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 پيشگفتار

 
، بيان کننده گوشه اي از تاريخ  فعاليت و زندگي سياسي من است که در چهار                   "تاريخ يک دوره  "

بخش اول به شروع فعاليتهاي       . بخش جداگانه و مرتبط با هم در اين مجموعه چاپ شده است                
بخش دوم ادامه اين فعاليت سياسي،          .  اختصاص دارد   ٥٧سياسي در قبل و بعد از انقالب              

بخش سوم آن به  فعاليت در تشکيالت علني         . بصورت سازمانيافته و تشکيالتي در تهران است    
بخش چهارم  ادامه  فعاليت علني در کومه له و در . حزب کمونيست ايران و کومه له اشاره دارد

داخل و خارج از شهر سنندج اختصاص دارد که بنا به ويژگي اين عرصه از فعاليت، در يک                              
 .بخش قرار داده شده است

هدف از انتشار اين مجموعه، بيان بخشي از وقايع و رويدادهاي دوراني از مبارزات مردم                     
و کمونيستها، تاثيرات آن بر فضاي سياسي جامعه و تالش براي آشنايي نسل امروز با اين                            

تاريخ است که آنرا از زبان کساني که خود در آن دخيل بوده و در ساختن آن نقش داشته اند                                  
بدون شک هر کسي که در پروسه اين دوران دخيل بوده است از زاويه نگرش و                          . مطالعه کنند 

روايت من از اين تاريخ     . روايت  خود از اين دوران و تجاربي که اندوخته است، آنرا بيان ميکند               
به  اين معنا بازگو کردن و بيان اين تاريخ              . از موضع يک فعال سياسي چپ و کمونيست است           

 . بيطرفانه نيست
تاريخ و خاطرات يکدوره تنها گوشه بسيار کوچک و مختصري از يک دوره تاريخي عظيم                       
تري است که توده هاي مردم و نيروهاي چپ و کمونيست عليه حکومت پهلوي و بعد از انقالب                    

از نظر  . ، در مبارزه عليه رژيم اسالمي و براي کسب آزادي و برابري از خود بر جاي گذاشتند  ۵۷
من ثبت اين تاريخ تنها براي بازگو کردن وقايع آن دوران نيست بلکه براي بتصوير کشيدن روند                   

 نيز هست که آنرا به شرايط             ۵۷تحوالت در فضاي سياسي آندوران و در ادامه انقالب سال                    
عصرحاضر وصل ميکند و از زواياي مختلفي اين روند تاريخي را به شرايط حاضر ربط                                 

از اين رو سوسياليستها وکمونيستهاي نسل جوان امروز ميتوانند رويدادهاي بيان شده            . ميدهد
 .در اين  تاريخ را با تالش و فعاليتهاي  امروز خود مرتبط بدانند

بي گمان نسل جديد الزاما نيازمند شيوه و روشهاي مبارزه در اشکال تاريخي گذشته نيست      
اما تجارب و دستاوردهاي هر دوره تاريخي را ميتوان منطبق با دستاوردهاي  پيشرفته و مدرن      
امروزي و بهره گيري از دستاوردهاي تکنولوژي و ميدياي عظيم اجتماعي عصر حاضر که                          

 . مسايل متعدد در ابعاد جهاني را در خود تنيده است قرار داد و بپيش برد
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آنچه که امروز ميتواند الگوهاي مدرن در مبارزه نسل جديد عليه سرمايه داري و رژيم                          
جمهوري اسالمي باشد، استفاده از تکنولوزي و بخدمت گرفتن آن در امر سازماندهي و                                

تاريخ هر دوره از مبارزه مردم و کمونيستها، . متشکل کردن مبارزات اجتماعي و طبقاتي است
اما هيچ ديوار چيني روند تاريخ گذشته و امروز را نميتواند            . مهر زمان خود را بر پيشاني دارد      

بي گمان جنبش کارگري و ديگر جنبشهاي راديکال اجتماعي براي پايان               . از همديگر جدا کند    
دادن به نابرابريهاي نظام سرمايه داري، براي تحقق جامعه اي آزاد، برابر و انساني، ابزارها و                        

 . مکانيزمهاي اين دوره را دم دست خود دارند
در اين مجموعه امکان پرداختن لحظه به لحظه وقايع و رويدادهاي آن تاريخ نبوده و نيست                   

در بازگو کردن اين تاريخ به          . اما مهمترين و برجسته ترين آن مد نظر من قرار گرفته است                    
اسامي عزيزان جانباخته اي که مرتبط با وقايع و رويدادهاي اين مجموعه است و در کنار من                    

 .اميدوارم مورد توجه عالقمندان قرار بگيرد.  بوده اند اشاره شده است
با تشکر و قدرداني از منيژه اتمامي، محمد امين کمانگر و شهناز مرتب که در انتشار اين 

 . مجموعه به من کمک کردند
 انيعبدل گلپر
 ۲۰۱۴سپتامبر  

 
 تقديم به تمامي عزيزاني که  براي تحقق سوسياليسم و جامعه اي انساني تالش ميکنند
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 ورود به دنياي سياستانگيزه  : بخش  اول

 
 يدر سن سيزده سالگ   . درخانواده اي متوسط متولد شدم     

 خانواده  ي زندگ اشن کننده امرارمع  يپدرم را که تنها تام    
سه خواهر و يک برادر، کساني        مادر،   .بود از دست دادم    

. بودند که من ميبايست  زندگي آنان را تامين ميکردم             
در همين سن و همراه با ادامه تحصيل به کارگري                           

معموال . پرداختم و عمال به جرگه کودکان کار پيوستم              
ساختمان سازي مشغول      تابستانها به کارگري در کار             

بعلت پايين بودن سنم، در شرکتي که کار                 . بکار بودم  
ميکردم، کارگران شرکت نميگذاشتند در سطح توان آنها         

بعدا متوجه شدم که کارگران از کارفرماي                      . کارکنم
توزيع آب  . شرکت خواسته بودند که من فقط براي رفع تشنگي آنان در محل کار آب توزيع کنم                 

ناچار شدم همچون بقيه کارگران و در سطح          .  مخالفت کارفرما مواجه شد     کوتاه مدت بود و با     
چند بار  . شرايط بسيار سخت و طاقت فرسائي را از سر ميگذراندم           .توان آنها به کار ادامه دهم     

حمل و جابجا کردن آجر به حدي پوست         .  چوب بست با خطر سقوط به پائين مواجه شدم           از روي 
 که بدون استفاده از يک دستمال، قادر به گرفتن يک ليوان چاي گرم در                     دستم را نازک کرده بود     

مدتي هم در کار جاده سازي در مسير جاده سنندج ديواندره بعنوان کنترل چي                        . دستم نبودم 
 .همراه با ادامه تحصيل، دوران نوجواني ام با رنج و کار سپري شد. مشغول بکار بودم

.  عمال نابرابري هاي نظام سرمايه داري را با تمام وجود لمس کردم                 در سن چهارده سالگي    
ک با کارگران، ديدن و شنيدن دردها و رنجهاي آنان که خود نيز به بخشي از اين                     ي نزد آشنائي از 

مدام اين سئوال محوري در  . را در ذهنم بوجود آورده بودياديطبقه تبديل شده بودم، سئواالت ز
 : ذهنم مي چرخيد که 

سرمايه هستند و عده کثيري     ن تالش و کار صاحب ثروت و  ي بدون کمتري معدودچرا عده ” 
 . ”از فقر و تنگدستي رنج ميبرند؟ شتر ي بدر جامعه با جان کندن و کار

اين مشاهده ساده، جرقه و نقطه شروع شکل گيري باور و گرايش سياسي من در اعتراض به                  
وضع موجود بود و اين چيزي نبود بجز شرايط و موقعيت فرودست و نابرابر بخش عظيمي از                        

