
دو چیز حاصل عمرست نام نیک و ثواب
وزین دو درگذری کـل من علیهــا فان

)سعدی(
از مزدوران  پاکسازی شمال وشمال غرب ودرۀ قطور  اسناد موجود  استناد  به 
گروهک های معارض و منافق که به زعم خود درآن منطقه حکومتی تشکیل 
ا... امام خمینی)ره( و به  فرماندهی سرهنگ  داده بودند، به امر حضرت آیت 
و  هوانیروز  و  هوائی  نیروی  بالگردهای  بکارگیری  با  تاجدینی  محمد  جانباز 
ژاندارمری)ناجا( و آتش پشتیبانی جنگنده های نهاجا و بالگردهای کبری از مؤرخۀ 
1359/3/1 لغایت 1359/4/24 پاکسازی شد. در این راستا بالگردهای نهاجا تا 
مؤرخۀ1360/2/31 پشتیبانی رزمی ستون عملیاتی خوی را به عهده داشتند و 
آخرین مأموریت توسط نگارنده)اردانی( و خلبان حسین آقائی و مهندس پرواز 
مجید دشتبان در رابطه با زندان دولتو انجام گردید. در ادامه نتیجه عملیات را از 
زبان فرمانده مؤمن، متعهد، متخصص و شجاع فاتحان درۀ قطور را تقدیم میدارم.
در ابتدای انقالب شکوهمند اسالمی نو پای ایران، کشور عزیز ما در اقصی نقاط، 
مواجه با درگیریهای متعدد با احزاب و گروههای مخالف و افراد فرصت طلب 
داخلی تحت حمایت مادی و تسلیحاتی بیگانه بود و اشخاصی که در 39 سال قبل 
یعنی سال 1358 لغایت سال 1362 مسئولیتی در کشور عزیزمان ایران داشتند 
بهتر و بیشتر تجزیه و تحلیل کننده وضعیت خواهند بود. زیرا تعدادی شرایط را 
دیدند و بعضی ها هم شنیدند، به هر تقدیر در تمام این فراز و نشیب ها خداوند 

قادر متعال، نگهدار و نگهبان اهداف مقدس اسالمی و میهن بود و بس.
در این شرایط بحرانی، شخص یا شرور و یا فرصت طلبی به اسم ستار مامدی از 
طایفه مامدی منطقه شپیران آذربایجان غربی با سوء استفاده از بازار آشفته روز 
و ضعف قدرت مرکزی و عدم انسجام نیروهای دولتی بر اساس مصوبه کنگره 
چهارم حزب منحله دموکرات کردستان به رهبری دکتر عبدالرحمن قاسملو با 
حدود تعداد 300 نفر از احزاب منحله دموکرات کردستان و ابن الوقت، ماموریت 
پیدا می کند که در مناطق قطور و الند و خوی آذربایجان غربی شرارت را شروع 
و منطقه را در اختیار بگیرد و داعیه خود مختاری کردهای ایرانی را  داشته باشد 
و در نتیجه در حدود دی ماه سال 1358 ستار مامدی، با اشرار وابسته طبق 
ماموریت واگذاری به گروهان ژاندارمری دره قطور و تعداد 17 پاسگاه ژاندارمری 
تابعه حمله و در نتیجه پاسگاه ها را تصرف و کلیه اسلحه و مهمات و تجهیزات 

و وسایل ترابری را به غارت می-برند و مرکز گروهان ژاندارمری قطور و پاسگاه 
های بله جوک، میرعمر، ترس آباد، رازی و غیره سقوط و در اختیار اعضاء حزب 

منحله دموکرات قرار می گیرد.
پس از تصرف واحدهای مورد بحث به استناد سوابق موجود با اجرای حرکات 
ایذائی و کمین و راه بندی و ایجاد رعب و وحشت حدود 64 نفر از پرسنل 
و  خوی  شهرستان  فرماندار  کوچری،  آقای  جمله  از  نظامی  غیر  و  نظامی 
سرهنگ ژاندارمری سید احمد احمدیان مرزبان درجه یک خوی و سرهنگ 
ژاندارمری سید جاللی، فرماندهی هنگ ژاندارمری ماکو و همچنین پاسدار 
رحیمی، معاون اطالعات و عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرستان 
خوی را به شهادت رسانده و 28 نفر نظامی و غیر نظامی را دستگیر و به 
اسارت و گروگان می برند و در حقیقت در منطقه قطور به زعم خود حکومتی 
تشکیل دادند و قرارگاه خود را در ایستگاه راه آهن رازی مستقر و در حدود 

مدت 5 ماه منطقه در اختیار اشرار قرار داشت.
پس از وقوع حوادث ناگوار فوق به استناد امر حضرت آیت ا... امام خمینی رضوان اهلل 
تعالی علیه فرماندهی کل قوا برای پاکسازی منطقه از اشرار و فرصت طلب ها به امیر 
سرلشکر مرحوم قاسمعلی ظهیرنژاد، فرماندهی وقت نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران که با حفظ سمت سرپرستی ژاندارمری کل کشور را بعهده داشتند 
اوامر موکد صادر و ابالغ می گردد و در نتیجه ماموریت پاکسازی منطقه از وجود 
اشرار و بازگشایی خط آهن ایران به کشور ترکیه در اوایل اردیبهشت ماه سال 1359 

