان و پذیرایی و تعارفات  ضتتمن حضتتور هیأت ترکیه،  

استتانداری برای تشتکیل جلستات عزیمت نمودیم.    معمول به ستمت محل پیش بینی شتده

به منظور بازدید از  جلستات در ستاعات صتبح و بعدازههر تشتکیل شتد. قبل از غروب آفتاب  

 برخوردار بود حرکت کردیم.ازطراوت و جذابیت خاصی    ه که درآن مقطعدریاچه ارومی

موتور ستتیکلت   حو بستتیار عالی و چشتتمگیر انجام شتتد.استتکورت از هیأت ترکیه به ن

سواران پلیس راه و راهور با نظم و شکوه به یاد ماندنی اسکورت هیأت را عهده دار بودند، 

توانمندی، تستتلط بر انجام وهیفه و مهارت و تبحّر تیم استتکورت، افستتر ارشتتد انتظامی  

کیه و هیأت همراه را متحیر نموده، تا جایی که از مترجم ایرانی ستتلال کرده بودند. آیا  تر

تیم استکورت )موتور ستواران(را از باشتگاه موتور سواران حرفه ای انتخاب و جهت اسکورت  

هیأت به کارگرفته اید؟ در پاستخ متوجه می شتود تیم استکورت از کارکنان انتظامی و زیر 

نتظامی استتان می باشتد و در نهایت، نظم و انضتباط و تبحرو مهارت  مجموعه فرماندهی ا

ستاعت انجام   48مدت  ه د. جلستات فشترده در سته نوبت در روز و بنآنان را تحستین می کن

 شد. محل استراحت هیأت ترکیه در مهمانسرای استانداری پیش بینی شده بود.

جمهوری اسالمی ایران    بر خالف ترکیه که امنیت محل استراحت افسر ارشد انتظامی

زبده مستلح و حتی با استتقرار نفربر در پیرامون هتل محل استراحت   و هیأت همراه با تیم
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بتازدیتد و   آنتان تتأمین می شتتتد و بته هنگتام بتازدیتد و یتا خریتد احتمتالی هیتأت ایرانی محتل

ا امنیت محل استتراحت هیأت ترکیه با چند نفر مأمور زبده و ب خرید کامال  قرق می شتد.

 ، کامال  مستتیر  در شتتهرستتتان ارومیه    یاخرید  و به هنگام تردد،لباس غیر نظامی تأمین 

  ور چشتتمگیرمأمورین مستتلح خبری نبود. با توجه به این که اولین بار ، طبیعی و از حضتت 

افستتر ارشتتد انتظامی جمهوری ترکیه در ایران حضتتور یافته بود، زیبایی و طراوت شتتهر 

ن با استتانداری  هماهنگی و تعامل فرماندهی انتظامی استتا  باصتفای ارومیه، نشتاط مردم،

ستتتیپلین موجود در واحدهای تابعه فرماندهی، برنامه ریزی دقیق و نظم و انضتتتباط و د

استتفاده مطلوب از فرصتت ها و بازدید از نقاط دیدنی و توریستتی شتهرستتان ارومیه در  

هیأت همراه ایجاد کرده   مجموع حالوت خاصتی را در ذهن افستر ارشتد انتظامی ترکیه و

 بود.

پس از پایان جلستتات و مذاکرات و تنظیم و امضتتای پروتکل به اتفاق افستتر ارشتتد  

   .انتظامی ترکیه و هیأت همراه به سمت مرز سرو حرکت کردیم

 سرو( -ه قابل توجه در مسیر ارومیهنکت)

جاده در محلی  پس از خروج از شتهرستتان ارومیه و به فاصتله دو کیلومتری در حاشتیه 

که برای خرید و فروش میوه اختصتتاص یافته بود ) بازار روز (ستتتوان عباس نژاد که در  

دفتر فرمتانتدهی انتظتامی استتتتتان مشتتتغول ختدمتت بود و در زمتان حضتتتور هیتأت ترکیته  

در جمع افرادی که مشتغول خرید و فروش   ،مستئولیت پذیرایی از هیأت را عهده دار بود

بود حضتور داشتت در حالی که با افستر ارشتد انتظامی ترکیه در خودروی فرماندهی ستوار 

بودیم، ناگهان با مشتاهده ستتوان عباس نژاد )با لباس غیر نظامی( که در میان جمعیت به 

جیب این بود نژاد( نکته عچشتم می خورد، با هیجان چند بار عنوان کرد )ستتوان عباس  

را در لباس غیر نظامی از بین جمعیت شتتناخته بود  ستتتوان عباس نژاد که ژنرال آیگون،

ستتوان عباس نژاد در حال حاضتر در دفتر فرماندهی استت و فرد مشتاهده  :به وی گفتم  

شتده برادر دوقلوی وی استت که کامال  با همدیگر شتبیه بوده و به دفعات با یکدیگر اشتتباه  

سترو با هیأت ترکیه طی شتد و در مرز سترو،  -ند. به هر حال مستیر ارومیهگرفته شتده ا

مراسم خداحافظی و تشریفات نظامی انجام شد. افسر ارشد انتظامی ترکیه و هیأت همراه 

با مهربانی، صتفا و صتمیمیت   برنامه ریزی هیأت ایرانی که همراه با رضتایت مندی کامل از

 را به عمل آوردند. خود  قدردانی  و  تشکر احترام به هیأت ترکیه بود، نهایت  و 
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 گرم شدن روابط بین ایران و ترکیه 

در طی حدود سته ستال مستئولیت افستر ارشتد انتظامی جمهوری استالمی ایران، جلستات  

متعدّدی بین هیأت های انتظامی ایران و ترکیه و غالبا  درکشتور ترکیه برگزار شتد. درآن  

ان برجسته کشور ترکیه بود ریاست دولت را عهده  مقطع عبدالل اجویت که از سیاستمدار

دار بود. نظامیان کشتور ترکیه در دولت نقش استاستی داشتته و در تصتمیمات دولت تأثیر 

 گذار بودند.

به خوبی هیأت    ژنرال مصتطفی آیگون که، افستری  باهوش و زیرک به نظر می رستید،

ایران   ظامی جمهوری استالمیانتظامی ایران را می شتناخت، نقش و جایگاه افستر ارشتد انت

در مالقات های دوره های قبل افستران ارشتد انتظامی ایران  را شتناخته و درک کرده بود.

و ترکیه، کلیه مذاکرات رستمی و غیر رستمی با حضتور مترجم دو طرف انجام می گرفت.  

ی کشتتور خود و با حضتتور افستتران ارشتتد موهف به مذاکره با طرف مقابل با زبان رستتم

حتی به هنگام استتراحت شتبانه، یک نفر از اعضتای هیأت ایرانی در محل   بودند،مترجم  

اقامت افستتر ارشتتد تعیین و وی را همراهی می کرد. لیکن با اطمینان و اعتمادی که در  

جلستات اولیه افستران ارشتد، از طریق حفاهت اطالعات نیروی انتظامی استتان که ریاستت  

مشتتاور، هیأت را همراهی می کرد به وجود   آن )جناب ستترهنگ ستتوادکوهی( به عنوان

ارشتتد انتظامی جمهوری استتالمی ایران   به افستتر عالم نمودند  آمده بود، به صتتراحت ا

 اطمینان و اعتماد وجود دارد.

در مذاکرات غیر رستمی، به هنگام صترف ناهار و شتام یا در داخل خودرو، بدون حضتور  

حدودی آشتتنایی داشتتت، صتتحبت و   مترجم و با زبان انگلیستتی که طرف مقابل هم تا

ذیربط ترکیه اعالم شتده بود که    مذاکره می شتد در هنگام استتراحت شتبانه به مستئولین

افستر ارشتد انتظامی جمهوری استالمی ایران در محل ویژه و بطور انفرادی استتراحت می  

کند و به همین نحو اقدام می شتتد. بر مبنای همین اصتتول، افستتر ارشتتد انتظامی ترکیه  

یافته بود که جایگاه و موقعیت افستتر ارشتتد انتظامی ایران نستتبت به گذشتتته خاص و در

قرار گرفته بود که    ن اصتتل احستتاس هیأت ترک بر این متفاوت می باشتتد. بر مبنای ای

احترام و ارزش خاص برای هیأت ایرانی و به ویژه ریاستت هیأت قایل شتوند. در مذاکرات  

دوره اطالعات را در امریکا و استرائیل طی کرده    خصتوصتی، ژنرال آیگون مطرم نمود که



 127 غربی  آذربایجان استان انتظامی فرماندهی دوران: ششم فصل 

استت و یک شتب در باشتگاه افستران ترکیه یک ژنرال امریکایی به وی گفته ، کشتور ایران 

ک( حمایت می کند. ایشتان در پاستخ به ادعای  -ک-از معارضتین کشتور ترکیه )گروه پ

)ژنرال حق جو(   ژنرال آمریکایی به وی گفته استت که ما به صتداقت افستر همتای ایرانی

ک( نته تنهتا حمتایتت -ک-اعتمتاد کتامتل داریم و ایشتتتان بته متا قول داده کته از گروه )پ

نخواهند کرد بلکه درصتورت مشتاهده با آنان برخورد خواهد شتد. بافضتل و عنایت الهی،  

هیتأت ترکیته و در رعس آن افستتترارشتتتد انتظتامی ترکیته ))ژنرال آیگون(( تحتت تتأثیر 

وی   قت و تستلط بر امور افستر ارشتد انتظامی ایران و هیأت همراهشتخصتیت و متانت و صتدا

 و این مسئله در روابط بین دولت ایران و ترکیه تأثیرگذار بود. قرار گرفته بود

موضتتوع  ستتردار فرماندهی محترم ناجا به در تقدیرنامه وزارت محترم امور خارجه به 

 بدین گونه اشاره شده است:،

آمده از مکاتبات متقابل و صورت مجلس های تنظیمی بین افسران  با بررسی به عمل  

ارشد ایران و ترکیه این گونه مستفاد می گردد که جوی از تفاهم و همکاری بین مقامات  

دو طرف حاکم می باشتد، به گونه ای که اخیرا  فشتار ارتش بر دولت ترکیه پیرامون نحوه 

 ضع مقامات ترکیه مشهود است.روابط با ایران کمتر شد و این مسئله در موا

لتذا بتا عنتایتت بته تتاثیرات مثبتت این رونتد بر روابط فی متابین، تتداوم آن ستتتازنتده و  

افستر ارشتد انتظامی درخواست شده   از  اثربخش خواهد بود.و بدین جهت تقدیر و قدردانی

 بود.

 بالی آسمانی 

بامداد به اتفاق   ستاعت ستهبرابر روال برنامه بازدید از مناطق انتظامی تابعه، 78خردادماه  

معاونین ذیربط ناحیه به ستمت ماکو عزیمت نمودیم. در این مقطع تعدادی خودروی لند  

کروز از طریق ناجا خریداری و در اختیار فرماندهان نواحی گذاشتته شتده بود. برای اولین  

  کامال  که   ،بار بود که خودروی لندکروزر در سازمان ها و نهاد های دولتی استفاده می شد

خصتوص در مناطق و شتهرستتان های محروم جلب توجه خاصتی داشتت. در  چشتم گیر و به

ناجا خودروی پاترول فرماندهان انتظامی استتتان ها به خودروی لندکروزر تبدیل و اولین  

بتار بود کته بتا خودروی لنتدکروزر عتازم بتازدیتد از واحتد هتای تتابعته بودم. پس از عبور از  
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وبه هنگام طلوع آفتاب، خودروی مزدا وانتی که به روی آن شتهرستتان ستلماس و خوی 

، به راننده دستتور داده شتد   چادر کشتیده شتده بود با سترعت غیرمجاز درحال حرکت بود

نزدیک و دستتور توقف داده شتود . راننده خودروی مزبور به مح  مشتاهده دو   به خودرو

ود افزود و قصتد فرار داشتت. دستتگاه خودروی ناجا نه تنها توقف نکرد بلکه به سترعت خ

طور نتاگهتانی  متاکو راننتده خودرو را تعقیتب نمودیم . بته  -کیلومتر درجتاده خوی  40حتدود  

دهی اعالم نمود که بنزین خودروی مورد نظر وارد جاده فرعی شد . راننده خودروی فرمان

ور  اتمام استت و اگر اجازه دهید از تعقیب خودداری شتود .با صتدور دستت  خودرو درحال

رداختیم.گلته  کته بتایستتتتی تعقیتب را ادامته دهیم بته تعقیتب خودروی متواری پ  ،قتاطع

و   بود  در حرکت  گوستفندان جهت خروج  به ستمت چراگاه از کوچه های باریک روستتا

و از    نموده  وراز میتان گلته هتای گوستتتفنتد عب  یبتا مهتارت و تبحر بی نظیر  ،راننتده متواری

خودرو های ناجا هم از میان گله و روستتتا خارج و با   روستتتا خارج شتتد. به هر طریقی

نزدیک شتتدن به خودروی متواری دستتتور تیر اندازی هوایی داده شتتد. توستتط معاون  

انتظامی فرماندهی، یک خشتاب گلوله شتلیک ولی راننده خودروی فراری بدون توجه ، با 

با پایان یافتن جاده روستتایی به ناچار وارد   در نهایتاد.  سترعت فوق تصتور به فرار ادامه د

زمین گیر و  ی مزبورزمین های زراعی شتتد ،خوشتتبختانه در همان چند متر اول خودرو

متوقف شتد. یک نفر سترنشتین و راننده از خودرو خارج و در مزارع که فوق العاده وستیع و 

دستتور داده شتد به سترعت اطراف پوشتیده از گندم بود، متواری شتدند. به افستران همراه 

راننده و   در نهایتمزارع را محاصتتره و نستتبت به دستتتگیری افراد متواری اقدام شتتود. 

بازرستتی از خودرو   مخفی شتتده بودند، دستتتگیر و در  میان مزارع گندمستترنشتتین که در

در زیر چادر تعبیته شتتتده )قستتتمتت بار    تعتداد دوازده نفر جوان افغتانیمشتتتاهده گردید،

با وضعیت بسیار عجیب و غیر قابل باور، همانند تخته چوب با طناب به همدیگر    ،خودرو(

بسته شده بودند .راننده و سرنشین دستگیر شده و مسافرین غیر مجاز به منطقه انتظامی  

 شدند.  ماکو اعزام

 :بیان داشت  ،به عمل آمد.   از راننده دستگیر شدهکه  در بازجویی های  

مستافرین غیر مجاز را از یکی از شتهر های مرزی استتان خراستان تحویل و قول داده   

 2500که آنها را تضتتتمینی به مرز بازرگان )شتتتهرستتتتان ماکو( با طی مستتتافت حدود 

 کیلومتر، تحویل دهد و به دفعات این کار را انجام داده است.
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و    تان تعقیببعد از این که متوجه می شتتود توستتط شتتخ  فرمانده انتظامی استت  

 دستگیر شده است ، عنوان می دارد:

مأمورین دستتگیر    هیچ وقت این گونه به دستتکه بالی آستمانی نازل شتده و تاکنون   

 و ذلیل نشده است.

فوق    واقعا ری،روحیه،تبحر و مهارت راننده،  به هرحال راننده مزبور از نظر ریستک پذی 

و شتتجاعت و ریستتک پذیری    ن قبیل افراد خالقیتای  چه بستتا،اگر  العاده و کم نظیر بود.

 موثر و تأثیر گذار خواهند بود. ،برای جامعه  د را در امور مثبت به کار گیرندخو

پس از تنظیم پرونده به مرجع    راننده و مستتافرین غیرمجاز دستتتگیر شتتدهدر نهایت  

 ذی صالم قضایی معرفی شدند.

 زش اجباری در تاریکی و میان برف ور

در مقطع تنظیم این کتتاب، در استتتتتان آذربتایجتان غربی حوزه هتای انتظتامی و مرزی از  

همتدیگر تفکیتک شتتتده انتد. فرمتانتدهی مرزبتانی تشتتتکیتل و واحتدهتای مرزی در تتابعیتت 

ی  فرماندهی مرزبانی استتان و مستتقل از فرمانده انتظامی استتان اداره می شتوند. پایگاه ها

عملیتاتی نیز جمع آوری شتتتده انتد، لیکن در زمتان تصتتتدی اینجتانتب واحتدهتای مرزی و 

انتظامی به صتتورت متمرکز و در تابعیت فرماندهی انتظامی استتتان قرار داشتتت. مضتتافا   

پایگاه عملیاتی مجهز به سالم انفرادی و نیمه سنگین در محورهای    250که متجاوز ازاین

جنوبی استتان و غالبا  کوهستتانی استتقرار داشتتند. با این تفاصتیل در بازدیدهای دوره ای 

پاستتگاه مرزی   120متجاوز از   ،عالوه بر بازدید کلیه کالنتری ها و پاستتگاه های انتظامی

وهستتانی و صتعب العبور در قله ارتفاعات دوسته الی چهار هزار متری،  که اکثرا  در نقاط ک

پایگاه عملیاتی در قا   250بدون استتتتثنا  و بطور کامل مورد بازدید قرار گرفتند و حدود  

بین   لتب چهتار گردان عملیتاتی در منتاطقی کته قبال  نتاامن بوده و درگیری هتای متعتددی

استتتقرار   و ستتپاه و حتی ارتش ر  می داده    اشتترار و قاچاقچیان مستتلح و مأمورین ناجا

یافته بودند، در برنامه بازدید قرار داشتتند . با توجه به این که کلیه بازدید ها غیر مترقبه  

ا متوجه فرماندهان مناطق می  بود، غالبا  واحدها غافلگیرمی شتتدند. و این امر ایرادهایی ر

س( نامرتب بودن آستتایشتتگاه و نامه )از خواب بودن نگهبان وقت، تا عدم اجرای بر نمود.
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و این امر ستتتبب خاطرات جالب و جذاب و ماندگار برای هیأت همراه می شتتتد. به   غیره

 اردی از این خاطرات اشاره می شود:مو

در جریان بازدید از منطقه انتظامی سردشت  :  مخفی کردن سگیگار در شیار کف پوتین-1

ول وقت در منطقه انتظامی مهاباد اقامه و برنامه طوری تنظیم می شتد که نماز صتبح در ا

قبل از اجرای مراستم صتبحگاه وارد منطقه انتظامی ستردشتت می شتدیم. به هنگام ورود به 

منطقته انتظتامی مهتابتاد، ستتتربتاز وهیفته نگهبتان درب ورودی بتا آمتادگی در حتال قتدم زدن  

ت وی استت. به در دست   بود ، لیکن با توجه به تاریکی هوابه نظرم رستید که ستیگار روشتن

راننده بالفاصتله   ستیگار را از دستت نگهبان بگیرد.پیاده و به سترعت  راننده دستتور دادم،

 :پیاده اما سیگاری دست سرباز مشاهده نمی شود. از وی سوال می شود

 سیگار را چه کارکردی؟ 

طور کلی منکر کشتیدن ستیگار می شتود. بالفاصتله افستران همراه از خودرو  به  سترباز

  اطراف سرباز و حتی جدول پیاده رو را هم به دقت بررسی   ،و با استفاده از نور چرا پیاده  

چون شتتخصتتا    با قیمانده ستتیگار مشتتاهده نمی شتتود.ولی آثاری از ته ستتیگار یا    نموده،

  از خودروپیاده  است.  که ستیگار روشتن در دستت سترباز نگهبان دیده شده  ،اطمینان داشتتم

 :به نگهبان گفتم و

 ؟ای  کجا انداخته اقت داشته و بگوید ته سیگار را  که صد 

با قاطعیت منکرکشتیدن ستیگارشتد. دستتور دادم با استتفاده از نور چرا   لیکن سترباز

خودروی لنکروزر ته پوتین سترباز را به دقت بازرستی کنند، معلوم شتد سترباز نگهبان به 

مح  متوجه شتتدن این که خودرو مربوط به فرماندهی استتت ، نیمه ستتیگار را زیر پا  

خفی نموده استت. به هر حال نگهبان  گذاشتته و با لگد کردن در شتیارهای کف پوتین م

مزبور به استتتعمال ستتیگار اعتراف نمود . بعد از اقامه نماز فرمانده منطقه انتظامی مهاباد  

)جناب سترهنگ رضتا زاده( که افستری پر تالش، قوی، منضتبط و مقرراتی بود وارد منطقه  

د. دستتور داده  با مشتاهده وضتعیت و اتفاق ر  داده به شتدت نگران و عصتبانی شتده بو  .شتد

 شتد سترباز نگهبان وقت به علت استتعمال ستیگار به سته ماه اضتافه خدمت تنبیه و مراتب

 بالفاصله در سطح کلیه واحدها و پاسگاه های تابعه بخشنامه شد.
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کیلومتر از   200شتتهرستتتان خوی به فاصتتله حدود :بازدید منطقه انتظامی خوی- 2

انتظامی خوی در شتتمال استتتان و بین دو منطقه  و منطقه    شتتهرستتتان ارومیه قرار دارد

انتظامی ستتلماس و ماکو واقع و دارای کالنتری و پاستتگاه های انتظامی و پاستتگاه های  

انتظتامی خوی بود. فرمتانتده منطقته  پر   جنتاب  مرزی  افستتتران  از  اکبری  ستتترهنتگ 

تالش،ستتتختکوش، فوق العتاده منضتتتبط بود. در بین واحدهای تابعه فرماندهی انتظامی  

استتتتتان و در بتازدیتدهتای غیر مترقبته از واحتدهتایی بود کته بته علتت آمتادگی کتامتل درتحتت  

 هرشرایطی غافلگیر نشده بود به عنوان شوخی و مزام به وی می گفتم:

شتتما عامل نفوذی در بین هیأت همراه یا در جاهای دیگر دارید و از موضتتوع بازدید   

 مطلع می شوید.

أت همراه فرماندهی هم از چگونگی و مستیر بازدید  نمودکه تیم و هی  در پاستخ مطرم 

بی اطالع هستتند، نمی دانند به شتمال استتان می روند یا جنوب استان، چگونه می توانند 

به من اطالع بدهند. به هنگام بازدید واحدهای شتمالی استتان طوری برنامه ریزی شتد که  

شد که احتماال  از واحدهای  نماز صتبح را در منطقه سلماس اقامه نمودیم و طوری وانمود 

با   ،انتظامی خوی و یا ماکو بازدید خواهد شتد. پس از اقامه نماز و خروج از شتهر ستلماس

توجته بته وجود جتاده مرزی برای پتاستتتگتاه هتای مرزی، یتک جتاده فرعی محلی کته بته مرز 

وارد  این مستتیر ، از همان طریق منتهی می شتتد انتخاب و علیرغم نگرانی هیأت همراه از

نقطه صتتفر مرزی و اولین پاستتگاه مرزی منطقه انتظامی خوی شتتدیم. به هنگام بازدید ،  

استتلحه آنان را برداشتتته و وارد   ه و گروهبان نگهبان درخواب بودند.نگهبان درب پاستتگا

پاسگاه شدیم، پرسنل پاسگاه درهوای سرد زمستانی، در داخل آسایشگاه در خواب بودند. 

از خواب بیدار و در حالی که اطراف پاستگاه پوشتیده از برف توستط افستران همراه پرستنل  

بود، دستتتور داده شتتد در محیط پاستتگاه بدوند، جالب این که شتتخ  فرمانده انتظامی  

شرکت و همراه  استان و هیأت همراه هم در این ورزش صبحگاهی که توفیق اجباری بود

عیت عجیبی بود، پرستنل  با پرستنل پاستگاه حدود نیم ستاعت دور پاستگاه را دویدند. وضت 

پاستگاه با یک وضتعیت شتگفت و غیر باور مواجه شتده بودند. استتراحت در داخل آستایشگاه  

و ورزش در هوای سترد و پوشتیده از برف اطراف پاستگاه، در همین فاصتله فرمانده منطقه  

انتظامی خوی به همراه جانشین خود ) سرهنگ پاسدار حمزه درستی( که افسری رشید،  

که فوق العاده  ه مرزی راویان شتدند در حالی  قوی، صتادق و مطیع بود وارد پاستگا  تنومند،
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عصتتبانی و مضتتطرب و بغ  گلوی وی را فشتترده بود، جانشتتین خود را مورد عتاب قرار  

دادکه شتب گذشتته مأموریت داشتته در واحدهای مرزی حاضتر و پاستگاه های مرزی را  

اه ها وجود داشته باشد. سرهنگ درستی هم  بازدید نموده تا از هر حیث آمادگی در پاسگ

 پاسخ داد:

 .در ابتدای شب در مرز حضور داشته و پاسگاه ها را هم بازدید نموده است  

با مشتاهده دفتر بازدید پاستگاه مشتخ  شتد جانشتین منطقه ستاعت پنج صتبح وارد  

زدید  پاستگاه شتده ضتمن بازدید و صتدور دستتورات مراقبتی و هوشتیاری و ثبت در دفتر با

فرمانده پاستتگاه پس از بازدید جانشتتین    بنابراین به پاستتگاه بعدی عزیمت نموده استتت.

منطقه و اطمینان از این که روشتتتنایی صتتتبح نزدیک و دیگر خبری از حضتتتور بازرس  

نخواهتد بود بتا خیتال راحتت خوابیتده و پرستتتنتل جمعی را برای اجرای برنتامته )س( بیتدار 

اند. فرمانده پاستتگاه به ستته ماه انتظار خدمت و ستترباز  نکرده و در نتیجه غافلگیر شتتده  

وهیفه نگهبان به شتش ماه اضتافه خدمت تنبیه و مراتب د رستطح کلیه واحدهای تابعه 

بخشتتنامه شتتد. نکته جالب و جذاب و آموزنده بازدید این بود که طلستتم عدم غافلگیری  

دهان مناطق انتظامی  فرمانده منطقه انتظامی خوی شکسته شد. همکاران ستادی و فرمان

 منطقه مزام و شتتتوخی نموده و   با تعبیر این که پاستتتگتاه راویان روایت دارد ، با فرمانده

موجبات عصتتبانیت وی را فراهم می نمودند. این قبیل بازدیدهای غیرمترقبه در ستتاعت  

های مختلف شتبانه روز و دستتورات قاطع و ستریع در اعمال تشتویق کارکنان پرتالش و 

موجتب افزایش توان رزمی واحتدهتای تتابعته   ،رای کتارکنتان متخلف و مستتتامحته کتارتنبیته ب

شتد که درنتیجه در طول دوران مستئولیت فرماندهی اینجانب حتی یک مورد غافلگیری  

و خلع ستالم واحد انتظامی یا مرزی توستط معاندین و قاچاقیان و اشترار مستلح صتورت  

  نگرفت.

 انتقالی دردسر ساز 

ر فرمتانتدهی نیروی انتظتامی جمهوری استتتالمی ایران جتابته جتایی و ستتتردا 1380خرداد  

انتقال اینجانب از استتتان آذربایجان غربی به خوزستتتان را در برنامه کاری خود قرار می  

دهد. با آگاهی مستتئولین استتتان آذربایجان غربی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه  

لفت می نماید. با توجه به جایگاه و ارومیه )حاج آقا حستتنی( به شتتدت با موضتتوع مخا
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حرمت خاص ائمه جمعه به ویژه امام جمعه محترم ارومیه، ستردار امیری جانشتین ناجا و 

هی معاونت هماهنگ کننده ناجا به ارومیه وارد و در جلستته حضتتوری با لستتردار عبدال

برخورداری از  نماینده ولی فقیه در استتان، موضتوع اهمیت استتان خوزستتان و ضترورت  

فرمتانتدهی مقتتدر، والئی و پر تالش را مطرم، لیکن قتادر بته جلتب رضتتتایتت نمتاینتده ولی  

محترم ارومیه  که امام جمعه  دلیل   اینیه در استتتتان و امام جمعه ارومیه نشتتتدند. به فق 

چنان چه استتان خوزستتان از نظر ناجا و مستئولین مهم استت، استتان   معتقد و مدعی بود،

ستتت مرزی و استتتراتژیک و دارای اهمیت خاص و از استتتان  بی هم استتتانیآذربایجان غر

در تداوم مخالفت امام جمعه محترم ارومیه، موضوع درخطبه   می باشد.  خوزستان مهم تر

های نمازجمعه مرکز استتان مطرم و با قاطعیت و صتراحت مخالفت خود را با جا به جایی  

 :فرمانده انتظامی استان اعالم و مطرم نمود

بتا کشتتتور  بته وجود آمتده  ک( و همتاهنگی  -ک-بتا توجته بته مشتتتکالت عتدیتده مرزی )پ 

ترکیه، تداوم حضتتور فرماندهی انتظامی استتتان را ضتتروری دانستتته و در ادامه صتتحبت  

و ماندن وی را در استتتان آذربایجان غربی ، ضتتروری و  ،رفتن ستترتیپ حق جو را حرام

 واجب اعالم نمودند.

ابته جتایی امیر ستتترتیتپ حق جو، نمتاینتده محترم وقتت مجلس  در ادامته مختالفتت بتا جت  

نگرانی و عدم    خبرگان رهبری )آیت الل قریشتتی( نیز مخالفت جدی خود را اعالم و کتبا 

رضتایت خود را از این تصتمیم به فرماندهی ناجا منعکس می نماید.به علت پیچیده شتدن  

ی کته نمتاینتده ولی فقیته در  بتا توجته بته لطف و اعتمتاد ختاصتتت   در نهتایتتموضتتتوع انتقتالی،  

استتان و امام جمعه محترم ارومیه داشتتند، تصتمیم گرفتم شتخصتا  با ایشتان مالقات و 

مذاکره نموده و ضترورت اجرای دستتور ستردار فرماندهی محترم ناجا که مبتنی بر بررستی 

های همه جانبه صتورت گرفته و دلیل عمده آن آشتنایی اینجانب با استتان خوزستتان و به 

یکی    وجه به این که قبالوص مرز و شتاهراه حیاتی اروند رود بوده را متذکر شتدم. با تخصت 

استتتتان آذربایجان غربی پیشتتتنهاد و حتی به   دو نفر جهت تصتتتدی فرماندهی انتظامی

صتتتورت غیر رستتتمی و محرمانه به استتتتان وارد ولی مورد تایید امام جمعه ارومیه قرار  

فرماندهی انتظامی استتان را    یگراوند که جانشتین 2یپدر نهایت امیر سترت  . نگرفته بودند

را    زمان تصتدی اینجانب عهده دار و ستابقه چندین ستال خدمت در مناطق مختلف استتان

ظامی استتان ایالم منصتوب شتده بود. با ستال قبل هم به ستمت فرماندهی انت  و دو  داشتته
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گراوند داشتتم به امام جمعه محترم ارومیه اطمینان دادم که با  2شتناختی که از سترتیپ

انتصتاب ایشتان مشتکل خاصتی در وضتعیت امنیت استتان آذربایجان غربی حاد  نخواهد 

 شد و در نهایت نظر مثبت ایشان به مرکز اعالم شد.

هی انتظامی استتان آذربایجان  گراوند به ستمت فرماند  2با حکم انتصتاب امیر سترتیپ

نتظامی  جانشین محترم ناجا در مسجد ناحیه امراسم معارفه و تودیع توسط سردار  ، غربی

گراوند امورات ناحیه را عهده دار و این جانب به استتان خوزستتان    2استتان انجام و سترتیپ

 .منتقل و عازم آن دیار شدم

 

 احمد گراوند   2خاطرات خدمتی سردار سرتیپ

واحد  400انتظامی استان آذربایجان غربی با داشتن بیش از  فرمانده   1376شهریور سال  

انتظامی شتتهرستتتان، کالنتری، پاستتگاه و گروهان( و بیش از    ،ستتازمانی )گردان عملیاتی

ستردار سترتیپ حستن رستتگار پناه بود و مدت دو ماه قبل از تعیین    ،پایگاه عملیاتی 450

قرارگاه صتتافات ناجا    ده بود و درفرماندهی جدید انتظامی استتتان به تهران فراخوانده شتت 

در غیاب ایشتان مستئولیت انتظامی استتان به سترهنگ احمد گراوند که   خدمت می کرد.

معاونت امنیتی انتظامی و با حفظ ستمت جانشتینی را عهده دار بود ستپرده شتده بود و 

حق جو از مرکز آموزش اراک بته خبرهتا حکتایتت از آن داشتتتت کته جنتاب ستتترهنتگ  

به ناحیه انتظامی  فرماندهی انتظامی استتان آذربایجان غربی انتخاب شتده استت. از مرکز  

ابال  شتد ستردار انصتاری جانشتین ناجا از راه دریا به ستمت ارومیه حرکت و فردا  ارومیه  

و معارفه  صتبح فرماندهی انتظامی استتان را معرفی خواهد کرد. اقدامات الزم جهت تودیع 

انجام شتد. به خاطر دارم به ستمت دریاچه ارومیه که آن روزها از نظر حجم آب وضتعیت  

  آن موقع  روی دریاچه    ادی از معاونین استتتان حرکت کردیم.خوبی داشتتت به اتفاق تعد

لذا با یک فروند شتناور اختصتاصتی به طرف استتان آذربایجان شترقی   ،نصتب نشتده بودل  پ

و جناب سترهنگ حق جو و همراهان را ستوار بر شتناور نموده و   رفتیم، ستردار انصتاری

مستیر دریاچه را طی نمودیم، مراستم تشتریفات انجام شتد ستوار بر ماشتین شتده و به ستمت  

د مراستم معارفه و تودیع  ارومیه حرکت کردیم. شتب را در مهمانسترا ستپری و صتبح روز بع
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و با دیدن میدان صتبحگاه با جناب سترهنگ حق ج  و مراستم،  موقع دیدن ستان  انجام شتد.

 :کمال تعجب اههار داشت

 استان آذربایجان غربی این همه سرهنگ دارد؟   

بعد از شتروع به کار نامبرده تحوالت زیادی در استتان صتورت گرفت. فرماندهی انتظامی  

ماه   6استتان صتبح های زود به صتورت ناگهانی به بازدید واحدها می رفت و بعد از مدت  

من و با حوصتله بود و وقت زیادی  نامبرده ابال  گردید. وی فردی مو  دومیدرجه سترتیپ 

حزب منحله  علی رغم این که عناصتتر ضتتد انقالب،   صتترف رستتیدگی به امورات می کرد.

ی ایشتان به دموکرات و کومله در استتان فعال بودند ولی انتظامی استتان در زمان تصتد

شتتده بود ولی    پیشتتنهاد  ظامی استتتانجانشتتین انتبرای اینجانب خوبی اداره شتتد. قبال  

اقتدامی صتتتورت نگرفتته بود. بتا پیگیری هتای امیر حق جو انتصتتتاب اینجتانتب بته عنوان  

جانشتین انتظامی آذربایجان غربی ابال  گردید و مدت چهارده ماه جانشتین امیر حق جو 

ن، در طول این ایام به جز پشتتکار، اخالص، خدمت در راه خدا، بدون حاشتیه بود  دم .بو

پتا بته کتار بودن، چیزی از نتامبرده نتدیتدم و بعتد از جتانشتتتینی آذربتایجتان غربی بته عنوان  

متاه    33فرمتانتده انتظتامی استتتتتان ایالم انتختاب و از نتامبرده ختداحتافظی کردم و بعتد از  

خدمت در استتتتان ایالم به عنوان فرماندهی انتظامی استتتتان آذربایجان غربی انتخاب و 

بعتد از آن هرجتا امیر حق جو را می دیتدم برای   .جو تحویتل گرفتماستتتتتان را از امیر حق  

 نامبرده ارزشی خاص قائل بودم. 

 خاطرات سردار سرتیپ دوم پاسدار خرم نیا  

 1377وقایع و حوادث مربوط به دستگیری عبداهلل اوجاالن سال 

مارکستتیستتت و  یکی از مهمترین گروه هایی که مبارزه با دولت ترکیه را حول محور  

( بوده P.K.Kقوم گرایی کردی ستتازمان داده و رهبری کرده حزب کارگران کردستتتان )

پتارتی کریکتارینی  "می خواننتد کته مخفف    "پ.ک.ک"استتتت. این حزب را بته اختصتتتار  

. و اگر گاهی نام آن را به نام  (ترکیه ندارد  کشتورنام این حزب پستوند  )استت .  "کوردستتان

ا مرزهای  خوانند از روی مستامحه استت. زیرا این حزب اصتول   میکارگران کردستتان ترکیه  
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رستمی ترکیه را به رستمیت نمی شتناستد. و کردستتان را کشتوری مستتقل و ترکیه را  

 اشغالگر می داند.

توستتط ستترویس اطالعاتی ترکیه  ، اوجاالن در کشتتور آفریقائی کنیا  بازداشتتت عبدالل

صتتهیونیستتتی )موستتاد( و انتقال به   )میت( با همکاری ستترویس اطالعاتی رژیم غاصتتب

 ترکیه، بازتاب نسبتا  گسترده ای در مناطق کرد نشین ایران برجای نهاد.