تغيير وضع موجود نيازمند      اما  . ن جرقه، داستان زندگي من را رقم زد            يا.مزدبگيران جامعه 
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حزبي با افق و سياستهاي روشن، و بکارگيري راه حل هاي واقعي و عملي براي تحقق اهداف                         
 . کارگري کمونيستي بود

در سالهاي آخر دبيرستان و در ساعات انشا مطالبي را که به اوضاع موجود نقد داشت                           
وقتي تو ميخواهي   : " دبير انشا هر وقت نوبت به خواندن متن من ميرسيد ميگفت             . نوشتممي

من از کالس بيرون ميروم چون نميخواهم مسئوليت اجازه دادن ، يبخوانه اي  نوشتمطلبي را که
البته اين موضع گيري ها عمدتا جنبه تظاهر را داشت چرا  ."رمي بگبه خواندن نوشته تو را بعهده

که اين دسته از دبيران در دبيرستانها زياد بودند و عليرغم اينکه با وضع موجود مخالف بودند                 
 ". ما زن و بچه داريم: "اما بقول خودشان ميگفتند

 قوت قلب مرا بيشتر ميکرد و باعث            آنان اين صحبتها و سکوت توام با تشويق برخي از            
از آنجا که يکي از دروس اصلي سال آخر دبيرستان در             .ميشد تا بيشتر به اين نابرابري ها بتازم       

همچنين به مطالعه    . عالقه پيدا کردم  رشته ادبيات، فلسفه بود، به جهانبيني فلسفي مارکس            
اين امر سبب شد تا کساني از         .  روي آوردم  ياسيژه کتب نقد اقتصاد س     ي بو ير درس ي غ کتابهاي

همکالسي هايم که خود را در باورهاي من شريک ميدانستند، به دوستي و رفاقت با من نزديک                   
 . شوند
 چند نفر از اين هم کالسي ها به محفلي تبديل شده بوديم که هر از چند گاهي اين محافل         با

در ميان آنها دوست و رفيق نزديکم فرهاد فرجاد که از دوستان قديمي من بشمار                     . متغير بود 
اين هم فکري ها بعدها و تا زماني که         . ميرفت، در همفکري با من بيشترين مايه را ميگذاشت    

 هسته هاي مطالعاتي، نوشتن      . توسط رژيم اسالمي اعدام شد ادامه داشت          ۶۲فرهاد در سال     
بيانيه و شبنامه و همچنين تکثير و پخش آن در خانه هاي مردم، همفکري و بحث و گفتگو در                      
روزهايي که به شنا و کوهنوردي ميرفتيم، ابراز نظر علني در روابط پيراموني و در ميان                               

اعتماد بودند، تا حد زيادي ما را به اتوريته در ميان اطرافيان و کسانيکه ما را  که قابل يکسان
جوانان آن دوره محسوب     جزو   با توجه به اينکه از نظر سني تقريبا       . ميشناختند تبديل کرده بود   

شناختند احترام خاصي برايمان قائل بودند و حتي در              ميشديم، اما بزرگترهايي که ما را مي         
  .مواردي از ما رهنمود ميخواستند

ت تنها شامل محفل ما نميشد بلکه طيفهاي مختلف ديگري از جوانان آن دوره                 ي وضع اين
در سنندج، تقريبا در ظرفيت ما، يا بيشر يا کمتر، در محافل خود فعاليت جمعي داشتند و از                    

  .چنين پتانسيلي برخورداربودند
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 در هتلي در سنندج که بتازگي افتتاح شده بود              ٥٥بعد از خاتمه دوران دبيرستان در سال           
عليرغم اينکه با دست يابي به        . کار پيدا کردم و بعنوان مدير مسئول آنجا مشغول بکار شدم               

شغل جديد وضع زندگي اقتصادي خانواده ام رو به بهبود گذاشته بود اما ذره اي از تالش و                             
بعد از ماهها کار کردن بعنوان        . مبارزه اي که در آن دوران داشت شکل ميگرفت غافل نبودم               

در آزمون بانک شرکت     . مديريت هتل، بانک مرکزي شهر سنندج نياز به يک نفر پرسنل داشت                 
 بعنوان کارمند بانک مرکزي در شهر          ٥٦مديريت هتل را رها کردم و سال            . کردم و قبول شدم    

 . سنندج استخدام شدم
شغل جديد امکاني فراهم کرد که از نظر اقتصادي براي خانواده ام شرايط نسبتا بهتري                          

با گرفتن وام از بانک، اتوموبيلي خريداري کردم و بعدازظهرها بعد از فارغ شدن از                  . ايجاد شود 
کار در بانک، به مسافرکشي ميپرداختم تا بلکه شرايط سخت دوران گذشته را از نظر زندگي                        

اين دوران ضمن روند تدريجي بهتر شدن زندگي اقتصادي اما                 . اقتصادي خانواده جبران کنم     
. مصادف بود با تحوالت سياسي در جامعه و سر برآوردن اعتراضات توده اي عليه رژيم پهلوي                 

از چند سال قبل که خود      . تحوالت بوجود آمده براي من آن چيزي بود که انتظارش را ميکشيدم            
را در تعارض با سيستمي که باني فقر، نابرابري و خفقان بود ميديدم و به اشکال مختلف عليه                     

 . آن مبارزه ميکردم، پايان عمرش داشت نزديک ميشد
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کردستان تقريبا شبيه آتش      .  اوضاع سياسي جامعه بتدريج عوض شده بود           ۵۶اوائل سال    
در حال  زير خاکستر بود آنهم از اين نظر که مشخصا در شهري مثل سنندج، يک فضاي سياسي                   

ان و  ين، دانشجو ي، چپ، عمدتا محصل     ي که استخوان بندي آنرا جوانان انقالب          شکل گيري بود   
 در يک روابط طبيعي، خانوادگي و تقريبا                      اين فضا   . ميدادندل    ي تشک   ي صنعت   کارگران

شناختند و روابط اجتماعي متعارفي در        اکثرا همديگر را مي    . همشهريگري به هم پيوسته بود     
 . ان همه وجود داشتيم

محافل مختلف درسطح وسيعي و بطور خود بخودي و با ابتکار خود جوانان که از وضع                         
نکه ساواک شاه بطور فعال، بسياري از           يبا توجه به ا     .  شکل گرفته بود     موجود ناراضي بودند   

فعاليتهايي را که در سطح شهر صورت ميگرفت زير نظر داشت اما جوانان و فعالين سياسي                       
برجسته ترين گرايش عمومي آن      . ي همديگر را داشتند     همه هوا  ير چشم ي و ز  ينيز بطور ضمن  

 نسل جوان شهري برجستگي داشت گرايش چپ و کمونيستي بروايت چپ آندوره              ايام که در ميان   
 . با حفظ موقعيت شعلي ام در تظاهراتها و روند حرکت انقالب فعاالنه شرکت داشتم .بود

تقريبا شيرازه سيستم حکومت شاه سير از هم گسيختگي پيدا کرده بود و آن موازين و                            
. قوانين سربازخانه اي که به نوعي در ادارات نيز حاکم بود، ديگر کم کم داشت رنگ ميباخت                      

بطور . در محل کارم در بانک، دستگاههاي نوشتاري نظير دستگاه تايپ زيادي وجود داشت                      
مخفي و دور از چشم ديگران روزهايي وقت خود را به نوشتن و تکثير بيانيه و شب نامه ها و با                      

. استفاده از اين وسايل اختصاص داده بودم و در تظاهراتها در ميان جمعيت پخش ميکردم                         
 . شرکت فعالي داشتم۵۷من نيز همچون هزاران انسان ديگر در پروسه انقالب بدين شکل 