به اینجانب سرهنگ محمد تاجدینی محول می گردد.
برآورد  و  عملیاتی  ریزی  طرح  و  وضعیت  بررسی  و  ماموریت  ابالغ  از  پس 
پرسنل و ماتریل مورد نیاز، با در اختیار گرفتن در حدود 2500 نفر پرسنل 
از  مستقیم  تدارکاتی  پشتیبانی  و  نظر  مورد  وسایل  و  نظامی  غیر  و  نظامی 
تهران، بدون دخالت ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی، با عنایت خداوند قادر 
عملیات پاکسازی دره قطور اول تیرماه سال 1359 قاطعانه و با مداومت و به 
صورت ضربتی شروع و با استعانت حضرت حق در تاریخ 25 تیرماه 1359 
در ظرف 25 روز خاتمه و خط آهن ایران و ترکیه که در حدود مدت 5 ماه 
تعطیل بود با حضور آقای دکتر بنی صدر ریاست جمهوری وقت ایران و آقای 
دکتر شهید مصطفی چمران وزیر دفاع وقت و امیر سرلشکر قاسمعلی ظهیر 
نژاد فرماندهی نیروی زمینی و سایر مسئولین راه آهن  تهران و تبریز و آقای 

بیان و حنوه پاکسازی و بازگشایی راه آهن ایران و 
ترکیه که در ابتدای انقالب اسالمی به دست افراد و 
احزاب فرصت طلب در سال 1359 تصرف و بسته شده بود
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دکتر حقگو استاندار آذربایجان غربی و سایر مسئولین و مقامات شهرستان 
های خوی، ارومیه، تبریز، سلماس بازگشایی شد.

به شهادت  در  اشرار که  و  احزاب  از  نفر  تعداد 65  بحث،  مورد  عملیات  در 
رساندن 64 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و غیر نظامی آمریت و مباشرت 
داشتند، دستگیر و تعداد 15 نفر از آنها که مباشرت در به شهادت رساندن 
به  تبریز  اسالمی  انقالب  دادگاه  رای  و  دادنامه  استناد  به  داشتند  پرسنل 
ریاست آقای موسوی تبریزی محکوم به اعدام شده و پس از تایید رای مورد 

بحث، حکم به مرحله اجراء گذاشته شد.
 پس از خاتمه ماموریت، به استناد اختیار تفویضی به اینجانب به منظور قدرشناسی 
از مامورین، تعداد 2242 نفر از نظامیان از 6 ماه تا مدت 2 سال به افتخار ارشدیت 
مفتخر و حدود 300 نفر از جوانمردان کرد به دریافت پاداش مناسب نائل گردیدند.
در جریان عملیات پاکسازی و بازگشائی منطقه قطور و راه آهن ایران و ترکیه 
فشنگ جمع  تیر  تعداد 61491  و  مختلف  افزار  قبضه جنگ  تعداد 7132 
ژاندارمری جمهوری  لجستیکی  فرماندهی  به  موجود  مدارک  طبق  و  آوری 

اسالمی ایران حمل و تحویل گردید.
تعداد 28 نفر از گروگانهای نظامی و غیر نظامی که در اختیار ستار مامدی بودند 
با اعمال سیاسِت کاری مناسب و ترفندهای اصولی قبل از انجام عملیات ضربتی و 

اصلی نظامی بدون این که صدمه ای به آنها وارد شود با لطف خدا آزاد شدند.
ستون  رزمی  تلفات  اشرار  وجود  از  قطور  دره  پاکسازی  عملیات  اجرای  در 

عملیاتی خوی 1 نفر شهید و تعداد 7 نفر مجروح شدند.
به طور کلی عملیات پاکسازی و بازگشایی دره قطور و راه آهن ایران و ترکیه یک 
عملیات ویژه داخلی نامنظم بود و در این عملیات خط حدی وجود نداشت. به هر 

تقدیر شاکر و سپاسگذار عنایت و کرامت ایزد تبارک و تعالی از هر جهت هستیم.
پس از بازسازی دره قطور، مسیر خط آهن از ایستگاه رازی تا ایستگاه قره 
تپه سلماس احتیاج به مرمت برای عبور دیزل قطارها داشت و این فاصله 92 
کیلومتری باید هرچه سریع تر آماده سازی می شد، به همین جهت با ارسال 
تلگراف به تهران مراتب را مطرح و اقدام سریع وزارت راه و ترابری را خواستار 
شدم و در نتیجه در فردای آن شب آقای علیزاده معاونت وزیر راه و ترابری و 
مدیریت کل راه آهن سراسری ایران به اتفاق هیاتی به منطقه عملیات آمدند 
و با حضور فیزیکی آقای علیزاده در منطقه، کلیه امکانات ریل سازی و فنی و 
سیم کشی و برقراری ارتباط به محل گسیل شد و در حقیقت در حدود 400 
نفر از عناصر مختلف فنی راه آهن، در فاصله این 92 کیلومتر با فعالیت شبانه 
روزی مشغول ترمیم و رفع نواقص و آماده کردن خط آهن شدند و تالش آنها 