پ.ک.ک در    پخش اخبتار مربوط بته این واقعته و واکنش شتتتدیتد طرفتداران و هواداران

حمایت از اوجاالن و متقابال  واکنش خشتتونت آمیز پلیس کشتتورهای اروپایی در برابر آن 

تحریک افکار عمومی و احستتتاستتتات در بعضتتتی مناطق آذربایجان غربی و  ها ، موجب

کردستتتان گردید و رفته رفته اوضتتاع به گونه ای شتتد که این ابراز همدردی و همدلی  

خاموش و انفرادی ستاکن، به حرکتی جمعی و احستاستی و در مراحل بعدی به اغتشتاش  

 ید.یک بحران امنیتی مبدل گرد در نهایتاجتماعی و سیاسی و 

با انتشتار اخبار مربوط به این واقعه در اغلب شتهرهای   1377بهمن تا اول استفند   28از 

کرد نشتتین آذربایجان غربی و کردستتتان که کانال ها و دستتترستتی بیشتتتری به این اخبار  

کنده و بدون ابراز احستتتاستتتات به حمایت از اوجاالن در قالب تجّمعات پرا   ، وجود داشتتتت 

در خواستت های مختلف عناصتر ستیاستی مبنی بر برگزاری راه  ستازماندهی شتکل گرفت . 

پیمایی و اعالم محکومیت بازداشتتتت رهبر پ.ک.ک به فرمانداری ها و استتتتانداری ها می 

رستید که هرف روزهای آخر بهمن و اول استفند اغلب تجّمعات بدون ایجاد بحران و حادثه  

 ار گردید. ای خاص و حداکثر برخی شعارهای انحرافی و افراطی برگز 

برخی از کردهتای ارومیته و تجمع در مقتابتل کنستتتولگری  ،ابتتدا راه پیمتایی غیرقتانونی  

ترکیه در خیابان شتتهید بهشتتتی ارومیه به تدریج از حالت عادی خارج شتتد و با حمله  

در گیری هتای    ،نتاگهتانی عتده ای بته کنستتتول گری و بی توجهی آنتان بته اخطتار پلیس

ی از راه پیمایان قصتتد گستتترش نا آرامی به ستتایر نقاط  خشتتونت آمیزی ر  داد و تعداد

شتتتهر را داشتتتتند که با اقدام بازدارنده پلیس مواجه شتتتدند و در این واقعه یگان امداد  

با ستلحشتوری و   ،زنده یاد سترهنگ پاستدار قربانعلی محبیانتظامی ارومیه به فرماندهی  

 د.یان را از منطقه دور نمایاه پیماایثار گری توانست از تصرف کنسول گری ممانعت و ر
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صتتتدور مجوز    پخش برنتامته هتای متاهواره ای و تشتتتویق طرفتداران اوجتاالن و اعالم

راهپیمائی برای ستوم استفند توستط شتبکه های ماهواره ای موجب گردید تجمعاتی در  

 بوکان و بازرگان و ماکو شکل بگیرد.-مهاباد  –مناطق مختلف شهرهای ارومیه  

العاتی تهیه شتتده کمیستتیون عملیات استتتان با مستتئولیت  براستتاس برآوردهای اط

تشکیل و پیش بینی های  )امیر سرتیپ دوم غالمحسین حق جو( فرمانده انتظامی استان  

یگان ویژه بایستتی در مرکز  نیروهای  ی پیشتگیری از تجمّعات به عمل آمد.حداکثری برا

 منیت را برقرار کنند.با اقتدار کامل ا استان مستقر و در نقاط حساس و امنیتی شهر

در مرکز استتان به عنوان کانون اصتلی تجمّعات ، نیروهای یگان ویژه استتان و بستیج  

در نقاط مختلف شهر مستقر و از تجمع جلوگیری گردید. رفته رفته به تعداد جمعیت در  

منجر بته درگیری بتا نیروهتای   در نهتایتتو    در معتابر و اطراف میتادین افزوده  حتال حرکتت

یژه و بستتیج گردید که بحمداللّه در حداقل زمان ممکن تجمع کنندگان متفرّق و یگان و

لیدر های میدانی شتناستائی و دستتگیر گردیدند در ستایر شتهرها نیز طی درگیری های  

پراکنده تعدادی از آشتوب گران شتناستائی و دستتگیر شتدند. و بحمداللّه در سترتاستر استتان  

 ت به عمل آمد.امنیت برقرار و از تجمع مجدد ممانع

تهیه    –فرماندهی و رهبری صتحیح فرماندهی انتظامی استتان از ستطح ستتاد تا صتف 

هتای شتتترکتت کننتده در  آمتادگی بتاالی یگتان  –برآوردهتای دقیق اطالعتاتی و عملیتاتی  

پشتتیبانی موثر ستپاه و بستیج و نصترت الهی،    -تعهد و روحیه عالی کارکنان –ماموریت  

 موجب موفقیت در کنترل نا آرامی در استان شهید پرور آذربایجان غربی گردید.

 خاطرات سردار سرتیپ پاسدار سوادکوهی 

ستتان  که مستئولیت حفاهت انتظامی ا 80الی شتهریور   77)الف( در فواصتل ستال های  

عراق  ،این استتان مرزی و همستایه با سته کشتور ترکیه  داشتتم.  به عهده  بی را  آذربایجان غر

نخجوان در مقایستته با ستتایر استتتان ها از اهمیت و ویژگی خاص    جمهوری خود مختارو

برخوردار بود . بته موجتب ضتتتوابط ابالغی و بتا توجته بته تعتامتل و همکتاری ضتتتابطته منتد  

ین حق جو ضتمن توفیق در صتیانت از  امیر غالمحست   ،فرماندهی ارزشتی انتظامی استتان

ان حضتور در صتحنه های  مجموع همکاران و ستازمان انتظامی استتان ، در مواردی هم امک
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موریتت هتای مختلف بته منظور همیتاری و همراهی بتا فرمتانتدهی محترم برای انتظتامی و متأ

موریتی به عنوان  ر حاصتتل شتتد که بعضتتی از محور های مأاین جانب و همکاران تحت ام

به دلیل دستتگیری   77جربه جدید و ارزشتمند تلقی می شتود . به عنوان نمونه در ستال  ت

عبداله اوجاالن رهبر حزب ) پ ک ک ( اکراد ستاکن در استتان های کردستتان و به ویژه 

آذربتایجتان غربی اقتدام بته تجمع و تخریتب اموال عمومی نمودنتد. در متدت زمتانی کته این 

ارگیری همکاران حفاهتی تحت امر در راستتای کمک  اعتراضتات ادامه داشتت ضتمن به ک

می  مورد بحث را شتخصتا  مورد توجه قرار   به همکاران انتظامی ، اقدامات مرتبط با موضتوع

مشتتتکلی کته    بته گونته ای کته این تعتامتل و هم کتاری در حتد اعال موجتب گردیتد تتا  دادم

به دیگر استتان ها  احتمال داشتت به بحران امنیتی تبدیل شتود با کمترین خستارت نستبت  

فیصتله یابد .آثار این گونه همکاری ها با درایت فرمانده با تدبیر استتان، امیر حق جو هم  

 چنان ماندگار و باقی است. 

)ب( بتا توجته بته همجواری استتتتتان آذربتایجتان غربی بتا کشتتتورترکیته در چنتد مرحلته 

به عنوان افسر ارشد  توفیق همراهی با فرماندهی محترم انتظامی استان امیر حق جو )که  

انتظامی جمهوری استالمی ایران در ارتباط با ترکیه نیز منصتوب شتده بود ( در ستفر به 

 کشور ترکیه را داشته ام .

در جلستته با افستتر ارشتتد انتظامی ترکیه تیم مذاکره    ( 78در اولین ستتفر) فروردین  

کننده ترکیه اعالم کردند که جانشتین ستتاد کل نیروهای مستلح جمهوری استالمی ایران 

را ترور نموده اند که باعث تأستف و ناراحتی تیم انتظامی ایران شتد و فرصتت خوبی برای 

مبنی بر این کته  مستتتئول تیم امیر حق جو ایجتاد شتتتد کته تتا بته ادعتای هیتأت ترکیته  

و نیروهای معارض ترکیه حمایت می کند پاستخ قاطع داده    جمهوری استالمی از تروریستم

 ، به این صورت:شود

 

 که ما خود گرفتار تروریسم هستیم و این هم یک نمونه بارز آن.  

ر  نکته قابل توجه این که : آغاز جلستات در ترکیه با بِسِتمِ اللِ الرمحمنِ الرمحیم آغاز و د

یافت . به گونه ای که اعضتتتای تیم    پایان با دعا ی فرج از ستتتوی امیر حق جو پایان می

ترکیه نیز همانند اعضتای ایرانی دستت هایشتان را باال برده و دعا می نمودند و به مح  
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امیر حق جو به جای می آوردند .   قامه نماز را به امامتشتروع اذان، اعضتای هیأت ایرانی ا

  موجب تعجب و تاثیر پذیری اعضتتای ترک به ویژه ژنرال های ترکیه )   این گونه اقدامات

ژنرال بکر اوغلو و ژنرال آیگون ( می شتتتد .و به تبع آن تاثیر خود را در پذیرش صتتتحت  

  هیأت ایرانی گذاشته بود.  عمل و نقطه نظرات

 خاطرات جناب سرهنگ عبدالرضا اصغری 

لغایت   1376تیپ حق جو که از ستال  مختصتری از خاطراتم در دوران فرماندهی امیر ستر

 انتظامی استان را عهده دار بودند :  فرماندهی 1380سال  

مشتخصتات امیر حق جو با واژه امیر بیان می شتود   الزم به ذکر استت در این مستتند،

 )صرفا  به منظور جلوگیری از تکرار واژه(

ن  امی استتتتتا بته عنوان فرمتانتدهی انتظت   1376امیر حق جو از اوایتل نیمته دوم ستتتال   

ایشتان ستومین فرمانده انتظامی استتان بعد از ادغام   آذربایجان غربی منصتوب گردیدند .

بودند که این ستتمت را از ستتردار حستتن رستتتگار پناه تحویل گرفتند. امیر حق جو از  

پرستنل ژاندارمری بودند که شتنیده بودم در دوران خدمتشتان به علت تعهد و دین داری  

ک فرمانده، در جوانی با درجه پایین به فرماندهی ناحیه ژاندارمری  و دارا بودن شتترایط ی

 استان کرمان رسیده بودند.

شتتروع به کار ایشتتان درستتمت فرماندهی انتظامی استتتان آذربایجان غربی همزمان  

مصتادف بود با آغاز استتانداری آقای علی غریبانی که حدود یک ستال و نیم در این مستند  

استتانداری ایشتان بر حستب تصتمیمات نادرستت مشتارالیه وقایعی  حضتور داشتتند و در زمان  

در ستطح استتان پیش آمد که بازتاب های منفی آن بیشتتر از هرجایی دامنگیر فرماندهی  

 انتظامی استان گردید که شرم مفصل آن در ادامه این یادداشت بیان خواهد شد.

وب گردیدند اینجانب  زمانی که امیر حق جو به عنوان فرماندهی انتظامی استتان منصت 

امی استتتان انجام وهیفه می  در ستتمت مدیر اطالعات و جانشتتین معاون اطالعات انتظ

آن موقع معاون اطالعات انتظامی استتان جناب سترهنگ موستی فیضتی بودند. در   کردم .

اینجانب با پیشتنهاد امیر حق جو و با حکم امیر لطفیان به عنوان   1376استفند ماه ستال  

ت انتظامی استتتان منصتتوب شتتدم و در مدت حدود چهار ستتالی که با امیر معاون اطالعا
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وقت فراموش نمی کنم. البته    همکاری داشتتتم بهترین دوران خدمتی حقیر بود که هیچ

دلیل اصتلی آن از صتفا و صتداقت و بی آالیشتی امیر و اعتمادی که به بنده داشتتند بود. جا  

برای هر متدیر وجود اعتبتار و امکتانتات خیلی  دارد در این رابطته بته یتک نکتته اشتتتاره کنم،  

اهمیت دارد و لذا معاونت اطالعات از نظر مالی وضتتعیت خوبی نداشتتت، آن موقع اجازه  

داده بودنتد کته معتاونین برابر مقررات می تواننتد منتابع متالی پیتدا و امورات خویش را اداره  

د آن را وصول می کردیم  نمایند. خوشبختانه ما از چند محل منابعی کشف و هر ماه درآم

که باعث گردید در امور اطالعات یگان ها خیلی از مشتکالت برطرف شتود، به طوری که  

به تمام شتتهرستتتان ها دستتتگاه فاکس، کپی و غیره تهیه و تحویل نمودیم. این جانب 

درآمد های حاصتل را به عرض امیر می رستاندم، یاد ندارم بفرمایند از این اعتبار به فالن  

فالن محتل کمتک کنیتد و چنتان و چنین. امروز می توانم بگویم کته بنتده بر حستتتب    جتا و

حستتن اعتماد فرماندهی استتتان نهایت دقت و وستتواس را در هزینه اعتبار مورد بحث به 

عمل می آوردم. متأستفانه بعد از انتقال امیر حق جو، فرماندهان بعدی اعتبارات مذکور را  

معاونت اطالعات با آن گستتتتردگی    هزینه کردند کهبلوکه و در راستتتتای اهداف خویش 

موریت برای تعمیر یک دستتگاه خودرو باید به این و آن التماس می کرد. حمایت امیر مأ

، نتدحق جو از تمتام معتاونین و فرمتانتدهتان تتا زمتانی کته حستتتن اعتمتاد را حفظ کرده بود

انگیزه بیشتتتتری   بستتتیار خوب بود و همین امر باعث شتتتده بود که مجموعه با روحیه و

 همکاری و تالش نمایند.

که تقریبا  دومین ستال فرماندهی امیر بر انتظامی استتان بود به نظرم   1377در ستال  

اهمیت ویژه ای برخوردار از وقایع نادر و کم نظیر بود که از لحاظ امنیتی و ستتیاستتی از  

استتفند ماه   27 اوجاالن و وقایع پس از آن که در تاریخ  . موضتتوع دستتتگیری عبداللبود

به وقوع پیوستتت همان طوری که در شتتروع این یادداشتتت عرض کردم قضتتیه به  1377

لذا شتایستته استت برای درک بیشتتر  .طور مشتروم در ادامه یادداشتت درج خواهد شتد

ن استتان حدود  ای از وضتعیت استتان آذربایجان غربی به استتحضتار برستد. ای  ، گزیدهمطلب

کیلومتر مربع )بدون احتستتاب مستتاحت دریاچه ارومیه( مستتاحت دارد و حدود    37000

کیلومتر با کشورهای خود مختار نخجوان و ترکیه و جمهوری عراق مرز دارد و اقوام    964

 و کردها غالبا ستنی مذهب  %62عمده ستاکن در استتان، آذری ها غالبا شتیعه مذهب با 

می باشتند. استتان آذربایجان غربی یک استتان    %3  ر ارامنه و کلیمیاقوام دیگر نظی% 35و
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 30طولی استت که آذری ها بیشتتر در نیمه شترقی و کردها در نیمه غربی استتان حدود  

 کیلومتر داخل نوار مرزی زندگی می کنند.

( همکاری های جدی با مقامات امنیتی  1380-1376در زمان حضتتور امیر حق جو )

رکیه به عمل آمد. البته این روش خواست دولت ایران بود که آن موقع  و انتظامی کشور ت

مطرم می شتتتد. مقام معظم رهبری فرمودند که ما نباید در مرزهایمان با کشتتتور ترکیه  

 مشکل و تنش داشته باشیم.

علیهتذا آن موقع هیتأت ایرانی بته ریتاستتتت امیر حق جو بتا ترکیتب حقیر بته عنوان  

هنگ ولی صتالحی مستئول مرزبانی انتظامی استتان و جناب  معاونت اطالعات و جناب ستر

سترهنگ بهروز جعفری به عنوان مترجم و جناب سترهنگ ستوادکوهی فرماندهی حفاهت  

اطالعات انتظامی استتتان و آقای محمد زاده نماینده استتتانداری و ستته چهار نفر راننده،  

جمهوری ترکیه  وان جهت مالقات با مقامات انتظامی    به استتتتان    منشتتتی و تایپیستتتت

شکر بکیر  مستافرت داشتتیم و با همکاری افستر ارشد انتظامی کشور مقابل یعنی ژنرال سرل

یگون مالقات و ستیاستت ها برای رستیدن به یک یا دو توافق اوغلی یا سترتیپ مصتطفی آ

اکیپ همراه نستتبت به تهیه و تنظیم    ،بحث و بررستتی می شتتد و بعد از خاتمه مالقات

و همگی در عزیمت به شتهر وان بیشتتر از بالگرد متعلق به کشتور    پروتکل می پرداختند

ترکیه استتفاده می کردیم. البته ژاندارمری استتان های مرزی ترکیه خصتوصتا  در مرکز وان 

 11تعداد زیادی انواع هلی کوپتر در اختیار داشتتتند. یک بار در جوار فرودگاه وان، تعداد  

کتاهش تلفتات نیروهتای  برای  کیته می گفتنتد  فرونتد هلی کوپتر را شتتتمردم. مقتامتات تر

،الزاما   در مستتتیر یگان ها یا کمین پ.ک.ک شتتتده ،خودی در بحث مین های کاشتتتته  

 ، توستط بالگرد جابه جا می نمودند .نیروهای پایگاه را برای عزیمت به مرخصتی یا معالجه

تیبانی  دقیقه به وستیله چند فروند بالگرد، پشت  15چنان چه درگیری پیش می آمد هرف 

( که در معیت اکیپ افستتتر ارشتتتد انتظامی  1380-1377می نمودند. در آن ستتتال ها )

حق جو وارد استتتان های مرزی حفاری و وان   جمهوری استتالمی ایران به ریاستتت امیر

نیتی و پلیسی به نظر می  ذکور خیلی فرق کرده بود بیشتر امشدم. وضعیت استان های م

ی متعدد با استتتفاده از وجود نفربر که مجهز به رستتید، به طوری که ایستتت های بازرستت 

در محورها به چشتم می خورد. پایگاه ها و برجک های    برای گشتت زنی مستلستل بودند

تانک ایجاد شتده بود به طوری عملیاتی زیادی با استتفاده از امکانات نظامی حتی توپ و 
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نفر نیرو تقویتت و بته این پتایگتاه هتا توپ و   150الی    120  بتا  پتایگتاه هتای مرزی ترکیتهکته  

تتانتک متأمور کرده بودنتد. چون قبال  پتایگتاه هتای مرزی ترکیته بیشتتتتر در پتایین ارتفتاعتات  

وضتعیتی که پ.ک.ک به وجود آورده بود، مجبور شتده مستتقر و آستیب پذیر بودند. لذا با  

شتتان را در باالی ارتفاعات با کشتتیدن  بودند با استتتفاده از تجارب کشتتور ایران پایگاه های

چون برتری هوایی داشتتند بنابراین   انع فیزیکی مستتحکم احدا  نمایند.کانال و ایجاد مو

پ.ک.ک در بیشتتتتر درگیری هتا متحمتل تلفتات می شتتتد. در حتالی کته پ.ک.ک خیلی  

 جدی بود و نیروهایشتتان از روحیه و انگیزه خاصتتی برخوردار بودند و روزهای اول تصتتور

. ترک ها با تمام امکانات  نستتبت به مهار آن موفق شتتودنمی شتتد که دولت ترکیه بتواند  

برای مقابله با پ.ک.ک به میدان آمده بودند که از جمله پیگیری شتدید دیپلماستی بود. 

لتذا اگر    .در مالقتات هتا خیلی جتدی وارد می شتتتدنتد، البتته حق مطلتب هم همین بود

ک مثل پناه گرفتن در مرزها به وجود می آمد، کنترل  گریزگاهی برای عوامل گروه پ.ک.

بحث   قضتتیه برای نیروهای ترکیه ستتخت می شتتد. بنابراین آن ها ستتعی می کردند در

که پ.ک.ک در حواشتتی مرزهای ایران ستتکنی    هایشتتان  هیأت ایرانی را مجاب کنند،  

قاط مشتخصتی  گزیده اند و حتی در این رابطه اخبار زیادی که حکایت از حضتور گروه در ن

می نمود ارائه می داشتتند که ریاستت هیأت ما با قاطعیت و  را  از استتان آذربایجان غربی

 استدالل ادعای آن ها را رد می کرد.

و    شتتتور ایران و ترکیه انجام می شتتتدبه نوبت در دو ک 1379این مالقات ها تا پایان  

انده ارشتد ژاندارمری وان افستر ارشتد انتظامی ترکیه در اوائل سترلشتکر بکیر اوغلی که فرم

بود و بعد از ایشتتان ستترتیپ مصتتطفی اویگون بود که جانشتتین همین ژنرال بکیر بود . 

ستال ستن داشتت و فردی با شتخصتیت و مودب بود و  60سترلشتکر بکیر اوغلو بالر بر 

ترکیه به ژاندارمری منتقل شتتده   تجارب خوبی داشتتت و به نظر می رستتید که از ارتش

ه ستتعی می کرد جلستتات را با منطق و آرامش اداره کند اما ستترتیپ استتت. ژنرال ترکی

می توان گفت   و آدمی به اصتطالم هزار چهره بود.  مصتطفی اویگون با ایشتان فرق می کرد

 هم رند بود و در عین حال شو  و پر چانه و حراف بود.

  26به هر صتتورت این نوع همکاری ها فی ما بین طرفین در جریان بود که در تاریخ   

 اوجوالن )مشتهور به آپو( با همکاری عوامل اطالعاتی ترکیه  عبدالل  1377بهمن ماه ستال  

با موستاد در مستیر فرودگاه نایروبی دستتگیر و به دنبال آن هواداران ایشتان در چند کشتور  
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نا آرامی    یونان، کنیا، استترائیل حمله و باعث به وجود آمدن  به ستتفارت خانه کشتتورهای

ایران شتدند. در استتان های کرمانشتاه و کردستتان   در تعدادی از کشتورها، من جمله    هایی

 اوجالن به خیابان ها آمدند و در  و استتتتان آذربایجان غربی، کردها به هواداری از عبدالل

جهتت تظتاهرات هم میهنتان کرد از اوجالن بته    مرکز استتتتتان آذربتایجتان غربی) ارومیته(

وضتعیت خاصتی به وجود آمد که در نوع خود بی نظیر بود. البته منشتأ این وقایع بیشتتر از  

  تصتمیم گیری های نادرستت استتاندار وقت بود که شتناخت کافی از اوضتاع تاریخی استتان 

اوجالن برای انجام    به ویژه ارومیه نداشتتند. اوج این قضتیه در روزی که هواداران عبدالل

تظاهرات به خیابان های مرکزی شتتهر ارومیه به صتتورت گستتترده وارد شتتدند و موجب 

نگرانی مردم استتتان آذربایجان غربی گردید که در ذهن مردم وقایع تلخ گذشتتته را یک  

بار دیگر تداعی می نمود. مع الوصتتف فرماندهی انتظامی استتتان با تمام امکانات پای کار  

ق جو فرماندهی انتظامی استتتان با برگزاری جلستتات متعدد و با استتتفاده از  آمدو امیر ح

وجود یگان های غیر ستتازمانی که با استتتفاده از وجود پرستتنل ستتتاد انتظامی استتتان و 

، به عنوان یگان های پشتتیبان در کنار یگان های  بود  منطقه مرکزی ارومیه تشتکیل شتده

رد عمل شتتدند. یادم هستتت در یک روز حدود  ستتایر یگان های نیروی انتظامی وا و ویژه

که    غیرستازمانی  باطوم چوبی در بازار نجارخانه ارومیه ستاخته شتد و بین یگان های 400

سترگروه ها اغلب از افستران ارشتد بودند ) فرماندهی یگان ستتاد را جناب سترهنگ کریمی  

ا فعتال کردیم.  در معتاونتت اطالعتات تمتام منتابع خبری ر  عهتده دار بودنتد( توزیع گردیتد.

را  لحظه به لحظه تحرکات و جلسات و از این که می خواهند چه کار بکنند و چه اهدافی  

بته مرکز معتاونتت اطالعتات گزارش می کردنتد. و پس از پتاالیش خبر نت کندنبتال می د 

دراختیار فرماندهی قرار می گرفت و اهداف و موقعیت جغرافیایی مورد شتناستایی قرار و 

چهار منطقه کشتتارگاه، خانگاه در جاده انهر و طرزیلو، دیزج و ستیاوش به عنوان منطقه  

در جلستتته به امیر پیشتتتنهاد شتتتد که ما با   قرمز تحت کنترل اطالعاتی قرار گرفت . لذا

منطقه شتتهر را کنترل و مانع نفوذ تظاهر  4استتتفاده از یگان های صتتفی ورودی های  

ساعت اول   24کنندگان به خیابان های مرکزی ارومیه شویم و همین کار انجام شد و در  

ر و ستتتران عشتتتای،بحران فروکش و به تدریج تحت کنترل قرار گرفت. معاونت اطالعات  

روحانیون اهل تستنن را که نفوذ زیادی در جمعیت داشتتند جمع آوری و در اتاق جلسته  

دادنتد کته بتا دلیتل و نصتتتیحتت نستتتبتت بته تغییر افکتار و   بتا آن هتا متذاکره کردیم و قول
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هیجتانتات مردم و بته خصتتتوص جوانتان اقتدام نمتاینتد. الحق این جلستتته نتتایح مطلوبی در  

تیم سته نفره با دوربین عکاستی و فیلم    4  ما در اطالعاتفروکش کردن قضتیه ببار آورد و 

برداری تشتکیل داده بودیم که از صتحنه ها مستتند ستازی می کردند. هنوز به یاد دارم  

یکی از تیم ها که ستترپرستتت آن اضتتطراب داشتتت، زمانی که فیلمش را تحویل داد و 

نده آن خواستتیم چک کنیم مشتخ  شتد مدت یک ستاعت بیشتتر از ستینه خودرو و د

فیلم برداری کرده و آن هم با لرزش فراوان. در اولین ستاعات روز تظاهرات که قرار شتده  

بود به شترم فوق ورودی چهار منطقه یاد شتده را ببندیم من در ورودی طرزیلو یا همان  

فلکته آبیتاری در کنتار نیروهتا بودم، فرمتانتده یگتان امتداد منطقته ارومیته را دیتدم کته بجتای 

بی در دست دارد از درخت چنار، چهار برابر قطر باطوم که اگر یکی به یک  باطوم یک چو

ساخته شده   فالنی این چوب علیه دواب  نفر می زد درجا قالب تهی می کرد. به وی گفتم

خوشتبختانه قضتیه فیصتله یافت و آن چوب مورد استتفاده قرار    ،مبادا از آن استتفاده کنی

شتامگاه روز اول  مخصتوصتا  .ن بستیار ستخت گذشتتاول بحرا  نگرفت. به هرحال دو سته روز

معترضتتین    ،دانشتتکده و خیابان استتتادان  خیابانمستتیر  ،دیزج ستتیاوش  که از منطقه  

هجوم آوردند  دستگیری اوجالن وارد شدند. مردم مدام زنگ می زدند که به خانه های ما 

تادو  باید بگویم در این چند روز تمام یگان های صتتف و ستت   و شتتیشتته ها را شتتکستتتند.

اطالعات و عملیات نیرو هم زحمت کشتیدند. ما در معاونت اطالعات بالر بر شتش پرونده 

قطور از فعالیت اطالعاتی در عرض سته چهار روز تشتکیل داده بودیم. وقتی که از شتورای 

امنیت کشتور برای بررستی موضتوع به تمام یگان های انتظامی و استتانداری و فرمانداری  

عات استتتتتان ستتتوابق فعالیت های اطالعاتی را که حتی مکالمات  مراجعته کردند در اطال

تلفنی به طور مرتب با ستاعت و مشتخصتات گوینده ثبت شتده بودند و نحوه انتشتار آن را  

تعجتب کرده و بتاور نمی کردنتد کته بتا طیف    واقعتا   ه همتان صتتتورت مشتتتاهتده کردنتد.نیز بت 

 عظیم اقدامات اطالعاتی مواجه شوند.

جمهوری استتاندار غریبانی عزل  فیصتله یافت و با تصتمیم رئیس  علی ایحال موضتوع 

هشتدار بستیار تندی به  الزم بذکر استت که آقای حستنی امام جمعه محترم ارومیه  شتد.

اگر اقدامات مناستتب انجام نشتتود من کفن می    که   استتتاندار دادند و اتمام حجت کردند

ماندهی امیر حق جو با توجه پوشتتم و خود به صتتحنه می آیم. باید بگویم که در زمان فر

  با باال رفتن مطالبات مردمی، مقطعی به اوضتتاع و احوال دولت وقت ) دولت اصتتالحات(  
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نبود که در شتهری از استتان تظاهرات و اغتشتاشتی به وجود نیاید که شتاخ  ترین آن ها  

بعد از موضتوع اوجالن، جریان به آشتوب کشتیدن شتهر پیرانشتهر بود که تاریخ دقیق آن 

م نیستتت ولی خالصتته مطلب این بود که فردی از قاچاقچیان به علت حمل قاچاق و یاد

گلوله نیروهای مرزی پیرانشتهر به قتل   عدم توجه به هشتدار نیروهای مرزی بر اثر برخورد

پیرانشتتهر برای حمایت از قاچاق با به راه انداختن آشتتوب خیابانی    رستتیده  بود. مردم  

به   زه مقتولبه طوری که جنا .وجود آورده بودند وضتتعیت خطرناکی درستتراستتر شتتهر به

امی و نظ ستتوی شتتهر حمل می کردند و به هر مقردستتتشتتان افتاده بود و آن را به هر

پرتاب ستتنگ و آجر حمله ور می شتتدند. تقریبا اکثر نقاط شتتهر در    انتظامی و دولتی با 

امروز که    آن موقع جناب ستترهنگ یحیی شتترفی و ستتردار .تستتلط مردم قرار گرفته بود

مدت کمی بود که به ستتمت فرماندهی    ،ریاستتت پلیس پیشتتگیری ناجا را به عهده دارند

احوال انتظامی منطقه    انتظامی شتهرستتان پیرانشتهر منصتوب شتده بود و هنوز بر اوضتاع و

اینجانب به ،بود لذا در اجرای دستتور امیر حق جو فرماندهی انتظامی استتان    مستلط نشتده

کریمی معاون هماهنگ کننده انتظامی استتتان با یک فروند هلی  اتفاق جناب ستترهنگ  

به شتتهرستتتان پیرانشتتهر و به اتفاق آقای فقیه معاون ستتیاستتی استتتاندار در   105کوپتر  

به اتفاق اعضتا  شتورای تأمین شتهرستتان ضتمن   .  فرمانداری شتهرستتان مستتقر شتدیم

هر لحظه اخبار عجیب و غریب می    ،مطالعه اوضتاع و احوال قضتیه تصتمیماتی گرفته شتد

که گروهان محاصتره شتده و جمعیت قصتد    یکی از پشتت بی ستیم فریاد می کشتید  رستید

و بعتد از چنتد لحظته می گفتنتد بته کالنتری حملته شتتتده    .دارنتد  گروهتان  نفوذ بته داختل

امثالهم. یکی از این پیام ها خطرناک به نظر می رستید، کستی از پشتت بی ستیم فریاد می  

کشتید که پایگاه اول جاده پیرانشتهر به ستردشتت در شترایط ستقوط قرار گرفته استت و 

مردم سیم خاردار را پاره می کنند تا وارد پایگاه شوند و نمی دانم چرا کسی به آن جواب 

ن بی ستتیم را برداشتتتم و گفتم قانون استتتفاده از ستتالم را اجرا نمی داد در این میان م

پایین. باالخره با گفتن    بعد با تیراندازی هوایی و بعد از کمربه  بکنید. یعنی هشدار با زبان

این حرف کستی از وستط اعضتا  شتورای تأمین شتهرستتان ) بنظرم معاون فرماندار بود( 

ا صتادر کرد .چرا صورتجلسه نمی کنید؟ در  دستتور کشتتار مردم ر  گفت آقایان شتنیدید که

تعجب بودم چرا جناب سترهنگ کریمی این مواقع ستکوت می کردند و ستعی می کردند  

در حاشتیه حرکت کنند. متأستفانه نه به اقدام من اعتراض کرد نه به آن فرد چیزی گفت،  
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ن می رستد  تا این که بنده مجبور شتدم به آن آقا بگویم اگر شتما دستتور مناستبی به نظرتا

یا این که    ابال  کنید.  مردم آستیبی نرستد و هم به  که هم پایگاه را از ستقوط نجات داده

مستئولی از شتهرستتان پیدا کنید تا پایگاه را هدایت کند. خالصته بعداز چند لحظه   اصتال 

ا را تحتت اختیتار گرفتنتد ولی  مردم بته پمتپ بنزین نزدیتک فرمتانتداری رستتتیتدنتد و آن جت 

چون پمپ بنزین از پشتتت پنجره فرمانداری دیده می   .ام ستتوئی نکردنداقد  خوشتتبختانه

بنابراین معاون استتتاندار با   .شتتد. گفته شتتد تا چند دقیقه دیگر به فرمانداری می رستتند

تصتمیم گرفتند فرمانداری را به ستمت پادگان ستپاه خالی کنند و  اعضتای جلسته  مشتورت

ه که نزدیک فرمانداری بود رساندیم. آن موقع  بالفاصله با پای پیاده خود را به پادگان سپا

فرمانده تیپ ستپاه پیرانشتهر ستردار شتهید درستتی بود که بعد از تعوی  از پیرانشتهر در  

ستلماس فرمانده تیپ شتدند و در قضتیه حجهنم دره« خوی در معیت شتهید ستردار قهاری  

شتتهرستتتان    به درجه رفیع شتتهادت نائل آمدند و در این قضتتیه با فرماندهی انتظامی

  جنازه از دستتت مردم گرفته شتتد و غائله تا حدودی  16همکاری کردند. حدود ستتاعت  

 فروکش کردو تا غروب آن روز تمام تجمعات از خیابان ها پراکنده شد.

بر می گردیم به مالقاتهای مرزی، مالقاتی که با تمام مالقات ها فرق داشتت و    مجددا 

ود مالقتاتی کته در داختل ایران و در شتتتهرستتتتتان  فکر می کنم نمونته آن اتفتاق نیفتتاده ب

ارومیه انجام شتد. این مالقات بخاطر بمباران پایگاه عملیاتی ستپاه پاستداران در ستیاه کوه 

اشتنویه توستط هواپیما های ترکیه صتورت گرفته بود و هواپیما های کشتور ترکیه به هن 

تر محل اطراق عشتایر  این که پایگاه مذکور مقر پ.ک.ک استت )پایگاه و اطراف آن بیشت 

حشتتم دار ایران بود( هواپیما های ترکیه این منطقه را بمباران و تعدادی از عشتتایر هم  

وطن ما شهید و مجروم شده بودند. لذا بر حسب پیگیری های سرسختانه امیر فرماندهی  

انتظامی استتتان قرار شتتده بود که هیأت ترکیه به همراه کارشتتناستتان زبده از نیروهای 

نفر از    40رکیته بته ارومیته عزیمتت نمتاینتد. بته هر حتال هیتأت متذکور بتا ترکیتب  مستتتلح ت

کارشتناستان، خلبانان، عوامل میت، استتخبارات و عوامل فنی ارتش و ژاندامری ترکیه به 

وارد فرودگاه ارومیه شتدند،    M17سترپرستتی سترلشتگر بکیراوغلی با دو فروندهلی کوپتر  

می گفتنتد کته    M17کتته در مورد هلی کوپتر  بود .یتک ن 1378حتدود خرداد متاه ستتتال  

ستاخت امریکا بود و مشتابه آن را روستیه نیز می ستازد .هلی کوپتری که داخل آن بستیار  

لوکس با مبلمان عالی و حتی میز نهارخوری هم در کنار مبلمان وجود داشت که یک بار  
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ود و فرود آن ها در  ما به وستیله آن از مرز سترو به وان ترکیه عزیمت کرده بودیم. برای ور

فرودگاه ارومیه مجوز از ستتاد نیروهای مستلح کشتور جمهوری استالمی ایران اخذ شتده  

ایرانی  114بود. علیهذا هیأت ترکیه به اتفاق هیأت ایرانی با استتتفاده از هلی کوپتر های  

به محل پایگاه مذکور عزیمت کردیم البته در هیأت ایرانی هم غیر از مستتئولین انتظامی  

ستتان، شتش نفر از افستران ارشتد از ستتاد نیروهای مستلح و پایگاه شتکاری تبریز حضتور ا

داشتتند که برای حضتور آن ها با مراجع مختلف رای زنی شتده بود. شتایان ذکر استت که  

اهمیتت و عظمتت پیگیری هتای قتاطعتانته امیر حق جو منجر بته پرداختت غرامتت از طرف 

صته این که هر دو هیأت در محل پایگاه حاضتر  دولت ترکیه شتد که توفیق خوبی بود. خال

شتدند. متأستفانه کارشتناستان اعزامی از تبریز و از ستتاد کل هیچ وستیله ای با خود نیاورده  

بودند کما این که در ادامه بررستی ها در منطقه عشتایر نشتین خواستتیم حفره به جا مانده  

ای دستتگاه اندازه گیری حتی  از راکت هواپیما را اندازه گیری کنیم افستر کارشتناس به ج

متر هم نیاورده بود، باید بگویم ما خیلی ثروت داریم ولی در نگهداری و استتفاده بهینه از  

آن دقیق نیستتیم. در مقابل هیأت ترکیه با همراه داشتتن تجهیزات کامل فنی و استتفاده  

تداول شتده جی پی اس که آن موقع استتفاده از آن در ایران کم و در ترکیه م دستتگاه  از

بود موقعیت پایگاه را رصتتد و معلوم شتتد که پایگاه در خاک ایران نمی باشتتد. وقتی که  

معاون پایگاه شتکاری تبریز اعداد حاصتله از جی پی اس ) طول و عرض جغرافیایی محل  

را( با خط کش روی نقشته پیاده کرد و با نا امیدی بیان کرد که متأستفانه نقطه تالقی در  

دارد و امیر با شتنیدن این حرف خیلی ناراحت شتدند ولی ناراحتی خود   خاک عراق قرار

را با زیرکی پوشش دادند و از افسر ارشد انتظامی ترکیه سوال کردند مگر شما قیم کشور  

عراق هستتید که این کشتور را بمباران می کنید.ایران و عراق در طول دوران هشتت ستال  

ده و در موارد متعددی در حال رفع این جنگ هنوز هم مشتتکالت مرزی خود را حل نکر

در  ی نظامی ترکیه بمباران شتده قطعا   بنابراین محلی که توستط هواپیما  .مشتکالت هستتند

خاک ترکیه نبوده و مستئولیت حادثه و شتهید شتدن افراد بی گناه به عهده شتماستت و 

  وستایل   حتی    ما .متاستفانه  باید پاستخگو باشتید. بعد از خاتمه بررستی به ارومیه برگشتتیم  

بتا خود بته محتل نیتاورده بودیم ) معموالٌ ترک هتا در این موارد از متا بهتر و   هم  پتذیرایی

تشتتکیالتی تر عمل می کنند و ما هیچ وقت آن ها را در کشتتور خودمان به جای دیدنی  

نبردیم. کما این که هیأت ما چندین بار در چند محل چون آبشتار مرادیه وان و کلیستای  
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وان، به وستیله فرماندهان پایگاه آن ها به نحو مطلوب  آق دمار در جزیره آق دمار دریاچه  

پذیرایی شتده بودیم(پس از بررستی و کارشتناستی حادثه بمباران هواپیماهای ترکیه ستاعت  

 به هتل مروارید )هتل استانداری( برگشتیم. 10:30

شنیدم دولت ترکیه تقبل کرد که خون بهای شهدای هم وطن ما راپرداخت    زمانی که

کنند به بزرگی اقدامی که توستتط افستتر ارشتتد انتظامی جمهوری استتالمی  و عذرخواهی  

 ایران امیر حق جو انجام گرفته بود افتخار کردم.