شرايط و تحوالت و     .  همچنان ادامه داشت    ٥٧اين شکل از فعاليتها تا مقطع قيام بهمن             
تحرکات سياسي بعد از سرنگوني حکومت شاه اوضاع جديدي را براي ادامه فعاليت سياسي                     

. سازمانهاي سياسي، گروه ها و جمعيتهاي مختلفي در سنندج شکل گرفتند            . بوجود آورده بود  
. ديگر نميشد به شکل سابق و در محافل محدود و گروهي به مصاف با اوضاع جديد رفت                             

انقالب و قيام شرايطي را فراهم کرده بود که ميشد در ابعاد کالن و گسترده اي به استقبال آن                          
فعاليتها . چيزي رفت که هدف ما و نيروهاي سياسي چپ بعد از سرنگوني حکومت شاه بود                       

 .روندي متشکل و سازمانيافته به خود گرفته بود که ميتوانست کاري صورت دهد
ضمن ادامه  . بهم ريختگي اوضاع  و امور نهادهاي دولتي شامل محل کار من هم ميشد                  

کار در بانک اما اين بار سازمانيافته تر در ارتباط با کومه له که در روزهاي قيام مردم عليه                          
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حکومت شاه اعالم حضور علني کرده بود و جهت گيري سياسي و پراتيکي خود را با آن نزديک                    
هنوز مردم کردستان لذت         . احساس ميکردم، به فعاليت خود با اين سازمان ادامه دادم                        

سرنگوني حکومت پهلوي را نچشيده بودند که جريان مذهبي خميني از آنجا که تحمل                                   
 .دستاوردهاي قيام را نداشت  در تدارک تهاجم به کردستان برآمد

 
 بعد از قيام

 

بعد از يک دوره تعرض رژيم به احزاب، سازمانها و جريانات چپ در تهران و ديگر شهرستانها،                     
ش چپ در کردستان و بويژه در شهر سنندج، جريانات و سازمانهاي سياسي و                  يبه يمن وجودگرا  

 يده اسالم يافراد منفرد بسياري در تهران و ديگر شهرستانها تحت تعقيب رژيم تازه بقدرت رس               
 .محل تجمع و فعاليت اين جريانات در تداوم انقالب تبديل شده بود               کردستان به   . قرار گرفتند 
 به کردستان، در    ۵۸سال  ل  ي دولت موقت او در اوا      يبرالهاي و ل  يني خم يان اسالم يحمله اول جر  

پيرامون وقايع آندوره و . (تالش براي تحميل اوضاع و شرايط تيره و تاري  بر مردم کردستان بود 
 ۲۸فرمان حمله خميني به کردستان در            ( " در ادامه اين نوشته بطور جداگانه تحت عنوان                

به تفصيل از قيام بهمن تا باز پس گيري مجدد شهرهاي کردستان توسط مردم و                      " ۵۸مرداد  
 .)سازمانهاي سياسي اشاره کرده ام

بنکه هاي شهر سنندج يکي از ستونهاي اصلي دخالت مستقيم مردم بر زندگي خود در                          
 و همچنين بعد از تصرف مجدد شهرها توسط                   ٥٨مقطع قيام بهمن و بعد از آن در سال                    

 روزه سنندج در     ٢٤ تا آخرين روزهاي جنگ       ٥٨نيروهاي مسلح سازمانهاي سياسي در آبانماه         
ايجاد يکي پس از ديگري اين بنکه ها يا به اصطالح نهادهاي                   .  بود ٥٩ارديبهشت ماه سال      

توده اي آن دوره و بدست گرفتن سکان امور در هر محله اي توسط جوانان انقالبي و مردم از                            
   .طريق اين بنکه ها پيش برده ميشد

در هر محله اي مردم و بويژه جوانان دختر و پسر که هر يک به سازمانهاي سياسي آندوره                         
سمپاتي داشتند، دفاتر و مراکز دولتي مستقر در محله خود را به مرکزي براي فعاليت سياسي، 
اجتماعي و نظامي در محله اختصاص داده بودند که به اين مراکز و دفاتر در اصطالح محلي                      

نمايندگاني از افراد محله نيز از طريق انتخابات و با شرکت اکثريت اهالي                 . بنکه گفته ميشد  
همزمان وتحت تاثير حضور عمومي مردم و عقب نشيني موقت رژيم، اين                  . انتخاب ميشدند 

 . اوضاع تشکيل هيئت موسس شوراي محالت شهر سنندج را با خود به همراه داشت
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همانطور که اشاره کردم مراکز و دفاتر اين           . اينجا مختصري در مورد اين بنکه ها بگويم          
بنکه ها با استفاده از ساختمانهاي دولتي بتصرف در آمده نظير، کالنتري ها و ديگر مراکز                          

 در همين خيابان بود که بعد از قيام به            ٣ساختمان بنکه انقالب نيز محل کالنتري        . دولتي بود 
از فعالين  . فعالين زيادي در اين بنکه حضور و همکاري داشتند        . خيابان انقالب تغيير نام يافت  

تمامي سازمانهاي چپ و هوادارانشان در هر محله اي، در اين بنکه تجمع ميکردند و فعاليت                    
 . سازمانيافته مشترکي را با هم به پيش ميبردند

با ابتکار مسئولين و گردانندگان بنکه ها، شوراي محله که از چهره ها و شخصيتهاي                            
شوراي محله بتناوب و بنا به ضرورت،        . خوش نام و با اتوريته محالت بودند انتخاب ميشدند          

جلسات روتين برگزار ميکرد و در مورد اداره امور زندگي مردم در محله  به لحاظ اقتصادي،                    
. سياسي، امنيتي، اجتماعي و نظامي تصميم ميگرفت و اين تصميمات را به اجرا ميگذاشت                

 . اعضاي شوراي محالت نماينده گان مردم محله بودند
از ميان اعضاي شوراي محله يک نفر عضو شوراي سراسري در سطح شهر بود که اين                               

بدين ترتيب  . شوراي سراسري با نام هيئت موسس شوراهاي محالت شهر سنندج شناخته ميشد    
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عالوه بر حضور نيروها و سازمانهاي سياسي مسلح که هر يک دفاتر و مقرات خود را در سطح                      
شهر داير کرده بودند، شوراهاي محالت نيز مستقيما در اداره امور زندگي مردم که توسط خود            

اکثر جوانان محالت در بنکه ها به تناسب             . آنان انتخاب شده بودند دخالت مستقيم داشتند          
 نفر و بعضا کمتر يا بيشتر از اين تعداد حضور فعالي                ١٠٠ الي   ٥٠جمعيت هر محله مابين      

 . داشتند که هر يک يا چند نفر از آنها عضو يا دوستدار يکي از سازمانهاي سياسي بودند
همکاري مشترک بين نيروهاي سياسي و طرفداران اين سازمانها در سطح محالت، بطور                    

امنيت شبانه روزي محالت بر عهده افراد بنکه ها بود و تعدادي                    . هماهنگ انجام ميگرفت   
. اسلحه در اختيار داشتند که در جريان قيام و تسخير مراکز نظامي رژيم شاه بدست آورده بودند          

در صورت احتمال هرگونه درگيري بين نيروهاي سياسي با نيروهاي رژيم، گروههاي امداد                           
پزشکي که به سرپرستي هيئت موسس شوراي محالت و در ارتباط با بنکه ها قرار داشتند، به                   
شکلي سازمانيافته از سوي اين هيئت و همچنين در دوراني که شوراي شهر انتخاب شد از                           

 .حفاظت نظامي خارج از شهرها نيز بر عهده سازمانهاي سياسي بود. وجودشان استفاده ميشد
 روزه سنندج با       ٢٤ و در جريان جنگ          ٥٨مثال در جريان نوروز خونين سنندج در سال                
 که کردستان در محاصره اقتصادي قرار       ٥٩نيروهاي رژيم در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت          