واقعًا تحسین برانگیز و قابل احترام بود.
      بعد از آماده شدن خط آهن با عنایت پروردگار اولین قطار با تعداد 28 
واگن در ساعت 1900 مورخ 1359/4/25 از ایستگاه رازی حرکت و در حدود 

ساعت 2000روز 1359/4/25 وارد ایستگاه قره تپه شد.
پس از وارد شدن واگن ها به قره تپه، تلگرافی به این مضمون»با عنایت حضرت 

قادر متعال و لطف ائمه اطهار، تعداد 28 واگن در ساعت 1900 
مورخ 1359/4/25 از ایستگاه رازی دره قطور حرکت و در ساعت 
20:00 مورخ 1359/4/25 به ایستگاه قره تپه وارد و بدین ترتیب 
راه آهن ایران و ترکیه بازگشایی شد« به فرماندهان نیروی زمینی و 

ژاندارمری آذربایجان غربی مخابره گردید.
در حدود ساعت 21:00 مورخ 1359/4/25 امیرسرلشکر ظهیرنژاد 
تلفنی با اینجانب در خوی تماس گرفتند و از جانب فرماندهی 
کل قوا و خودشان، این موفقیت را تبریک گفتند و ناگزیر به بیان 

بزرگوارانه و منش اخالقی و انسانی تیمسار می پردازم؛ ایشان ضمن این که به علت 
این توفیق بسیار خوشحال بودند، در پشت تلفن با احساس پاک و صادق گریه می 
کردند و فرمودند )تاجدینی دست های شما قهرمان را می بوسم( در جواب این 
مرد بزرگوار گفتم ) امیر من بر حسب وظیفه دست حضرتعالی را می بوسم و این 

ماموریت یک وظیفه ملی، مذهبی، میهنی بود که با هدایت شما انجام دادم.(
برای  خواستم  علیزاده  آقای  از  ترکیه،  و  ایران  آهن  خط  بازگشایی  از  پس 
اند و مقدار  انبارها گذاشته  ایران که در کاپ کوی ترکیه در  تخلیه وسایل 
قابل توجهی هزینه انبارداری به ترک ها می دهیم نیاز به 2200 واگن می 
باشد و باید در ظرف 15 روز این بارها به ایران حمل و در جای مناسب تخلیه 
گردد. آقای علیزاده با اعمال مدیریت قوی و با همکاری عناصر ستادی که در 
اختیار داشت، برای حمل واگن های محتوی وسایل تعداد 5 دستگاه دیزل 
از خط های تهران به خوزستان و تهران به گرگان و تهران به جلفا احضار و 
از 1359/4/25 لغایت روز 1359/5/15 کلیه وسایل موجود در ایستگاه کاپ 
کوی ترکیه با فعالیت شبانه روزی تحت نظارت مستقیم مامورین ژاندارمری 

از نظر انتظامی به داخل ایران عزیز منتقل گردید و خیال ما راحت شد. 
)نگارنده( در خاتمه به رسم فتوت و جوانمردی، از خلبانان و کارکنان پایگاه های 
شکاری تبریز و همدان و خلبانان شاخص نهاجا در این عملیات، علی اصغر عقیلی 
مقدم، مصطفی طاهری، جعفر عمادی، ناصر همایونپور، حسین آقایی، شعبان قهرود، 
محمد طیبی، جواد محمدیان، صمد علی باالزاده، عباس حجازی، فرزاد آریانپور، 
محمد مشتاق عراقی، احمد خروطی، ابراهیم قربانی، حسین ناظم که در خط مقدم 
این  عملیات بوده اند تشکر و قدردانی می نمایم و به روان پاک شهیدانی که در این 
عملیات جانفشانی کردند، شهیدخلبان محمد کریمی پناه، شهید خلبان غالمعلی 
عادلپور دهنوی، شهید خلبان اسد ا... طالع، شهید خلبان مهدی سالمی )این عزیزان 
در عملیاتهای بعدی به شهادت رسیدند( و شادروان داوود باالزاده فرمانده شجاع 
پادگان خوی درود می فرستم، در این عملیات سروان )سرتیپ2( خلبان علی اصغر 
عقیلی مقدم  بپاس شهامت و شجاعت و ایثاری که از خود نشان داده بود، مفتخر 
به دریافت یک قبضه اسلحه گردید، نامبرده شخصیتی است که اولین مجوز حمل 
سالح را بعد از انقالب از مرحوم آیت ا... مهدوی کنی وزیر کشور وقت در یافت می 

دارد. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است.
منبع: گفتگوی اختصاصی با فرمانده عملیات
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