از این گونته حواد  در زمتان فرمتانتدهی امیر حق جو زیتاد اتفتاق افتتاده بود. منتهی در  

نتدهتان  این مجتال نمی گنجتد و اگر همته آن هتا را از دیتدگتاه تمتام معتاونین ستتتتتاد و فرمتا

 انتظامی شهرستان ها بیان و روی کاغذ آورده شود به اثر خوبی تبدیل می شود.

بر حستب مورد به حضتور امیر می رستیدم    ب به غیر از موارد خاص که معموال اینجان

در چهار مورد عموماٌ با امیر و در معیت ایشتتان بودم، یکی در جلستتات اداری و ستتتادی،  

بازدید از یگتان های تابعته که به طور منظم انجتام می    مالقات های فوری، صتتتبحگتاه ها و

شتتتد و بته آن خیلی اهمیتت می دادنتد. می توانم ادعتا بکنم امروز من بتا تجربته ای کته از  

ستتایر ادارات به عینه به دستتت آوردم به این نتیجه رستتیدم که نظارت و کنترل در ناجا  

وقتی که فرماندهی انتظامی  خیلی بهتر از ستتایر ارگان ها و دستتتگاه های دولتی استتت.  

استتتان با دوازده نفر از معاونین و مدیران برای بازدید پاستتگاه یا پایگاه عملیاتی و ستتتاد  

انتظامی شتتهرستتتان عزیمت می کرد همه چیز یک واحد مورد ارزیابی قرار می گرفت و 

ر نواقصتتتات آن بته موقع بر طرف می شتتتد. اینجتانتب در این بتازدیتد هتا موارد اطالعتاتی ه

پتاستتتگتاه را بتازدیتد می کردم چون آن موقع یتک کتار مهمی کته انجتام شتتتده بود در تمتام  

پاستگاه ها و پایگاه ها عامل اطالعاتی مستتقر کردیم و کارهای خوبی هم انجام می دادند.  

و مخبر برای خودشتان پیدا کرده بودند. نحوه منبع گردانی و نحوه جمع آوری خبر   منبع

وبی در ستتطح استتتان به دستتت  نتایج خ  ،ی دادیم و از فرآیند آنرا برای آن ها آموزش م

دراین بازدیدها امیر حق جو حدود نیم ستاعت برای افراد پاستگاه یا گروهان در   می آمد .

جنبته هتای مختلف عقیتدتی، انتظتامی و وهتایف مربوطته صتتتحبتت می کردنتد. یتک روز  

بار   8ز نم هلی کوپتر بیشتتر اپاستگاه های مرزی را با هلی کوپتر بازدید کردیم فکر می ک

هلی کوپتر را بیامرزد که  خلبان    ،خدا روم شتتهید ستترتیپ افشتتار  انجام داد.  فراز و فرود

 در این پروازها با او بودیم.معموال 
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ختدا اموات امیر حق جو را بیتامرزد اگر برای این چنتد مورد متا را وادار نمی کردنتد فکر  

خاطرم می ماند. چنان چه از روز اول ورود به کنم حتی یک ستطر از گذشتته ام به  نمی  

جلد   100خدمت حداقل موارد مهم هر روز را یادداشتتتت می کردیم به اندازه بحاراالنوار 

می شتتتد . در ختاتمته این مطلتب را عرض کنم کته یکی از ختاطرات تلخی کته هیچ وقتت  

و   فراموش نمی کنم فوت همستترم بود که پنج ستتال بیماری ستترطان را تحمل کردند

درستتت روزی که به اتفاق هیأت ترک در هتل مروارید صتتبحانه می خوردیم خبر دادند  

همسترم فوت کرد و به لقا  الل پیوستت . از امیر حق جو به جهت مراستمی که به همین  

 خاطر در نمازخانه ناحیه برگزار نمودند نهایت تشکر را دارم.

مان خدمت با جنتابعالی حتی به گرچه می دانم در ز  ،امیر حق جو بنتده را حالل کنیتد

فکر خالف هم نمی افتادم و غیر از خدمت صتتادقانه ذره ای از عمرم به بطالت نگذشتتت 

 این را از برکت هدایت عارفانه جنابعالی می دانم.

 جز خاطرات بهره ای از این حیات نیست و آن خاطرات هم توشه آخرت است... 

 14/9/94مرید و ارادتمندتان عبدالرضا اصغری 

 خاطرات جناب سرهنگ شاکر

ل  ة  ح  الص    ,تانول  ه  ج  م    تان  عم  ن   القال رسول الل )ص(: ))    ((مان و 

 رسول خدا )ص( فرمودند: سالمتی و امنیت دو نعمت ناشناخته و مجهول می باشند.

خدمت به مردم یک افتخار استت و این خدمت هرچه دشتوارتر باشتد افتخار آن بیشتتر  

 آن واالتر است.و ثواب الهی  

نیروی انتظامی مستئول امنیت فضتای زندگی و جان ومال وناموس مردم در ستراستر  

 ی(کشور است. )مقام معظم رهبر

ستردشتت: یکی از شتهرستتان های مرزی کردنشتین استتان آذربایجان غربی در جنوب  

 استان واقع و با شمال عراق و اقلیم کردستان عراق همسایه است.

شتهرستتان ستردشتت بوده و مردم این شتهر کرد زبان و با لهجه ستورانی  مرکز این  

 صحبت می نمایند.
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خانوار شتهری و روستتایی استت.   26467جمعیت شتهرستتان حدود صتد هزار نفر و با 

کیلومتر خاکی( با کردستتتتان   95کیلومترآبی و   20کیلومتر مرز مشتتتترک ) 115دارای  

شتروع و  2/103میله فرعی که از شتماره   26میله مرزی اصتلی و   14عراق می باشتد. با  

 ادامه دارد. 1/117شماره  

و با گذشتتتت دو دهه از پیروزی شتتتکوهمند انقالب استتتالمی مردم  1377در ستتتال  

ستردشتت تجربه های تلخ و ستخت از حضتور گروهک های ضتد انقالب داشتتند. یک جنگ  

ر هفتم تیرماه  تمام عیار و متفاوت که ناشتتی از فاجعه کاربرد ستتالم های شتتیمیایی د

توستط رژیم بعثی عراق به وقوع پیوستت. هنوز پیامدهای انستانی زیستت محیطی   1366

های ستمی تهدید جدی برای منطقه به شتمار می آید و عوارض  ناشتی ازکاربرد این ستالم

صتتدمات مزمن ناشتتی از به کارگیری ستتالم های ممنوعه شتتیمیایی و ستتمی در منطقه  

از نظر عملیتاتی تحتت پوشتتتش قرارگتاه    ،علتت شتتترایط ختاصوجود دارد. منطقته هم بته  

عملیاتی شتهید بروجردی استتان بود، فقط تأمین محورهای مواصتالتی مهاباد به ستردشتت  

و پیرانشتهر به ستردشتت و ستردشتت به بانه و داخل شتهر نیز با محدویت زمانی خاص و 

می بته عهتده  پتاستتتگتاه انتظتا5کالنتری و    2پتایگتاه و    60و    گروهتان عملیتاتی  6حتدود  

 فرماندهی انتظامی شهرستان سردشت بود. 

( امیر حق جو فرماندهی محترم وقت انتظامی استتان  1377در چنین وضتعیتی )ستال  

مستتئوالنه و پدرانه این حقیر را به عنوان فرمانده انتظامی و   ،پس از طی مراحل توجیهی

جدید با توکل به  مرزبان درجه یک شتهرستتان ستردشتت معرفی نمودند. با آغاز مأموریت

ختدای منتان ضتتتمن حفظ متأموریتت هتای عملیتاتی کلیته وهتایف انتظتامی و مرزی منطقته  

به انتظامی شتتهرستتتان واگذار شتتد و با رهنمودهای دلستتوزانه امیر حق جو   ،ستتردشتتت

فرماندهی محترم انتظامی استتتان و همکاری و همدلی مستتئولین محلی به ویژه اعضتتا   

و حمایت های امام جمعه محترم شتتهرستتتان این   محترم شتتورای تأمین شتتهرستتتان

 مأموریت مهم و خطیر به نحو مطلوب انجام گرفت. 

با توجه به واگذاری مأموریت ها و وهایف ذاتی نیروی انتظامی در شتهرستتان مرزی   

به منظور  و   برنامه ریزی و ستازماندهی بر استاس ستاختار ستازمانی    ،حادثه خیز ستردشتت

یی واحتدهتای مرزی و احیتا  یگتان هتای نیروی انتظتامی حوزه اولویتت کتاری در جتانمتا
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استتحفاهی ضتروری بود. با به کارگیری نیروهای آموزش دیده و توجیه مستئولین واحدها  

 و پرسنل دلسوز و آمادگی عملیاتی مأموریت های مربوط با رویکرد انتظامی آغاز گردید.

جایگزین واحدهای عملیاتی    ،ستاماندهی کالنتری ها و پاستگاه های انتظامی ستازمانی

 غیر سازمانی:

با توجه به وهایف و تعیین محدوده حوزه  2و1 های  کالنتری اضتتافه شتتدن تعداد    

 برده پهن-بیوران-نالس-همران-ربط  -تعداد پنج پاسگاه انتظامی و  استحفاهی مأموریتی

بتا    تیتت ودولته  -بیتوش  -قلعته رش  -بیوران )دوپتازا(-ورده-مرزی  پتاستتتگتاه    6وتعتداد 

احدا   و به منظور کنترل مرزی تحویل   و مرزبانی استتتان ،  نظارت و عملیات مهندستتی

با حضتور امیر حق جو فرماندهی محترم انتظامی استتان یکی پس از دیگری بعد از    شتد. 

پتاستتتگتاه هتا بتا تجهیزات کتامتل نظتامی و انتظتامی و   ،هتا جنتگ و بی ثبتاتی در مرزهتاستتتال

 .نیروی انسانی افتتام گردید
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 فرماندهی ناحیه انتظامی استان خوزستان فصل هفتم: دوران 
 

پس از مخالفت چندین ماهه نماینده ولی فقیه در استتتتان آذربایجان غربی و امام جمعه  

محترم ارومیته و آیتت الل قریشتتتی نمتاینتده محترم مجلس خبرگتان رهبری بتا انتقتال  

امیری   مراستم تودیع و معارفه با حضتور ستردار در نهایتاینجانب به استتان خوزستتان،  

احمد گراوند به ستمت فرماندهی انتظامی آذربایجان    2جانشتین وقت ناجا برگزار و سترتیپ

غربی منصتوب و از تالش و زحمات صتادقانه و شتبانه روزی فرماندهی قبلی استتان تقدیر  

در ستتتتاد  1380به عمل آمد. مراستتتم معارفه و تودیع دیگری هم در اواخر شتتتهریورماه 

ابراری،   2خوزستتتان برگزارشتتد. ضتتمن تودیع ستتردارستترتیپ  فرماندهی انتظامی استتتان

غالمحستین حق جو به ستمت فرماندهی جدید انتظامی استتان خوزستتان معرفی    2سترتیپ

 شد.  

 مراسم معارفه در هوای گرم

بعد از اجرای مراستم صتبحگاه و به هنگام سخنرانی سردار امیری جانشین محترم ناجا، با  

توجه به گرمای شتدید خوزستتان، به نیروهای مستتقر در میدان دستتور داده شتد که در  

گزارش   و  جانشتین  ستردار ستخنرانی  از  نمایند. پس  استتماع  را  ستخنرانی  حالت نشتستته

ناحیه و ستخنرانی کوتاه مستئولین ذیربط استتانی ، موقعی  مختصتری توستط فرمانده قبلی  

که از طریق مجری برنامه، ستتتخنرانی فرمانده جدید انتظامی خوزستتتتان اعالم شتتتد به 

مح  شتروع به صتحبت و بدون هیچ گونه دستتور خاصتی کلیه نیروهای حاضتر در میدان  

در واحتدهتای   بتاره از زمین برختاستتتتته وبته حتالتت خبر دار و آرایش ختاص نظتامی بته یتک 

ستتازمانی خود استتتقراریافتند که این موضتتوع برای مدعوین، فوق العاده جذاب و جالب  

توجه بود. این امر ناشی از شناخت قبلی نیروها و اطالعاتی که در خصوص نظم و انضباط  

فرمانده جدید انتظامی استتتان از واحدهای قبلی دریافت کرده بودند، حاصتتل شتتد. و تا  

 دیع و معارفه این آرایش نظامی توعم با نظم و انضباط حاکم بود .پایان مراسم تو
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 اولین زیارت کربالی معلی در اولین روز خدمت  

در ماه های پایانی مستتتئولیت فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی به تعدادی از اعضتتتا   

ی شتورای تأمین استتان و از جمله فرماندهی انتظامی استتان ستفر تشتویقی زیارتی کربال

معلی اعطا  شتتده بود. مقدمات ستتفر فراهم و تاریخ اعزام کاروان به عراق با تاریخ معارفه  

در ستمت فرماندهی انتظامی استتان خوزستتان، همزمان شتده بود. به همین دلیل بعد از  

مراستم معارفه در استتان خوزستتان، با هماهنگی ستردار فرماندهی محترم ناجا به همراه 

ده از اهواز به سمت قصر شیرین حرکت و همزمان کاروانی که ما در  همستر، فرزندان و وال

آن قرار داشتتیم از ارومیه حرکت نمود ستاعت نه شتب در قصتر شتیرین به کاروان ملحق و 

پس از توقف شتبانه در قصترشتیرین، صتبح روز بعد وارد خاک عراق شتدیم. پس از یک  

، نجف، کاهمین و ستتامرا  به هفته حضتتور در کشتتور عراق و زیارت عتبات عالیات کربال

کشتور ایران مراجعت نمودیم. ستفری سترشتار از معنویت، صتفا و عشتق به ائمه اطهار )ع(.  

این سفر زیارتی عتبات عالیات عراق، در زمان حاکمیت حزب بعث عراق و حکومت صدام  

حسین بود . از نکات عجب و فراموش نشدنی این زیارت شمار اندک زائرین در حرم های  

ائمته اطهتار ) ع (  هرکربال ، نجف اشتتترف ، کاهمین و ستتتامرا   بود .حرم های نورانی مط

خادم درحرم حضور داشتند اجازه زیارت و بوسیدن    که به عنوان مورینیکامال خلوت و مأ

 حرم مطهر را به زائرین نمی دادند.

 بحران سرقت های مسلحانه

کتاهمین، و ستتتامرا  ( بتا کتاروان    پس ازتوفیق زیتارت عتبتات عتالیتات عراق) نجف، کربال،

ارومیه وارد قصتر شتیرین شتده و پس از خداحافظی از برادران همراه که تعدادی از آنان 

اعضتا  شتورای تأمین استتان آذربایجان غربی بودند به ستمت خوزستتان حرکت نمودیم.  

ستتردار صتتخراوی جانشتتین فرماندهی انتظامی استتتان به همراه تعدادی از معاونین در  

انتدیمشتتتک حضتتتور یتافتته و بتا استتتتقبتال گرم همکتاران وارد    –وی پلیس راه اهواز  جل

دیدار با همکاران و   ،مهمانستترای فرماندهی انتظامی استتتان شتتده و طبق رستتم معمول

آشتنایان انجام گرفت. درهمان ستاعات اولیه حضتور در مهمانسترا، اطالع حاصتل شتد که  

فقره سترقت مستلحانه از بانک های مختلف استتان    هفت هرف چند روز گذشتته بیش از

صتورت گرفته و تاکنون ردپائی از ستارقین بدستت نیامده و جو بستیار نامناستب و ستنگین  
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امنیتی در اهواز ایجاد شتده استت. به نحوی که تعداد زیادی از بانک ها از بازنمودن شتعبه  

ملته مستتتلحتانه ستتتارقین  بانکی به دلیتل وجود ناامنی خودداری نموده اند ) در جریان ح

نیز بر اثر تیراندازی مجروم شتده بودند واین ناامنی ها و   تعداد چند نفر از کارمندان بانک 

ستترقت های مستتلحانه مقارن با شتتروع مستتئولیت اینجانب به عنوان فرماندهی انتظامی  

استتان خوزستتان صتورت گرفته بود(. برای خاتمه دادن به وضتعیت به وجود آمده دستتور  

ه بتاش بته کلیته معتاونتت هتای ذیربط، یگتان ویژه پتاستتتداران و حتی قرارگتاه و ستتتتتاد  آمتاد

فرماندهی ابال  شتد. برای کلیه بانک ها تا اطالع ثانوی مأمور مستلح آموزش دیده گمارده  

و تأکید شتد به مح  مشتاهده فرد یا افراد مستلح با استتفاده از قانون به کارگیری ستالم 

نی بایستتتتی اقدام به تیراندازی نمتایند. در اولین فرصتتتت با بدون هیچ گونه ترس و نگرا

نشتریه های محلی استتان که از فراوانی هم برخوردار هستتند، مصتاحبه و تأکید شتد که به 

شتهروندان عزیز استتانی و به خصتوص مردم خوب و قدرشتناس اهواز قول داده می شتود 

گام که استتقرار امنیت بود با   که جلوی هرگونه نا امنی و شترارت گرفته خواهد شتد. اولین

فضتتل الهی، به خوبی و با موفقیت انجام شتتد. از روز بعد ستترقت و ناامنی در بانک های  

در    به طور موقت  که محل استتقرارفرماندهی استتان و اهواز صتورت نگرفت. با توجه به این

ه ب صتتحیح دستتتورات را پیگیری می نمودم.شتتبانه روز اجرای  ،مهمانستترای ناحیه بود

معاونت آگاهی استتان خوزستتان دستتور داده شتد با همه توان و با استتفاده از تجربه و 

اطالعات مردمی بایستتی در کوتاه ترین زمان ممکن نستبت به شتناستایی و دستتگیری  

ستارقین قبلی نیز اقدام شتود. به فاصتله سته روز پس ازصتدور دستتور، ستاعت چهار صتبح  

ندهی انتظامی استتان ) جناب سترهنگ قنبری( و توستط فرماندهی حفاهت اطالعات فرما

ستارق در استتان های هم    استتان در مهمانسترا اطالع داده شتد که چند نفر  معاونت آگاهی

خوزستتان    جوار توستط مأمورین آگاهی دستتگیر و مشتکوک به سترقت از بانک های استتان

 می باشند.

ت، در جریتان  بالفتاصتتتلته بته محتل آگتاهی فرمتانتدهی انتظتامی شتتتهرستتتتتان اهوازحرکت 

های اهواز اعتراف نمودند. در   بازجویی ستارقین نظارت و نهایت به سترقت مستلحانه بانک 

ادامه تعقیب موضتوع و اقدام ضتربتی، ستارقین مستلح بانک های دیگر اهواز درکوتاهترین  

زمان ممکن دستتگیرشتدند. در اولین مصتاحبه با صتداو ستیمای استتان، موضتوع دستتگیری  

بانک اعالم و به مردم شتهید پرور استتان وعده داده شتد که با فضتل و   کلیه ستارقین مستلح



 158 خوزستان  استان انتظامی ناحیه فرماندهی دوران: هفتم فصل 

امنیتت مطلوب و مورد    عنتایتت الهی وبهره گیری از کلیته توان موجود و تجربته ختدمتی،

انتظار در ستتطح استتتان فراهم خواهد شتتد. به ستتارقین و افراد متخلف اتمام حجت و 

خالف   زه ناامنی، ستترقت و اقداماولتیماتوم داده شتتد که در ستتطح استتتان به احدی اجا

نیروی انتظامی در مواجهه با ستتارق مستتلح به حکم   قانون داده نخواهد شتتد. مأمورین

قانون، مجاز به کارگیری و استفاده از سالم سازمانی خود بوده و یقینا  جز دستگیری و یا  

ب و مر  نتیجه دیگری عاید آنان نخواهد شتتد. به هرحال جو و فضتتای التهاب و اضتتطرا

بحران نا امنی تا حدودی تبدیل به احستاس امنیت و فضتای مستاعد امنیتی شتد. در نماز  

 جزایری جمعه با هماهنگی با امام جمعه محترم اهواز و نماینده ولی فقیه استتان آیت الل

، کلیه ستارقین مستلح دستتگیرشتده بانک ها در داخل دو دستگاه کامیون که اطراف آن به 

در جلوی جایگاه نماز جمعه مستتقرشتدند.    ،حالت قفس داشتتصتورت فنس محصتور و 

درخطبته هتا توستتتط خطیتب محترم جمعته از تالش و اقتدام و تتدبیر بته موقع و ستتتریع  

فرماندهی انتظامی استتان و همکاران ستخت کوش وی در امر دستتگیری ستارقین مستلح  

نمتازگزاران    بته  بتانتک هتا و ایجتاد امنیتت مطلوب در حوزه استتتتحفتاهی قتدر دانی نموده و

اعالم شتتد که پس از خاتمه نماز جمعه می توانند ستتارقین مستتلح بانک ها را در درون  

قفس مشتتاهده و مالحظه کنند. شتتور و هیجان زائدالوصتتف و عجیبی ایجاد شتتده بود. 

نمازگزاران با شتعار الل اکبر و تکبیرگویان اطراف خودروهای حامل ستارقین مستلح گرد  

 و حقارت سارقین مسلح و شرور بودند.و نظاره گر ذلت    آمده

به خاطر دارم که مدیرکل اطالعات استتان با مشتاهده ستارقین مستلح دستتگیرشتده  

قبل از دستتگیری این ستارقین گمان می شتد که ستارقین    محبوس درقفس ، عنوان نمود

افرادی عجیب و غول پیکرهستتتند ولی حاال چقدر حقیر و ذلیل در داخل قفس محبوس  

موجی از شتادی و شتعف و غرور و حستن اعتماد به نیروهای   ،این عمل و ابتکارشتده اند. 

مخل  انتظتامی در بین مردم ایجتاد کرد و بتدین نحو اولین گتام مهم و مثبتت در تتأمین 

امنیت پایدار استتان خوزستتان برداشتته شتد. عالوه بر رضتایتمندی مستئولین ذیربط مرکز 

تان خوزستتان ایجاد شتد. با پیگیری جدی و و استتان، احستاس امنیت خوبی در ستطح است 

اقدام قابل تحستین دادگستتری کل استتان ، برای تعدادی از ستارقین مستلح که اقدام به 

تیر اندازی به کارمندان بانک و مراجعین نموده بودند، حکم اعدام صتتتادر و این حکم در  

 مأل عام اجرا شد.
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 حمله امریکا به عراق 

بته ختاک   28/12/1381حملته زمینی و هوایی امریکتا و متحتدان وی و اعضتتتای نتاتو در   

رژیم بعتث   در نهتایتتعراق موجتب شتتتد کته رژیم عراق کمتر از دو متاه مقتاومتت نموده و  

) مرز رودخانه ای  خوزستتتان از طریق  صتتدام ستتقوط کند. با توجه به همجواری استتتان

هلی کوپترها    ه( با کشتور عراق، پرواز مداموشتلمچ  اروند رود و مرزهای خشتکی ستوستنگرد

و هواپیماهای جنگی آمریکا و متحدانش و بمباران بنادر وزیرستتاخت های کشتتور عراق  

این  یت ملی در عراق، امنیت داخلی  کامال  مشتهود بود. با ستقوط رژیم صتدام و نبود حاکم

ازان امریکایی  توستط نیروهای متجاوز اشتغالگر تأمین شتد. در مرزهای خشتکی سترب  کشتور،

و انگلیستتی و فرامنطقه ای و در اروند رود نیز قایق های عراقی با ستترنشتتینی ستتربازان  

انگلیستتی و امریکایی اقدام به گشتتتزنی دریایی می نمودند. با وضتتعیت به وجود آمده و 

تخلیه اغلب پاستتتگاه های مرزی عراق و حتی تخریب پاستتتگاه ها و غارت اموال و حتی  

هن آالت پاستگاه ها و به ویژه دستترستی افراد محلی و مرز نشتین عراقی  درب و پنجره و آ

به انواع سالم انفرادی، تأمین امنیت میهن عزیز و استان خوزستان از اهمیت و حساسیت  

خاصتی برخوردار شتده بود. وجود فقر و فالکت در روستتاهای مرزی عراق موجب شتده بود 

ای عراقی، حتی با آذوقه و مواد خوراکی با مرز که انواع ستالم های به یغما رفته پاستگاه ه

نشتتینان همجوار ایران تعوی  و به صتتورت قاچاق مبادله استتلحه با غذا صتتورت گیرد. با 

توجه به اطالع دقیق و جامعی که شتتخصتتا  از استتتان خوزستتتان و به ویژه جزیره آبادان،  

تحمیلی در  ستتاحل اروند رود و بخش های مختلف شتتهرستتتان آبادان در دوران جنگ  

ستمت فرماندهی هنگ عملیاتی آبادان داشتتم ، با اتخاذ تدابیر خاص و آمادگی واحدهای  

تتابعته مرزبتانی و دریتابتانی امنیتت مطلوب در مرزهتای هم جواربتا کشتتتور عراق برقرار و از  

ورود ستتالم غیر مجاز به داخل استتتان جلوگیری شتتد. به نحوی که عملکرد فرماندهی  

 فعات در شورای تأمین استان مورد تقدیر و تحسین قرار گرفت.انتظامی استان به د

 



 160 خوزستان  استان انتظامی ناحیه فرماندهی دوران: هفتم فصل 

 مرکز عبادت خالق و خدمت به مخلوق  

ابتکار خالقانه و شتتایستتته و موثری که به فضتتل الهی در دوران مستتئولیت فرماندهی  

انتظامی استتان خوزستتان صتورت گرفت، برقراری ارتباط مردمی آن هم در مستجد بود. به 

باط مستقیم، استماع و پاسخگویی به سئواالت و درخواست های مردم  منظور برقراری ارت

و نمازگزاران، تصتمیم گرفته شتد از مستجد به عنوان بهترین، با صتفاترین، معنوی ترین و 

 نورانی ترین محل برای این امر مهم استفاده شود.

ضتتمن هماهنگی با امام جماعت مستتاجد و اطالع رستتانی از طریق صتتدا و ستتیمای   

ن و معتاونت اجتمتاعی فرماندهی، طی برنامه تنظیمی هر هفتته در یک مستتتجتد از  استتتتتا

مرکز استتان، به اتفاق معاونت ها و رئوستای پلیس های تخصتصتی حاضتر و ضتمن شترکت  

در نماز مغرب و عشتا  و پس از خاتمه نماز جماعت، به اتفاق معاونین و مدیران مستئول  

زاران و شتترکت کنندگان در مراستتم،  در محل پیش بینی شتتده حضتتور یافته و نماز گ

ستئواالت و درخواستت های خود را مطرم، که بالفاصتله توستط معاون و یا مدیران ذیربط  

در صتورت پیگیری فرد متقاضتی و درخواستت کننده ستئوال  پاستخ الزم داده می شتد.

جهت حضتتور در محل مربوط، هماهنگی انجام و در کمترین زمان ممکن به درخواستتت  

 و مشکل حل و فصل می شد.  وی رسیدگی

نتیجه چنین جلستاتی، برقراری ارتباط مستتقیم، رو دررو و بدون واستطه مستئولین با  

مردم و متقاضتتیان بود که بدون هر گونه مانع و رادعی و بدون ترس و دلهره و اضتتطراب  

در فضتای نورانی و معنوی مستجد حاصتل می شتد. تاثیر این ارتباط مستتقیم و مردمی  

  رماندهی انتظامی استان خوزستان به حدی بود که مساجد محله های مختلف مسئولین ف 

  دیگر ستبقت می گرفتند. ضتمن  ایجاد در برقراری این ارتباط پیش قدم بوده و از مستاجد  

ت، صتمیمیت، رفاقت و معنویت بین ارتباط مستتقیم مردمی جوّی سترشتار از رعفت، محب

نتیجته این ارتبتاط مردمی، ایجتاد فضتتتای  منین و متأمورین برقرار و مهمتر این کته  مل

منین و نمازگزاران در افزایش اطالعات و ذیری و استتتفاده از توان بالقوه ملمستتئولیت پ

 ایجاد ارتباط موثر بین مردم و مسئولین اطالعاتی ناجا بود.
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 هلل اعملیاتی با نام ثار

 اجرای  خوزستتتان  استتتان  فرماندهی انتظامی  دوران  ماندنی  به یاد و  جالب  های خاطره  از

 و  فرهنگی  های  ناهنجاری بروز علت به  که بود اهواز  ستتتاندرشتتهر  للاثار  نام به  عملیاتی

  فشرده  تکثیر و فروش نوارهای  مهم مراکز  در  مبتذل  های  CD  فروش و  تکثیر و  اجتماعی

 ، به خوزستتان  استتان  دادگستتری کل  هماهنگی با ،ها در شتهرستتان اهواز  دکه بعضتی و

بته   اعتمتاد،  مورد  متأمورین  از  تعتدادی  بتا  کته  شتتتد  داده  متأموریتت  اهواز  انتظتامی  فرمتانتدهی

 بتا  بودن  مغتایر  صتتتورت  ، در  بتازنگری  ضتتتمن  و  نموده  نوار  خریتد  بته  اقتدام  خریتدار  عنوان

  ماه   یک   از بیش  ابالغی مأموریت  صتورت جلسته تنظیم نمایند. قوانین، و  اخالقی  شتئونات

 به  اقدام  که مرکزی 120 از بیش.  شد مقرر  قضایی مرجع  حکم با در نهایت و  کشید طول

 و  مقتدمتات.  گیرنتد  قرار  متأمورین  دقیق  بتازرستتتی  مورد  ،انتد  نموده  مجتاز  غیر  نوار  فروش

 واحتدهتای  از  الزم  نیروی  گرفتت.  انجتام  گستتتترده  و  مهم  عملیتات  یتک  برای  الزم  تهمیتدات

  تیم  120 و احضتتتار  استتتتان  مرکز به  خاص مأموریت  یک  اجرای بعنوان  و  استتتتان تابعه

  ستاعت   یک . شتدند  عملیات  اجرای آماده  خودرو  یک دستتگاه  با  حداقل  تیم هر  و  عملیاتی

 با  که  درمراستمی شتدند.  آشتنا مأموریت چگونگی به ها سترگروه  عملیات،  شتروع  از  قبل

 و  ستیاستی  عقیدتی  مستئولین  انقالب و  دادستتان  استتان،  دادگستتری  کل  ریاستت حضتور

 به طور  عملیات اجرای  دستتتور  شتتد، برگزار  استتتان  اطالعات فرماندهی انتظامی  حفاهت

به  .شتد  صتادر  گرفتند  می  قرار  بازرستی مورد  بایستتی  که مراکزی و  نقاط  کلیه  در  همزمان

مأمورین اجرای عملیات دستتتور داده شتتد برابر قانون به کار گیری ستتالم در مواقع نیاز،  

  کل   رئیس توستتط  الزم توصتتیه مجاز به استتتفاده از ستتالم ستتازمانی خود خواهند بود.

با   وسیع  بسیار و  حساس  عملیات  نهایت  نیز در این رابطه انجام شد. در  استان  دادگستری

 هرف  تیم،  یک   توستط محل هر  همزمان  بازرستی با و اهواز  ستتانشتهر  ستطح  رمز ثارالل در

  عمل   های  تیم  توستط  شتده  ضتبط  مجاز  غیر نوارهای  و  وستایل  کلیه و  انجام  ستاعت  یک 

 به  آوری شتد.  جمع بود  شتده  تعیین  قضتایی  مقامات  توستط  که  خاص  محل  یک   در  کننده

  روز  12  ستتاعت از  الزم  قضتتایی  اقدامات  حاضتتر، محل  در  بازپرس و  قاضتتی  کافی  تعداد

متخلف   واحد  پنجاه  پلمپ  دستتور  درنهایت  و شتد    انجام روز  همان 24  ستاعت  تا  عملیات

نصتب    محل  در  واحدها  پلمپ و  تعطیلی  پالکارد  ،مداد  با اولیه  ستاعت  همان  در  که  صتادر

  عملیات   در آغازین ستاعات روز بعد با نتیجه داران اهواز  مغازه و  کستبه و شتهر  اهالی شتد.
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  عملیات  اجرای.  شتدند مواجه  استتان  قضتایی و  انتظامی مأمورین  قاطعیت  و  عمل  سترعت و

  های   رستانه  در  حتی و  کشتور  استتان،  ستطح  در تصتوری  قابل  غیر و  وستیع  ثارالل بازتاب

فقیه در    محترم ولی  نماینده و  جمعه  امام  استتتان،  جمعه  نماز  اولین  در.  داشتتت  خارجی

 زمره  و ردیف  در را آن  و  داد  قرار  خاص  تحستین و  تمجید مورد  را  للاثار  عملیات  استتان،

 بر  معظم شتهدا خانواده  و الل  حزب طرف از  زیادی  طومارهای.  نامید  والفجر  های  عملیات

  مصتاحبه   در  شتهید،  سته  مادر  شتد. نصتب  انتظامی نیروی با  مرتبط  اماکن  و شتهر  دیوارهای

  می   خجالت بروم  شتهیدم  قبورفرزندان ستر بر  این که  قبال  از من  که بود  گفته  ها  رستانه با

  که   گویم  می  آن ها به و  روم  می  شتهیدم  فرزند سته مزار ستر بر  افتخار  با  حاال  ولی  کشتیدم

 اجرای  از مجلس  وقت  نمایندگان  از بعضتی دیگر طرف  از.  دارد ادامه  ستایر شتهدا و  شتما  راه

  نیروی انتظامی   فرماندهی محترم به  را خود  مندی  گله  و  شتکایت نبودند،  راضتی  عملیات

  درشتهر   که  همایشتی  در  نیروی انتظامی  ستردار فرماندهی  کردند.  منتقل(  ستردارقالیباف)

  فشتارهایی  %90از  بیش  که  شتد  مدعی من،  با حضتوری  مالقات  یک   در  شتد برگزار  مشتهد

 استت  عملیاتی با  رابطه  در و  خوزستتان  استتان از  فقط  شتود  می  وارد نیرو  فرماندهی به  که

  های   رده  کلیه  ستطح  در استفند ماه همان ستال در  که  همایشتی  در ای   داده  شتما انجام  که

 و  اطالعات  حفاهت  مستتئولین و(  ها  شتتهرستتتان و  استتتان  فرماندهان)    ناجا  فرماندهان

  مواضتع   مراستم،  ستخنرانان  شتد،  برگزار ناجا  کوثر  ستالن  در  ها  رده این  ستیاستی  عقیدتی

هاشتمی    الل آیت  قضتائیه قوه  وقت  محترم  ریاستت کردند.  اتخاذ هم  با  معارض و  متفاوت

  ستطح   در خود نوع  در را  خوزستتان  استتان  للاثار  ، عملیات  صتبح  ستخنرانی  در  شتاهرودی

 برای و دانست ها  استان  فرماندهان سایر  برای الگو  و نمونه را آن  و  ارزیابی نظیر بی  کشور

علیرغم   نمود. درخواستت  مناستب خوزستتان تشتویق  استتان  انتظامی  مستئولین  و  فرماندهان

 وقتی برای وزیر محترم کشتور پیش بینی نشتده بود. وزیر  ،همایش  این این که در برنامه

  ثارلل   عملیات بعدازههر همایش حاضر و در جلسه الری موسوی  کشور آقای وقت  محترم

 با  شتدید برخورد خواهان بردو ستلال  زیر  را آن  شتدت به و  داده  قرار  نقد  مورد را  خوزستتان

اهواز   شتتهرستتتان  انتظامی  فرماندهی عزل  و تعوی  با  در نهایت .شتتد  ذیربط  مستتئولین

ثارالل    عملیات  های  لرزه  پس و  تبعات  موضتوع نوروزیان ( هاهرا   ابراهیم  محمد  )سترهنگ 

که رستتانه های مزدور خارجی هم در تبلیغاتی وستتیع از  مضتتافا  این  .یافت  خاتمه و  پایان

عملیات بهره برداری ستیاستی نموده و با ترفندهای استتکباری، عملیات برخورد با مظاهر  
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ل بردند. تا جایی که هدف عملیات را برخورد که ازوهایف ذاتی ناجا بود زیر ستوارا    فستاد

براورد هایی که انجام گرفت عملیات  با قومیت ها مطرم و القا  می کردند. در تحلیل ها و 

ثارالل یکی از موفقترین اقداماتی بود که در دوران چهار ستاله فرماندهی انتظامی اینجانب  

 در استان خوزستان اجرا شد .