داشت، نظارت بر انبارهاي آذوقه در داخل شهر از سوي اين هيئت و شوراي محالت، تقسيم                         
بنکه ها در واقع ستونهاي پايه اي اعمال        . آذوقه در ميان مردم از طريق بنکه ها انجام ميگرفت   

اراده حاکميت مردم در هر يک از محالت شهر بودند که بازتاب اين فعاليتها در هيئت موسس                    
 .شوراي محالت  در سطح سراسري شهر ايفاي نقش ميکرد

بودم و توسط مردم محله و فعالين           سيروس  من يکي از فعالين کومه له در بنکه محله                
رفيق عزيز وبيادماندني ام اردشير يثربي که        . جريانات ديگر مسئوليت بنکه را بر عهده داشتم         

در ايام کودکي با او و دو برادر جانبخته اش محمد حسين و حميد يثربي که دوست و  همکالس                   
بوديم، همراه و همگام در کنار هم بطور شبانه روزي مشغول فعاليت و سر و سامان دادن به                             

محمد حسين در تمامي امورات و وظايف اين بنکه بطور مدام و شبانه . امور بنکه محله بوديم
 . روزي حضور فعال و چشمگيري داشت

از افراد ديگر که در پيشبرد امورات بنکه نقش ايفا ميکردند پرويز رضايي جوان پرشور و                    
 روزه شهر سنندج  درچند قدمي بنکه        ۲۴دوست داشتني اين محله بود که بعدا در جريان جنگ       

 . مورد اثابت گلوله نيروهاي سپاه خميني قرار گرفت و جان باخت
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اردشير يثربي بعدها در صف نيروهاي مسلح کومه له به فعاليت خود ادامه داد و در جريان                  
محمد حسين در شهر ماندگار شد و فعاليتهاي بي نظيري           . درگيري با نيروهاي رژيم جان باخت     

را در تشکيالت مخفي برعهده گرفت که بعدا در اثر تصادف اتوموبيل، او نيز جان خود را از                        
حميد نيز در جريان توپ باران يکي از اردوگاههاي کومه له از سوي نيروهاي رژيم                     . دست داد 
 .ياد اين چهار عزيز و فعال بنکه انقالب برايم هميشه گرامي و عزيز است. جانباخت

نمايندگان منتخب بنکه ها که در واقع مظهر اعمال اراده و حاکميت مردم در محالت                           
نوعي آماده سازي براي بدست        . بودند از اعتماد و اعتبار زيادي در محالت برخوردار بودند                

گيري قدرت و اعمال اراده حاکميت در اشکال اوليه و رفع مسايل و مشکالت عمومي در سطح                  
تجارب آن دوره بخوبي نشان ميدهد که اعمال               . شهر و محالت، از مختصات بنکه ها بود              

عليرغم اينکه هم بنکه ها و هم هيئت          . حاکميت توده اي مردم چقدر شور انگيز و واقعي است           
موسس شوراي محالت دورنمايي روشن و برنامه مدوني نداشند اما واقعي ترين مناسبات                        

سياسي، اداري و همچنين حفاظت امنيتي و اقتصادي را در سطح           , موجود در زندگي اجتماعي   
﴿ براي لحظاتي که اکنون به آن دوره فکر ميکنم بدون                  . محالت از خود بنمايش ميگذاشتند      

ترديد با در دست داشتن حداقل امکانات اقتصادي جهت تامين زندگي و مايحتاج مردم و                          
شهر سنندج ميتوانست براي مدت بسيار طوالني تري در مقابل تعرضات , تداوم اين فضاي آزاد

 .) باشد۵۷نظامي رژيم از خود مقاومت  نشان دهد و همچنان مرکز ادامه انقالب 
در بنکه انقالب همانند      . امنيت شبانروزي محله ها توسط جوانان مسلح حفاظت ميشد              

ديگر بنکه ها فراخوان به برگزاري مجمع عمومي اهالي محله و جمع آوري کمک مالي براي                         
 . خريد و تهيه سالح و ديگر نيازمنديها داده مي شد

مجمع عمومي محله جمع آوري شد و روز          از جلسات    يکي هزار تومان در     ۲۰يکبار حدود   
بعد همراه با محمد حسين يثربي وبا اتوموبيل استيشني که در اختيار داشتم به يکي از                                 

 . رفتيم“ باوه ريز”روستاهاي اطرف شهر 
هنگام بازگشت از آن     . از کساني که اسلحه ميفروختند، دو قبضه تفنگ  خريداري کرديم               

خودرو را در   .  روستا يک هليکوپتر دولتي بر باالي سر ما ظاهر شد و شروع به تير اندازي کرد                   
گوشه اي متوقف کردم و بالفاصله همراه محمد حسين با استفاده از اسلحه هايي که تازه                                
خريداري کرده بوديم در کنار ماشين سنگر گرفته و شروع به تير اندازي به طرف هليکوپتر                             

بعد از اينکه هليکوپتر از محل دور شد ما مجددا و با سرعت خود را به اتوموبيل                             . کرديم
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اين واقعه مربوط به چند . رسانده و به شهر برگشتيم و توانستيم از آن مهلکه جان سالم بدر ببريم
 .) روز قبل از حمله رژيم به سنندج بود

کتابها توسط جوانان و مردم در        . در داخل بنکه ها يک اطاق به کتابخانه اختصاص داشت            
. اختيار بنکه ها در هر محله اي قرارداده ميشد و يک نفر مسؤليت کتابخانه را بعهده داشت                        

وظايف مسئول کتابخانه اين بود که ليست کتابهاي تازه را در اختيار جوانان محله و                                       
عالقمندان ميگذاشت و بنا به درخواست متقاضيان، کتابها را در اختيار آنان قرار ميداد و بعد           

 . از مطالعه به کتابخانه باز گردانده ميشد
در آن دوره کتابهايي به نام کتابهاي جلد سفيد که انتشار آن مربوط به اوايل شروع انقالب                      
بود در دسترس بودند که عمدتا کتب اقتصادي، آثار فلسفي مارکس و انگليس، ماترياليسم                      
دياليکتيک و ماترياليسم تاريخي و رمانهاي مختلف و همچنين کتابهاي متنوع ديگر را                           

اين دست از کتابها و بسياري از آثار مارکسيستي ديگر، تا يکسال قبل از قيام                  . شامل ميشد 
 . تقريبا ممنوع بودند٥٧

اگر . وظايف ديگر بنکه ها رسيدگي به مسائل و مشکالت اجتماعي مردم محله بود                           
خانواده يا اشخاصي با مشکل مالي و اقتصادي روبرو ميشدند، از طرف دست اندر کاران بنکه                
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نيازمنديهاي دارويي مردم در حد امکان فراهم و به برخي              . به اين معظالت پاسخ داده ميشد       
جمع آوري دارو يکي ديگر از کارهاي فعالين بنکه            . مسائل و مشکالت ديگر رسيدگي ميشد       

هر کس با هر     . ها بود زيرا که پيش بيني ميشد که رژيم دوباره به کردستان حمله خواهد کرد                     
تخصصي که داشت بصورت داوطلبانه و از طريق بنکه ها خدمات خود را به بقيه اهالي محله                    

 . ارائه ميداد
مابقي . يکي از پزشکان در محله خيابان سيروس بطور مجاني بيماران را معاينه ميکرد                  

آموزش و   . خدمات داوطلبانه اجتماعي در همين سطح توسط افراد ديگر انجام ميگرفت                        
فراگيري چگونگي استفاده از اسلحه کمري و خودکار نيز در بنکه ها امر رايجي بود و چند نفر                     
از افراد بنکه که آشنايي بيشتري داشتند و قبال سربازي رفته و يا از کادرهاي انقالبي سابق در                     