 ملوانان انگلیسی  دستگیری 

با توجه به حضتور مأمورین انگلیستی در گشتت شتناوری اروند رود، و الزام قانونی مبنی بر 

اوز متأمورین گشتتتت ایران و عراق در آب هتای کشتتتور طرف مقتابتل ، بتا توجته بته عتدم تجت 

مأمورین گشتتت دریابانی فرماندهی انتظامی استتتان    ،کشتتور عراق  در  وضتتعیت جنگی

خوزستتتتتان در دهتانته خلیج فتارس، قتایق گشتتتت عراقی را درآب هتای ستتترزمینی ایران 

ینان قایق خواستته می شتود  ف وستیله شتناور عراقی از سترنشت یمشتاهده می کنند. ضتمن توق 

جهت بررستی موضتوع به ستاحل ایران عزیمت نمایند. سترنشتینان قایق که تعداد پنج نفر 

نظامی تبعه انگلیس بودند از اجرای دستتور سترپیچی و قصتد استتفاده از ستالم را داشتته  

که در کمترین زمان ممکن با حضتتور مأمورین ایرانی به داخل قایق عراقی و خلع ستتالم 

یان انگلیس، قایق عراقی و ستترنشتتینان انگلیستتی و ستتالم و تجهیزات به یکی از  نظام

نهرهای منشتعب اروندرود انتقال می یابند. به مح  اطالع از موضتوع با توجه به اهمیت  

آن بالفاصتتله به ستتمت آبادان حرکت و به اتفاق فرمانده دریابانی استتتان به محل توقیف  

یس عتازم شتتتدیم بته مح  ورود بته محتل مورد نظر شتتتنتاور عراقی و نظتامیتان تبعته انگل

مشتاهده شتد که قایق شتناور مجهز عراقی با پنج نفرسترنشتین تبعه انگلیستی با ستالم 

الیف چیکتت و امکتانتات کتافی در داختل یکی از نهرهتای   GPSستتتازمتانی، مهمتات، رادار و  

فرامنطقه  منشعب از اروند رود توقیف شده اند. ضمن انعکاس گزارش دستگیری مأمورین  

ای به مرکز و مبادی ذیربط، شتخصتا  به بازجویی نظامیان انگلیستی پرداختم. با تفهیم این 

که آنان به آب های سترزمینی ایران تجاوز نموده و برابر مقررات بین المللی به اتهام تردد  

غیرمجاز و تجاوز به آب های ستترزمینی ایران محاکمه و مجازات خواهند شتتد. نظامیان  

ده انگلیستتی فوق العاده مرعوب و مضتتطرب و علیرغم برخورداری از وستتایل  دستتتگیرشتت 

وارد آب های    یمدرن موقعیت شتتتناستتتی دریایی مدعی بودند که راه را گم و اشتتتتباه
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سترزمینی ایران شتده اند. فلذا به شتدت نادم و ضتمن عذرخواهی از اقدام صتورت گرفته،  

 خواهان کمک و مساعدت شدند.

ازبازجویی و تکمیل پرونده و ضتتبط چندین قبضتته ستتالم، با مهمات مربوطه و  بعد 

نظامیان دستتگیرشتده انگلیستی جهت اخذ تصتمیم نهایی به   ،تجهیزات مدرن دریانوردی

و   پس از چندین روز بازداشتتتی ملوانان انگلیستتی در نهایتمرکز اعزام و تحویل شتتدند. 

انگلیستتی با  ظامیان دستتتگیر شتتدهعذرخواهی مستتئولین ستتیاستتی و نظامی انگلیس، ن

باحفظ حرمت به کشتتور   استتتفاده از رعفت استتالمی توستتط مستتئولین ستتیاستتی نظام و

 انگلستان تحویل شدند.

 آشوب در شهرستان ایذه  

مجلس شتتورای استتالمی در حوزه   دور هفتم  با توجه به اهمیت برقراری امنیت انتخابات

در ستطح استتان پهناور خوزستتان ضتمن ابال    ،های اخذ رعی و مستئولیت نیروی انتظامی

آمتاده بتاش بته کلیته واحتدهتای انتظتامی، مرزی و دریتابتانی استتتتتان، فرمتانتدهتان انتظتامی  

  شتهرستتان ها به ستتاد فرماندهی احضتار، توجیه کامل انجام و دستتورات امنیتی الزم صادر 

شتد. هرکدام از معاونین به عنوان پشتتیبان فرماندهان انتظامی شتهرستتان ها تعیین و به 

 تعداد مورد نیاز، نیروی کمکی در اختیار فرماندهان انتظامی شهرستان ها قرار داده شد.

ستتاد تأمین امنیت انتخابات در مرکز فرماندهی انتظامی استتان تشتکیل و مقرر شتد از  

هر پنج دقیقه یک بار وضتعیت امنیت انتخابات واحدهای تابعه   ستاعت شتروع اخذ رعی ،

کنترل و ثبت شتتتود، یک فروند هلی کوپتر به منطقه انتظامی شتتتادگان و یک فروند به 

منطقه انتظامی دزفول مأمور تا درصتتورت نیاز واحدهای شتتمال و جنوب استتتان مورد  

 استفاده قرار گیرند.

دهای تابعه تا حدود ستاعت ده صتبح حاکی از  اخبار واصتله ازحوزه های اخذ رعی واح

وجود امنیتت کامل در کلیته حوزه ها بود. اعالم بعتدی منطقته انتظامی ایذه حکایت از بروز 

اعتراض جمعی از طرفداران یکی از کاندیداها و تجمع در جلوی دادگستری، فرمانداری و 

نتظامی ایذه، فرماندار که  دانشتتتگاه آزاد استتتالمی بود. برابر اعالم تلفنی فرمانده منطقه ا

ریاستت شتورای تأمین شتهرستتان را عهده دار استت و بایستتی در چنین وضتعیتی پاستخگو  
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باشتد در محل حضتور ندارد و هرلحظه به تعداد معترضتین و تجمع کنندگان افزوده می  

شتد. به ریاستت بازرستی فرماندهی انتظامی استتان )سترهنگ فوالدوند( که در شتادگان  

دستور داده شد با استفاده از یک فروند هلی کوپترمأمور در شادگان سریعا   حضور داشت، 

به شتهرستتان ایذه حرکت و ضتمن پشتتیبانی و کمک فرماندهی انتظامی شتهرستتان ایذه،  

 وضعیت راکنترل و نتیجه را گزارش نماید.

ایذه پرواز و به مح     ستتمت به  رئیس بازرستتی بالفاصتتله و با استتتفاده از هلی کوپتر

، ضتمن  نمود  ود و حضتور در محل درگیری، جمعیت معترض را بیش از حد تصتور اعالمور

درگیری با چوب و ستنگ مأمورین و مردم تقاضتا نمود که نیروی کمکی به منطقه اعزام  

شتود، ضتمن اعزام نیروی کمکی از واحدهای هم جوار و مرکز فرماندهی انتظامی استتان  

فرماندهی محترم قرارگاه جنوب هماهنگی و   بالفاصتتله با امیر ستترتیپ کیومر  حیدری

مقررشتتتد یتک فرونتد هلی کوپتر از قرارگتاه عملیتاتی جنوب، آمتاده پرواز بوده تتا بته مح  

صتورت گیرد. به اتفاق سته    به ستمت شتهر ستتان ایذه  ، پروازرمانده انتظامی استتان  حضتور ف 

نفر از افستران ستتاد به ستمت قرارگاه جنوب حرکت که در بین راه توستط فرمانده قرارگاه  

ضتمن عذرخواهی اعالم شتد که اجازه پرواز از طریق مرکز داده نشد و ایذه را منطقه پرواز  

 ودرو به سمت  ،با خ  ممنوع هلی کوپتر اعالم نموده اند. به ناچار با همان تعداد افسر همراه

ایذه حدود   -کیلومتری اهواز 180یذه حرکت نمودم . با توجه به فاصتتله  ن  ا  اشتتهرستتت

ستاعت پنج بعد از ههر وارد شتهرستتان ایذه شتدم. وضتعیت استفناکی بود، به د انشتگاه آزاد  

استتالمی شتتهرستتتان و تعداد زیادی از مغازه های خوار و بار فروشتتی شتتهرستتتان ایذه  

بود. جمعیت معترض پراکنده شتتده بود ولی اضتتطراب و وحشتتت خستتاراتی وارد شتتده  

زایدالوصتفی بین اهالی و ستاکنین شتهر ایجاد شتده بود. ضتمن بازدید اجمالی از وضتعیت  

شتهرستتان )شتهر ایذه، تاحدودی عشتایری و زندگی مردم از طریق کشتاورزی و دامداری  

فرماندهی انتظامی  انتظامی در دفتر  -تأمین می شتتود( دستتتور داده شتتد جلستته امنیتی

شتهرستتان تشتکیل شتود. با توجه به شتروع تاریکی هوا و تخریب تعدادی از مغازه های  

شتتتهر ایتذه و احتمتال وقوع غتارت و چپتاول اموال مغتازه داران مقرر شتتتد بتا استتتتفتاده از  

نیروهتای کمکی و اعزامی ، امنیتت شتتتهرستتتتتان ایتذه بته نحوی برقرار کته حتی یتک فقره  

 د.سرقت هم واقع نشو
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با هماهنگی هایی که انجام گرفت محل حضور کاندیدایی که موجب بروز ناامنی شده  

بود شتناستایی و بالفاصتله نستبت به دستتگیری وی اقدام و با استتفاده از بلندگوهای ستیار  

در داخل شتهرموضتوع دستتگیری وی به اطالع کلیه مردم رستید و به هواداران وی تذکر  

یا اقدام خشتونت آمیز، موجب برخورد شتدید مأمورین داده شتد که کوچکترین تجمع و  

انتظامی و مستئولیت شتدید آنان خواهد بود. تصتمیم گرفته شتد که کاندیدای دستگیرشده  

را در داخل وانت در ستطح شتهر چرخانده و وادار به اعتراف و اههار ندامت و پشتیمانی از  

ن مرکز هماهنگی اعالم  عملکرد خالف قانون ارتکابی شتتود. در تماس تلفنی با مستتئولی

ولی چند دقیقه بعد ابال  شتد که از این کار خودداری شتود. در تمام طول شتب، به فاصتله  

هر ستاعت یک بار جلسته ده دقیقه ای در دفتر فرماندهی انتظامی شتهرستتان تشتکیل و 

آخرین وضتتعیت امنیتی شتتهر و نحوه فعالیت گروه های ستتیاستتی و طرفداران کاندیداها  

د. در فاصتله بین جلستات در تمام طول شتب شتخصتا  از نقاط مختلف شتهر بررستی می شت 

بازدید و از آمادگی مطلوب واحدها و مأمورین اطمینان حاصل می شد. در جلسه متشکله  

اول وقتت اداری روز بعتد مجموع گزارشتتتات واصتتتلته، حتاکی از امنیتت کتامتل در ستتتطح  

ماهنگی تلفنی با استتتاندار  شتتهرستتتان ایذه بدون وقوع حتی یک فقره ستترقت بود. با ه

محترم استان خوزستان، فرماندار که به علت مریضی یکی از بستگان نزدیکش به اصفهان  

رفته بود بالفاصتله به حوزه مأموریتی خود مراجعه نمود. با توقف چند روزه در شتهرستتان 

ایتذه و حصتتتول اطمینتان از برقراری امنیتت مطلوب بتا افستتتران همراه بته مرکز استتتتتان  

 راجعت نمودم.م

 قتل مسلحانه در آخرین روز سال 

با عنایت و فضتل الهی و تدابیر اتخاذ شتده و اعمال مدیریت جهادی و به کارگیری ملثر و 

 1382مطلوب نیرو و امکانات در آخرین جلسته شتورای تأمین استتان خوزستتان در ستال  

ز ذیربط منعکس  پرونده سترقت مستلحانه در ستطح استتان خوزستتان ستفید اعالم و به مراک

 و توسط استاندار استان ) جناب مهندس معین ( تقدیر الزم به عمل آمد.

در طول دوران ستتی ستتال فرماندهی در استتتان های مختلف برای اولین بار تصتتمیم  

گرفته شتد که از یک هفته تعطیالت نوروزی به منظور سترکشی و دیدار اقوام و بستگان و 

اهنگی با ستتردار فرماندهی محترم ناجا، ستترهنگ  صتتله رحم استتتفاده نمایم . ضتتمن هم
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تعیین و به   ،مستئول امورات  ا عهده دار بود به عنوان  پاستدار میری که ستمت جانشتینی ر

که مصتادف با) روز پنجشتنبه آخرین جمعه ستال(  28/12/1382مرکز معرفی و درتاریخ  

ز طریق مرکز بود. پس از صتتترف نتاهتار بته اتفتاق ختانواده عتازم خروج از اهواز شتتتدیم. ا

تلفنی اطالع داده شتتد که در بانک صتتادرات شتتعبه زیتون ستترقت مستتلحانه    ،فرماندهی

 صورت گرفته و تعداد چهار نفر از کارکنان بانک نیز به قتل رسیده اند.

با این وضتعیت از رفتن به مرخصتی و استتفاده از تعطیالت نوروز منصترف و اعضتای  

ه  تلفنی دستور لغو مرخصی کارکنان و آماد  هم زدند. لزاما  مقدمات سفر را برخانواده هم ا

دستتور داده شتد. فرمانده انتظامی شتهرستتان اهواز،  باش به معاونت های ذیربط ابال  و

معاونت آگاهی استتان و شتهرستتان اهواز در محل وقوع جنایت حاضترشتوند. شتخصتا  هم  

از حضتتتور من،    بالفاصتتتله چند دقیقه پس  شتتتدم. دون درنگ عازم محل وقوع  حاد ثهب

به بررستی صتحنه جرم و   محل حاضتر می شتدند، حضتور یافتندومستئولینی که باید در  

کستب اطالعات و سترنخ های سترقت پرداخته شتد. اوضتاع استفناک، غیر منتظره، دلخراش  

و تقریبا  بی سابقه بود. جسد خون آلود کارکنان بانک در حالی که به هاهر مشغول صرف  

د در کنار همدیگر و جنازه رئیس بانک در محل دیگر در کف اتاق و ستاندویچ )ناهار( بودن

( و 1400غرقه به خون مشتاهده شتد. ضتمن این که جنایت عصتر روز پنجشتنبه )ستاعت  

مقارن با عصتر پنج شتنبه آخر ستال و تردّد حجم زیادی از مردم به ستمت بهشتت شتهدا  و 

ت این خبر در ستطح شتهرستتان  مراستم معمول فاتحه اهل قبور، به وقوع پیوستت . به سترع

برای نیروی انتظامی    82اهواز و حتی کشور پخش و به عنوان یک تراژدی روز پایان سال  

استتان خوزستتان رقم خورد. بررستی اجمالی اولیه موّید این بود که قاتل یا قاتلین نوعی  

  تل آشتنایی با کارکنان بانک داشتته که موفق به ورود در داخل شتعبه بانک و سترقت و ق 

شتده اند. به دلیل این که ستاعت وقوع حادثه ، مقارن با تعطیلی کار بانک بوده و کارکنان  

صترفا  برای حستابرستی ایام آخر ستال در بانک حضتور داشتته و ضتمن صترف ناهار مشتغول  

انجتام امورات اداری بتانتک بوده انتد. پوکته هتای بته جتا متانتده مویتد این بود کته از دو قبضتتته  

ه شتده و هن این که ستارقین مستلح دو نفر بوده را افزایش می داد. با ستالم کمری استتفاد

توجه به موقعیت بانک که اطراف آن ادارات دولتی و درآن ستتتاعت تعطیل و درب آن ها  

حادثه را دشتتوار می نمود. بررستتی    بستتته و فاقد منازل مستتکونی بود، بررستتی موضتتوع 

ر تیراندازی ستتارقین بانک به قتل  بر اث  نیز متأستتفانه تنها ستتاندویچ فروش جنب بانک 
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شتمالی و به ستمت خیابان    -رستیده بود. از ستاکنین کوچه ستمت غرب بانک که جنوبی

زیتون کارگری ادامه داشتتت ، در رابطه با شتتنیدن صتتدای تیراندازی، تردّد مشتتکوک،  

مشتتاهده افراد مظنون و غیره ستتلال لیکن اطالعاتی دریافت نشتتد. در ادامه بررستتی،  

ه ستاکنین یکی از منازل عنوان نمودند که حدود ستاعت دو بعدازههر از پنجره  خوشتبختان

مشتترف به خیابان، فردی را که با یک کیستته پالستتتیک مشتتکی رنگ به ستتمت خیابان  

اصتلی درحرکت بوده، مشتاهده کرده اند. با توجه به تعطیالت پایان ستال و احتمال عدم  

ی با ریاستت کل دادگستتری استتان  دستتیابی به مستئولین دادگستتری کل استتان تلفن

)آقای ستهراب بیگ( تماس حاصتل، معلوم شتد که در حال ستفر در راه کرمانشتاه استت. 

لیکن تلفنی دستتتور همکاری همه جانبه را به مستتئولین و همکاران قضتتائی خود ابال  

 نمود.

مستروقه از  وجوه  مقدار   ،با توجه به کشتته شتدن کلیه کارکنان بانک، در بررستی اولیه

بانک مشتخ  نبود. برای فریب ستارقین در اولین مصتاحبه ای که انجام دادم فقط به قتل  

مستلحانه در بانک اشتاره شتد و انگیزه قتل عواملی غیر از سترقت بانک مطرم و تاکید شتد  

که هیچ وجهی از بانک به سترقت نرفته استت. درحالی که برابر نظریه اولیه کارشتناستان  

تراول چک های بانک به سرقت رفته بود. به دلیل این که احتمال تبدیل   بانک تعدادی از

تراول چک ها در بانک های استتتان متصتتور بود بعد از پایان تعطیالت چند روزه نوروز و 

دستتور داده شتد در کلیه بانک های مرکز استتان و ستایر شتهر های    ،شتروع کار بانک ها

ر نظامی گمارده شتده و با اشتاره کارکنان و یا  استتان مأمور مستلح آموزش دیده با لباس غی

رئیس بتانتک کته توجیته کتامتل هم شتتتده بودنتد هر فرد مظنونی را دستتتتگیر کننتد. در  

فردی برای تبدیل تراول چک مراجعه که   ،در یکی از شتتعب بانک اهواز  5/1/1383تاریخ

ر و به علت  با اشتاره رئیس بانک توستط مأمور مستلح که از افستران زبده آگاهی بود دستتگی

 مظنونیت در آگاهی استان تحت بازجویی اولیه قرار می گیرد.

هن بیشتتر مأمورین  ستو   مورد  ،فرد دستتگیر شتده به علت دارا بودن ستابقه در آگاهی

آگاهی قرار می گیرد. در بازجویی های اولیه همه چیز را منکر می شتتتود. لیکن در ادامه  

مدعی می شتود که حاضتر استت  بانک معرفی وبازجویی افرادی را به عنوان ستارق مستلح  

 با مأمورین آگاهی در جهت شناسایی و معرفی سارق مسلح همکاری نماید.
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ستتعی قاتل  پس از چند روز بازجویی و با ابتکار و شتتگردهای خاص پلیستتی، علیرغم  

به جرم ارتکابی اعتراف می نماید. قاتل که در دوره ستتربازی    در نهایتبرفریب مأمورین، 

می قوی و آموزش خوب برخوردار گان ویژه پاستداران ناجا خدمت نموده، از بنیه جست در ی

دو قبضته ستالم   ،به علت مشتکالتی که با رئیس بانک داشتته به قصتد انتقام جویی بود.

کمری تهیه نموده که در صتورت گیر کردن یک قبضته استلحه، از استلحه دیگر استتفاده  

و پایان ستاعت اداری، به درب بانک مراجعه و   نماید و در فرصتت مناستب آخرین روزکاری

با توجه به ستابقه آشتنایی و دوستتی با رئیس بانک وی را مخاطب قرار داده و درخواستت  

بتدون هیچ گونته   و  بتا بی توجهی و غفلتت  رئیس بتانتک   بتاز نمودن درب بتانتک را می نمتایتد.

استتتات بوده بتا بته و قتاتتل کته جوان و تتابع احستتت   نموده  تتأمتل و تعمّق درب بتانتک را بتاز

ستاندویچ    نک و کارکنان را هدف قرار می دهد.کارگیری دو قبضته استلحه کمری، رئیس با

فروش جنب بانک نیز با صتدای تیراندازی به درب بانک نزدیک که با شتلیک گلوله ستارق  

 وی نیز هدف قرار گرفته و به قتل می رسد.

بود پس از اختذ اعتراف  بتا توجته بته عمق جنتایتت و رعتب و وحشتتتتی کته ایجتاد کرده  

در محل حضتور یافته و با استتفاده از خودروهای    ،ستارق به منظور بازستازی صتحنه جنایت

حضتور و   ، با معرفی ،مجهز به بلندگوی ستیار در خیابان های اطراف صتحنه بازستازی جرم

صتدای قاتل پخش شتد. مردم به طور مستتقیم و شتفاف در جریان چگونگی و انگیزه وقوع 

 دستگیری سارق مسلح قرار گرفتند. جنایت و

در جریان محاکمه ستارق بانک صتادرات، مستئولین قضتایی استتان مدعی بودند به علت  

ستترقت بانک استتتفاده شتتده و دو نوع پوکه در محل باقی    این که از دو قبضتته ستتالم در

مانده بنابراین ستارقین دو نفر بوده و نیروی انتظامی بایستتی نفر بعدی را دستتگیر کند. با 

اصترار صتریح متهم مبنی بر اینکه شتخصتا  دو قبضته استلحه در اختیار داشتته وهیچ فردی  

قبضته ستالم که توستط آن ها   در سترقت بانک با وی همکاری نداشتته استت و این که دو

مأمورین  در نهایتتیر اندازی شده بود در منزل متهم و با هدایت شخ  وی کشف شد .  

توستتط فرد دستتتگیر شتتده اطمینان حاصتتل    ،قضتتایی استتتان نیز به وقوع قتل و ستترقت

نمودند. با پیگیری قاطع مستئولین قضتایی استتان حکم اعدام در مورد وی صتادر و پس از  

 ست محترم قوه قضاییه حکم اعدام در محل وقوع قتل و در مال  عام اجرا شد.تنفیذ ریا
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 تمدید یک ساله  

به دلیل خاتمه یافتن دوره ستته ستتاله فرماندهی انتظامی استتتان خوزستتتان در مهرماه  

به مرکز احضتار   1383، از طریق دفتر ستردار فرماندهی محترم ناجا در شتهریور ماه  1383

اکره حضتوری با ستردار قالیباف فرماندهی محترم ناجا ضتمن  شتدم. در یک جلسته و مذ

تحستین و تقدیر از تالش های انجام شتده و به ویژه اعمال قاطعیت در برخورد با ستارقین  

مستلح و اخالل گران نظم و امنیت در استتان خوزستتان ، فرماندهی انتظامی استتان را یک  

الیتت و اعمتال قتاطعیتت و جتدیتت  ستتتال دیگر تمتدیتد نمودنتد. ضتتتمنتا  بر ادامته تالش و فعت 

مضتاعف در انجام وهیفه و مستئولیت فرماندهی انتظامی استتان، تأکید الزم به عمل آورد. 

پس از مراجعت به استتان، موضتوع تمدید دوره فرماندهی در جلسته شتور ستتادی معاونت 

ت با ها مطرم شتد. نظر و تدابیر ابالغی ستردار فرماندهی محترم ناجامبنی بر اعمال قاطعی

تأمین امنیت مطلوب استتان حستاس    عناصتر شترور و مستلح و اخالل گران نظم در راستتای

وهیفه حوزه   خوزستتان، ابال  و از همکاران خواستته شتد با تالش مضتاعف  و استتراتژیک 

 مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهند.

ن به منظور  توستط ناجا تعداد پنج استتان از جمله استتان خوزستتا2/8/1383در تاریخ  

برگزاری جشتتنواره فیلم فجر تعیین و فرمانده انتظامی استتتان با حکم فرماندهی ناجا به 

عنوان دبیر جشتتنواره تعیین ومنصتتوب شتتد. علیرغم عدم تجربه و عالقه در حوزه هنر و 

فیلم با تالش شتبانه روزی و تعامل با اصتحاب هنرو مستئولین ذیربط دراستتان، ستینما  

به شتمار می رود    ن نقطه شتهرستتان اهواز و از ستینماهای مشتهور استتانهالل که در بهتری

 به عنوان محل برگزاری جشنواره فیلم فجر انتخاب شد.

مجموعه ای از هنرمندان مرکز که مرتبط با ناجا بودند با   1383مقرر شتد در آذر ماه  

ل و با حضتور  یک پرواز وارد فرودگاه اهواز شتده تا در جشتنواره فیلم فجرکه در ستینما هال

مستئولین طراز اول استتان و هنرمندان برگزار شتده، حضتور پیدا کنند. با توجه به این که  

شتروع برنامه جشتنواره ستاعت دو بعدازههر و هنرمندان مرکز با پرواز صتبح به اهواز وارد  

شتتده بودند، به منظور استتتفاده بهینه از فرصتتت موجود، گروه هنرمندان اعزامی با یک  

اتوبوس به خرمشتتهر اعزام شتتدند. بازدید از مستتجد جامع، مرز شتتلمچه یادمان  دستتتگاه  

آنان منظور شتتده   شتتهدا  بیت المقدس و ستتایر نقاط دیدنی شتتهر خرمشتتهر در برنامه
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و پس از صتتترف ناهار به   بود.پذیرایی و ناهار هم در بهترین هتل شتتتهر اهواز پیش بینی

  یت شتدند. جشتنواره با حضتور مستئولین ستالن ستینما هالل ، محل برگزاری جشتنواره هدا

استتتان، هنرمندان محلی خانواده معظم شتتهدا  و هنرمندان اعزامی از مرکز که از طریق 

ناجا تعیین، معرفی و به استتان اعزام شتده بودند برگزار شتد، به نحوی که مورد تحستین  

ن ریاستت  نماینده ستردار فرماندهی محترم ناجا )ستردار سترتیپ پاستدار ایازی( به عنوا

بتازرستتتی کتل نتاجتا و نمتاینتده فرمتانتدهی قرار گرفتت. مضتتتافتا  این کته ستتتکته هتای اهتدایی  

برابر لیستت و صتورت استامی ارستالی از    ،فرماندهی محترم ناجا به هنرمندان اعزامی مرکز

 دفتر فرماندهی ناجا اعطا  شد.

و  پس از خاتمه مراستتم و جشتتنواره، ستتردار ستترتیپ ایازی در یک مذاکره مختصتتر 

ناجا هستند. و این که شما باید چند استان    که حامل پیامی از فرماندهی  حضتوری گفتند

انتظامی آن استتان معرفی شتوید )ترجیحا  استتان لرستتان    را انتخاب تا به ستمت فرماندهی

که موطن شتما استت(. به وی پاستخ داده شتد کمتر از سته ماه قبل ستردار فرماندهی ناجا  

فرماندهی اینجانب موافقت و مقرر    در مرکز با تمدید  در جلستته خصتتوصتتی و حضتتوری

داشتتند با قاطعیت در ستمت فرماندهی انتظامی استتان خوزستتان ادامه خدمت داشتته  

باشتم. در جلسته شتورای معاونین انتظامی استتان، ضتمن ابال  دستتور فرماندهی ناجا بر 

صتورت گرفته استت. چنان  تأکید و توجیه ستتادی الزم    ادامه تالش شتبانه روزی همکاران

چه مقرر بود که دوره فرماندهی اینجانب تمدید نشتود در همان شتهریور ماه بایستتی ابال  

می شتد. قطعا  به عنوان یک نظامی متعهد و ضتابطه مند در هر نقطه ای که به مصتلحت 

 ناجا و نظام بود حضتور می یافتم. مضتافا  این که در آن مقطع دارای )دو فرزند دانشتجو و

پنج فرزند دانش آموز در مقاطع مختلف تحصتتیلی( بودم . ستتردار ایازی با تأیید ضتتمنی  

اههارات مطرم شتده، اضتافه نمود که فقط حامل پیام فرمانده ناجا بوده و دستتور از طریق 

 ایشتان صتادر شتده و تا جایی که اطالع دارم موضتوع انتقال شتما از خوزستتان قطعی استت.

حق و حقوقی    عنوان یک انستان مستلمان خود و خانواده ام دارای به ستردار ایازی گفتم به

مستئولین ناجا به آن توجه و احترام قائل شتوند، خواهان مالقات حضتوری    هستتیم که باید

با فرماندهی ناجا جهت بیان نقطه نظرات خود هستتتتم. ستتتردار ایازی با این پیشتتتنهاد  

مالقات حضتوری با ستردار فرماندهی  موافقت و مقرر شتد که اقدام نماید. به هر حال وقت  

ناجا تعیین شتد. پس از حضتور در مرکز توستط جانشتین وقت ناجا )ستردار سترتیپ پاستدار  
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عبداللهی( توجیه الزم به عمل آمد. موصتوف تأکید نمود که فرماندهی محترم ناجا دارای  

به مشتغله فراوان بوده، از شتما درخواستت می شتود که خیلی وقت ایشتان گرفته نشتود. 

اتفاق ستردار جانشتین و ستردار ریاستت بازرستی کل ناجا به دفتر فرماندهی ناجا حضتور 

در بدو ورود مثل همیشته برخورد فرماندهی بستیار گرم و صتمیمی بود) در دوران    .یافتیم

مستئولیت از فرماندهانی بودم که همیشته مورد توجه شتخ  فرماندهی ناجا بود(ایشتان  

قتدار در فرماندهی انتظامی استان قرار دارید و من معتقدم  مطرم کردند که شما در اوج ا

که هر مستئولی برای حفظ موقعیت خود، باید زمانی که در اوج اقتدارهست تعوی  شود. 

که در اوج اقتدار هستم تمایل دارم از فرماندهی ناجا    من در وضعیت حاضر اضافه نمودند

شتستتگی هستتید فرماندهی انتظامی  تعوی  شتوم. با توجه به این که شتما در مقطع بازن

استتان لرستتان را انتخاب کنید تا از مزایای بعد از بازنشتستتگی آن بهرمند شتوید. پاستخ  

که دوره فرماندهی اینجانب در استتان    داده شتد، جنابعالی مشتخصتا  سته ماه پیش در حالی

ان  رمتانتدهی در استتتتت خوزستتتتتان پتایتان یتافتته بود در مالقتات حضتتتوری تتأکیتد بر ادامته ف 

  فرماندهی   دستتتور جنابعالی ابال  و در ستتطح معاونت های ستتتادی  خوزستتتان داشتتتید.

انتظامی استتتان مطرم و برنامه ریزی برای یک دوره یک ستتاله انجام شتتد. در حالی که  

 ت، تصتمیم دیگری اتخاذ فرموده اید.فقط کمتر از سته ماه از تصتمیم ابالغی گذشتته است 

لرستتان پیشتنهاد شتده بود   فرماندهی انتظامی استتان  مضتافا  این که در چند دوره قبل،

ولی به جهت بومی بودن و تبعات ناشی از آن از پذیرش امتناع کرده ام. سردار فرماندهی  

محترم نتاجتا بتا مزام بیتان نمودنتد، من نمی دانم تو چگونته آدمی هستتتتی؟ قریتب بته اتفتاق  

ند و شتتما که در شتترف فرماندهان درخواستتت خدمت در استتتان های موطن خود را دار

بازنشتستتگی هستتید و می توانید از مزایای فرماندهی انتظامی استتان پس از بازنشتستتگی  

استتتفاده کنید از پذیرش فرماندهی انتظامی استتتان موطن خود امتناع می کنید.اضتتافه  

نمودند که به عنوان مشتاور فرماندهی در جایگاه سترلشتگری) محل خدمتی و مستئولیت  

توضتیح دادم که انتقال خانواده   خوزستتان( در ستتاد ناجا خدمت کنید.ظامی  فرماندهی انت

فرماندهی اضتافه نمودند  آموز به تهران برایم مقدور نیستت.  با هفت فرزند دانشتجو و دانش

کته هفتته ای دو الی ستتته روز در مرکز ختدمتت و بتا هزینته ستتتازمتان بته اهواز رفتت و آمتد 

زمانی استفاده نمایند. با توجه به برخورد شدیدی که  داشته و خانواده کماکان از منزل سا

با اشرار و قاچاقچیان و سارقین مسلح در استان خوزستان و در دوران فرماندهی اینجانب  
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شتتده بود به این دلیل حضتتور خانواده و فرزندان جوان و نوجوان بدون ستترپرستتت را در  

ناجا و حضتور در مرکز هم  شتهرستتان اهواز به مصتلحت ندانستته و با مشتاوری فرماندهی  

 مخالفت نمودم.

به هر حال جلسته و مالقات حضتوری، بدون نتیجه مثبتی به پایان رستید و اینجانب  

 هم به اهواز مراجعت نمودم.

پاستتدارعیستتی دارایی به ستتمت فرماندهی انتظامی    2چند روز بعد ستتردار ستترتیپ

سردار جانشین ناجا انجام گرفت. در  خوزستان منصوب و مراسم تودیع و معارفه با حضور 

ستتردار قالیباف باال گرفت و به طور   همین مقطع زمزمه کاندیداتوری ریاستتت جمهوری

  از فرماندهی ناجا تعوی  و کاندیداتوری ریاستتت جمهوری   1384رستتمی فروردین ماه  

بتدون تعیین    1384این کته اینجتانتب تتا فروردین متاه    خود را رستتتمتا  اعالم نمود. ضتتتمن

لیف در اهواز به ستتر بردم. تا این که در زمان ستترپرستتتی ستتردار عبدالهی درتاریخ  تک

 به سمت فرماندهی انتظامی استان قزوین منصوب شدم. 20/1/1384

 ویژگی های بازدید دوران فرماندهی انتظامی استان خوزستان  

همراه و بتازدیتدهتا غیر مترقبته، نتاگهتانی و حتی بتدون اطالع تیم و هیتأت بتازرستتتی   .1

 فرماندهان انتظامی شهرستان ها بود.

بتا توجته بته غیر مترقبته بودن بتازدیتدهتا، ارزیتابی دقیق و بتدون انحراف از آمتادگی   .2

 واحدها به دست می آمد.

بازدیدها به دور از هر گونه تشتتریفات و صتترف هزینه برای ستتازمان، صتتورت می   .3

 گرفت.

گاه های در معرض بازدید ،از  برای صتترف صتتبحانه، ناهار و شتتام در واحدها و پاستت  .4

 همان غذای سازمانی سربازان و کارکنان استفاده می شد.

با توجه به ضترورت توقف شتبانه در واحدها، محل استتراحت در واحد بازدید شتونده  .5

 و با همان امکانات موجود در پاسگاه در نظر گرفته می شد
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مستتتئولین و رده های  به علت ناگهانی بودن بازدید، امکان هرگونه هاهر ستتتازی از .6

 فرماندهی سلب شده بود

به طور دقیق و منظم کلیه پاستتگاه ها و واحدهای تابعه یگان مورد بازدید، توستتط   .7

 مورد بازدید واقع می شدند. ،فرماندهی انتظامی استان و تیم کارشناس همراه

بدون استتثنا  در کلیه واحدهای مورد بازدید توستط رئیس بازرستی و معاون آموزش  .8

 ماندهی انتظامی استان، توجیه خدمتی و آموزش الزم صورت می گرفت.فر

درکلیه واحدهای مورد بازدید و تحت شتترایط ستتخت ) گرمای شتتدیدو شتتر جی   .9

خوزستتان( توستط فرماندهی انتظامی استتان برای پرستنل صتحبت و نستبت به انجام  

ره با  خدمت متعهدانه توجیه الزم به عمل می آمد. به صتتورت چهره به چه  صتتحیح

 پرسنل صحبت و به مشکالت و مسائل مبتال به آنان گوش فرا داده می شد

بازدیدها همراه با عنصتر تشتویق و تنبیه بود.چنان چه تخلف آشتکار مشتهود بود با   .10

فرد متخلف قاطعانه برخورد و پرستنل منضتبط، وهیفه شتناس و ستختکوش اعم از  

 قرار می گرفتند. قا  درجهوهیفه و کادر مورد تشویق، قدردانی و پاداش و ارت

در صتورت مشتاهده و وجود نواقصتی که رفع آن از وهایف ستتاد فرماندهی انتظامی   .11

استان بود، بالفاصله دستور قاطع در جهت رفع نواق  صادر و اغلب موارد، در طول 

 زمان بازدید بخش اعظم نواق ، مرتفع و رفع مشکل می شد.

ازدید )کالنتری، پاستگاه، پایگاه، منطقه(  مراستم صتبحگاه در کلیه واحدهای مورد ب .12

 اجرا و هرگونه نق  و ایراد موجود در مراسم صبحگاه در محل برطرف می شد.

مستتتایتل مرتبط بتا استتتتحقتاقی کتارکنتان اعم از پتایور و وهیفته: حقوق، فوق العتاده   .13

مأموریت و لباس ستتربازان وهیفه به دقت بررستتی و توستتط معاونت های ذیربط  

 ت احتمالی استحقاقی کارکنان برطرف می شد.همراه، مشکال

درخواستت و تقاضتای کارکنان جمعی که می بایستت از طریق ستلستله مراتب اداری   .14

صتتحبت فرماندهی انتظامی   اقدام الزم صتتورت می گرفت با توجه به نستتبت به آن

در جمع کارکنان و دیدار چهره به چهره و مالقات حضتوری با آنان، با صتدور    ،استتان
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بر اقدام ستتریع الزم در خصتتوص تقاضتتاهای مطرم شتتده،    قاطع مبنی  دستتتور

 رضایتمندی کارکنان را به همراه داشت.

اجرای عملی طرم پتدافنتد دورادور پتاستتتگتاه و نظتارت تیم همراه بته هنگتام بتازدیتد،   .15

 افزایش ضریب حفاهتی و امنیتی پاسگاه و کالنتری را به همراه داشت.

انتظامی    ا حضتور معاونت های ذیربط و فرماندهتشتکیل جلسته بررستی رفع معایب ب .16

شتتتهرستتتتانی که مورد بازدید قرار گرفته در مهلت زمانی تعیین شتتتده به منظور  

 پیگیری رفع معایب بازدید.

شتتتنتاختت کتامتل فرمتانتدهی انتظتامی استتتتتان و معتاونتت هتا از موقعیتت جغرافیتایی،   .17

مرزبانی، پایگتاه    فیزیکی، و و ضتتتعیتت واقعی و کلی ) پاستتتگتاه، کالنتری، پاستتتگتاه

 عملیاتی( در سطح واحدهای تابعه.

 امیر سرتیپ جانباز محمد هاشم غرقی  خاطره 

 بسمه تعالی

در طول هشتتت ستتال جنگ تحمیلی دشتتمن بعثی عراق علیه ایران استتالمی، بدون  

تردید نبردهای خرمشتهر و آبادان )در جنوبی ترین منطقه عملیات دفاع مقدس( حستاس  

ترین، مهم ترین، خبرسازترین و در عین حال بحث برانگیز ترین نبردها بوده است. اولین  

تصترف کامل اروند رود و در ادامه، تصترف بندر   و مهم ترین هدف صتدام از حمله به ایران،

ماهشهر و بندر امام خمینی )ره( بود تا راه را برای تصرف شمال کرانه خلیج فارس هموار 

( را ملغی و حتاکمیتت کتامتل عراق بر ارونتد رود را اعالم  1975نمتایتد. لتذا قرارداد الجزایر )

ادان صدها کتاب، مقاله، خاطرات  می نماید. در مورد جان فشانی های اهالی خرمشهر و آب

شتفاهی، عکس و فیلم منتشتر شتده استت. لکن هنوز هم حق مطلب آن طور که باید به 

درجه آن توسط بعثی ها محاصره و به   330ویژه در باره آبادان ادا نشده است. شهری که  

درجه آن دستت ما بود، تنها و تنها به مدد   30قول شتهید ستپهبد صتیاد شتیرازی فقط  

و   "حصتتر آبادان باید شتتکستتته شتتود"ی و فرمان تاریخی امام راحل )ره( که فرمودند اله

ایثتار و فتداکتاری مردم خون گرم آبتادان و رزمنتدگتان تتا پتای جتان ایستتتتتاده و تنهتا بتا قبول  

مستتئولیت ژاندارمری جمهوری استتالمی به فرماندهی قرارگاه عملیاتی اروند، توانستتت 
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دهد. گارد ستتاحلی قوی ترین یگان مدافع اروند رود با آبادان را از ستتقوط قطعی نجات 

حضتور رزمندگان جان بر کف، چنان با قدرت عمل می کرد که دشتمن بعثی عراق هرگز 

از این که اینجتانب )ستتترگرد محمتدهاشتتتم   به خود جرعت عبور از اروند رود را نداد. بعتد

مجروم  12و   7تگاه  در اثر اصتابت ترکش خمپاره در بین ایست  3/8/59غرقی( در عملیات  

و به پشت جبهه به تهران اعزام شدم، پس از بهبودی نسبی به سمت معاون اداره سیاسی  

ایدئولوژیک ژاجا که تازه تشتکیل شتده بود منصتوب گردیدم و به علت اطالع از حستاستیت  

آبتادان اولین متاموریتت را بتا ترکیتب هیتأتی برای دیتدار رزمنتدگتان فتداکتار و گمنتام ژاجتا بته 

دان اعزام و به گارد ستتاحلی رفتیم. اولین کستتی که نظرم را جلب کرد و او را بستتیار  آبا

فعتال، مومن و پر تالش یافتم ستتتتوان یکم حق جو بود. در حالی که گارد ستتتاحلی زیر 

آتش بی امان نیروهای بعثی بود و صتدماتی به ستاختمان و تجهیزات و قایق ها وارد می  

پادگان، به مح  اصتابت گلوله های خمپاره انداز  شتد و به لحاظ پوشتش گیاهی محوطه

شلیک می شد، گیاهان آتش گرفته   اروندهایی که توسط ارتش بعثی عراق و از آن سوی 

و منظره وحشتتناکی ایجاد می کرد. باغبان میان ستالی که گفته می شتد اهل اصتفهان و 

، آتش ها را خاموش جزو پرستنل گارد ستاحلی بود با چه تالشتی و با استتفاده از تانکر آب

کن بتا ایمتان و عشتتتق  یگرچته فرمتانتده گروهتان بود ل  ،می نمود. ستتتتوان یکم حق جو

زایدالوصتف ضتمن پاستخ به آتش دشتمن بعثی عراق، در ستاماندهی نیرو و اتخاذ مواضتع  

پتدافنتدی و تخلیته مجروحین بتا کمتک همکتاران بته طور شتتتبتانته روزی بر حفظ و پتایتداری  

شتت. شتجاعت این افستر و تدبیر وی در به کار گیری نیروها و گارد ستاحلی همت می گما

تالش برای به حداقل رستتتاندن تلفات نیروهای خودی و اتخاذ مواضتتتع محکم در مقابل  

از رودخانه اروند حمالت مداوم دشتتتمن، به ویژه از آن ستتتوی اروند دشتتتمن را از عبور  

گردان رزمی دریتایی  برآورد دشتتتمن از گتارد ستتتاحلی کته در حتد یتک   متأیوس کرده بود.

تقویت شتتتده بود، به اندازه یک لشتتتگر ههور و بروز پیدا کرده بود. هیأت اعزامی پس از  

مراجعت به تهران برای ایشتتتان دو درجه تشتتتویقی که تا آن روز در ژاندارمری چه قبل  

انقالب و چه بعد از انقالب ستابقه نداشتت درخواستت و به فرماندهی ژاجا منعکس شتد.  

ب دو درجه پیشتنهادی، سترگرد حق جو به فرماندهی گارد ستاحلی و فرمانده  پس از تصتوی

هنگ عملیاتی آبادان منصوب گردید. روحیه رزمندگی و قدرت فرماندهی همراه با اخالق 

استتالمی و حستتن تدبیر، چهره مصتتمم وی در اعتالی روحیه افستتران و درجه داران و 
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ی می گذاشتت و مشتکالت عدیده پیش  ستربازان و یگان های مجاور تأثیر غیر قابل وصتف 

بته   "نمی از یمی"آمتده را بتا اتکتا  بته قتدرت الیزال الهی رفع و رجوع می کرد. )در کتتاب  

 برخی از آن ها اشاره نموده اند.(

 پاسدار سید علی اکبر میری  2خاطرات سردارسرتیپ

ر مرکز این جانب در دو مرحله، توفیق همکاری با امیر ستترتیپ حق جو را داشتتته ام .د

آموزش ماک اشتتر اراک به عنوان جانشتین فرماندهی و در ناحیه انتظامی خوزستتان نیز 

به طور  مستتئولیت جانشتتینی فرماندهی انتظامی استتتان ) امیر حق جو ( را داشتتته ام .

 ایشان اشاره خواهم نمود :  خالصه و اجمال به خصوصیات مدیریتی و تالش و فعالیت

) عج (داشتته و بدون استتثنا  در آغاز کلیه ستخنرانی ها ارادت خاصتی به امام زمان   .1

 دعای اَللّهم کُن لِولِیّک... را قرائت می کردند.

در پادگان مالک اشتر اراک به موضوع آموزش نماز، اهتمام جدی داشته و در همین   .2

راستتتا گروه هایی را برای آموزش نماز فعال کرده و به ستتربازانی که در برنامه های 

زی شترکت فعال داشتته و در آزمون موفق می شتدند لوم تقدیر اعطا  می  نماز آمو

 شد . لوحی که به شکل زیبائی عکس خانه خدا ) کعبه ( در آن طراحی شده بود .

با توجه به تجارب خدمتی که از مناطق جنگی و استتتان های پر مستتئله داشتتتند .  .3

ای اردوگاهی داشتته  همیشته تاکید به آموزش علمی و تمرینات صتحرایی و برنامه ه

پایان برنامه عملیات رزم    شتترکت کرده و در  شتتخصتتا   ،و در برنامه های رزم شتتبانه

 تجزیه و تحلیل می کردند که اثرات آموزشی بسیار مثبتی داشت . شبانه را

به حفاهت و صتتیانت از بیت المال اهتمام و اصتترار ویژه داشتتتند . ستتاده زیستتت و  .4

 رفتاری به دور از اسراف و تجمل گرایی داشتند . 

 همیشه و در همه رفتارها مصالح سازمان را بر مصالح شخصی ترجیح می دادند . .5

ت زمانی که احستاس می کردند صتحبت تاثیر گذار استت عدد کم و یا عدد زیاد نفرا .6

مالک نبوده ، گاهی در بازدیدها به خصتتتوص در پاستتتگتاه های مرزی برای ده نفر 

سترباز هم ستخنرانی داشتته و بیشتر به مستائل مذهبی ، ارزشتی ، اخالقی و ستازمانی  

 می پرداختند .
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با روحیه و خستتتگی ناپذیر بوده ، هیچ گاه برای کارهای بزر  احستتاس عجز نمی   .7

ق العاده ای داشتند . در مدیریت زمان توجه خاص  کردند و به انضباط مالی دقت فو

 و در تمام حاالت با برنامه بودند .  داشته

) امیر حق جو ( برای بازدید می رفتیم    در استتتتان خوزستتتتان گاهی که در معیت .8

علی رغم شترایط ستخت اقلیمی به خصتوص در تابستتان ، دقتی که در اولین بازدید  

با آخرین بازدید که گاهی تا ستاعات پایانی شتب از واحد ها ی تابعه انتظامی داشتت  

بته طول می انجتامیتد اگر بیشتتتتر نبود بته طور قطع کمتر نبود . در رفتتار ، گفتتار ، 

 دستورات ، و سخنرانی های وی هیچ زمان احساس خستگی نمی شد .

انضتباط پذیری ، انضتباط خواهی در رفتار نظامی گری ) امیر حق جو( کامال مشتهود   .9

 بود.و ملموس  

والیتت پتذیری داشتتتتته و همته چیز را بتا معیتارهتا و طراز هتا و مقیتاس هتای   روحیته .10

 والیت می پذیرفتند.

مخاطب شتناستی و متناستب با ویژگی ها و روحیات هر گروه و هر صتنفی صتحبت  با  .11

 های مناسب داشت.

به ورزش ) آمادگی جستمانی ( نیروها بستیار اصترار می ورزید و خود نیز از آمادگی   .12

 نی الزم برخوردار بود.جسما

برنامه های عملیاتی را شتخصتا  به صتورت میدانی فرماندهی کرده و یکی از نادرترین  .13

عملیاتی که در زمان خودش بستتیار مهم بود ، جمع آوری ستتی دی ها و کافی نت 

با  .که در مرکز استتتان خوزستتتان انجام شتتد    های ) کامپیوتری ( غیر مجاز بود ،

جو ( کشفیات    ) امیر حق هماهنگی عملیاتی و نقش فرماندهیاشرافیت اطالعاتی و 

فیلم و لوم فشترده غیر مجاز و دستتگیری  زیادی از ستخت افزار، نرم افزار کامپیوتر،  

از   ،واحتد غیر مجتاز فروش لوم هتای فشتتترده غیرمجتاز 50افراد مجرم وپلمتپ تعتداد  

  .  نتایج این عملیات می باشد
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 نوری)معاونت آموزش(  خاطرات جناب سرهنگ

آموزش عاملی موثر در ستازمان ها و باعث پیشترفت ، پویایی و به روز بودن کارکنان برای 

اجرای ماموریت ها می گردد و تمام ستتازمان ها با برنامه ریزی مناستتب و کارآمد که از  

 نیاز سنجی حاصل شده است در این مسیر حرکت می نمایند .

ت گوناگونی  مشتکال باعث بروز امر خطیر و مهم آموزشکوتاهی و عدم توجه کافی به 

د و می تواند دیگر وهایف و ماموریت ها را تحت تاثیر خود قرار  برای ستازمان ها  می  شو

 دهد .

نیروی انتظتامی جمهوری استتتالمی به عنوان یگتانه مجری نظم و امنیتت در جامعته به  

با تغییر   1376موده و از ستال  توجه ویژه ای به آموزش ن ،دلیل گستتردگی وهایف قانونی

در ستتتاختار فرماندهی انتظامی استتتتان ها و ایجاد معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت 

از آن ستتال تا کنون نیز   .نقش کلیدی خود رادر این مستتیر تکمیل نموده استتت ،آموزش

را به معاونت تربیت و  شتده و با اضتافه نمودن کلمه تربیت آن  این معاونت دچار تحوالتی

 آموزش تغییر و وهایف تربیتی پر رنگ تر شده است .

چنان چه به آیین نامه انضتتباطی نیروهای مستتلح توجه گردد، فرماندهان و روستتا و  

مستتئول آموزش و نظارت بر آمادگی های حاصتتل از اجرای برنامه های آموزش   ،مدیران

 انفرادی ) بدو خدمت ( و آموزش یگانی ) حین خدمت ( خواهند بود.

ش را روندی گویند که افراد یک ستتازمان به عنوان ارزشتتمندترین منبع تحقیق  آموز

اهداف ستتازمانی ، دانش ها ، مهارت ها ، تخصتت  ها ، را برای ایفای نقش می آموزند. از  

این رو آموزش را نوعی سرمایه گذاری و عامل کلیدی در توسعه می شناسند و اگر با نیاز  

برنامه ریزی و اجرا شتود می تواند عاملی تاثیر گذار  ستنجی دقیق و با شتیوه های علمی  

 در اجرای صحیح ماموریت ها باشد.

از این رو آموزش های انفرادی که به کارکنان جدید الورود ) تازه استتخدام شتده ( در  

  مراکز آموزش به خدمت ارائه می شود دانش ، بینش و مهارت های تخصصی و عمومی را 

بر داشتتتتته و در حین ختدمتت نیز آموزش یگتانی کته مکمتل    برای انجتام وهیفته آنتان در

آموزش های انفرادی می باشتد در یگان ها برای حفظ و ارتقا  دانش عمومی و تخصتصتی 
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و کستتب مهارت برای کارکنان اجرا می شتتود . چنان چه این گونه آموزش ها مستتتمر و 

،  ف با کمتر ین خطانه و اجرای وهایهدفمند طراحی و برگزار شتود انجام ماموریت ها بهی

 اشتباه و تخلف همراه خواهد بود.

نظتارت بر اجرای متاموریتت هتا اصتتتلی از اصتتتول فرمتانتدهی و متدیریتت بوده و اجرای 

صتحیح و دقیق آن می تواند بر اصتالم ضتعف ها و معایب و بر طرف کردن نواق  کمک  

ستان خبره رده های  شتایانی نماید. مستلما  این نظارت با نگاه آموزشتی و استتفاده از کارشتنا

تخصتصتی که به کلیه قوانین ، آیین نامه ها و دستتور العمل ها و بخشتنامه ها و مقررات  

 جاری آشنایی کامل دارند، می تواند فرماندهان، روسا و مدیران را یاری نماید.

لذا در زمان فرماندهی امیر سترتیپ حق جو تالش شتد در بازدید های واحدهای تابعه  

انجام می گرفت، این   خوزستان  استان  انتظامی  کیبی از الیه اول مستئولینکه به همراه تر

اصتتتل مهم اجرایی و نتایج آن بر بهبود امور و اجرای هر چه بهتر ماموریت ها تاثیر گذار  

 شود.

ترکیتب این تیم شتتتامتل معتاون آموزش استتتتتان ، معتاون انتظتامی ، معتاون آمتاد و  

، معاون اطالعات و فرماندهی مهندستی بوده که  پشتتیبانی ،رئیس بازرستی ، معاون آگاهی  

با اشتراف کامل به حوزه ماموریتی خود، در نظارت و بازدید از کالنتری ها و پاستگاه های  

فرماندهی انتظامی شتهرستتان ها فرماندهی انتظامی استتان را همراهی می نمودند. نکته  

غیه ها بوده و تدبیر بر مهم در این بازدید ها بررستتی وضتتعیت موجود و تطبیق آن با ابال

 این بود که: هست ها و باید ها به صورت تخصصی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

به منظور تاثیر گذاری بیشتتتر و نظارت واقعی در این بازدید ها ، بدون اطالع قبلی به 

  به صتورت ناگهانی وارد حوزه استتحفاهی شتهرستتان و ها    فرماندهان انتظامی شتهرستتان

ها مورد    بالفاصتتله با انتخاب مستتیر حرکتی مناستتب تمام کالنتری ها و پاستتگاه شتتده و

کارشتناستان خبره تیم بازدید هر کدام در حوزه تخصتصی خود به  بازدید قرار می گرفتند .

قبل تنظیم  بررستتی همه جانبه کالنتری یا پاستتگاه مشتتغول و با هدف گذاری و برنامه از  

خود را دقیقا  بررستتی ، مستتتندات و مدارک    ازمانیشتتده تمام امور مرتبط به وهیفه ستت 

مورد ارزیتابی قرار می دادنتد . و اگر    را  موجود شتتتامتل دفتاتر ، پرونتده هتا ، دیگر متدارک

نتد . درفراینتد  می نمو د  آن را بتازدیتد  ابزاری در حوزه متاموریتی وجود داشتتتتتجهیزات و  
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رائته آموزش عملی ستتتعی در  بتازدیتد هتدف این بود کته، چنتان چته معتایبی وجود دارد بتا ا

و در کوتاه مدت اصتالحات توستط فرمانده انتظامی شتهرستتان و   برطرف شتدن آن گردیده

 یا رده بازدید شونده انجام و معایب و نواق  موجود در بازدید مرتفع شود.

در زمان انجام بازدید با استتتقرار کارکنان در محل مناستتب با ستتخنرانی فرماندهی  

  0ائل و موضوعات مورد نیاز کاری، شامل مناسبت های مذهبی و ملیمس،انتظامی استان  

، انجتام وهیفته صتتتادقانه ، انضتتتبتاط ، نگهتداری تجهیزات ، مردم داری ، رعایت قوانین و 

بررستی چهره   با، مقررات ، تدابیر فرماندهی معظم کل قوا به ناجا را گوشتزد و در کنار آن

رفع مشتتکل آنان توجه نموده و نستتبت به  و   گوش به چهره کارکنان به صتتحبت آنان

نستبت به وضتعیت هاهر و آراستتگی که بازتاب زیادی در افکار و انظار عمومی دارد توجه 

 ویژه ای مبذول می شد .

  این حضتور ناگهانی جلوه هایی از ایثار و از خودگذشتتگی را نمایان داشتت که شتاید 

نتوان آن را با هیچ کالمی بیان نمود. تالشتتتی در خور تحستتتین و قابل تقدیر را پیش از  

د ستتتالیتان زیتادی از آن می گتذرد، ختاطرات و حالوت این هر چنت   .پیش نمتایتان می نمود

به یادگار ماندنی ترین ستالیان خدمتی من بوده استت. در روند بازدید ضعف   بازدیدها جز 

وستط کارشتناستان بیان می شتد که با استتفاده از تجربیات و هایی مشتهود یا نظریاتی ت

 می شد.  قدرت فرماندهی ، بایستی برای رفع آن تدابیر الزم اندیشیده

در پایان بازدید معاون انتظامی که به عنوان دبیر این امر انجام وهیفه می کرد با اخذ  

محاستن و معایب و   نتایج از کارشتناستان و جمع بندی آن و نگارش دفتر بازدید در قالب

 نواق  آن را به امضا  فرماندهی انتظامی استان رسانده و بازدید خاتمه می یافت.

موده و این روند در محل  ستپس بالفاصتله به ستوی کالنتری یا پاستگاه دیگر حرکت ن

 دا  اجرا می شد .جدید مجد

ه هر این بتازدیتد از کالنتری هتا و پتاستتتگتاه هتا متنتاستتتب بتا تعتداد کالنتری وپتاستتتگتا

 دردو الی چهار روز از اولین ساعات روز آغاز و تا پاسی از شب ادامه می یافت.  شهرستان

به منظور جمع بندی نهایی و پیش بینی اتخاذ تدابیر الزم در یک فرصتت زمانی قابل  

جلسته    .جلسته پایانی در ستتاد فرماندهی انتظامی شتهرستتان مربوطه برگزار می شتد  ،قبول

ناستان اعزامی ، فرمانده شتهرستتان ، روستای کالنتری و پاستگاه ،  ای که با حضتور کارشت 
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مدیران ستتادی و روستای عقیدتی ستیاستی و حفاهت اطالعات شتهرستتان تشتکیل می شتد  

در ابتدا فرمانده انتظامی شهرستان گزارشی از فعالیت ها و تالش های انجام شده را بیان 

شتده را تشتریح و ستپس توستط دبیر   و در ادامه کارشتناستان تیم نظارتی اهم نتایج حاصتل

تیم ) معاون انتظامی ( نتایج نهایی را در قالب محاستن و معایب و نواق  بیان و متناستب  

با آن تشتتتویقات و تنبیهاتی اعمال و برای رفع معایب و نواق  تدابیری ابال  و فرصتتتت  

یزات اختصاص  اعتبارات و تجه  ،زمانی الزم را برای هر کدام پیش بینی و برای رفع نواق 

 می یافت.
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 اهم نتایج حاصل شده از این روش به شرح زیر می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد: 

استتفاده از معاونت های ستتادی به عنوان آشتناترین افراد به حوزه ماموریتی در   .1

 تیم نظارتی

شتونده حضتور ناگهانی و بدون اطالع قبلی و بررستی وضتعیت واقعی یگان بازدید   .2

 بدون کسب آمادگی

می تواند بر   بررستتی موشتتکافانه عملکرد کالنتری و پاستتگاه در هر حوزه ای که .3

 اجرای ماموریت تاثیر گذار باشد .

ایجاد هوشتیاری و تالش مضتاعف در دیگر رده ها برای کستب آمادگی در بازدید   .4

 های غیر مترقبه  

 مهارت کارکنان    رویکرد آموزشی بازدید انجام شده برای ارتقا  دانش و .5

اعمال تشتویقات و تنبیهات متناستب با نتایج حاصتل شتده درجهت افزایش انگیزه  .6

 کارکنان جمعی

بررستی مشتکالت فردی و ستازمانی استتخراج شده و ارائه راه کارهای مناسب برای  .7

 رفع آن

 پیوسته و با برنامه بودن بازدید ها در طول سال .8

های فرمانده انتظامی شهرستان مرکز استان  انجام بازدید از کالنتری ها و پاسگاه  .9

 در ماه رمضان

 رتبه بندی شهرستان ها با بررسی نتایج نهایی و افزایش توان ماموریتی آنان .10

 قدردانی از تالش شبانه روزی و بی شائبه کارکنان کالنتری ها و پاسگاه ها .11
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)عقیدتی سگیاسگی فرماندهی خاطرات حجت االسگالم سگید یعقوب طباطبائی

 ظامی استان خوزستانانت

فرماندهی انتظامی اسگگتان   غالمحسگگین حق جو  بخشگگی از عملکرد سگگردار سگگرتیپ

 خوزستان

ستردار سترتیپ دوم غالمحستین حق جو به فرماندهی انتظامی   1380ستالمهر ماه  در  

استتتان خوزستتتان منصتتوب شتتد در این برهه از زمان منطقه خاورمیانه دستتت خوش 

که به واستطه اشتغال کشتور عراق توسط نیروهای آمریکایی  تغییرات چشتم گیری شتده بود 

و غربی ، تاثیرات مستتقیم و غیر مستتقیمی بر استتان های مرزی کشتور به خصتوص استتان  

 خوزستان داشت.

جمعیت و مشتکالت برجستته اجتماعی  نفر استتان خوزستتان با بیش از چهار میلیون  

این با فروپاشتتی حکومت صتتدام و جلب بزرگترین تامین کننده نفت کشتتور بود عالوه بر 

توجه سرمایه گذاران برای ورود به اقتصاد عراق ، همه چشم ها به سوی استان خوزستان  

 دوخته شده بود.

استتراتژیکی برخوردار استت که همین عامل باعث    استتان خوزستتان از راه ها و بنادر

 د.شد سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی پا به این استان بگذارن

اما در این بین وجود کشتورهای اشتغالگر عراق ، مشتکالت فراوانی برای تامین امنیت  

جنگی    استتتان به وجود آورد و مهم ترین این مشتتکالت ورود غیرمجاز انواع ستتالم های

 عراق به خوزستان بود.  شورکاز

موران نیروی ، هر روز در ستتطح استتتان خوزستتتان مأمی توان به جرعت گفت تقریبا   

امی از کشتف ستالم های غیرمجاز خبر می دادند تا جایی که نمی شتد تنها به کشتف  انتظ

این نوع ستالم ها در بین شتهروندان و افراد ستودجو اکتفا کرد و برهمین استاس مراتب 

نگرانی خود را به اطالع مستئوالن امنیتی و ستیاستی کشتور در وزارت کشتور رستاندند و در  

ی رستتانه ای بیان کردند که ))هم اکنون با توجه طی نطق  1382هفته های ابتدایی ستتال

به شتترایط به هم ریخته عراق و وفور استتلحه در این کشتتور ، کار قاچاق آن از مرزهای  

استتان خوزستتان می تواند یک تهدید منطقه ای و ملی برای کشتورمان باشتد و رشتد بی  
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جدی به رویه صتد در صتدی کشتفیات استلحه غیرمجاز در استتان خوزستتان یک هشتدار  

 مسئولین و تهدیدی برای امنیت استان و کشور است((.

آن ستتوی مرز و از طرف کشتتور عراق انگیزه های الزم برای   در  این در حالی بود که

کنترل مرزها وجود نداشتتت و افراد ستتودجو هم در کنار قاچاق استتلحه به قاچاق مواد 

 مخدر و کاالهای غیرمجاز دیگر عالقه مند شدند.

ه ها تالش و پیگیری در نهایت معاون امنیتی وزیر کشتور ، خرداد ماه همان  بعد از ما 

 )) حفاطت از مرز ایران و عراق به نیروی انتظامی واگذار می شود ((.  سال اعالم کرد که

و آتش بس میتان ایران و عراق و از زمتانی کته حتالتت نته   598بعتد از پتذیرش قطعنتامته  

کم بوده ، هنوز مرزبانی مرزهای جنوب و غرب  جنگ و نه صتتلح در این منطقه مرزی حا

 کشور به نیروی انتظامی واگذار نشده بود و سپاه و ارتش متولی مرزها بودند.

پس از اعالم رستتمی وزارت کشتتور برای واگذاری مرزهای جنوب به نیروی انتظامی ،  

ای  نیازهای الزم در این خصتوص بررستی شتد و در نهایت بعد از دوندگی ها و پیگیری ه

کیلومتر مرز مشتترک بین ایران و  650صتورت گرفته ، نیروی انتظامی استتان خوزستتان  

عراق را تحویتل گرفتت و بتا انجتام کنترل هتای الزم ، بخش مهمی از مشتتتکالت امنیتی و 

 قاچاق کاال به خصوص سالم در خوزستان برطرف شد.

های متعددی    استتتان خوزستتتان به واستتطه وجود اقوام و اقشتتار مختلف ، از فرهنگ 

برای مردم این   جود قتل های ناموستی به تهدید جدیبرخوردار استت و به همین دلیل و

استتان تبدیل شتده بود . قتل های ناموستی نگرانی های شتدیدی را برای نیروی انتظامی و 

دستتگاه قضتایی خوزستتان به وجود آورد و از همین رو می توان گفت این موضتوع در این 

اجتماعی قرار گرفته بود این  اط کشتتور مورد توجه محافل فرهنگی واستتتان و برخی نق 

مستئله در اکثر کشتورها دارای ستوابق تاریخی استت و در بین همستایه های ایران چنین  

قتل هایی در عراق نیز ر  می دهد و در کشورهای اروپایی نیز بیشترین رقم به انگلستان  

 بر می گردد.

ها در میان مناطق عشتایری که دارای بافت ستنتی و از  در کشتور ایران این نوع قتل  

عشتایر عرب و لر بختیاری بوده و دارای تعصتبات خاصتی هستتند ر  می دهد و این قتل  

 ها آمار باالیی را نشان می دهد .
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که در این زمینه باید به ماجرای قتل دختر هفت ستتتاله توستتتط پدرش که با انگیزه 

ود اشتاره کرد محاکم خوزستتان این مورد را یکی از  خاص در استتان خوزستتان ر  داده ب

 مصادیق محاربه و افساد فی االرض تشخی  داده و حکم اعدام صادر کردند.

در آن دوره شتتایعات مربوط به نق  این حکم در دیوان عالی کشتتور مطرم شتتد که  

  بعد از مدت کوتاهی این شتتایعه رد شتتد و معلوم شتتد دیوان ، حکم اعدام را نق  نکرده 

 است.

با وجود آمار نگران کننده قتل های ناموستتی در خوزستتتان ، نیروی انتظامی استتتان  

اقدام به تجهیز در صتتد باالیی از کالنتری های استتتان به مراکز مشتتاوره اجتماعی کرد و 

می توان گفت ، نقش این مراکز در کاهش جرم و جنایت و همچنین همکاری با عشتتایر  

 ده است.استان بسیار تاثیر گذار بو

د که پلیس به عنوان ناهم  انتطامی استتتان بر این اعتقاد بو  جایی که فرماندهی از آن

ها منتقل ستازد نباید فراموش کرد   باید آموزش های خاص خود را به همه بخش  ،اجتماع

 که فعالیت های فرهنگی می تواند بسیاری از دغدغه های پلیس را کاهش دهد.

ای خود را دارد اما امیر حق جو در مدتی که  کار پلیستتتی در خوزستتتتان ستتتختی ه

را از مهم ترین اولویت موران رفاه مأ  ،استتتان را بر عهده داشتتتند فرماندهی انتظامی این

ستیس  د و بر همین استاس راه اندازی و تأانتظامی استتان نیز می دانستتن  های  فرماند هی

قرار گرفت و راه اندازی    بیمارستتتان فاطمه الزهرا)س( اهواز در دستتتور کار آن فرماندهی

ها در ستطح استتان و بلکه ستایر استتان   آن موجب خوشتحالی کارکنان و خانواده های آن

 های مجاور شد.

درمانی    رفع مشتتکالتبرای  نیز  دیگر های  موران و کارکنان نیروی انتطامی استتتانمأ

نیز به   هزینه های درمانی خانواده های کارکنان  حضتتور داشتتتند و  خود در بین همکاران

کارکنان باعث افزایش روحیه کاری و بهره وری در    شتتدت کاهش یافت و رضتتایتمندی

 فرماندهی انتظامی استان خوزستان شده بود.
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 خاطرات اخالقی سردار حق جو  

یکی از کتارکنتان مختابرات نقتل کرد ، درحتال بستتتتن دکتل مختابراتی بودیم کته   .1

من به احترام ایشتان دستت  ستردار حق جو ، جهت سترکشتی تشتریف آوردند و 

هایم را که خاکی بودند پاک کردم . ایشتتان از این حرکت من ناراحت شتتدند و 

گفتند ، من افتخار می کنم به خاک دستتتتی که برای جمهوری استتتالمی ایران 

 کارکرده باشد و در حالی که دست من خاکی بود با من دست داد.

م نشتستته بودم که سردار حق جو کار یکی از کارکنان تعریف کرد ، روزی در اتاق .2

وارد شتتتد . آن موقع اتاق من در مجاورش اتاق دیگری بود که روی آن نوشتتتته 

بودم با کفش وارد نشتتوید . ستتردار در حین بازدید بود ، نوشتتته را که دید وارد  

نشتد ، گفتم ستردار چرا اتاق را بازدید نمی کنید ، گفت : من کفش پایم استت و 

وشتته اید با کفش وارد نشتوید و من نباید به گفته شتما بی  شتما درب این اتاق ن

 حرمتی و بی احترامی بکنم.

ستردار حق جو ، منش باالیی داشتت ، هیچ موقع در پشتت میز کار خود با ارباب   .3

صتتندلی در کنار صتتندلی ارباب رجوع   یک رجوع و کارکنان صتتحبت نمی کرد .

ت می کرد . از مستئول  گذاشتته بود و کنار آن ها می نشتستت و با آن ها صتحب

دفتر وی پرسیدم چرا سردار پشت میز نمی نشیند . گفت: دوست دارد به صورت  

خودمانی با ارباب رجوع صتحبت کند و اعتقاد دارد پشتت میز نشتستتن و با ارباب  

رجوع صتتحبت کردن رستتمیت می آورد و ارباب رجوع راحت نمی تواند درد دل  

 بکند.

ل فرجهم  قبل از انتصاب سردار حق جو واژه عجّ یکی از افسران ارشد تعریف کرد .4

به این   در مراستتمات وجلستته های ما زیاد مرستتوم نبود اما از زمانی که ایشتتان

برای همه   ،عادتی حستتنه  استتتان تشتتریف آوردند به خاطر تاکید وی به صتتورت

پرستنل اعم ازکادر و وهیفه ملکه شتده بود.)والستالم علیکم و الرحمه الل و برکاته  

 یعقوب طباطبایی(  سید
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 خاطرات جناب سرهنگ صیدنور فوالدوند 

 تجزیه وتحلیل مدیریتی:  

نظتام ونظتامی گری یکی از اصتتتول وارکتان مهم کشتتتور وبرقرارکننتده امنیتت فرهنگی  

،اجتماعی،ستیاستی واقتصتادی وایجاد زیرستاخت های پبشترفت یک کشتور استت که در  

دارای فراز و نشتیب های زیادی بوده و اهمیت  طول تاریخ ایران قبل از استالم و بعد از ان  

فَالِجُنُود بِاِذِنِ اللِ حُصُتونِ الرمعِیمهَ  "این مهم را از زبان موال علی )ع(می شتنویم که فرمودند

بُتلُ الِتامِن  ةوَ زَینُ الوُال یعنی ستتتپتاهیتان بته فرمتان ختداونتد دژهتای محکم  "وَعِزالتدییِن وَ ستتتُ

یتان وبتاعتث عزت و توانمنتدی دین و برقرار کننتده امنیتت  رعیتت و زینتت ستتتازکتارفر متانروا

همان صتتراط مستتتقیم به عنوان هدف از ایجاد خلقت   که دین از طرف خداوند  .هستتتند

 به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین است.  ،انسان

ایران باعث گستترش دین   منادعا کرد که جان فشتانی ستربازان موبه جرعت می توان  

ق تا چین واز طرف شمال تا ماورا لنهر واز شمال غرب تا روسیه گردید  اسالم از طرف شر

و خدمات متقابل قابل تحستین به دین استالم کرد. دراین سترزمین اقوام زیادی از قبیل  

ستامانیان ،غزنویان ،ستلجوقیان، مغوالن ،تیموریان ،صتفویان ،افشتاریان ،زندیان وقاجارو در  

برای کشتتور عزیز ایران به ارمغان آورد. مدیریت  نهایت حاکمیت ناب استتالم محمدی را  

نهتاد هتای دولتی در نظتام مقتدس استتتالمی ایران بر پتایته انصتتتاف ،عتدالتت و انجتام تکلیف  

 شرعی پایه گذاری گردیده است.