جوانان دختر و پسر در گروههاي چند نفره آموزش نظامي              ارتش بودند، در ساعاتي از روز به           
بعدها که رژيم به سنندج حمله کرد اين آموزشهاي نظامي در ميان دوستداران                               . ميدادند

 .سازمانهاي سياسي توانست براي دفاع از شهر و خود مردم بسيار کار ساز و مؤثر واقع شود
امنيتي که در شهر سنندج حاکم بود همراه با همبستگي و شور و شوق مردم در آن دوران از                  

همه کارها داوطلبانه، با جديت و در نهايت احساس مسئوليت به                 . هر زمان ديگر بيشتر بود      
از جوانان دختر و پسر گرفته تا          . اکثر مردم در کارها شرکت فعالي داشتند         . پيش برده ميشد   

نوجوانان، زنان خانه دار و مردان بطور وسيعي در جلسات سياسي که از طرف بنکه ها تشکيل                    
طي . ميشد شرکت ميکردند و در بسياري از مدارس محله فيلمهاي آموزنده نمايش داده ميشد       

اين دوران رژيم تازه به قدرت رسيده جمهوري اسالمي سراسر کردستان را در يک محاصره                               
 . اقتصادي اعالم شده و اعالم نشده قرار داده بود

بسياري از انبارهاي دولتي در سطح شهر، محل ذخيره مواد خوراکي و نيازمنديهاي اساسي 
اين احتمال ميرفت که اگر حمله به سنندج شروع شود ميتوان براي پخت نان               . از جمله آرد بودند   

 روزه  ٢٤در آخرين شب جنگ    . در اين مورد کمي دير جنبيديم. در سطح شهر از آن استفاده شود 
سنندج با استفاده از اتومبيل شخصي خودم که بزرگ و جا دار بود در چند نوبت کيسه هاي آرد                    

آنقدر کيسه  . را از محل انبار فيض آباد به نقاطي در داخل شهر در سطح محالت توزيع کرديم                   
آرد در اتومبيل جا داده بوديم که کامال به سقف ماشين چسبيده بودند و فقط يک فضاي نيم                          

فعالين ديگر  . متر در نيم تر براي رانندگي من باقي ميماند که بتوانم ماشين را هدايت کنم                      
 . بنکه ها نيز بصورت هماهنگ به انجام اين دست از وظايف مشغول بودند
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 کيلويي آرد و ديگر آذوقه اي که در انبارها بود در سطح گسترده اي                ۱۰۰انتقال کيسه هاي    
پيشبرد اين   . با استفاده از اتوموبيلهاي شخصي از طرف کومه له و بنکه ها انجام ميشد                           

فعاليتها بدون دخالت مستقيم و همکاري يک دست و متحدانه بخشهاي مختلف مردم و توده                    
هاي کارگر و زحمتکش در محالت که بي دريغ در اين تالشها سهيم و دخيل بودند غير ممکن                     

اساسا ميتوان گفت که جوانان پر شور چپ و انقالبي نقش اصلي را در انجام دادن اين                              . بود
 مرداد  ۲۸در اين بخش مروري خواهم داشت بر اتفاقات قبل و بعد از  . فعاليتها برعهده داشتند 

 . در کردستان۵۸
 

  به کردستان يني و فرمان حمله خم۱۳۵۸ مرداد ۲۸خچه ي بر تاريمرور
 ۵۹ روزه سنندج در ارديبهشت ۲۴  تا جنگ ۵۸از نوروز خونين سنندج در فروردين 

 

با خواست الغاي ديکتاتوري و برقراري آزادي هاي فردي، سياسي و اجتماعي در               ۱۳۵۷انقالب  
با قدرت مردم    ”!فرمان قيام نداده ام   ”:  بهمن بدون توجه به عربدهاي خميني مبني بر          ۲۲روز  

مسلح و قيام کننده، رژيم شاه و خاندان پهلوي را سرنگون ساخت و به ساختار حاکميت                                    
  .شاهنشاهي  پايان داد

در تمام مراکز تجمع اعم از کارخانه و اداره و محالت، شوراهاي مردمي برپا شدند، مردم در                       
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خيابانها، کارخانه و مراکز کار تصميم گيري هاي سياسي و اجتماعي را تصويب و به اجرا                            
 اما ضد انقالب اسالمي که به رهبري خميني و شبکه  عنکبوتي مساجد و در                        .ميگذاشتند

تباني و همکاري آشکار با دولت آمريکا و دول اروپايي بعنوان آلترناتيو حکومت متحدشان                       
 .و با هدف سرکوب چپ و انقالب شکل گرفته بود بيکار ننشست) شاه ( 

از نظر آنها دوران استقرار جمهوري اسالمي بر استخوانهاي خرد شده انقالب و به عقب راندن 
تاريخي آغاز شد که به مراتب دهشتناکتر از دوران سلطنت      . مردم از مطالباتشان آغاز شده بود 

خلع سالح مردم، تعطيل     . تعرض به مردم در تمام ابعاد سياسي و اجتماعي آغاز شد              . شاه بود 
زنان . کردن شوراها، حجاب اجباري و استقرار سياهترين قوانين سرکوب عليه جامعه آغاز شد               

 .اولين هدف تعرض اسالمي به کل جامعه و انقالب ضد ديکتاتوري دوران شاه بودند
 ۵۷روح اهللا خميني رهبر اصلي ضد انقالب و اوباش حزب اهللا در روز شانزدهم اسفند ماه                     

هاي اسالمي عروسک      زن: "طي سخناني در مدرسه فيضيه خطاب به طالب علوم ديني گفت                   
ها هنوز    زن"،  !"که خودشان را بزک کنند      زنان اسالمي بايد با حجاب بيرون بيايند نه اين        . نيستند

البته کار در   . ها بايد وضع خودشان را عوض کنند          در ادارات با وضع پيشين کار ميکنند، زن         
به من گزارش داده اند که در "  "!.ادارات ممنوع نيست، اما بايد زنان با حجاب اسالمي باشند 

 "!وزارتخانه ها زنهاي لخت هستند و اين خالف شرع است
اي مطبوعاتي در     در فرداي اين روز عباس اميرانتظام  سخنگوي دولت بازرگان در مصاحبه   

هيچ  ” :گفت” آيا دولت دستور امام را در مورد حجاب تاييد ميکند؟             ” پاسخ به اين سوال که       
و طالقاني مالي به اصطالح          “ .دستوري از طرف امام نيست که مورد تاييد دولت نباشد                     

اشتباه ميکنند خانم هاي ما اگر يک روسري روي سرشان بگذارند، آيا از                          ”: دمکرات گفت  
حيثيت آنها کم خواهد شد و از شخصيتشان کاسته خواهد شد؟، نه، بلکه از اين جهت که قطع                       

اگر يک   . نظر از مسلمان بودن حافظ سنت شرقي هستند و اين سنت شرقي، اصالت است                             
کشوري بخواهد مستقل باشد، معنايش اين نيست که فقط دروازه هايش را محدود کند بر روي                

 .“دنيا، اين است که سنتش را حفظ کند، معارف را حفظ کند، شخصيتها را حفظ کند
بالفاصله بعد از فرمان خميني، اوباش هوادار او با بطري هاي اسيد و چماق به خيابانها                         

پاسخ زنان و   . زنان را مورد حمله قرار دادند      !" يا روسري يا توسري   "سرازير شدند و با عربدهاي       
بسياري از سازمانهاي سياسي و چپ عليرغم نداشتن             . مردان آزاده اما مبارزه بود و تعرض          