وقتایع و اتفتاقتاتی کته می توانتد بته عنوان یتک تجربته کتاری مورد استتتتفتاده همکتاران و  

 کارکنان ناجا قرار گیرد  

اینجانب سترهنگ باز نشتستته ستتاد صتید نور فوالدوند رییس  1383ستال    )الف ( در

بازرستی فرماندهی استتان خوزستتان از طریق بازرستی ویژه بازرستی استان پرونده ای تحت  

اقتدام بوده)درگیری متامورین مواد مختدربتا معتتادین(در این رابطته یکی از متامورین مبتارزه  

با شتتکایت اولیای   ،و باعث مر  وی شتتده بود  با مواد مخدر یکی از معتادان را هل داده

معتاد، پرونده از طریق مرجع قضتتایی به بازرستتی ویژه ارجاع گردید. پس از بررستتی و 

تحقیقتات از طرفین، پرونتده تکمیتل و جهتت احتالته بته مرجع قضتتتایی آمتاده گردیتد ولی بته 

وجود نداشتت لذا شتکات پیشتنهاد می نمایند که وستیله    خودروی ستازمانی  علت این که
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رییس بازرستی ویژه نیز پیشتنهاد آنان   .تا متهم به مرجع قضتایی اعزام شتودای مهیا نموده 

را قبول می نماید و پس از ستوار شتدن متهم و حرکت به طرف ستازمان قضتایی، شتکات  

سیسه نموده ودر مسیر  ضمن هماهنگی با راننده حامل متهم و تماس با بستگان مقتول د

راه با سالم شکاری به متهم و خودرو حمله ور با شلیک دو تیر وی را به قتل می رسانند.  

در حین تیر اندازی که نزدیک منزل رییس آگاهی شتهرستتان اهواز)سترهنگ قاستمی( بود 

وی با آمادگی الزم در صتحنه قتل حاضتر ومهاجمین را دستتگیر و پس از انجام تحقیقات  

 آنان را به مرجع قضایی معرفی نمودند.الزم  

 نکات مورد توجه:

 مامورین ناجا و نحوه عملکرد آنان در صحنه ماموریت  عدم آموزش کافی .1

عدم توجه رییس بازرستتی ویژه در اعزام متهم به مراجع قضتتایی به علت نداشتتتن   .2

 وسیله نقلیه

تگیری  از خود گذشتتگی رییس آگاهی شتهرستتان اهواز و حمله به مهاجمین ودست  .3

 متهمین

بنا به اعالم مبادی ذیربط و گزارش های واصتتله اعالم گردید که   1384ستتال    ) ب (

افسر نگهبان پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان پس از اتمام نگهبانی به منزلش مراجعه 

ننموده استت که بالفاصتله از طریق بازرستی و حفاهت اطالعات فرماندهی انتظامی استتان  

. مالحظه شتتد که یک نفر درجه دار پیمانی و یک نفر ار گرفت  مورد پیگیری قرمستتئله  

سترباز وهیفه پس از واقعه به مرخصتی رفته اند افراد فوق از مرخصتی احضتار ابتدا از سترباز  

وهیفه بازجویی و اعتراف نمود که افستتر نگهبان توستتط آنان به قتل رستتیده و پس از  

ت آتش زده شتده ولی به علت نستوختن ، پاهای  کشتته شتدن ابتدا داخل بشتکه جای نف 

پس از اعتراف   ه داخل رودخانه کارون انداخته اند.با دو بلوک ستتیمانی بستتته و ب  را وی

از غواصتان نیروی دریایی خواستته شتد تا محل مورد نظر جستتجو شتود و پس از    ،سترباز

جستد افستر نگهبان پیدا شتد ودر ادامه تحقیقات درجه دار و سترباز   ،چند ستاعت غواصتی

اعتراف نمودند که ما در حال سترقت الستتیک های پشتتیبانی فرمانده انتظامی بودیم که  

ایشتان بیدار شتد و ما را دید و ما هم ترستیدیم که فردا برای ما گزارش نماید و لذا او را به 

 قتل رسانده ایم.
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 نکات قابل توجه:

 است  رجه دار سرقت کننده پیمانی بوده وآموزش کافی نداشتهد .1

تالش بته موقع مستتتولین مربوطته و تکمیتل پرونتده و ارجتاع بته مرجع قضتتتایی بتاعتث   .2

 پیشگیری از جرایم می شود.

از طریق فرمانده انتظامی استتان ابال  گردیدکه در پاستگاه شتهرک  82)ج( در ستال  

بنتده همراه بتا دیگر اعضتتتا    .ا عزیمتت نمتائیتدآزادی انتدیمشتتتک اتفتاقی افتتاده بته آن جت 

به محل مراجعه و متوجه شتدیم که افستر    ،کمیستیون ستوانح فرماندهی انتظامی استتان

نگهبان پاستگاه آزادی اندیمشتک به قتل رستیده استت پس از بررستی صتحنه مشتخ   

گردید ستترباز نگهبان پاستتگاه که در حین نگهبانی بوده توستتط افستتر نگهبان با وی به 

، بوده خواب  حالی کهندی برخورد شتتده و ضتتمن اهانت و پاشتتیدن آب به صتتورتش درت

همین امر باعث گردیده که نگهبان وی  اطی نیز برایش در نظر گرفته استت .تنبیه انضتب

را به رگبار بستته و حدود شتش تیر به افستر نگهبان اصتابت و در جا فوت نموده و سترباز 

پس از بررستتی و  .رک و اقدام به فرار نموده استتتقاتل نیز با ستتالم محل پاستتگاه را ت

جستتتجوی دقیق اماکن و محل های مشتتکوک در نهایت ستترباز قاتل فراری با ستتالم و 

محل مستتتقر بود پیدا و دستتتگیر و  مهمات در اطراف شتتهرک آزادی که پاستتگاه در آن

پس از انجام تحقیقات الزم پرونده به مرجع قضتا ئی ارستال    .ستالم وی نیز ضتبط گردید

 گردید .

 نکات قابل توجه 

به علت کمبود سترباز وهیفه به صتورت روزانه از ستربازان در امر نگهبانی استتفاده می   .1

 . و عصبانیت آنان می شده است  شد و همین امر باعث خستگی

ستبت به طرف مقابل یا حتی  اهانت و تحقیر ستربازان باعث عکس العمل شتدید آنان ن .2

 خودکشی آنان گردیده است .

حضور به موقع کمیسیون سوانح در محل باعث دستگیری سرباز قاتل و بررسی سریع   .3

 صحنه جرم گردیدو پرونده در اسرع وقت تنظیم و تحویل مرجع قضائی گردید.

 برخورد سریع با مقصرین سبب انضباط کاری و کاهش جرائم بیشتر می گردد . .4
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ریگاسگگت حفگاطگت اطالعگات   طرات جنگاب سگگرهنگگ حشگگمگت الگه ملکیخگا

 فرماندهی انتظامی استان خوزستان

امیر ستتترتیتپ حق جو بته عنوان فرمتانتدهی انتظتامی استتتتتان   1380در مهر متاه ستتتال   

خوزستتتان معرفی و از استتتان آذربایجان غربی به خوزستتتان منتقل و تصتتدی فرماندهی  

انتظامی استتان را پذیرفتند. بالفاصتله عازم عتبات عالیات شتدند که در این ایام سترقت 

استتان خوزستتان به وقوع پیوستت. با مراجعت   های مستلحانه متعدد چند شتعبه بانک در

، در رابطه با ستترقت های صتتورت گرفته جلستته ای در  عالیات  ایشتتان از ستتفر عتبات

مراستم صتبحگاه    استتانداری تشتکیل شتد که معاون ستیاستی وقت استتانداری خوزستتان در

اعالم کرد، من تاکنون چنین فرماندهی ندیده ام چون فکرمی کردم    دو ماه بعد صتتراحتا 

اههار عجز و ناتوانی می کند. ولی ایشتان   ،که با طرم موضتوع سترقت های مستلحانه بانک 

)امیرحق جو( صتراحتا  اعالم کرد این موضتوع مربوط به من استت و سترقت ها را کشتف و 

وی انتظامی با تمام توان وارد پیگیری  ستارقین را دستتگیر خواهیم نمود که بالفاصتله نیر

 کشف سرقت ها شد. کمتر از یک هفته سرقت ها کشف و سارقین نیز دستگیر شدند.

این موضتتوع نشتتان از جدیت و پیگیری و تجربه موفق فرماندهی ایشتتان در آن زمان  

 است.

 خاطرات جناب سرهنگ نوراهلل رباتی  

امیر حق جو بودم و بعد ازستتی ستتال    بندة حقیر حدود یک ستتال و نیم معاون اطالعات

 خدمت بازنشسته شدم. در این مدت کوتاه وقایعی به شرم زیر را به خاطر دارم 

امیر حق جو را در انجام برنامه ها و کارها بستتیار منظم و تالشتتگر و   دراین مدت .1

پیگیر امور دیدم. در بازدید ستامان دهی پاستگاه ها و کالنتری ها شتخصتا  حضتور 

یته معتاونین و متدیران را بته همراه خود می برد. در هر بتازدیتد هم بته داشتتتت و کل

گفتگو و از مشتکالتشتان آگاه   حضتوریپرستنل آموزش می دادند و هم با ستربازان 

شتده و بالفاصتله دستتورات الزم را به کلیه مستللین که در محل حضتور داشتتند  

 برای رفع نواق  و معایب صادرمی فرمودند .
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از پایگاه، خبری رستیدکه خانمی در یکی از کوچه  9ستاعت  یک روز صتبح حدود   .2

به خانم دیگری گفته استت حجنس رستید« اصتل خبر  های کوی ستیاحی اهواز

همین دو کلمه بود. بالفاصتله با اعزام نیرو در گروه های مختلف کار بررستی خبر 

و شتناستایی و تحت نظر قراردادن محل و اخذ نمایندگی دادستتانی همزمان انجام  

شتد. پس از بررستی خبر و شتناستایی بطور خالصته موضتوع را به استتحضتار امیر 

حق جو رستاندم و دستتور الزم داده شتد. درستت سته ستاعت پس از وصتول خبر،  

کیلوگرم حشیش و دستگیری صاحب آن به محل   205مامورین اعزامی با کشف  

وی انتظامی  کار برگشتند. این بزرگترین کشفیات مواد توهم زا در طول تاریخ نیر

استتتان خوزستتتان بوده و هنوز هم چنین محموله تاکنون یک جا کشتتف نشتتده  

استت. این از خاطرات جالب زمان امیر حق جو بود. یک عملیات ستریع و کشتف  

محموله ای بزر  در مدت زمان سته ستاعت از در یافت خبر تا کشتف و ضتبط و 

 دستگیری قاچاقچی مواد مخدر.

اخبار مهم و فوری که بالفاصتتله به عرضتتشتتان می   در زمان امیر حق جو به جز .3

از اهم اخبار روزنامه و  ،پانزده صتفحه ای  بولتن حدود  رستید، شتخصتا  هرروز یک 

رادیوهای داخلی و خارجی تهیه کرده و به استتحضتار ایشتان می رستاندم. یک روز  

ستیستتم ارتباطی ما قطع شتد. من به عرض امیر رستاندم که متأستفانه دستتگاه ما  

ب شتده تا مدتی نمی توانیم بولتن روزانه خدمتتان بفرستتیم، ایشتان فرمودند: خرا

ها وقتشتتان رامی گرفت شتتاید به همین دلیل در پاستتتخ  الحمدلل ، گویا بولتن

 فرمودند الحمدلل.  
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 فصل هشتم: دوران فرماندهی انتظامی استان قزوین

 

 معارفه ای خارج از عرف 

، ستردارسترتیپ  1384ستردار قالیباف در فروردین ماه  با کاندیداتوری ریاستت جمهوری  

عبدالهی طی حکمی به ستمت سترپرستتی ناجا منصتوب و مستئولیت اداره ناجا را در مقطع  

حستتاس انتخابات ریاستتت جمهوری دوره نهم و انتخابات میان دوره ای مجلس شتتورای 

با من ستترپرستتت محترم ناجا شتتخصتتا    1/1384/ 18  استتالمی به عهده گرفت. در تاریخ

تماس حاصتتتل و عنوان نمودند که برای تصتتتدی فرماندهی انتظامی یکی از استتتتان ها  

ل شتد برای کدام  تکلیف شترعی و امر قانونی استت. ستواآمادگی داشتته باش و این یک  

استتان باید آمادگی داشتته باشتم؟ ایشتان بدون این که استتان را مشتخ  کنند گفتند مگر 

ان منتقل خواهی شتد؟ دراستتان مورد نظر وضتعیتی  برای تومهم استت که به کدام استت

ایجاد شتده که به وجود فرماندهی باستابقه و با تجربه و توانمند نیاز می باشتد و شتما برای 

ستاعت ابال  شتد که در اول وقت اداری روز   24این مستئولیت انتخاب شتده اید به فاصتله  

دفتر فرماندهی ناجا حاضتتر    بعد در دفتر ستتردار فرماندهی ناجا حضتتور یابم. به موقع در

 شدم و به اتفاق سردار عبدالهی سرپرست محترم ناجا از ستاد ناجا خارج شدیم.

ال کنم که باالخره مقصتد و مأموریت کدام استتان می باشتد؟ تصتور و  بدون این که ستل

گمانم یکی از استتتان های مرزی شتترق کشتتور بود که با هواپیما به آن استتتان عزیمت  

- به اتفاق ستردار عبدالهی از فرودگاه مهر آباد گذشتتیم و وارد اتوبان تهرانخواهیم نمود. 

کرج شدیم،به این ترتیب فکر کردم مقصد استان های غربی کشور خواهد بود ولی به چه 

 5/1دلیل از هواپیما استتفاده نمی شتود، برایم مبهم بود. به هر حال در مدت زمان حدود  

عی صتحبت شد غیر از استان محل مأموریت، پس  ستاعت که طی مستافت شتد از هر موضتو

کرج( با -از خروج از شتهرستتان کرج و ورود به مدخل شتهرستتان قزوین )عوارضتی قزوین

پاستدار تشتریفات فرماندهی انتظامی استتان قزوین مواجه شتدیم. پس از مراستم پاستدار  

استتتان  معلوم شتتد حدس و گمان من در رابطه با   ،تشتتریفات فرماندهی انتظامی قزوین

های مرزی شتترق یا غرب کشتتور باطل و در فاصتتله چند دقیقه ای که در فکر فرو رفته  
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بودم بته ستتتالن اجتمتاعتات فرمتانتدهی انتظتامی قزوین کته در طبقته فوقتانی دفتر فرمتانتدهی  

وجود داشتتت وارد شتتدیم. برابر عرف و روال جاری و همیشتتگی مراستتم معارفه و تودیع  

در مراسم صبحگاه مشترک انجام و ضمن حضور فرماندهان  فرماندهان انتظامی استان ها  

انتظامی و واحدهای نمونه یگان های نظامی و انتظامی استتتتان ، مستتتئولین استتتتانی و 

اعضتای شتورای تأمین استتان نیز حضتور می یافتند. لیکن مراستم معارفه و تودیع در ستالن  

فت، و همین امر نفر گنجایش داشتتتت، مختصتتتر و مفید انجام گر 50کوچکی که حدود  

بوده استت. از فرصتتی    مشتخ  نمود که فرمانده ستابق انتظامی استتان فاقد مقبولیت الزم

که در اختیار فرمانده جدید استتان گذاشتته شتده بود، طبق روال و روشتی که در ستایر  

استتان ها به کار گرفته بودم، ضتمن هدف گذاری و توجیه فرماندهان و معاونین حاضتر در  

نمودم که از امروز مستتئولیت فرماندهی انتظامی استتتان به عهده امیر حق   مراستتم تأکید

جو استت و خوب و بد امورات هم با فرمانده جدید استتان می باشتد و از امروز کستی حق 

ندارد که مشتتکالت و نارستتایی های حوزه کاری و مستتئولیت خود را به فرماندهی قبلی  

ی کنید ولی احدی حق ندارد نقاط ضتعف و مرتبط ستازد. نکات مثبت دوره قبل را یادآور

معایب و کاستتتی های دوره قبل را مطرم و در نتیجه وقت ستتازمان و فرماندهی را تلف 

 نماید.

ل کردند آیا شتما از  اعات، ستردار عبدللهی با شتگفتی ستواپس از خروج از ستالن اجتم

نمودند، صتحبت های  وضتعیت فرمانده قبلی استتان اطالع داشتتید؟ پاستخ دادم خیر. اضتافه  

شتتما در رابطه با بیان نقاط قوت فرمانده قبل و اجتناب از بیان نقاط ضتتعف و عیب وی 

بیانگر اطالع دقیق شتما از وضتعیت فرماندهی انتظامی استتان می باشتد. در حالی که بیان  

موضتتع من در استتتان قزوین همانند موضتتع اتخاذ شتتده در ستتایر استتتان هایی بود که  

نتدهی انتظتامی را عهتده دار شتتتده بودم. در نهتایتت پس از ورود بته دفتر  مستتتئولیتت فرمتا

فرماندهی انتظامی استتان معلوم شتد که برخورد سترپرستت محترم ناجا با فرمانده قبلی  

انتظامی استتتتان خارج از روال معمول و توعم با عصتتتبانیت و ناراحتی استتتت و درخالل  

ظامی استان مرتکب خالف و تخلف صحبت های خصوصی معلوم شد که فرمانده قبلی انت

شتده که پرونده وی در بازرستی کل ناجا و محاکم قضتایی ذی صتالم مفتوم استت. ستردار  

هی توصتیه های الزم در رابطه با حستاستیت استتان قزوین و وضتعیت مقطع فعلی و لعبدال
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موجود را بیان نمودند. پس از خاتمه مراستم و صتدور دستتورات الزم سترپرستت محترم  

 دهی ناجا به سمت تهران عزیمت نمودند.فرمان

 موقعیت اجتماعی و غلظت سیاسی 

کیلومتری تهران قرار   150استتان قزوین از استتان های نستبتا  کوچک کشتور و در فاصتله  

دارد از نظر ستیاستی دارای جایگاه خاصتی استت.از استتان های حستاس و استتراتژیک کشتور  

های شترقی و جنوب، و جنوب شترقی را  بوده و کمربند امنیتی پایتخت محستوب و محور

به شتمال و شتمال غرب متصتل می کند و به عنوان گره مواصتالتی کشتور محستوب می  

 15639نفر و مستاحت استتان   1236000حدودا   1384شتود. جمعیت استتان در ستال  

واحد و دانشگاه    24کیلومتر مربع است. تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان 

نفر دانشتجوی خارجی در مرکز استتان می باشتد. استتان    500ی امام خمینی با  بین الملل

قزوین دارای آب و هوای مناستب و زمین مستتعد و حاصتلخیز کشتاورزی به عنوان یکی از  

قطب های مهم کشتاورزی کشتور محستوب می شتود. استتان قزوین استتانی صتنعتی و 

دارد که   ر این استتان وجودواحد تولیدی د  2430تولیدی استت و در حال حاضتر حدود  

اروپا از   -ترکیه  -در ستطح کشور رتبه سوم را دارا می باشد. به تعبیری خط راه آهن ایران

این استتتان عبور می کند. استتتان قزوین از لحاظ میرا  فرهنگی و آثار به ثبت رستتیده  

این آثار به ثبت رستیده کشتور در   %11دارای رتبه اول در ستطح کشتور می باشتد. بیش از  

استتان وجود دارد. استتان قزوین به علت وجود کارگاه ها و مراکز تولیدی از استتان های  

برخوردار و مهاجر پذیر کشتتور می باشتتد. از استتتان های غرب و شتتمال غرب، مرکزی و 

حتی استتان های شترقی کشتور جمعیت متنوعی را با بافت ناهمگون در خود جای داده  

ارت گاه ها و امام زاده ها است. قزوین استانی است که  است. قزوین شهر مساجد، شهر زی

های فعال ستتیاستتی در این استتتان دارای  از غلظت باالی ستتیاستتی برخوردار و اکثر گروه

پتایگتاه بوده و یتا این کته اهتل قزوین هستتتتنتد. رئیس جمهور مکتبی شتتتهیتد محمتد علی  

هید لشتگری، وزیر رجائی، سترلشتکر بستیجی خلبان عباس بابایی سترلشتگر آزاده خلبان شت 

کشتور دولت موقت موستوی خوئینی، مدیر مستئول روزنامه رستالت مهندس مرتضتی نبوی، 

وزیر فقیتد دادگستتتتری دکتر کریمی راد و نمتاینتده مقتام معظم رهبری در امور آزادگتان،  
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مرحوم حجت االستالم ابوترابی و ده ها چهره سترشتناس دیگر بر تارک استتان قزوین می  

 درخشند.

ری استت دارای ستابقه و قدمت تاریخی و فرهنگی، پایتخت صتفویه و دارای  قزوین شته

 هشت نشریه محلی می باشد.

فرمتانتدهی انتظتامی استتتتتان قزوین در آن مقطع دارای ستتته فرمتانتدهی انتظتامی   

بیک، تاکستتتان، بوئین زهرا و در دوره فرماندهی  شتتهرستتتان بود ) فرماندهی انتظامی آ

 قزوین و البرز به آن اضافه شد(.  فرماندهی انتظامی  اینجانب،

انتخابات ریاستت جمهوری دوره نهم و انتخابات میاندوره ای مجلس شتورای استالمی،  

از حواد  و مسایل مهم جاری استان بود. در شهرستان قزوین انتخاب یکی از نمایندگان  

استیت به دوردوم کشتیده شتده بود. بنابراین عالوه بر انتخابات ریاستت جمهوری که از حست 

باالیی برخوردار بود، رقابت انتخاباتی مجلس بین آقای محمد علیخانی فرزند شتیخ قدرت  

علیخانی )نماینده وقت مجلس( و آقای محمد نصتری وابستته به جنام راستت و با ستابقه  

تصتدی استتانداری بوشتهر و ستیستتان و بلوچستتان، حستاستیت و اهمیت مضتاعف ایجاد  

 نموده بود .  

در ستطح کشتور از اهمیت و حستاستیت خاصتی برخوردار بود،  84ماه  انتخابات خرداد  

به خصتوص کاندیداتوری ستردار قالیباف حستاستیت مضتاعف ایجاد کرده بود. به هر حال  

همکاران و دوستتتان قدیمی وی در ناجا در مصتتادر مهم معاونت ها و فرماندهان انتظامی  

خابات، نتیجه انتخابات در  در ستتتطح کشتتتور مشتتتغول به فعالیت بودند، مدام در روز انت

 ساعت های مختلف به خصوص توسط طرفداران یک کاندیداتوری خاص رصد می شد.

نتیجه انتخابات ریاستت جمهوری به دور دوم کشتیده شتد و التهاب انتخابات میاندوره  

ای مجلس شورای اسالمی شهرستان قزوین با انتخاب و برنده شدن آقای محمد علیخانی  

لبته در فاصتتله کمی از مشتتخ  شتتدن نتیجه انتخابات ، آقای مهندس  خاتمه یافت و ا

نصتتری به ستتمت استتتاندار قزوین تعیین و توستتط وزیر محترم وقت کشتتور آقای پور  

محمدی معرفی و استتتاندار قبلی استتتان آقای محمودیان جای خود را به آقای مهندس  

انتخابات ریاستت  ی ابل وصتف این که با همه حستاستیت هانصتری ستپرد. نکته مهم و ق 

جمهوری و میاندوره ای مجلس شتورای استالمی، در استتان قزوین این انتخابات در کمال  
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امنیت و به دور از هر نوع مشتتکل امنیتی و انتظامی و با اعمال مدیریت صتتحیح برگزار 

 شد.

 بازدیدهایی بدیع و با شگردی خاص 

واحتدهتای انتظتامی تتابعته   در استتتتتان قزوین همتاننتد استتتتتان هتای قبلی برنتامته بتازدیتد از

)کالنتری و پاستتگاه( به صتتورت ناگهانی و غیر مترقبه انجام شتتد. علیرغم کوچک بودن 

( و عدم  ن غربی، کرمان، خوزستتان و...حوزه فرماندهی در مقایسته با استتان های )آذربایجا

نحوه بازدید فرماندهی انتظامی استتتتان و   ،وجود پاستتتگاهای مرزی و پایگاهای عملیاتی

ضتتور غیر مترقبه قبل از اجرای مراستتم صتتبحگاه در دورترین پاستتگاه های تابعه نظیر ح

)آوج ، آبگرم و الموت( برای معاونت ها و پرستنل شتاغل در پاستگاه و کالنتری، امری بدیع  

های فرماندهی انتظامی استتان به در گذشتته بازدید و دور از ذهن تصتور می شتد. چون

 ی به واحد ها، انجام می شد.طور رسمی و با اعالم وقت قبل

 گاه ارتباط مردمی مسجد عبادتگاه و پای

با توجه به تأثیر مثبت طرم ارتباط مردمی در مساجد که در استان خوزستان حاصل شد  

در قزوین نیز ضتتمن هماهنگی با امام جماعت مستتاجد و اطالع رستتانی از طریق صتتدا و 

فرمتانتدهی، طی برنتامته تنظیمی هر هفتته در یتک  ستتتیمتای استتتتتان و معتاونتت اجتمتاعی  

مستجد از مرکز استتان، به اتفاق معاونت ها و رئوستای پلیس های تخصتصتی حاضتر و ضتمن  

شتترکت در نماز مغرب و عشتتا  و پس از خاتمه نماز جماعت، به اتفاق معاونین و مدیران  

ن در  مستتئول در محل پیش بینی شتتده حضتتور یافته و نماز گزاران و شتترکت کنندگا

مراستم، ستئواالت و درخواستت های خود را مطرم، که بالفاصتله توستط معاون و یا مدیران  

در صتتورت پیگیری فرد متقاضتتی و درخواستتت کننده   ذیربط پاستتخ الزم داده می شتتد.

ستتتئوال جهتت حضتتتور در محتل مربوط، همتاهنگی انجتام و در کمترین زمتان ممکن بته 

 شد.  درخواست وی رسیدگی و مشکل حل و فصل می

نتیجه چنین جلستاتی، برقراری ارتباط مستتقیم، رو دررو و بدون واستطه مستئولین با  

مردم و متقاضتتیان بود که بدون هر گونه مانع و رادعی و بدون ترس و دلهره و اضتتطراب  

ثیر این ارتباط مستتقیم و مردمی  رانی و معنوی مستجد حاصتل می شتد. تأدر فضتای نو
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در   ان قزوین به حدی بود که مساجد محله های مختلفمسئولین فرماندهی انتظامی است

برقراری این ارتباط پیش قدم بوده و از مستاجد دیگر ستبقت می گرفتند. ضتمن برقراری 

ت، صتمیمیت، رفاقت و معنویت بین جوّی سترشتار از رعفت، محب  ،ارتباط مستتقیم مردمی

می، ایجتاد فضتتتای  منین و متأمورین برقرار و مهمتر این کته نتیجته این ارتبتاط مردمل

منین و نمازگزاران در افزایش اطالعات و ذیری و استتتفاده از توان بالقوه ملمستتئولیت پ

 ایجاد ارتباط موثر بین مردم و مسئولین اطالعاتی ناجا بود.

ثیر مثبت ارتباط مردمی معاونین و رئوستای پلیس تخصتصتی فرمانده انتظامی استتان  تأ

ر محترم استتان)جناب مهندس نصتری( در شتورای  به حدی بود که موضتوع توستط استتاندا

تتامین مطرم و از آن بته عنوان بهترین فرصتتتت برای ایجتاد ارتبتاط مردمی بین مردم و 

کید نمودند که ادارات و ستتتازمان های دیگر هم  ئولین یاد نمود. ضتتتمن این که تأمستتت 

دمی استفاده  شایسته است از این رویه به عنوان الگوی موفق و مطلوب برقراری ارتباط مر

کنند. ضتمن این که این موضتوع کار چندان ساده ای هم نیست، چون که برقراری ارتباط  

مستقیم بین مردم و مسئولین آن هم در مسجد و بدون هرگونه مانع و رادعی کار چندان  

ساده ای هم به نظر نمی رسد. الزمه آن جسارت، هنر مدیریتی و مسئولیت پذیری است. 

 ی انتظامی استان این کار به شایستگی انجام شده است.که توسط فرمانده

 چهار بار آتش سوزی مایملک زندگی 

به علت این که قزوین فاقد منزل ستازمانی جهت ستکونت فرماندهی انتظامی استتان بود و 

فرمانده انتظامی قبلی در طبقه دوم ستتاختمانی استتتیجاری ستتکونت داشتتت، اینجانب با 

انتظامی چندین استتان ، ستکونت در منزل استتیجاری آپارتمانی را به ستابقه فرماندهی  

هی ( مذاکره و لصتالم ستازمان ندانستتم، با سترپرستت محترم فرماندهی ناجا )ستردار عبدال

مقرر شتتد اعتباری به منظور خرید یک واحد ستتاختمانی مستتکونی ویالیی )مستتتقل(  

یدا کردن محل مناستب ) در شتأن  اختصتاص داده شتود. تا واگذاری اعتبار مورد نیاز و پ

فرماندهی انتظامی استتتان( چند ماهی طول کشتتید، در این مدت الزاما  خانواده در اهواز 

ستتتاعت با عزیمت به  48ه مدت  باقی ماندند و با هماهنگی با مرکز دو هفته ای یک بار ب

اواستتتط مرداد ماه به  . این وضتتتعیت تا پایان انتخابات وبه دیدار خانواده می رفتماهواز، 

درازا کشتتید. به منظور انتخاب محل مناستتب، اغلب شتتب ها با لباس شتتخصتتی همراه 
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فرمانده مهندستتی استتتان از منازلی که از طریق بنگاه های امالک معرفی شتتده بودند 

پس از حتدود دو متاه پیگیری منزل ویالیی نستتتبتتا     در نهتایتتبتازدیتد بته عمتل می آمتد.  

از ستاختمان مزبور بازدید،   نشتگاه انتخاب شتد.گروه اعزامی از مرکزمناستبی در خیابان دا

 بر  هی منزل مورد بحثلضتمن تأیید محل وقیمت، با تخصتی  اعتبار توستط ستردار عبدال

  خریداری شد.ای ناجا

دقیقتا  بته ختاطر دارم بته هنگتام حمتل اثتاثیته و وستتتایتل منزل از اهواز، علیرغم این کته  

مال  بستته بندی و آماده حمل به داخل کامیون بود ولی به علت  کا  وستایل زندگی و اثاثیه

ستاعت امکان جا به جایی و حمل و نقل وستایل  48گردو خاک و شترجی شتدید به مدت  

به داخل کامیون نبود. با مناستتب شتتدن نستتبی هوا، اثاثیه منزل به کامیون انتقال و به 

ران رگباری ستیل آستای  ستمت قزوین گستیل داده شتد. در نزدیکی شتهرستتان قزوین با

مرداد ماه فضتای شتهر و دشتت ودمن را از غبار و گردو خاک شتستتشتو داد و البته کارتن  

های محتوی وستتایل زندگی فرمانده انتظامی قزوین هم از نعمت باران بی نصتتیب نماند.  

این جا استت که ضترب المثل قدیمی )هر سته بار اسباب کشی و جا به جایی منزل برابر با  

اتش ستوزی استت( تحقق می یابد. در طول دوران خدمت ده بار استباب کشتی و جا    باریک

در شهرستان قزوین هم پس از بازنشستگی   وبه جایی منزل در استان های مختلف کشور

و گرفتن وام و خرید منزل سته بار استباب کشتی و جابه جایی منزل صتورت گرفت )یعنی  

 بار آتش سوزی مایملک زندگی( 4حداقل  

 سال خدمت  34فظ دوران پر فراز و نشیب خداحا

در دوره فراگیری دکتری مدیریت دانشگاه جامع امام حسین )ع( پذیرفته   85اسفند ماه   

شتدم. تقریبا  حدود ستی و پنج نفر از معاونت ها و فرماندهان انتظامی ناجا و افستران ارشتد  

زمون تعداد دوازده نفر ستپاه در دوره مزبور حضتور داشتتند. پس از طی دوره مزبور و اخذ آ

جهتت طی دوره دکتری پتذیرفتته شتتتد کته اینجتانتب موفق بته قبولی و اختذ مجوز جهتت 

در    86گذراندن دوره دکتری مدیریت دانشتگاه جامع امام حستین )ع( شدم. در خرداد ماه 

لفقاری که در آن مقطع  ایک اقدام ستریع و ناگهانی توستط جانشتین وقت ناجا ستردار ذو

  یی دکتری من بود، اعالم شتتد که برابر دستتتور ستتردار احمدی مقدم همدوره دانشتتجو

ستتتاعتت آینتده مراستتتم معتارفته و تودیع فرمتانتدهی در قزوین    24فرمتانتدهی محترم نتاجتا  
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مخالفت استتاندار وقت    برگزار و شتماهم به افتخار بازنشتستتگی نایل خواهید شتد. علیرغم

اینجانب، در روز تعیین شتتده    قزوین جناب مهندس نصتتری و اصتترار بر تداوم فرماندهی

با حضور  مراسم معارفه و تودیع در میدان صبحگاه ستاد فرماندهی انتظامی استان قزوین

ستتردارذوالفقاری جانشتتین ناجا ، استتتاندار استتتان ، فرماندهان ارتش و ستتپاه و ستتایر  

  مستئولین استتانی برگزار شتد. سترهنگ پاستدار هدایتی به ستمت فرماندهی انتظامی استتان 

 سال سابقه خدمت به افتخار بازنشستگی نایل آمد. 34تعیین و امیر سرتیپ حق جو با  

  انتقال صادقانه تجارب خدمتی در مراسم بازنشستگی

ضتتمن شتتکر گذاری به درگاه    ،در مراستتم تودیع و در میدان صتتبحگاه در جمع حضتتار

مود تجتارب  ختداونتد قتادر متعتال کته توفیق ختدمتی صتتتادقتانته و مجتاهتدانته را عنتایتت فر

 خدمتی خود را به همکاران و مسئولین حاضر در مراسم به شرم زیر بیان نمودم

 ای اجمالی به سوابق خدمتیالف: اشاره

از دانشتکده افستری با مدرک لیستانس علوم ، فار  التحصتیل شتدم. در   1355در ستال  

نظیر شتهید نامجو، دوره دانشتجویی توفیق همکاری با افستران متعهد، انقالبی و مبارزی  

امیر رحیمی و ستلیمی و دانشتجویانی نظیر  امیر دادبین را پیدا نموده و مستئولیت اداره  

مستجد دانشتکده افستری که قبال  توستط بزرگانی نظیر شتهید کالهدوز و شتهیدنامجو اداره  

 مورد بازجویی قرار گرفتم. عهده گرفتم. و در دوران دانشجویی توسط ساواکشد را بهمی

 ترفیعاتب:

صورت کالسیک  در مدت سه دهه بعد از پیروزی انقالب اسالمی از بین افسرانی که به

صتتتورت موقت و ترفیع اخذ نمودند، توفیق داشتتتتم که فقط ستتته بار ترفیع و آن هم به

تشتتویقی، ستتتوانی به ستترگردی، ستترگردی به ستترهنگی و ستترهنگی به ستترتیپ دومی  

 نظیر است.نظیر و یا کمگانه ارتش بیدریافت که قطعا  در بین نیروهای سه

 ج: انتقاالت

جایی و انتقتال مواجه و فرزندانم تقریبتا   ستتتال خدمت با ده بار جابه  34در طول دوره 

 اند.هر دو سالی در یک استان از شرق تا غرب کشور و تا جنوب مشغول به تحصیل بوده
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 هاد: مسئولیت

هتای مختلف انتظتامی را  ی در ردهدر تمتام طول دوره ختدمتت، مستتتئولیتت فرمتانتده 

های مختلف مستئولیت فرماندهی انتظامی استتان را  ستال قبل در استتان 20داشتتم و از 

ستتال خدمت حداقل به طور متوستتط   34دار بودم و خداوند را شتتاکرم که در طول عهده

صتتتورت  متاه در دوران دفتاع مقتدس بته  70ستتتاعتت ختدمتت داشتتتتته و حتدود    16روزانته  

 ام.در خدمت رزمندگان اسالم، بودهروزی  شبانه

 ه: حساسیت کار درناجا

به اعتقاد من خدمت در ناجا مانند راه رفتن روی طناب و عبور از میدان مین استت و  

تواننتد از این کتارکنتان این ستتتازمتان جز بتا توکتل برختدا و محتاستتتبته و کنترل نفس، نمی

 سازمان به سالمت عبور کنند.

الهی در کلیته مراحتل ختدمتی و در  ستتتال ختدمتت بتا فضتتتل  34کته در متدت  و از این

مندی مردم و مستتئولین نظام  های مختلف با عزت و ستتربلندی توعم با رضتتایتاستتتان

ام. خدای را شتتتاکرم و این جز فضتتتل و عنتایت خداوند و توکلی که وجود خدمت نموده

چیز دیگری  ام  در محل کار باوضتو حضتور داشتته که در تمام دوران خدمتداشتته و این

 به دست خداوند تواناست.  عزت  "تُعِّزُ به مَنِ تَشا ِ"نیست

در رابطه با خدمت در استتتان قزوین توضتتیح نخواهم داد، مستتئولین محترم استتتان  

حضتتتور دارنتد. موقعیتت، وزانتت، مکتانتت و مقبولیتت حوزه فرمتانتدهی در زمتان حضتتتور در  

وز حوزه فرماندهی انتظامی استتان  استتان قزوین، و در مقطع فعلی قابل تحلیل استت. امر

از منظر مستتئولین ستتیاستتی، قضتتائی، امنیتی، نظامی، بستتیج و متدینین و توده مردم از  

 قداست، وزانت و مقبولیت کم نظیر برخوردار است.

  استت  ستفید بوده  استتان  ار که هر دو مرحله پرونده انتظامیدو مرحله انتخابات برگز

بدون مشتکل   ،بندی ستوختاستتان در بحث فرایند ستهمیههای خاص  علیرغم حستاستیت

خاصتی این فرایند در استتان اجرا شتد. در بحث امنیت اجتماعی به بهترین شتکل ممکن  

مشتیّت الهی این مستئولیت از عهده من برداشتته شتده با  اقدام شتد و امروز هم که بنابه

انشتا  اله دو رکعت نماز شتکر هم به نیاز شتکرگزاری نموده و درگاه خالق بیعمق وجود به

 جا ی خواهم آورد.
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عنوان یک فرد مسلمان و متعهد به نظام و انقالب و رهبری  نکته قابل توجه این که به

گاه خود را بازنشتستته تلقی نخواهم کرد. در خدمت همکاران در ستازمان ناجا و ستایر  هیچ

ظام دارم به ستتازمان ناجا هم با ادارات خواهم بود و باتوجه به عشتتقی که به رهبری و ن

گاه خود را جدای از ستتازمان احستتاس نخواهم کرد. در  همه وجود عشتتق ورزیده و هیچ

وضتتعیت فعلی دارای ستته فرزند دانشتتجو در استتتان قزوین هستتتم و خود هم در دوره  

ها در دانشتتگاه جامع امام حستتین )ع(، مشتتغول تحصتتیل و با دکتری مدیریت ستتیستتتم

عنوان مدرس به جهت ارتباط ناجا با قشتر دانشتگاهی همکاری  ستتان هم بههای ادانشتگاه

نتهمی نهتایتت  بتهبته  نمتایم. در  بلکته  نظتام،  و عنوان یتک ستتترمتایته  عنوان یتک ختادم 

ختدمتگزارکمتاکتان خود را وقف اهتداف معنوی و نورانی انقالب و امتام و رهبری خواهم 

 نمود.

نشتجویی دکتری مدیریت با همه فراز و  که بعد از بازنشتستتگی: دوران داتوضتیح این

موانع و مشتتکالتی که در مستتیر به وجود آمد   نشتتیب ها و ایاب و ذهاب قزوین، تهران و

با دفاع شتایستته از رستاله به اخذ    1393طی شتد و با فضتل الهی در ستوم شتهریور ماه  

  م. گرایش ستیستتم ها از دانشتگاه جامع امام حستین )ع( نایل شتد  -مدیریت  -درجه دکتری

یک ستال پس از فار  التحصتیلی در ارزیابی که از طریق ستازمان پژوهش ناجا انجام شتد،  

رستاله دکتری اینجانب که با عنوان حارایه الگوی فرهنگ ستازمانی مبتنی بر سیاست های 

کلی ابالغی مقام معظم رهبری در ناجا« تدوین شتده بود، به عنوان رستاله برتر معرفی و 

 برترین های ناجا در ستاد برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفت.  در همایشی که با نام

 خاطرات جناب سرهنگ ستاد محمد حسین محمدی 

استتان قزوین در طول تاریخ از مناطق تاثیر گذار در سترنوشتت ستیاستی و امنیتی کشتور   

  " استتماعیلیه "  بوده و از این حیث اهمیت زیادی داشتتته استتت. چه در مقاطعی که فرقه

را مأمن خود قرار داده بودند و اقدامات تروریستتی خود   "لمبستتر"و   "الموت"  قلعه های

آوردند و چه در دوره هایی از تاریخ که به عنوان  را در ستتطح کشتتور به مورد اجرا در می

پایه های کودتای    پایتخت کشتور و شتاه نشتین بود. در اواخر قرن ستیزده هجری شتمستی

قزوین پایه ریزی شتد. آن جا که آیرون ستاید    رضتاخان در 1299انگلیستی ستوم استفند  

خود را با رضتاخان در  مذاکرات محرمانه  -انگلیستی در ایرانفرمانده نیروهای    -انگلیستی
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گراند هتل قزوین ترتیب داد. در دوره ی پهلوی دوم اهمیت دشتت حاصتل خیز قزوین در  

شتتاورزی مورد نظر کشتتاورزی، پای استترائیلی ها را به این مناطق باز کرد تا طرم های ک

 خود را به مورد اجرا در آورند.

در عین حال استتتان قزوین که اقوام و مذاهب دیگری مانند اکراد و اهل ستتنت را در  

ثر غنی که البته متأخود جای داده به دلیل برخورداری مردمان این ستترزمین از فرهنگ  

از نظر امنیتی و به تبع آن اقتصتتتادی از   فرهنگ شتتتیعه و ائمه اطهار بوده ،از پیروی از  

 شرایط مطلوبی نسبت به دیگر نقاط کشور برخوردار بوده است.

بنابراین انتظار به حق شتتهروندان و مستتئوالن استتتان که اتفاقا  بعضتتی از آنان نقش  

 مهمی در سیاست کالن کشوری دارا هستند ازامنیتی محسوس و قابل درک می باشد.

نتخابات ریاستت جمهوری و میان دوره ای مجلس شتورای استالمی  لذا در پیش بودن ا

اهمیت و حستاستیت انتصتاب فرمانده جدید انتظامی را   1384در بیستت و هفت خرداد  

از طرفی بال تصتتدی بودن جایگاه فرماندهی انتظامی استتتان، نظم و  .بیشتتتر نموده بود

.لهذا نیاز به فرمانده ای انضتتباط را در ستتطح یگان ها کمابیش تحت تاثیر قرار داده بود

 احساس می شد.  توانا و مجرب و آشنا به اصول علمی مدیریت کامال 

بته این ترتیتب بود کته بعتد از رفتن ستتتردار قتالیبتاف از نتاجتا ، امیر ستتترتیتپ دوم  

با ستوابق درخشتان مدیریتی در    ،غالمحستین حق جو که از فرماندهان برجستته و متعهد

ن هدایت فرماندهی انتظامی استتتتان قزوین را بر عهده  جایگاه های مختلف بودند ستتتکا

آگاه و واقف بودند.   مین امنیت استتان کامال ایشتان به مستئولیت خطیر خود در تأ  گرفتند.

که امنیت  مین امنیت استتت و ایناصتتلی دولت )و حکومت( تأ  که وهیفه وی معتقد بود

 .   "فیهشر البالد بلد  ال آمن "ضروری ترین نیاز هر انسان است و  

در    بهای او،تحصتتیالت عالی ایشتتان در رشتتته مدیریت و تجربیات ارزشتتمند و گران

جایگاه های مختلف و متعدد مدیریتی که از درجات افستتتری جز  تا دوران امیری عهده  

دار بوده انتد و در کنتار آن بتاورهتا و اعتقتادات دینی قوی کته از دوران دانشتتتجویی در  

از انقالب برخوردار بوده اند موجب شتده بود که خدمت    دانشتکده افستری ارتش در قبل

م باشد. اینجانب و مطمئنا   ی ایشان با آرامش و عدم استرس توعدر مجموعه تحت فرمانده

دیگر همکارانی که در محضتر ایشتان خدمت نموده ایم به معنی واقعی کلمه از وی تلمذ  
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که مدیران و شتتدیم. کما اینمی نمودیم و از رهنمودها و مدیریت ایشتتان بهره مند می  

مستئوالنی که تحت نظر ایشتان بودند با وجود آن که از نیروهای سته گانه ستابق انتظامی  

)شتتهربانی، ژاندارمری و کمیته( بودند جملگی با میل، رغبت و عالقه با ایشتتان همکاری  

نموده و از خدمت تحت مدیریت وی خرستتتند بودند. یکی از ویژگی های دیگر امیر حق 

و در کنار امتیازات مثبت دیگر، ورزیدگی و آمادگی جستتمانی ایشتتان بود  در یکی از  ج

( پس از بتازدیتد  26/4/84برنتامته هتای بتازدیتد کته از حوزه انتظتامی الموت انجتام گرفتت )

معلم کالیه و پاستتگاه های رجایی دشتتت و رازمیان تصتتمیم گرفتند از قلعه   26کالنتری  

این  بازدید کنند . بور و در ارتفاعات منطقه قرار داشتتلمبستتر که در نقطه ای صتعب الع

در حالی بود که شتدت گرمای تیر ماه و اههار عجز برخی از معاونین برای همراهی، مانع  

تصتمیم ایشتان نشتد و به مانند یک کوهنورد حرفه ای و چابک مستیر خطرناک صتعود به 

 قلعه لمبستر را پیمودند.

استتان قزوین از نظر اینجانب در سته بخش زیر قابل  دوره فرماندهی امیر حق جو در  

خدمتی وی به شتترم ذیل    "مانیفستتت"مطالعه می باشتتد. به عبارت دیگر بخشتتی از  

 باشد:می

 الف( ایمان، تقوا و رعایت اخالق و ارزش های اسالمی

 ب( منابع انسانی، نظم و انضباط و آموزش

 ج( راهبردهای مدیریتی و نکات و موارد خاص

 تقوا و رعایت اخالق و ارزش های اسالمی   ایمان،

از ویژگی های بارز ایشان تسلط به آموزه های دینی در ارتباط با فرماندهی و مدیریت در  

استالم بود. ستخنرانی ایشتان در هر حال و حتما  با دعای فرج آقا امام زمان )عج( آغاز می  

دیدگاه ها و نقطه نظرات   ینشتد و به اقتضتای بحث از آیات و احادیث و روایات برای تبی

 استفاده می کردند. به عنوان مثال: خود

کُم )شتتتور ستتتتادی   کید بر صتتتیانت نفس آیه:در تأ یا اَیُّهَا المذینَ آمَنُوا عَلَیکُم اَنُفستتتَ

13/2/84) 

 آیه ی: وَ شاوِرهُم فِی االَمر )همان( :در تبیین عقل جمعی و تبادل تجربه
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تنبیه و اهمیت به موقع و مناستب بودن آن آیه ی: مُحَممد  در توضتیح اصتل تشتویق و  

 رَسولُ الل وَ المذینَ مَعَهُ اَشِدّا ُ عَلَی الکُفّار رُحَما ُ بَینَهُم

 و در همین رابطه فرمایش موال علی )ع(: کونوا لِلظّالِمُ خَصما وَ لِلمَظلومُ عَونا 

ئِکَ کَاالَنعامُ بَل هُم اَضَتلّ اَولئِکَ هُمُ  در رابطه با پرهیز از غفلت های امنیتی آیه ی: اول

 (19/9/85الغاِفلونَ )همایش کالنتری و پاسگاه،  

در توصیه به پرهیزگاری و تقوا فرمایش موال علی )ع(: اَلتمقوی حِصنُ الحَصین )شورای  

 (19/1/86معاونین  

 همچنین آیه ی: اَلیَومُ تُبلِیَ السمرائِر )همان(

 های مدیریتی حدیث: وَ مَن تَساویَ یَوما  َفهُوَ مَغبون )همان(در رابطه با راهبرد

در مورد ستیستتمی عمل کردن و هم افزایی حدیث: یَدُ اللُ مَعَ الجَماعَه )شتور ستتادی  

17/2/85) 

جهول تان  در رابطه با اهمیت امنیت روایت:  تان  م  ح   ا لن  عم   مان  و  ال    ة  ا لص  

 فرمایش موال علی )ع(: اِتمقوا مِن مَواضِعِ التُّهَم  ،در رابطه با صیانت از انحراف کارکنان 

 فرمایش موال علی )ع(: فرصت چون ابر گذران است.  در مغتنم شمردن فرصت،

کید بر تالش جدی در جهت  عنایت خاصتتی داشتتتند و تأ  "ارزش ها"امیر حق جو به 

( و بزرگترین وهیفته  19/9/85النتری وپتاستتتگتاه،  حفظ ارزش هتا می نمودنتد. )همتایش ک

دانستتند و به نقل از مقام معظم رهبری ایجاد فضتای انقالبی و   ناجا را حفظ ارزش ها می

کید قرار می دادند. در همین راستتتا حضتتور در  ستتالمی در نیروهای مستتلح را مورد تأا

و عینی  عملی   نمازهای جمعه و جماعت و دیگر مراستتم و شتتعائر دینی و مذهبی الگوی

 و همیشه در صف مقدم بودند.  مدیران و مسئوالن بوده 

در برنامه های سترکشتی و بازدید از کالنتری وپاستگاه ها و یگان های تابعه همیشته با  

که فاقد امام  ،وضتو بوده و با اکراه امامت جماعت را در یگان های دور دستت و پاستگاه ها 

 ه جماعت اقامه می شد.می پذیرفتند و نماز ب جماعت ثابت بود،
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که انستتان در   :در جریان ستتخنرانی برای کارکنان پاستتگاه رجایی دشتتت فرمودند

روحش زنگتار می گیرد و بتا نمتاز، روم تطهیر پیتدا می کنتد و پتاک می    ،کشتتتاکش زنتدگی

(.در کل باید گفتت که توجه به اعتقتادات و باورهای  26/04/84شتتتود )نقتل به مضتتتمون  

کید بر نماز در ستتر لوحه با مردم و تأ اخالق استتالمی در برخورد  دینی کارکنان و رعایت

هم چنین در ارتباط با رعایت اخالق استتالمی با استتتفاده از    .برنامه ایشتتان قرار داشتتت

تو را گرامی بتدارنتد نرم خو بتاش و اگر می   اگر می خواهی  "استتتالمی می گفتنتد:  روایتات  

 (.85)شور ستادی نیمه دوم فروردین    "خواهی تو را خوار بدارند درشت خو باش  

و بهره   "تعمیق پلیس جتامعته محور"بتا توجته بته این کته یکی از تتدابیر ابالغی نتاجتا  

موضتتوع  بنابراین ،ا بودموریت های ناجبلیت ها و مشتتارکت های مردمی در مأمندی از قا

د نیروها و واحد های انتظامی  ازعملکر  "رضتایت مندی مردم  "کید ایشتان بر  مهم دیگر تأ

معتقتد بودنتد اعتمتاد مردم بزرگترین ستتترمتایته استتتت و لتذا در برخورد بتا مردم بتایتد   بود.

کید داشتتتند عوامل انتظامی برخورد ق استتالمی مد نظر باشتتد. هم چنین تأرعایت اخال

  خالفکتار( انجتام دهنتد نته بتا مردم.   بتایتد بتا عتده ی قلیتل )مجرم وقتاطع و قتانونمنتد را  

درهمین راستتتا مکانیزم های گوناگونی را برای دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مردم  

پیش بینی و در نظر گرفته بودند. از    110و   197از عملکرد ناجا را عالوه برستتامانه های 

روستای پلیس های تخصتصتی و رستیدگی به جمله حضتور در مستاجد به همراه معاونین و  

 مشکالت و درخواست های مردمی.

مدیران در حوزه ی مستتتئولیت خود جوابگوی مطالبات مردمی از    در این برنامه کلیه

معارفه ی فرمانده پلیس راه متانت و ادب و   ناجا بودند. و این که امیر حق جو در جلستته

قرار دادنتد و ضتتتمن تتذکر بر پتاکی و نجتابتت    کیتدوعم بتا احترام بتا مردم را مورد تتأرفتتار ت

کارکنان، رعایت اخالق استتتالمی در برخورد با رانندگان و کستتتانی که به ما مراجعه می  

خود کنترل بودن جهت اجتناب از  "کنند را ستتفارش کردند. ایشتتان در همان جلستته 

حضتور به را نیز یادآور و تالش در جهت افزایش رضتایتمندی مردم با   "آلودگی و انحراف

مانند تصتادفات جاده ای را متذکر شتدند. )جلسته    ،موقع در صتحنه های مورد نیاز مردم

 (14/10/84معارفه فرمانده پلیس راه،  
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 اهمیت منابع انسانی به آموزش و نظم و انضباط 

امروزه اهمیت نیروی انستانی در ستازمان ها بر کستی پوشتیده نیستت  توستعه هر ستازمانی  

یت نیروی انسانی آن سازمان دارد. دیدگاه های کالسیک به اهمیت  بستگی زیادی به کیف 

برای کستب    نیروهای انستانی در ستازمان کمتر توجه داشتتند و از نیروی انستانی صترفا 

منافع مالی بیشتتر و در جهت پیشتبرد مقاصتد و ماموریت های ستازمان بهره می گرفتند.  

در    "روابط انستانی"گاه های بعدی به بودند ولی دید  "وهیفه مدار"این دیدگاه ها بیشتتر  

مدیریت متمرکز شتتده اند و این امر اهمیت بیشتتتری پیدا کرد. لذا نگرش های جدید به 

 بیشتر معطوف گردید.    "رابطه مداری"

ستال تحول و توستعه منابع انستانی در تدابیر ناجا معرفی شتده بود.  84به عالوه ستال  

اجتماعی، مناعت طبع و صتتیانت از لغزش های  بدین معنا که در آن ستتال ارتقا  منزلت 

خره آموزش کارکنان  فه گرایی و مهارت های فردی و بالهم چنین تقویت حر و  ن  کارکنا

 مدّ نظر مسئوالن ناجا بود و به تمام رده های ناجا ابال  شده بود. 

در عین   استاس شتیوه ای معقول و منطقی بود. شتیوه ی مدیریتی امیر حق جو بر این

 حال که شأن و منزلت و اقتدار عالیه در مدیریت را حفظ می نمودند، در جای خود رابطه

برادری و صتمیمیت را ابراز و از تندی و پرخاش نادرستت پرهیز می نمودند  شتیوه ای که  

در برنتامته هتای    برخی از فرمتانتدهتان برای جبران کمبودهتای خود در پیش می گرفتنتد.

با تمام    ،کالنتری ها  ها به ویژه پاستتگاه های دوردستتت  و  ستترکشتتی و بازدید از یگان

کارکنان به خط شتده از جمله ستربازان وهیفه دستت می دادند و احوالپرستی می کردند و 

در اثنا  این احوال پرستی ها و مصتاحبت ها از مشتکالت و نارستایی های احتمالی مانند  

در نهایت با توجه به حضتور  کردند.  ایی، مرخصتی و غیره پرس و جو میوضتعیت جیره غذ

بالفاصتله دستتور رتق و  ،هیأت کاملی از معاونین، مدیران و روستای پلیس های تخصتصتی

ر می نمودند. به طور کلی ایشتتتان  فتق امور و نیازمندی های کارکنان را در محل صتتتاد

انستتانی را اصتتلی ترین منبع مدیریت  کید زیادی بر منابع انستتانی داشتتتند و نیروی تأ

   دانستند.می
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ره  موضتتتوع صتتتیانت از کارکنان و پیشتتتگیری از آلودگی و انحرافات پرستتتنل در دو

لودگی ها و فستتاد  کید بود. در کنار آن برخورد با آفرماندهی ایشتتان به شتتدت مورد تأ

 (30/3/84تان،  کید قرار می دادند. )ساماندهی کالنتری وپاسگاه تاکسکارکنان را مورد تأ

به این ترتیب بود که    "با دستتمال کثیف نمیتوان شتیشته را پاک کرد"و معتقد بودند: 

حتی با فرمانده وقت پشتتیبانی قرارگاه که به نظر می رستید در کنار امیر حق جو خود را  

، وی را با درجه سترهنگی از ستازمان  کرد پنداشتت به شتدت برخوردمصتون از تعقیب می

طرد نمودند. ایشتتان در جلستتات تأکید بر عدم ارتباط کارکنان با افراد مفستتد،  اخراج و 

را در ارتبتاط بتا   "مهَالتُّ  عِواضتتتِ مَ  نِقو مِتُّاِ"بتدنتام و نتابتاب داشتتتتنتد و بتارهتا جملته معروف:  

همچنین در جلستات بیاناتی از معصتومین )ع( در    صتیانت از کارکنان از ایشتان شتنیدیم.

یا    "دد را به خاطر دنیای دیگران نفروشتیآخرت خو  "می کردند مانند:  این زمینه ها نقل  

و این که    "ای بستا لحظه ای هوس که اندوهی دراز و طوالنی در پی دارد."این جمله که:  

ید ستعه ی صتدر و حلم داشتته  در ارتباط با کارکنان به مدیران توصتیه می کردند که با

 به وجود آید.   "خالقیت و نوآوری"ی  بسترها باشند ، تا شرایطی فراهم شود  که

در خصتوص نظم و انضتباط هم که در تمامی نیروهای مستلح، قوام و دوام ستازمان به 

توستتتط امیر حق جو از همتان بتدو    .ارد در اولویتت و تقتدم قرار داشتتتت  آن بستتتتگی د

 مطمح نظر قرار داده شد.  ،مسئولیت به عنوان فرمانده انتظامی استان قزوین این مهم

اجرای مراستم صتبحگاه در ستتاد و یگان ها که الگو و نماد نظم و انضتباط قلمداد   به

از آن جمله شترکت و حضتور تمام مدیران و مستئوالن به   ،می شتود عنایت ویژه داشتتند

و   همراه کارکنان ذیربط در مراسم صبحگاه الزامی گردید. حتی کارکنان عقیدتی سیاسی

در    آن ها در این امر مقدس مشتتارکت داشتتتند.  حفاهت اطالعات و مدیران و مستتئوالن

ستای پلیس های تخصتصتی مکلف شتدند که به نوبت در  همین راستتا کلیه معاونین و ر 

صتتبحگاه های عمومی ستتتاد فرماندهی به عنوان فرمانده میدان برای زمان ورود مقامات  

خاطر دارم   باال دستت از جمله فرماندهی انتظامی استتان گزارش نظامی تقدیم نمایند. به

برخی از عزیزان و همکتاران از این کتار طفره می رفتنتد و اههتار عجز می نمودنتد ولی بته 

هر ترتیب این رویه معمول گردید. هم چنین در تمام صتبحگاه ها، آراستتگی و وضتعیت  

تمتام یگتان هتا از مقتابتل    رد بتازدیتد قرار می گرفتت و  هتاهری کتارکنتان بته طور کتامتل مو

انضتباط باالیی رژه می رفتند و امیر حق جو به طور جدی و دقیق ستان  جایگاه با نظم و  
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می دیدند. این امر تا آخرین رده ها و پاستگاه های دوردستت هم الزم االجرا بود. به ویژه 

کید ایشتتان بود. لذا  رالعمل های ابالغی مورد تأاجرای زنده مراستتم صتتبحگاه برابر دستتتو

در دستتور کار قرار گرفت و اقداماتی مانند  ،دها یکنواخت ستازی مراستم صتبحگاه تمام واح

تهیته تریبون اجرای صتتتبحگتاه، نوار کتاستتتت موزیتک صتتتبحگتاه، متن فرامین و نیتایش  

نواخت تهیه و تحویل گردید.    برای تمام کالنتری ها و پاستگاه ها به طور یک   ی،صتبحگاه

م ها تهیه و برای در کنار آن برخی از موارد انضتباطی بر استاس آیین نامه انضتباطی در لو

 پاسگاه ها تحویل گردید.  در آسایشگاه سربازان و کارکنان   نصب

تی مرکب از معاونین و  صتتتبح به همراه هیأ 7کردند در ستتتاعت ستتتعی می    معموال 

روستای پلیس های تخصتصتی وارد اولین پاستگاه و کالنتری که قرار بود مورد بازدید قرار  

عالوه بر این که تمام واحدها ستعی   .غیر مترقبه بود  گیرد شتوند. با توجه به این که کامال 

می نمودند صتبح ها از آمادگی الزم برخوردار باشتند در مراستم صتبحگاه آن کالنتری یا  

پاستتگاه به همراه هیأت معاونین و مدیران شتترکت می نمودند. بنابراین همه یگان ها به 

 مسئله اجرای دقیق و درست مراسم صبحگاه اهتمام زیادی داشتند.

ه امیر حق جو عمال  مستئولیت های آموزشتی را نیز در بخش های مختلف  از آن جا ک

نتاجتا عهتده دار بود لتذا بتا مبتانی و اصتتتول آموزش کتارکنتان در بتدو ختدمتت و حین ختدمتت 

کید قرار می دادند.  موزش مستتمر کارکنان را مورد تأآشتنایی کاملی داشتتند و توجیه و آ

در محل خدمت کارکنان دستتور می دادند  یکی از روش های مدیریتی ایشتان این بود که  

از کتارکنتان بته ویژه ستتتربتازان ارزیتابی آموزشتتتی بته عمتل آیتد و اغلتب هم بته نفرات برتر  

امتیازات و تشتتویقات قابل توجهی مانند ارتقا  درجه و ارشتتدیت را تصتتویب می کردند.  

ند به مشتتخصتتا  ارتقا  درجه ستتربازان عادی که از ستتطح آموزشتتی باالیی برخوردار بود

در ایشتتان ستترا  داشتتتیم. هم چنین خود   ستترجوخگی یا باالتر روشتتی بود که منحصتترا 

ایشتان از تمام فرصتت ها، اعم از ستخنرانی در مراستم صتبحگاه، جلستات و شتورای معاونین  

از جمله به مباحث علمی و مدیریتی به   .و غیره برای آموزش زیردستتان بهره می گرفتند

و شتخصتا  برای تهیه و تنظیم مطالب وقت زیادی صترف می    دیده آموزشتی می نگریستتند

نمودند و مطالعات گستترده ای داشتتند. در واقع از تمام فرصتت ها به عنوان کالس درس  

برای کتارکنتان زیرمجموعته استتتتفتاده می کردنتد. در بتازدیتدهتایی کته از یگتان هتا حتی  

کید قرار می دادند  ره و تأرین پاستگاه ها انجام می گرفت، نکات آموزشتی را مورد اشتادورت
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هم شتخصتا  در صتدد ارزیابی ستطح آموزشتی کارکنان ستواالت چالشتی مطرم می    بعضتا  .

مثال  از افرادمی خواستتتند در مورد   .ستتاختند که برای کارکنان غیر قابل پیش بینی بود

و تفاوت آن ها پاستخ دهند. هم چنین هوشتمندی    "استتتار"و    "اختفا"و   "پوشتش"اصتل  

ری در انجام وهیفه را به کرات برای کارکنان متذکر می شتتتدند و از همه می  و هوشتتتیا

خواستتند به پرستنل یاد دهند که در انجام وهیفه و ماموریت با توجه به شترایط و اوضتاع  

 و احوال از خود هوشمندی و هوشیاری نشان دهند.

وره های  برنامه های مختلف آموزشتتی از جمله برگزاری د  ،در دوره فرماندهی ایشتتان

واده ، زبان انگلیسی و ... برای کارکنان و خان ICDLمختلف عرضی و برون سازمانی مانند  

های آموزشتی مختلف در ستطح یگان  CDمستتندات، فیلم ها و  ها به مورد اجرا در آمد.  

ها و کالنتری وپاستگاه ها تهیه و توزیع گردید. به خاطر دارم بر استاس تدبیر ایشتان سته 

متهم و ویژگی های مدیر موفق به شکل   نگهداری متهم و بدرقه ی در بارهلوحه ی آموزش

خوب و مرتب تهیه و بین کلیه کالنتری ها وپاستتگاه های تابعه توزیع گردید. و این تابلو 

 ها در محل های مشخ  تعیین شده در پاسگاها و کالنتری ها نصب شد 

 راهبردهای مدیریتی و نکات و موارد خاص 

در ستازمان استت  صترف نظر از بخش   "کنترل و نظارت"پنج گانه مدیریت  یکی از اصتول  

نظارت و کنترل را در   ستتان این مهم را عهده دار بودند .هایی که در فرماندهی انتظامی ا

قرار می دادند )جلسته شتور ستتادی،    کیدتأ  از وهایف مدیران مورد  کنار برنامه ریزی و ...

 (85فروردین  

شتخصتا  به این مستئله اهتمام   ،امیر حق جو به عنوان فرماندهی انتظامی استتان قزوین 

داشتتند. بدین معنا که یکی از روش های ایشتان سترکشتی و بازدید از یگان ها به ویژه دور  

أتی مرکب از مدیران و افتاده ترین پاستتتگاه های حوزه استتتتحفاهی بود که به همراه هی

مستتئوالن در آن واحدها حضتتور پیدا می کردند و تمام مشتتکالت و مستتائل را در محل  

 مرتفع می ساختند.  

از پتاستتتگتاه ستتتیردان کته دور افتتاده ترین واحتد    27/4/84بته عنوان مثتال در تتاریخ  

یأت مورد  به همراه ه  ،انتظامی استان به شمار رفته و در منطقه ای صعب العبور قرار دارد
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وصتف سترکشتی و بازدید به عمل آوردند. طبق معمول فرمانده وقت پاستگاه، جناب ستتوان 

دوم ستیاه پوشتی، کارکنان و ستربازان حاضتر را در محوطه پاستگاه به صتف نموده بود )این  

پاسگاه در منطقه ای بسیار زیبا و در باالی ارتفاعات سیردان با چشم انداز طبیعی و عالی  

ابتدا گزارش نظامی از ستوی افستر مستئول تقدیم فرماندهی انتظامی استتان شتد  قرار دارد(  

از جمله  ،انتظامی استتتان برای حاضتترین ستتخنرانی ایراد نمودند    ستتپس امیر فرماندهی

اشتاره به اهمیت ایمان و تقوا، نظم و انضتباط، هوشتمندی و هوشتیاری در انجام وهیفه و 

کدام از هیأت همراه بر استاس شترم وهایف   داشتتند و در پایان هر  "نگهداری"موضتوع 

در  محولته، موارد مربوط بته رده ی متنتاهر خود را مورد بتازدیتد و کنترل قرار دادنتد و  

جلستته ی جمع بندی درهمان پاستتگاه در ارتباط با محاستتن و معایب و نواق    نهایت

اه را  تشتکیل و پس از بحث و بررستی دستتور برطرف نمودن نیازمندی ها و مشتکالت پاستگ

 صادر نمودند. 

چنان چه این برنامه به ستتتاعت نماز و نهار برخورد می کرد در همان پاستتتگاه مورد  

مثل جیره ی غذایی کارکنان پاستگاه طبخ    ی شتد و ناهار همبازدید، نماز جماعت اقامه م

و تنتاول می گردیتد. این کتار محتاستتتن زیتادی در پی داشتتتت چرا کته هم بتاعتث دلگرمی  

ر و هم ایجتاد انس و الفتت و صتتتمیمیتت میتان متدیران و کتارکنتان  نیروهتای تحتت ام

 زیرمجموعه می گردید.

که یکی از مسائل مهم در مدیریت است در دستور کار ایشان    motivationانگیزش یا 

معتقد بودند که استتفاده به جا و مناستب از تشویق و تنبیه باید مد    فرماندهیقرار داشتت.  

تشتتویق در حد بی نهایت و تنبیه در حد ضتترورت را    ح کهنظر قرار گیرد با این توضتتی

ا  این خواستت ( بنابراین  شتخصت 4/11/84صتبح،   10اعت  توصتیه می نمودند )جلسته ی ست 

قلبی و درونی را به اجرا می گذاشتتتند و از عامل تشتتویق برای ایجاد انگیزه و روحیه در  

در    ،کما این که در تمام برنامه های سترکشتی و بازدید  .حد بستیار باالیی بهره می گرفتند

صتتدی از کارکنان مورد تشتتویق نقدی یا ارشتتدیت قرار می گرفتند. ستتربازان عادی به 

درجات ستترجوخگی و بعضتتا گروهبانی ارتقا می یافتند که در نوع خود میان فرماندهان  

 ناجا کم سابقه بود. 
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 خاطرات جناب سرهنگ بیژن خدایی 

 غالمحسین حق جو  پسرتی  امیر سرافراز اسالم جمالی از اخالق نیکوینگاهی ا

 مصاحبه با افسران ارشد منتقله به استان قزوین

تی از امیر بزرگوار کستتتب  یکی از مهمترین مواردی کته بنتده بته عنوان یتک تجربته ختدم

حضتور افستران ارشتد در استتان و مصتاحبه حضتوری وی با آن ها بود که در    ،فی  نمود م

انتظامی این افراد    خصتوصتیات اخالقی و کاری و میزان ستواد ،این مصتاحبه چهره به چهره

 ت مد نظر قرار می گرفت.مشخ  و در تصمیما

 خرد جمعی در اکثر جلسات

صتحبت های معاونین و یکی از مهمترین خصتوصتیات اخالقی امیر حق جو شتنیدن کلیه  

ها را می شتتنید و در نهایت  فرماندهان در جلستتات بود که با حوصتتله صتتحبت های آن

 همکاران احترام می گذاشت. ی اصلی با ایشان بود اما به نظرتصمیم گیر

 به روز بودن و استفاده از زبان انگلیسی 

ه عنوان رئیس  ب  ایشتتان  خدمت دردفتر موفق به  1384با توجه به این که بنده در ستتال  

برای من جالب بود که عالو بر استتفاده و   دفتر شتدم ، استتفاده وی از نشتریات انگلیستی

نیز حاضتر و اطالعات   ترجمه در کالس زبان پیشترفته در جهاد دانشتگاهی استتان قزوین

 خود را به روز می کرد.

 انتقال تجربیات

به عنوان    ال موارد مهمهیکی از مهمترین خصتوصتیات اخالقی امیر غالمحستین حقجو انتق 

برای   تجربه خدمت در استتتان هایی مانند خوزستتتان ،آذر بایجان غربی و کرمان و غیره

و ایشتان به  بود  درجه اینجانب ستتوانیکم  اینجانب بود در زمان حضتور بنده در دفتر ایشتان

ازگو  مانند یک پدر بزرگوار و با صتبر و حوصتله خاطرات و تجربیات خود را برای اینجانب ب

 می کرد.
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 پارک خودرو

بنده یک دستتگاه خودرو پراید خریده بودم که با توجه به نداشتتن پالک  1384در ستال  

علت اعزام خودرو های   آن را در پارکینگ خودرو های فرماندهی استتان به ،و صتفر بودن

  بتا توجته بته این کته پتارکینتگ خودرو رو بته روی   موریتت پتارک کرده بودم .ستتتازمتان بته متأ

موضتوع را مشتاهده و به بنده عنوان   دفتر فرماندهی و مشترف به آن بود امیر حق جو این

داشتت که خودرو مربوط به چه کستی می باشتد که بعد از بازگو نمودن موضتوع دستتور  

ند روز که از این ناراحت شتتتدم بعد از چ  . ابتدادادند که خودرو را از ستتتتاد خارج نمایم

بیان داشتتم    ،می دانید به چه دلیل این کار را کردم  قضتیه گذشتت ایشتان عنوان داشتتند

خیر . ایشتان اههار داشتت خودرو ی شتخصتی شتما مربوط به یک نفر می باشتد اما خودر  

و ما بایستتی نستبت به حفظ اموال   می باشتد  میلیون جمعیت 70های ستازمانی مربوط به 

 ی حساسیت داشته باشیم.و امکانات دولت

 آوردن صبحانه از منزل

و یا مهمان خاصتی برای دفتر نمی آمد امیر حق جو  نبود   در بستیاری از مواقع که جلسته

از خوراکی هایی که از منزل می آوردند به عنوان صتبحانه استتفاده و در بعضتی اوقات نیز 

ای بیشتتر استتفاده و چنان چه پنیر و چ  ، نهایتا ستازمانی استتفاده می کردند  که از صتبحانه

ستربازی    غذای ناهار در اداره حضتور داشتتند از غذایی که توستط آشتپزخانه ستتاد تهیه و

 بود استفاده می نمودند.

 رعایت دقیق زمان

دفتر ایشتان و یا زمان اعزام  موریت و حضتور معاونین و فرماندهان در  حضتور و اعزام به مأ

به وقت و زمان احترام خاصتی قائل   ،اعت گویا بوداینجانب مثل یک ست  به مأموریت برای

در جلسته حاضتر می شتدند در زمان دقیق نه زود و   بود. چنان چه معاونین و یا فرماندهان

 نه دیر حاضر می شدند.

 تعامل با پیشکسوتان و کارکنان زیر مجموعه :

که به یکی از مهمترین مواردی که برای اینجانب درس بود تماس با پیشتتکستتوتان ناجا  

کردند بود . ضتمن تماس با   افتخار بازنشتستتگی و یا مجددا  در ادارات دیگری خدمت می
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آن هتا و پرس جو در خصتتتوص احوال آن هتا بتاعتث افزایش روحیته آن هتا می گردیتد کته  

در استتتتتان هتای دیگری کته افتختار ختدمتت بتا وی را    کتارکنتان تحتت امر وی نیز بته مراتتب

و در صورت نبود فرماندهی   وی را جویا  احواالت تر تماس وداشتتند به صتورت روزانه با دف 

 می گرفتند.  ها تماس محترم در زمان حضور شخصا  با آن

 دائم الوضو بودن

یکی از مهمترین خصتوصتیات اخالقی امیر حق جو دائم الوضتو بودن ایشتان بود به نحوی 

عبادت و می بایستتت  که عنوان می داشتتتند خدمت در ناجا افتخار و لحظه به لحظه آن 

 کسب فی  نمود.

 قرائت قرآن 

این بود کته روز و کتار اداری خود را بعتد از قرائتت  حق جو  کتارهتای خوب امیر  یکی دیگر از

و متبرک می دانستت و ستپس به فعالیت های اداری و   قران شتروع و این زمان را خاص

 صدور دستورات می پرداخت.