. افقي روشن در هدايت انقالب اما ترفندهاي حکومت تازه بقدرت رسيده را به چالش کشيدند                    
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سازمانهاي سياسي عمدتا در تهران به فعاليتهاي علني، طرح خواست و مطالبات انقالب،                       
برگزاري ميتينگهاي بزرگ در افشاي ماهيت مذهب و حکومت تازه بقدرت رسيده اسالمي،                     

 . همچنان به فعاليتهاي خود براي به ثمر رسانيدن انقالب  ادامه ميدادند
، يعني بمدت دو سال و هفت ماه حکومت اسالمي بعلت                   ۶۰ خرداد ۳۰ بهمن تا      ۲۲از  

تاريخ . تالش مردم براي تحقق آرمان و آرزوهاي انقالب، هنوز قادر نشده بود خود را تثبيت کند
بود که تهاجم وسيع ضد انقالب اسالمي عليه انقالب       ۱۳۶۰  خرداد ۳۰ظهور حکومت اسالمي 

 .مردم با شدت و حدت هر چه تمامتر به ميدان آمد
در مراکز کارگري، در کردستان و ترکمن صحرا طرح اداره امور از طريق شوراهاي منتخب                  

. در جاهايي عمال شوراها درحال تشکيل و شکل گيري بودند       . کارگران و مردم بميان کشيده شد 
: هراس حاکمان جديد از اداره امور جامعه توسط خود مردم و شوراها از زبان بني صدر که گفت   

 .،  ضديت خود را با آنچه که خواست انقالب مردم بود اعالم کردند"شورا پورا ماليده"
جريان مذهبي دست ساز دول غرب که بعنوان آلترناتيو حکومت شاه داشت سرهم بندي                        
ميشد بجز عناصري که ميکوشيدند خود را در مسجد حسينه سنندج سازمان دهند، در                              

ارتجاع محلي به سرکردگي مفتي زاده نيز براي پيدا کردن                . کردستان پايگاه و نفوذي نداشت      
پايگاه و نفوذي درکردستان و در ابتدا با همکاري طرفداران خميني، جبهه اي عليه مردم،                             

 . سازمانهاي سياسي و چپ تشکيل دادند
مردم شهرهاي کردستان از همان ابتداي ظهور دايناسورهاي اسالمي به اين از گور                                  

 پادگانها و ديگر مراکز نظامي يکي         ۵۷ همزمان با قيام بهمن        .برخاستگان اسالمي نه گفتند    
  .پس از ديگري بدست انقالبيون و مردم در شهرهاي کردستان تسخير شد

شهر سنندج بدليل حضور قدرتمند چپ و راديکاليسم اجتماعي اش به مرکز تحوالت                            
 سازمانهاي سياسي، اعم از کومه له، حزب دمکرات                .سياسي شهرهاي کردستان تبديل شد       

کردستان ايران، سازمان چريکهاي فدايي خلق و چندين سازمان و گروه چپ و کمونيستي ديگر،                 
جمعيتها و ديگر کانونهاي دمکراتيک از شمال تا جنوب کردستان هر يک در ادرات و نهادهايي                 

 از جريان ۵۸تا قبل از نوروز خونين . که به تصرف در آورده بودند دفتر و مقر خود را داير کردند
دارو دسته ارتجاع   . مذهبي که مي خواست کل جامعه ايران را به تباهي بکشاند خبري نيست                

محلي مفتي زاده همراه با چند نفر از هواداران خميني در صدد باز کردن جاي پايي براي ضد                         
 .انقالب اسالمي بر آمدند
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مفتي زاده محل استانداري سنندج را به کانون تجمع اوباشان خود تبديل کرد و صفدري                        
بين اين دو   . نماينده خميني پادگان سنندج را براي ادامه سرکوب قيام و انقالب مردم بر گزيد                  

جريان مذهبي، در رقابت با هم و حفظ برتري طلبي يکي بر ديگري اختالفاتي بروز کرد که                             
اين اتفاق  . منجر به درگيري و کشته شدن يک نفر و زخمي شدن سه نفر ديگر در شهر سنندج شد                  

  سبب شد که تظاهرات گسترده اي در سنندج عليه اين دو جريان مذهبي                  ۵۷ اسفد   ۲۶در روز   
مردم به مقر استقرار صفدري حمله ميکنند و بساط اين جريان را در هم                                   . شکل بگيرد  

 .اين واقعه بهانه اي براي خميني در خلقاندن نوروز خونين سنندج گرديد. ميپيچند
از سوي ديگر در شمال کردستان يعني در شهر مهاباد از جانب نيروهاي سياسي و کومه له                    

حزب دمکرات به بهانه     . به مسئولين حزب دمکرات پيشنهاد تصرف پادگان مهاباد داده شد              
 بهمن در   ۲۴روز  . اينکه پادگان يک  پاسگاه معمولي نيست پيشنهاد آنان را غير عملي دانست             

در جريان اين    . اطراف پادگان درگيري شروع شد و افراد درون پادگان دست به مقاومت زدند                     
 . نفر زخمي شدندکه تعدادي از آنها جان باختند۵۶درگيريها 
 پادگان مهاباد به تصرف مردم در آمد اما حزب دمکرات تمامي                 ۵۷ بهمن ماه     ۳۰ روز  

راديو تهران در خبر ساعت دو بعداظهر خود تصرف         . اسلحه و مهمات آنرا در اختيار خود گرفت    
عليرغم اينها حزب دمکرات کردستان دو فاکتو در وقايع کردستان نقش              . پادگان را اعالم کرد    

از سويي تحت تاثير فضاي انقالبي و ايستادگي مردم در مقابل خميني ظاهر                      . بازي ميکرد 
ميشد و از سوي ديگر آشکار و پنهان به خميني پيام صلح ميداد و از باالي سر مردم  با او                               

 

 افراد مفتي زاده درمحل استانداري سنندج 
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اگر خميني کمترين امتيازي به حزب دمکرات ميداد حاضر ميشد در مقابل               . مالقات ميکرد 
 .خواستهاي انقالبي مردم کردستان مستقيما بايستد

سفر .  بهمن دولت موقت هيئتي را به رياست داريوش فروهر به مهاباد فرستاد                        ۲۹روز   
در همين روز ادامه مذاکرات هيئت موقت         . فروهر و هيئت همراه او به مهاباد موثر واقع نشد           

. دولت در مهاباد با نمايندگان شوراهاي مختلف شهرهاي کردستان بکار خود ادامه دادند                         
نمايندگان شوراهاي مختلف شهرهاي کردستان در جلسه اي تصميم گرفتند که هيئتي را براي                  

. مذاکره با هيئتهاي اعزامي دولت موقت و تدوين خواست و مطالبات مردم کردستان برگزينند            
اين هيئت عبارت بود از عزالدين حسيني، عبدالرحمن قاسملو، فواد مصطفي سلطاني، صالح               

  .مهتدي و غني بلوريان
قبل از تصرف پادگان      . مهاباد و سنندج نقاط کليدي براي ديگر شهرهاي کردستان بودند              

مهاباد ستاد لشکر سنندج در محل باشگاه افسران و چندين مرکز نظامي ديگر بدست مردم و                   
نياز مبرمي به اسلحه براي تسخير پادگان سنندج وجود             . سازمانهاي سياسي تصرف شده بود      

تالشها براي تصرف کامل پادگان نتيجه نداد چرا که ارتش از طريق هوايي مدام براي                      . داشت
در جريان کوشش براي تسخير پادگان سنندج، تعدادي      . تقويت پادگان سنندج نيرو اعزام ميکرد 
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 .از مردم در اثر تيراندازي از پادگان بطرف شهر و سنگرها، کشته و زخمي شدند
همزمان با درگيريهايي که در اطراف پادگان سنندج ادامه داشت مردم خشمگين به                                

 که هر دو قبال خلع سالح و باز سازي شده بودند حمله کرده و مجددا                 ۲۸شهرباني و ستاد لشکر   
در محل تصرف   . اين دو محل و همچنين راديو تلويزيون سنندج را نيز به تصرف خود در آوردند   

شوراي موقت  "  مسئولين سازمانهاي سياسي اقدام به برپايي شورايي بنام          ۲۸شده ستاد لشکر    
شوراي موقت انقالب پيرامون وقايع نوروز           . براي رهبري و هدايت اوضاع ميکنند           " انقالب

 .خونين سنندج اقدام به انتشار اطالعيه هايي ميکند
از . اين اطالعيه ها توسط سخنگوي شورا صديق کمانگر از راديو سنندج قرائت ميشد                      

سوي ديگر پاسگاه ها و مراکز ژاندارمري            
در مسير جاده سنندج مهاباد و در نزديکي          
شهرهاي ديواندره، سقز، بوکان و مياندوآب        
و ديگر شهرهاي کردستان يکي پس از                    
ديگري به تصرف مردم و سازمانهاي                      
سياسي که اکنون تا حدودي مسلح شده                  

 .بودند درآمده بود
اوضاع جنگي در سنندج و نگراني                   
دولت موقت از سقوط کامل پادگان اين                

او رئيس  . شهر، خميني را به هراس انداخت      
خميني در اطالعيه اي که از      . کل ستاد ارتش سرلشکر قرني را مامور پايان دادن به اوضاع کرد 

ضد انقالب   ”راديو تهران پخش شد با به تحريک درآوردن احساسات مردم مبني بر اينکه                             
، دستور حمله به کردستان را صادر        “خانواده نظاميان مستقر در پادگان را بگروگان گرفته است         

  . لشکريان خميني از راه زمين و هوا سنندج را مورد حمالت خود قرار دادند.کرد
فرستادن هيئت دولت موقت بنوعي وقت گذراني بود تا طرح حمله به سرتاسر کردستان را                    

از يکطرف حمالت هوايي ارتش و سپاه پاسداران و از سوي ديگر مذاکرات هيئت               . تکميل کنند 
دولت موقت با نماينده گان مردم و سازمانهاي سياسي مسلح، اوضاع را بشدت پيچيده کرده                     

بيمارستانها و  . جنگ بشدت ادامه داشت و شهر سنندج نوروز خونيني را از سر ميگذراند             . بود
  .درمانگاهها گنجايش کشته و زخميها را نداشتند

 
 

 صديق کمانگر سخنگوي شورا 
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روز دوم فروردين جلسه اي با شرکت شوراي موقت انقالب و به رياست وزير کشور تشکيل                     
در اين مذاکرات تصميم گرفته ميشود که شورايي براي اداره امور شهر سنندج از                          . ميشود

در اين مذاکرات مقرر ميگردد که ژاندارمري، شهرباني،          . طريق انتخابات عمومي تعيين شود     
شوراي انقالبي سنندج، ستاد انقالب اسالمي منحل شود و ارتش نيز حق عبور مرور در شهر را      

 نفر از    ۲بدينترتيب تا انتخاب شوراي شهر سنندج موقتا کميته اي مرکب از                    . نداشته باشد 
 نفر از نمايندگان مسلمان و نماينده اي از سوي طالقاني انتخاب                   ۲نمايندگان نيروهاي چپ،      

 .شدند
 ميتينگ بزرگي با شرکت دهها هزار نفر در ميدان اقبال سنندج                      ۵۸روز سوم فروردين      

در اين ميتينگ هيئت دولت، آزادي زندانيان در پادگان، مجازات محرکان و                           . برگزار شد  
عامالن کشتار سنندج، رفع کامل سانسور دولتي از راديو تلويزيون و تامين جاني و شغلي                          

در اين ميتينگ بني صدر به هنگام سخنراني اش خودمختاري را سر             . نظاميان را تضمين کرد   
مردم حاضر در ميتينگ با سردادن شعارهاي پي در پي به . آغازي براي تجزيه طلبي عنوان کرد 

 محل ساختمان اداره کشاورزي مشرف بر ميدان اقبال
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 . او امکان ادامه سخنراني اش را ندادند
تمام ماموريت هيئت دولت موقت نه در جهت پايان دادن به درد و مشکالت موجود و                            

در جريان مذاکرات     . تامين خواستهاي مردم بلکه تالشي موقت براي آرام کردن اوضاع بود                    
بعدي سرلشکر قرني بعنوان مسئول کشتارهاي تا آن مقطع در سنندج شناخته شد و از کار                           

 .برکنار و سرلشکر ناصر فربد بجاي او منصوب شد
 ميتنگي از سوي کانون فرهنگي سياسي          ۵۸ فروردين    ۵در بحبوحه وقايع کردستان، روز        

 اين ميتينگ    .خلق ترکمن براي طرح خواستهاي خود و پشتيباني از مردم سنندج برگزار شد                   
عليرغم اينکه اطالع رساني شده بود و از سوي دولت موقت براي برگزاري آن تضمين داده شده                     
بود، با نقشه از پيش طرح ريزي شده توسط عوامل مسلح کميته جريان مذهبي خميني به گلوله 

 .بسته شد
برخالف شهر سنندج که در ظاهر امر هيئت حل اختالف بدانجا فرستاده ميشد، هيچ گونه                   

 ۸اوباشان مسلح خميني بمدت     . اقدامي براي رسيدگي به خواستهاي مردم ترکمن انجام نگرفت        
مردم . تعداد زيادي کشته و زخمي شدند            . روز بي وقفه به سرکوبي مردم ترکمن پرداختند                 

کردستان و نيروهاي سياسي که خواستها و مطالبات مردم ترکمن را همسو با خواست و                                 
 .  مطالبات خود مي ديدند با بيانيه هاي مختلف از مبارزات مردم ترکمن حمايت کردند

  ميتينگ ميدان اقبال سنندج ۵۸روز سوم فروردين 



 تاريخ يکدوره 24

 .اقدام عملي در نتايج اين حمايتها، اعزام يک کاروان پزشکي به ترکمن بود
 يک کاروان پزشکي و تدارکاتي          ۵۸جمعيت دفاع از آزادي و انقالب روز هشتم فروردين                 

متاسفانه ميني  . جهت کمکهاي ضروري و اضطراري براي کمک به مردم ترکمن به آنجا فرستاد               
سقوط " زرده کمر "بوس حامل امدادگران در مسير راه، بين جاده بيجار زنجان به درون رودخانه                 

 . نفر از بهترين و عزيزترين انقالبيون جان خود را از دست دادند۹کرد و 
در روز  . پخش خبر جانباختن اين عزيزان غم و اندوه فراواني را بر شهر سنندج حاکم کرد                      

خاکسپاري اين عزيزان، صد هزار نفر از مردم سنندج و منطقه در يک راه پيمايي ياد آنان را                            
در بحبوحه اوضاع   . گرامي داشتند و سياستهاي جنگي تازه بقدرت رسيدگان را محکوم کردند             

جنگي در کردستان و ترکمن صحرا، از طرف جانوران اسالمي تازه بقدرت رسيده رفراندوم                             
که از زبان خميني جاري شده بود در            " نه يک کلمه کم و نه يک کلمه بيشتر            "جمهوري اسالمي    

کردستان از سوي مردم، انجمنها، نهادهاي دمکراتيک و سازمانهاي سياسي با بي اعتنايي                       
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 .مواجه شد و در آن شرکت نکردند
 نفره اي که مامور تدارک انتخابات شوراي شهر سنندج شده بود مقدمات                  ۵کميته موقت   

از افراد مستقل، از سازمانهاي سياسي چپ و              . انتخابات و شرکت کانديداها را فراهم نمود           
 .راست خود را براي نمايندگي در اين شورا کانديد کردند