 ورزش صبحگاهی  

ت کاری و وجود جلستات اداری و حضتور افراد خاص ستازمانی و مشتکال  با توجه به وجود

ورزش را فراموش نکرده و در اکثر روزهتایی کته   غیر ستتتازمتانی بته دفتر ، امیر حق جو

مضتتافا  این که در فرصتتت های مناستتب داخل دفتر    .ورزش عمومی بود شتترکت می کرد

 .  کاری به حرکات کششی و ورزش می پرداخت

 دعای فرج

ت های پستندیده امیر حق جو این بود که در کلیه ستخنرانی های خود چه یکی از خصتل 

  صحبت های خود را با دعای فرج آغاز می کرد   ،در مجالس رسمی و چه در بین همکاران

 کند به روز و از صحبت های تکراری پرهیز کند. مواردی را که بیان می  و سعی داشت
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 بازدید از یگان های تابعه 

می توان این را عنوان کرد که در بازدید ها از یگان های    از خصوصیات دیگر امیر حق جو

تابعه اوال  می بایست کلیه معاونین و پلیس های تخصصی با ایشان حضور پیدا می کردند  

بایستت در محل برطرف می   میموجود در بازدید،  ثانیا  با توجه به حضتور معاونین معایب  

از محل مورد   هاهان ومعاونتااز همر  موریت و بازدید هیچ یک تا زمان اعزام به مأ شتتتد و

  بازدید به صتورت غیر مترقبه صتورت پذیرد تا  کهستعی براین بود بازدید اطالعی نداشتتند  

 معایب قابل لمس باشد.

 حضور بانوان در دفتر فرماندهی 

ستتتعی بر این داشتتتت که اکثر اوقات به غیر از ایامی که   امیر حق جو  با توجه به این که

ارباب رجوع و کارکنان عام و خاص را به حضتور بپذیرد در زمانی که    شتتمشتغله کاری دا

بایستت رئیس دفتر و یا   حتما  می  ،خانم های همکار و شتخصتی در دفتر حاضتر می شتدند

 احدی از آجودان های وی نیز حاضر و درب اتاق نیز را باز می گذاشتند.

 توجه به شخصیت همکاران  

که خارج از ستازمان    ای را  ر کاری ، اینجانب زمان جلستهدر یکی از ایام که به علت فشتا 

ستتفانه امیر حق متأ  ،امه های کاری تنظیم کرده بودمیک روز جلو تر در برن  اشتتتباها   بود 

متوجه می گردد که جلستته در همان ستتاعت ولی یک روز جلوتر  جو به محل عزیمت و

شتلو  و ارباب رجوع حضتور داشتت  می باشتد که بعد از مراجعت با توجه به این که دفتر  

 را بازخواست نمودند.  بنده را در دفتر خود خواست و بدون حضور دیگران بنده

 اخالق پسندیده :

به اداره باروی    این بود که در زمان ورود از مهمترین خصتتوصتتیات اخالقی امیر حق جو

بود و خوش بتا کلیته کتارکنتان مرکز فرمتانتدهی و کنترل کته در جنتب دفتر فرمتانتدهی  

بعتد از زمان   کارکنتان دفتر فرماندهی از رئیس تا ستتتربازان وهیفته مصتتتافحته می نمود و

 مرخصی چند روزه نیز سعی بر رو بوسی همکاران را داشت.
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 حساب کتاب شخصی  

برای   ،با توجه به وجود مشتتغله کاری ایشتتان کلیه خرید هایی که توستتط همکاران دفتر

در دفتری جداگانه فهرستتت برداری و در    تشتتخ  فرماندهی محترم صتتورت می گرف 

پایان ماه ایشتان با اینجانب محاستبه و نستبت به پرداخت هزینه های شتخصتی خود اقدام  

 می کرد.

 وجه به حالل بودن خرید های شخصی  ت

بود و  1384تابستان سال   ،زمان حضتور امیر حق جو در استتان قزوین با توجه به این که  

کید  ایشان تأ تاکستان های انگور وجود داشت  ،ای تابعه استانشهر تاکستان و اکثر شهره

می کرد که می بایستتت انگور تهیه شتتده برای منزل حتما خریداری و پول آن پرداخت  

 شود.

 در امور غیر اداری سازمان  A4استفاده از کاغذ 

رابطه یک از خصتوصتیات اخالقی امیر حق جو عدم استتفاده از بیت المال بود که در این  

برای  A4  در بدو ورود اینجانب به دفتر فرماندهی ایشتان دستتور دادند که یک بستته کاغذ

 ایشان خریداری و کار های شخصی ایشان را از این کاغذ ها استفاده نمایم.

 . تقدیم به پدر و استاد بزرگورام که خیلی از امور زندگی و کاری را از ایشان یاد گرفتم 

 انده منطقه انتظامی شهرستان قزوینسرهنگ بیژن خدایی، فرم
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لیس راه انتظامی پفرمانده  سگرهنگ سگید افضگل موسگویخاطرات جناب  

 استان

وارد دانشتگاه پلیس شتدم    1355اینجانب سترهنگ بازنشتستته ستید افضتل موستوی در ستال  

ستال در پلیس   37با درجه ستتوان دومی فار  التحصتیل گردیدم و مدت  1357و در ستال  

 راهنمایی ورانندگی و ملسسه راهگشا مشغول انجام وهیفه بودم.راه و 

 د.وش ارزش یک قطره عرق در آموزش مانع از ریختن هزاران قطره خون در جنگ می

  های   مستتئولیت  .تقریباهای مختلف مواجه شتتدم از طرفی در طول خدمت با بحران

ورت ثبت آنها خاطرات فراوانی داشتتته که در صتت   .در تمام دوران خدمت داشتتتم  یکوچک

 جوامع التواریخ خواهد شد.

 ماند آن هم اثری ز خیر و شر می  /  از هر بشری فقط اثر می ماند

مایل هستتتم در خصتتوص اهمیت ثبت خاطرات شتتمّه ای به اختصتتار متذکّر گردم.  

دهد که خاطرات تلخ و شتتتیرین بزرگان و   خاطرات تشتتتکیل می  مصتتتالح اولیه تاریخ را

مرور ه های بعدی بوده استت. بعضتی از انستان ها ب  افتخار نستل  ،  خادمان و دانشتمندان

لیکن   .انگار که نیامده اند.شتوند  زمان در تاریخ با داشتتن قابلیت های فراوان فراموش می

گردد    ستاز نیستت.در بررستی دقیق مستتفاد میرها کا بعضتی ماندگارند و مرور زمان در آن

بته را  خلق ه کته اطتاعتت از ختدا و ختدمتت بت  گردد. آنتانکته نیتت آنهتا بتاعتث دوام و یتا زوال می

خاک نخواهند کرد چون   جا  استتتم و جستتتم خود را یک   انجام می دهند،نیت قرب حق  

 فنای جسم اجباری است ولیکن دوام یا زوال اسم اختیاری است.

 د نمرده آن است که نامش به نکویی نبر /  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز 

و تفحّ  در آن برای همته الزم ولیکن برای مستتتئوالن واجتب بنظرم مطتالعته تتاریخ  

مطالعه خاطرات  حتمی استتت.استتت.تأثیر حواد  تاریخ در حاکمان و صتتاحب منصتتبان  

العلم  )اندیشتتتمندان افزایش ستتتطح معلومات و ارتقا  مراتب علمی را فراهم خواهد کرد.

 (السلطان

الع از حاکمان و عادالن  واهد بود.اطخشتترط عدل میّستتر  ه بت و از طرفی بقا  حکوم

 (لک ساس المُلعَدل اَ.)اآن را تقویت خواهد کرد
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هم    بتاشتتتد و بته تبع آن ختاطرات نیز  هرحتال تتاریخ فوق العتاده حتایز اهمیتت میه  بت  

به دو مورد    )فرماندهی انتظامی قزوین(دلیل اجرای دستتتتور امیر حق جوه . و لذا بچنین

 گردد.  اشاره اجمال می

حق جو که شتتهرت ایشتتان در ژاندارمری ستتابق و در   ستترتیپ  بعد از معارفه امیر-1

محرز  ر مناطق عملیاتی غرب و جنوب برای همه دخصتوص ه ردیف فرماندهان مشتهور ب

ه احضتار کردند و ابال  فرمودند بمرا من مستئول راهنمایی و رانندگی بودم که ایشتان   بود.

دالیل مختلف با ستترعت این  هان انجام وهیفه نمایم که بستتتعنوان فرمانده پلیس راه ا

 عملیاتی گردید. ابال  و  انتصاب

مأمورین موفق به کشتتف حدود  ، خدمت در پلیس راه اتوبان هدر همان اوایل شتتروع ب

این ستتواری شتتدند که تا آن زمان بی ستتابقه بود.  خودروی  کیلو گرم تریاک از یک  64

ات مقارن با روز معارفه اینجانب توستط فرمانده انتظامی استتان به ستمت فرمانده  کشتفی

 پلیس راه استان قزوین بود.

موضتوع مصتاحبه و فیلم برداری و انعکاس آن از طریق صتدا و ستیمای مرکز استتان با  

فرج به شتکل    دعایبا تالوت    فرماندهی انتظامی استتان قزوین ،تستلّط علمی و تخصتصتی 

 ست.(الی که نکوست از بهارش پیدا)سصورت گرفت.  وماندگار  ببسیار جال

مورین پلیس راه و اعمال مدیریت  و مأ  با تالش شتتتبانه روزی افستتتران  از همان روز 

کشتوری به ردیف   26و از ردیف    استتان به شتدت کاهش پیدا کردآمار تصتادفات    جهادی،

 یک رقمی رسید.

معیتت امیر ستتترتیتپ حق جو فرمتانتدهی محترم  در یکی از ایتام تعطیالت نوروز در  -2

- ناحیه با تعدادی از خبرنگاران صتتدا و ستتیمای مرکز استتتان جهت کنترل جاده قزوین

رشتتت اعزام شتتدیم.خبرنگاران هاهرا  اولین بار بود که ستتفر هوایی داشتتتند.باتوجه به 

ند ال جرم طوفانی بودن هوا ،اعالم کردند که سترگیجه دارند و قادر به ادامه مستیر نیستت

 جهت پیاده کردن آن ها فرود اضطراری در پارک جنگلی معروف به فدک انجام شد.

کوهستانی   ستگاه ستیار شیرین سو که  الزاما  بدون خبرنگار در جاده مذکور در مقابل پا

مورین بدون دوربین مصتتاحبه به عمل آمد و آن استتت پیاده شتتدیم و با مستتافران و مأ
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موریتت، در مالقتات هتای  پس از گتذشتتتت زمتان طوالنی از آن متأ  خبرنگتاران هنوز هم

 حضوری خاطره مذکور را بیان می کنند.

خاطرات تجلی گذشتتته در حال و تداعی موضتتوعات خوب یا بد   ،شتتایان ذکر استتت

کند و خاطرات خوب مدام انبستاط خاطر را فراهم    استت.که انستان با خاطرات زندگی می

اشتتتی از عملکرد منفی عتذاب وجتدان دائمی بته همراه می آورد و برعکس ختاطرات بتد نت 

دارد.احتمال قریب به یقین تا تعیین تکلیف نهائی در دستتتتگاه الهی این نعمت یا نخوت 

 همراه خواهد بود و الغیر.

ده ای وگرنه هرچه یافته ای  نبر ،در مقایسته با یافته ها و باخته ها اگر خدا حاکم شتد

 ی همین خواهد بود.یرخباخته ای،که دعای عاقبت به 

 خاطرات جناب سرهنگ محمد رضا قدمی

قبل از ورود به فرماندهی انتظامی استتان قزوین در    محمدرضتا قدمی  سترهنگ   ینجانبا

ستتتمت رئیس مجتمع آموزشتتتی مرزبانی ناجا عمال  در معاونت اطالعات و عملیات انجام  

انتظامی شتتهرستتتان    به عنوان فرمانده  ،وهیفه می نمودم.پس از انجام تشتتریفات اداری

یر سترتیپ  بویین زهرا منصتوب گردیدم و در فرماندهی انتظامی استتان قزوین به محضتر ام

 رائم شهرستان بویین زهرا توجیه شدم.مشکالت و ج حق جو رسیدم و نسبت به

یکی از خاطرات خوبی که ایشتان )فرماندهی انتظامی استتان قزوین( با من و همکاران  

فرماندهی  این استتت که در مراستتم انس با قرآن که در  ،یمان داردو پرستتنل و خانواده ها

بویین زهرا برگزار شتده بود. فرماندهی انتظامی استتان قزوین امیر سترتیپ حق   انتظامی

شترکت کردند.مراستم که شتروع شتد،امیر حق   دیم و ایشتان با میل و رغبتجو را دعوت کر

.در ضمن ایشان یک قطعه سکه  جو شرکت کننده ها را بسیار تشویق و ترغیب می کردند

ن بود، اهدا نمودند.فرزند جوان تشتویق وتقدیر به پسترم که قاری قرآبه عنوان   زادیبهار آ

نکرده  من با گذشتتت چندین ستتال هنوز هم محبت و تشتتویق امیر حق جو را فراموش 

استت.همواره خاطره خوش باعث تشتویق جوانان در هر امری می شتود و ایشتان به نحو 

احستن این خاطره را در ذهن من و همکاران و خانواده هایمان حک کردند.ان شتا  ا... که  
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همیشتته در راه قرآن و انقالب و دین و مملکت استتالمی قدم بردارند و ستتالم و ستتالمت  

 باشند.
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 نگ محمد زاده خاطرات جناب سره

 قرائت دعای فرج

در استان قزوین    از جمله خصلت های خوب امیرحق جو در طول دوران فرماندهی ایشان

ها و ستخنرانی های ایشتان  ها، برنامهقرائت دعای فرج آقا امام زمان )عج( در کلیه مراستم

زمان و یادآوری  بود. با توجه به اعتقادات خاص و عالقه مندی وی به موالی خود آقا امام  

که ما جملگی از ستتربازان آن حضتترت هستتتیم،  حضتتور فرمانده کل در تمامی امور و این

ایشتان در ابتدای ستخنرانی ها و برنامه ها با قرائت دعای فرج و ذکر صتلوات برنامه خود را  

زیرا خشتتتنودی و رضتتتایتت آقتا را در برنتامته هتای خود می دیتدنتد و در    ،آغتاز می کردنتد

 ن یکی از سربازان گمنام آقا امام زمان )عج( می باشند.حقیقت ایشا

 سوره الصافات  24ده از آیه شریفه  استفا

ها و صتحبت های ایشتان ذکر آیه )) وَِقُفوهُم  یکی دیگر از نکات جالب توجه در ستخنرانی

اِنمهُم مَسِتئولُون(( بود که ایشتان همواره یادآوری می کردند که همه ما مستئول هستتیم و 

در قبال اعمال و رفتار و کردارمان پاستتخگو باشتتیم، همه اعمال و کارهای ما دارای    باید

حستاب و کتاب استت. هم در این دنیا و هم در آخرت باید پاستخگو باشتیم. عشتق و عالقه  

ایشتان به ائمه معصتومین و استتفاده از آیات و روایات معصتومین )ع( از نکات جالب توجه 

برای کارکنان به عنوان    ان فرماندهی می باشتتد که حقیقتا دوردر طول   و یادگار ایشتتان

 یک درس بوده و هست.

 کار کنان  رعایت عدالت در حقوق

به عنوان فرماندهی انتظامی استتان قزوین مشتغول فعالیت بودند با توجه   زمانی که امیر   

عالقه مندی و صمیمیتی که مابین ما بود در روزهای آخر خدمت ایشان،    ،به روابط کاری

در    مبلر یتک میلیون تومتان وام  نمودم.  اینجتانتب تقتاضتتتای اعطتای    ،بتا توجته بته نیتاز متالی

ذهن خود گفتم: خوب  آخر خدمت ایشتان استت و با توجه به ستابقه دوستتی و همکاری  

موافقت خواهند فرمود که در کمال تعجب می نمایم و حتماٌ هم  ی وام ،درخواستتت مبلغ

که شتما در عقیدتی ستیاستی خدمت  دیدم ایشتان با صتراحت اعالم داشتتند با توجه به این

می کنید و ستتهمیه وام شتتما جدای از کارکنان فرماندهی می باشتتد این وام مخصتتوص  
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داری  گیرد و از پرداخت وام به اینجانب خوکارکنان فرماندهی استتت و به شتتما تعلق نمی

کردنتد. گرچته این اقتدام امیر در آن لحظته برایم کمی ستتتنگین و نتاگوار بود ولی درس  

بزرگی بود که به حقیر دادند تا دررعایت حقوق دیگران و استتتفاده از موقعیت ها به نفع  

 طول خدمت بوده و هست.  خود بهره نبرم و این موضوع همواره مدنظر حقیر در

 فرماندهی انتظامی استان قزوین سرهنگ محمدزاده ریاست بازرسی  

 جناب سرهنگ رضا ملکی خاطرات

با جناب ستترهنگ حق جو که ستتمت فرماندهی مرکز آموزش   1370اینجانب در ستتال  

مالک اشتتر را به عهده داشتتند، آشتنا شتدم که در آن مقطع با درجه ستتوانی به عنوان  

موزش بعد از ستته ماه  کردم. فرماندهی محترم مرکز آجانشتتین مخابرات انجام وهیفه می

اینجانب را به ستمت مستئول دفتر خود انتخاب نمود ولی چون بنده به کارهای مخابراتی  

عالقه زیادی داشتتتم و زیاد اهل کارهای دفتری نبودم ایشتتان فرمودند: که شتتما دفتر  

بتا این کته دفتر   بته محتل ختدمتت خود برگردیتد.  نتدهی را راه انتدازی کنیتد و دوبتارهفرمتا

فرماندهی را راه اندازی کردم و کارها روی روال برگشتت ولی چهارده ستال طول کشتید  

به رستتتته خود برگردم. ماجرا از این جا شتتتروع شتتتد که من هیچ آشتتتنایی    ا که مجدد

ختانوادگی بتا جنتاب ستتترهنتگ حق جو نتداشتتتتم، فرزنتدم دچتار بیمتاری شتتتده بود و در  

که یک ماه بعد فرماندهی  گرفت تا این  تحت عمل جراحی قرار بیمارستتان اراک بستری و

جهت پیگیری امورات به تهران رفته بودند و من در دفتر مشتغول کار بودم که تلفن دفتر  

به صتتدا درآمد، گوشتتی را برداشتتتم خانمی با نگرانی گفتند با آقای ملکی کار دارم گفتم  

که فرزند    جو معرفی کردند و فرمودندبفرمایید خودشتتان را همستتر جناب ستترهنگ حق

ایشتان بر اثر ستانحه ای دستتش شتکستته استت من بالفاصتله به درب منزل جناب سترهنگ  

رفتم و فرزند ایشتان را به بیمارستتان ولیعصتر اراک منتقل کرده و عمل درمان انجام شتد. 

در همان لحظات همستر جناب سترهنگ حق جو گفتند فرزند شتما خوب شتده استت؟  

جویای احوال فرزند من   تر استت. چون جناب سترهنگ ، بهتعجب کردم و گفتم الحمدالل

نبود، همین ستبب شتد از وی بپرستم شتما از کجا مطلع شتدید که فرزند من بیمار استت؟  

گفتند مدتی استت که حاج آقا ستر نماز همیشته کودکی را دعا می کرد که هر چه زودتر  

کودک کیستت؟   شتفا پیدا کند و ستالمت کامل خود را پیدا کند از ایشتان پرستیدم این
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فرمودند: فرزند مستئول دفتر فرماندهی)ستتوان ملکی( استت. همین ماجرا باعث شتد که  

من ایجاد شد که مسئولیت دفتر ایشان از دو ماه به چهارده سال طول  تغییری در روحیه

قزوین که امیر حق جو   -خوزستتتان  -آذربایجان غربی   –های مرکزیکشتتید. در استتتان

عهده دار بودند همراه ایشتتان توفیق خدمت داشتتتم ) در استتتان    فرماندهی انتظامی را

 قزوین معاونت فناوری و ارتباطات را عهده دار بودم(.

 رویه خدمتی امیر حق جو 

هایی که در خدمت امیر حق جو مستئول دفتر بودم، فرماندهی همیشته  اینجانب در ستال

بود که در ستخت ترین صتبح در محل کار حاضتر می شتدند و جالب این   7قبل از ستاعت  

شترایط هر روز که به سترکار می آمدند ، اولین اقدام ایشتان قرائت چند آیه قرآن بود که  

این امر امکان نداشتت فراموش شود. حتی اگر جلسات مهمی هم بود قبل از شروع جلسه  

داد. زمتانی کته در متأموریتت بودنتد و این متأموریتت تتا هر زمتانی کته  این عمتل را انجتام می

 6:30بردند فردای آن روز ساعت  کشید و تا پاسی از شب در مأموریت به سر میل میطو

شتدند و مراستم پاستدار تشتریفات و گزارش افستر نگهبان  صتبح در محل کار خود حاضتر می

 شد.  در ورودی پادگان انجام می

به عنوان رییس دفتر ایشتان خدمت   84تا   80در استتان خوزستتان از شتهریور ستال  

کردم. امیر حق جو بته مح  معرفی بته عنوان فرمتانتدهی انتظتامی خوزستتتتتان از طرف 

فرماندهی ناجا یک ستتفر زیارتی کربال در دوران مستتئولیت فرماندهی انتظامی استتتان  

مدت ده روز طول کشید و من در آن مدت  آذربایجان غربی تشویق شدند. این به سفر به 

فرماندهی مشتتتغول نشتتتده بودم، در ستتتتاد فرماندهی انجام وهیفه    چون در حوزه دفتر

در آن مدت در شهرستان   امنیتی خوبی نداشت.کردم. آن موقع شتهرستتان اهواز وضع  می

اهواز هشتتت بانک و یک خودرو حامل پول ستترقت شتتد. روزی که امیر حق جو از کربال 

گشتتند مستئولین و معاونین استتان در مهمانسترای استتان برای استتقبال از امیر حاضتر  بر

شتدند، من هم در کنار ایشتان نشتستته بودم که ستوال کردند : جناب سترگرد چه خبر؟ 

سکوت کردم و چیزی نگفتم، دوباره پرسیدند و من پاسخی ندادم. ایشان فهمیدند خبری  

دهید؟ گفتم انشتتاالل شتتب خدمت  جواب نمیهستتت و گفتند مگر ستتوال نمی کنم چرا 

ایشتان با اصترار دوباره ستوال کردند.   .ها برستیمرستیم االن مهمان زیاد داریم باید به آنمی
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های مستلحانه بانک در ستطح شتهرستتان اهواز صتورت گرفته و هیچ  پاستخ دادم سترقت

فاصتله ایشتان  عملیات پلیستی جالبی صتورت نگرفته و وضتع امنیتی بستیار بحرانی استت. بال

دستتور احضتار جانشتین و معاونین را صتادر کرد و با هماهنگی معاون اجتماعی فرماندهی  

انتظامی استتان با صتدا و ستیما، امیر حق جو در مصتاحبه با استتفاده از قانون به کارگیری  

ستالم دستتور استتفاده از ستالم را به نیروها صتادر کرد و این دستتور در روحیه پرستنل  

ر بود و برخورد پلیستتتی شتتتروع شتتتد و الحمدالل تا آخرین روز خدمتی در  بستتتیار موث

 خوزستان تمام سارقین دستگیر و به اعدام محکوم شدند.

چه که پرستتنل  افتاد و آنچه که اتفاق میخدمت، درستتت آن امیر حق جو در طول

ابال  رساند. در خوزستان  کردند دقیقا  و صادقانه به عرض مسئولین کشوری میتالش می

شتود،که ایشتان دستتور  شتد که توستط فرماندهی ناجا دو ماه دیگر نظارت ستتادی انجام می

پیگیری و آمادگی همه جانبه را برای انجام نظارت ستتادی صتادر کرد. اینجانب و مرحوم 

پور و تعدادی از معاونین دیگر بولتنی جهت استتفاده فرماندهی در نظارت  سترهنگ کریم

شتد.  کتابچه مورد نظر از آمار و عملکرد واحدهای تابعه تشتکیل می  ستتادی تنظیم کردیم.

ستترهنگ نوروزیان و  بود که اینجانب و جناب ستترهنگ مرحوم کریم پور و جالب  توجه

رییس بازرستی جناب سترهنگ فوالدوند تا بامداد در دفتر در حال تکمیل بولتن بودیم و 

با توجه به تحویل شتود.   فرماند هی  وستط من فردا صتبح در جلسته به قرار شتد که بولتن ت

فراموش کردم کتابچه را با خودم ببرم. فردا صتبح جلسته نظارت ستتادی   خستتگی زیاد ،

در ستالن همایش مهمانسترای استتان بود. من در جلسته پشتت صتندلی امیر نشتستته بودم و 

ن زمانی که جلستته شتتروع شتتد امیر نگاهی کرد به این مفهوم که بولتن را به من بده، م

تازه یادم افتاد که بولتن را فراموش کردم. شتتوک عجیبی به من وارد شتتد، امیر حق جو 

متوجه شتتد و من هم چیزی نگفتم. باور کنید که امیر حق جو از حفظ تمام بولتن را در  

الت مستئولین و معاونین ناجا  بدون هیچ مکثی بیان کرد و به ستوا  حضتور فرماندهی ناجا

کامل پاستتخ داد. جالب این بود که ایشتتان هیچ موقع از من توضتتیح  هم به طور دقیق و 

نخواستت که چرا بولتن را فراموش کردی تا این که بازنشتستته شتدم و در مراستم عروستی  

اولین فرزنتدم این ختاطره ختدمتی را برای امیر حق جو تعریف کردم و ایشتتتان گفتنتد کته  

 می کردم.شما گفتید وگرنه من هیچ وقت به این موضوع اشاره ن

 حساسیت و توجه به بیت المال
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صتتبحگاه و جلستتات اداری همیشتته تأکید زیادی بر حفظ بیت  امیر حق جو در مراستتم

کردند و در صورت مشاهده بی المال و نگهداری اموال و درست استفاده کردن توصیه می

کردنتد. از کوچکترین حتی شتتتایتد ریزترین توجهی بته بیتت المتال بته شتتتدت برخورد می

کردند. در دفتر فرماندهی همیشته مقداری اعتبار  ستائل در مورد بیت المال کوتاهی نمیم

وجود داشتت ایشتان شتخصتا  رستیدگی به موضتوعات مالی دفتر داشتتند و تأکید می کردند  

ترین اصتراف و بی توجهی به بیت المال باشتیم و که فردای قیامت باید پاستخگوی کوچک 

تغذیه و جیره ،  شتتته باشتتیم. یا در استتتفاده از خودروها در نتیجه باید دقت کافی را دا

خصوصا  در ایام ماه مبارک رمضان که در مراسم سحری   .کردستربازان شتخصا  پیگیری می

کرد و به معاونین ستتتادی جهت شتترکت در مراستتمات  یا افطاری ستتربازان شتترکت می

استتفاده  ستربازان  رای ب که از بهترین نوع مواد غذایی    کردندستحری و افطاری تأکید می

 شود. 

 

 اطرات جناب سرهنگ داودی خ

های ارتباطی داخل شهر قزوین   همزمان با بارش برف راه   1385زمستان سرد سال  در   

و جاده های برون شهری تحت تاثیر بارش برف کامال لغزنده و رانندگی را دشوار کرده بود  

قرار گرفتن در کریدر حمل و نقل شمال  و با توجه به موقعیت استراتژیک استان قزوین و 

استان کشور به استان های شمال و غرب کشور و   8به جنوب و هم چنین وجود ترافیک 

ارتباط با پایتخت از حجم ترافیک باال و حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا همه  

فرماندهی سوی  از  ها  ر  محترم  تالش  کل  اداره  و  استانداری  و  استان  برای انتظامی  اه 

از طرفی گردنه های   ان در دستور کار قرار گرفته بود .جلوگیری از انسداد جاده های است

تأثیر   به زنجان در مناطق فوق تحت  قزوین  کوهستانی در محورهای کوهین و آزاد راه 

   2000  بادهای منجیل قرار داشت. پاسگاه پلیس راه ابتدای جاده قزوین به رشت در ساعت 

که بر اثر وزیدن باد همراه با بارش برف و ایجاد کوالک در    ضطراری نموداعالم وضعیت ا

کیلومتر مسدود و    20گاه تا انتهای گردنه کوهین حدود  مسیر از پاس محور جاده رشت،  

مراتب به   فورا    خودورهای زیادی در طول محور متوقف و قادر به ادامه مسیر نمی باشند. 

بالفاصله از طریق شبکه بی  .تظامی استان رسید  عرض امیر سرتیپ حق جو فرماندهی ان
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و   از خودروها  تعدادی  با  راه  پلیس  عوامل  به  برای کمک  فرمودند  بنده دستور  به  سیم 

نیروهای راهنمایی و رانندگی به محل عزیمت و با همکاری عوامل پلیس راه ، راهداری ،  

و پایگاه های هالل احمر    های امن  هالل احمر و نیروهای محلی در راه ماندگان را به مکان 

ایمنی به سمت   با تجهیزات کامل  بنز  با سه دستگاه خودروی  اینجانب   . منتقل نماییم 

ابتدای محل کوالک به  از ورود  رغم تالش عوامل  ، علیجاده رشت حرکت کردم و پس 

راهداری و برف روبی جاده، بالفاصله پس از چند دقیقه مسیر بر اثر کوالک مسدود می  

ان دید به کمتر از دو متر رسیده بود. تشخی  مسیر عبور حتی برای رانندگان  شد و مید

وسایل نقلیه سنگین اداره راه با همه تجربه و آشنایی به جاده مشکل بود. از طرفی اخبار  

واصله در طول مسیر جاده حاکی از خودروهای در راه مانده با خانواده بسیار نگران کننده  

ها به علت اتمام بنزین در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته  بود، حتی بعضی از خودرو

 بودند که جان سرنشینان در اثر سرمای شدید در خطر بود . 

متر از یکدیگر اقدام به برف    15دو دستگاه گریدر به فاصله    یبا هماهنگی عوامل راهدار

بود که اگر یک  به دنبال هم به این علت    گریدر  روبی جاده می نمودند. انتخاب دو دستگاه

دستگاه از مسیر جاده به علت محدودیت دید خارج می شد توسط گریدر بکسل شود. یک  

دستگاه اتوبوس و عوامل هالل احمر با دو دستگاه بنزهای راهور و پلیس راه با چرا  گردان  

  ن  برای کمک به خودروهای در راه مانده به راه افتادیم در طول مسیر به اولین سواری پیکا

برف تا نیمه درب آن را پوشانده بود رسیدیم و ترس و ناامیدی تمام وجود سرنشینان   که

خودرو را فرا گرفته بود. با دیدن چرا  گردان پلیس و سایر خودروهای امدادی نور امید  

از داخل خودرو خارج و به    راه   در دلشان زنده شد و توسط عوامل هالل احمر و پلیس 

ضمن تشکر و ابراز محبت به عوامل امدادی اههار می نمودند    داخل اتوبوس منتقل شدند.  

که شما فرشته نجات، از طرف خداوند بودید. خدا می داند در آن شرایط سخت و طاقت  

فرسا که که سر و  صورت عوامل پلیس و نیروی امدادی بر اثر شدت سرما قندیل بسته  

ت عجیبی دست داد و خدا  شده بود با نجات سرنشینان در قلب تک تک ما احساس رضای 

را شاکر بودیم که وسیله نجات آنان شده ایم. به طوری که از خوشحالی اشک در چشمانم  

حلقه زد خصوصا  وقتی که بچه های معصوم در سرمای شدیدی می لرزیدند و گریه می  
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بامداد در حال تخلیه سرنشینان خودروهای گرفتار در برف    3کردند در آن شب تا ساعت  

ودیم. آن چه روحیه ما را  حتی منازل روستاهای مسیر جاده ب   ال آنان به مساجد و و انتق 

بر ادامه کمک مضاعف می کرد حضور اهالی روستاهای مسیر آقابابا ، حسین آباد ، کوهین  

به کمک هموطنان در محدوده روستاهای خود   تراکتورهای خود  با  بوده که  بوئینک  و 

احساس مسئولیت، نقطه اوج خدمت و اههار رضایت  همبستگی و    و شتافتند و این اتحاد

قلبی همه  ما بود. با استعانت از خداوند بزر  و تالش های بدون وقفه عوامل امدادی ،  

راهداری و پلیس راه تمامی خودروهای گرفتار در برف تخلیه و خوشبختانه هیچ یک از  

از این بابت خداوند را  سرنشینان صد ها خودروی در راه مانده  دچار آسیب جدی نشدند.  

شاکریم و اعتقاد داریم که دعای آنان ما را تا پایان خدمت در نیروی انتظامی بیمه نمود  

 و سربلند و با افتخار به بازنشستگی نائل شدیم . 

  داودی هلل رئیس شورای اسالمی شهرستان قزوین سرهنگ بازنشسته، حکت ا
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که این ستازمان با موضتوعات و مستائل  وهایف متنوع و متکثر ناجا و ایندلیل  به  در پایان:

گوناگون مبتال به جامعه نظیر ستترقت، فستتاد، رشتتوه، موادمخدر، کاالی قاچاق، تهدید،  

تطمیع، مستائل اخالقی، نزاع خانوادگی، قمار، شتراب و غیره ستروکار داشتته و موهف و 
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ش ناجا و به ویژه فرماندهان مخل  والیی  ملزم به رسیدگی است. مأمورین خدوم و پرتال

به نوعی در معرض اتهام و در لبه پرتگاه و آلودگی به   ،کوش این ستتازمان عظیمو ستتخت

گیرند و به تعبیری درگرداب و طوفان  مستائل مرتبط با وهیفه و مستئولیت محوله قرار می

نتاب مطرم  حواد  و رویتدادهتای ختدمتی بته نوعی عبور از میتدان مین و حرکتت روی ط

 است.

میتدان مین فستتتاد و انحراف و لغزش و تبتاهی و حرکتت از روی طنتابی کته هر لحظته  

امکتان ستتتقوط از آن وجود دارد.کتارکنتان زحمتکش و ختدوم و فرمتانتدهتان پرتالش این 

تر از  در کمال بی ادعایی و کم مئونه بودن بایستتی همانند فوالد آبدیده و مقاوم  ،ستازمان

از گنجینه    یند خدمتی خود را با توکل به خدا و دانش افزایی و استفادهدوران و فرآ ،فوالد

خاطرات فرماندهان و مستئولینی که عمری را با شترافت و ستربلندی صترف خدمت نموده 

ها، انحرافات و اتهامات مصون و محفوظ بدارند. خدای بزر  دگیاند، خود را از هجمه آلو

ستال خدمت پرفراز و  35و قادر و توانا را ستپاستگزارم که توفیق نصتیب شتد تا دوران مدید  

های حستاس نظام و انقالب را با استتعانت از او و با اوج نشتیب در مقاطع مختلف و عرصته

نی قرآن مجید و کلمات نورانی موال علی)ع( در  گیری از آیات نوراعشتتتق و ایثار و با بهره

( فرمان علی)ع( به مالک اشتتر، با عزت و ستربلندی و با 52و به ویژه خطبه )  نهج البالغه

شترافت طی شتد. و امروز در دوران بازنشتستتگی ضتمن تکریم و گرامیداشتت یادیاران عزیز 

در استتتتتان هتای    ،هتای مختلف ختدمتتو ایثتارگری کته در دوران دفتاع مقتدس و عرصتتته

های اصتتتفهان، قم، مرکزی، قزوین و کرمان و مقاطع بحرانی در  حستتتاس نظیر استتتتان

شتترافت و در کمال   ، در اوج مردانگی وهای مرزی خوزستتتان و آذربایجان غربیاستتتان

روزی یتار و متددکتار بودنتد، از ختداونتد متعتال برای خلوص و بی ادعتایی بتا ختدمتت شتتتبتانته

و برای یاران با صتتفایی که در   اهانم  خو  ه و رحمت و مغفرتهمرزمان شتتهیدم علو درج

هاو  مشحون از محبت  ،های تلفنیقید حیات هستند و به انحا  مختلف در ارتباط و تماس

های گرامی و محترمشان  برای این عزیزان و خانوادهها هستم ،همیشگی آن هایمصاحبت

برای همکاران خدوم و پر تالش حستتن عاقبت از درگاه بی کران ربّ ودود خواستتتارم و 

شتتتاغل در ناجا، توفیق روز افزون در جهتت خدمت به انقالب و نظتام و رهبری عالیقتدر و 

خاطراتی    که از گنجینهفرماندهی معظم کل قوا را از خداوند متعال خواستتارم. مضتافا  این

ن بته کته گلچینی از روزگتاران ختدمتی و بر  ستتتبزی از همکتاران و ختادمین قتدیمی آنتا
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یادگار مانده است در جهت افزایش تجربیات گرانقدر خدمتی خود استفاده و بهره الزم را  

 ببرند. 

 پندگیر خواه مالل تو خواه از سخنم  /  گویم چه شرط بال  است باتو میمن آن

این که از عنایت و دستتور مستاعد ستردار سترتیپ پاستدار اشتتری فرماندهی    مضتافا 

محترم ناجا و اقدامات مناستب ستردار سترتیپ پاستدار دکتر قصتری ریاستت محترم ستازمان  

 پژوهش ناجا درجهت چاپ کتاب عشق و ایثار کمال تشکر و سپاسگزاری حاصل است. 

 .(41)سوره حجُ آیه ا ال مور ة  و لل  له  عاق ب  
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