 عليرغم کارشکني هاي دارو دسته مال احمد مفتي زاده که به روند                   ۵۸ فروردين    ۲۴روز  
 حوزه انتخاباتي به پاي         ۶۸انتخابات اعتراض داشتند اکثريت عظيمي از مردم سنندج در                   

 نفر را بعنوان اعضاي علي البدل        ۶ نفر را بعنوان اعضاي اصلي و         ۱۱صندوقهاي راي رفتند و     
 مرداد  ۲۸اين شورا تا يورش سراسري و فرمان حمله خميني به کردستان در روز     . انتخاب کردند 

 ماه فعاالنه و با جديت به انجام وظايف خود در رفع موانع و مشکالت                    ۵ نزديک به مدت      ۵۸
از سوي خميني و دولت موقت او در                به کردستان       ي فرمان حمله سراسر      .مردم گام برداشت    

، بخاطر جلوگيري از گسترش اين شيوه از حاکميت شورايي                    ٥٧بشکست کشانيدن انقالب       
بعنوان يکي از مطالبات انقالب مردم بود که مي رفت تا به الگويي براي مابقي شهرهاي                              

 .کردستان و ديگر شهرهاي سراسر کشور تبديل شود
آرامش نسبي شهر سنندج و اداره امور توسط شوراي شهر زمينه دخالت مردم در اداره امور 

. شوراهاي محالت يکي پس از ديگري در حال شکل گيري بودند     . زندگي خود را فراهم کرده بود 
جمهوري اسالمي و ارتجاع محلي از اين وضع            . يک فضاي باز، آزاد و سياسي فراهم شده بود            

سکان امور در دست مرتجعين تازه بقدرت رسيده و اراذل و اوباش احمد مفتي                . خشنود نبودند 
 .آنها مرتب در صدد مانع تراشي در مقابل فضاي موجود بودند. زاده قرار نداشت
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در همين اثنا از سوي حزب دمکرات کردستان ايران در شهر نقده يک ميتينک بزرگ برگزار                   
شد که مورد هجوم مسلحانه قرار گرفت و تعدادي کشته و زخمي و نزديک به صد نفر از طرفين                     

روز بعد  . مردم مغازه ها را بستند و شهر به حالت تعطيل درآمد           . درگير به گروگان گرفته شدند    
از سوي پاسداران و نيروهاي رژيم راههاي منتهي به            . دو هليکوپتر در آسمان شهر ظاهر شدند        

 . نقده بسته شد
رژيم مذهبي خميني با طرح و نقشه قبلي، نيروهاي سرکوب به نقده را که کرد نشين بود از                    
اروميه که ترک زبان بود اعزام کردند و از آنجا که مستقيما قادر به شکستن اراده مردم در دفاع           

اين ترفند بر اين     . از دستاورهاي قيام  نبودند، هر دم طرح و توطئه جديدي را تدارک ميديدند                   
استوار بود که با راه انداختن جنگ ترک و کرد اوضاع منطقه را تحت عنوان جنگ بين ترک و                         
کرد قلمداد نموده تا بهتر بتوانند نيروهاي ارتش و سپاه را به منطقه گسيل دارند و به اين بهانه                    

مذاکرات نمايندگان حزب دمکرات با خميني و            . کردستان را به اشغال نظامي خود درآورند           
شريعتمداري در خصوص وقايع نقده در جريان بود که جريان مرتج محلي احمد مفتي زاده در                       

 .سنندج بحران ديگري آفريد
نيروهاي . ارتجاع محلي به رهبري مال احمد مفتي زاده در ميان مردم بشدت منفور بود                    

مفتي زاده که مي کوشيد تا      . اين جريان را تعدادي لمپن اسالمي طرفدار او تشکليل مي دادند           
موقعيت و قدرتي بدست آورد و بعنوان ابزار سرکوب رژيم بحساب آيد، با تحصن خود و                                  
هوداران چماق بدستش در مسجد جامع سنندج به اذيت و آزار هرکسي که از آن مسير عبور                          

افراد چپ را شناسايي کرده، ميگرفتند و در داخل حوض مسجد                               . ميکرد ميپرداختند   
نيروهاي مسلح اين جريان مذهبي در تدارک اين            . اين کارشان چندان موفق نبود      . ميانداختند

پشتيباني مردم از     . بودند که به دفاتر نيروهاي سياسي و جمعيتهاي دمکراتيک حمله کنند                    
نيروهاي سياسي چپ در سنندج طرح ها و توطئه  هاي اين جريان را يکي پس از ديگري نقش بر   

 .آب ميکرد
 بدعوت اتحاديه دهقانان مريوان و گروههاي سياسي مختلف عمدتا           ۵۸ تيرماه   ۲۳در روز   

چپ، تظاهراتي در رابطه با سانسور و تبليغات زهرآگين عليه مردم کردستان در مقابل راديو                     
تظاهرکنندگان مرکب از مردم مسلح و اعضاي اتحاديه دهقانان               . تلويزيون مريوان براه افتاد     

مريوان در اطراف مدرسه قرآن مفتي زاده، عليه پاسداران محلي و همکاري نيروهاي حزب                          
معروف بوده و در ساختمان ساواک      " قياده موقت "دمکرات کردستان عراق مسعود بارزاني که به      
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. جمعيت از آنان ميخواهند تسليم شوند         .مريوان مستقر بودند شروع به شعار دادن ميکنند             
همينکه جمعيت بطرف ساختمان حرکت          . سرکرده پاسداران محلي قول تسليم شدن ميدهد              

ميکنند افراد مکتب قرآن و پاسداران محلي مستقر در آن، بسوي جمعيت تيراندازي ميکنند                  
با مشاهده اين   . که دو نفر از اعضاي اتحاديه دهقانان و يک نفر کارگر شهرداري کشته ميشوند               

وضع مردم خشمگين همراه با نيروهاي مسلح اتحاديه دهقانان به مقر مکتب قرآن حمله                               
رژيم . ميکنند و تمامي اسلحه و مهمات درون اين مرکز بدست مردم و اتحاديه دهقانان ميافتد

از طريق هوا شروع به اعزام . اين واقعه را دستاويزي براي يورش جديدي به کردستان قرار ميدهد
در مسير مريوان به سنندج واحدي از افراد مسلح جمعيت             . نيروهاي نظامي به مريوان ميکند     

فواد مصطفي سلطاني رهبر و          . دفاع از آزادي و انقالب را خلع سالح و دستگير ميکنند                       
سازماندهنده اتحاديه دهقانان براي جلوگيري از تحميل جنگ ديگري به مردم کردستان و اين                   

اگر نيروهاي رژيم به داخل شهر مريوان بيايند ما از شهر کوچ                  "بار در مريوان، اعالم ميکند        
 ".خواهيم کرد

 کوچ تاريخي مردم مريوان براي جلوگيري از                    ۵۸ تير ماه         ۳۰بدينترتيب غروب روز     
مردم مسلح و   . ترفندهاي جنگ افروزانه خميني به منطقه اي ديگر در کردستان آغاز ميشود                

کوچ " زريبار"در کنار درياچه          " کاني ميران   "نيروهاي اتحاديه دهقانان به اطراف روستاي                
براي جلوگيري از چپاول و غارت اموال مردم در داخل شهر توسط نيروهاي رژيم و                         . ميکنند

. پاسداران محلي، واحدهاي مسلحي بر بلنديهاي مشرف بر شهر مريوان مستقر ميشوند                          
. نمايندگان دولت موقت هراسناک از کوچ مردم مريوان براي مذاکره به مريوان مي روند                               

 .مذاکرات بي نتيجه ميماند
همزمان با اعزام نيروهاي سرکوبگر از راه هوايي به مريوان، رژيم اسالمي براي تقويت اين                   
نيروها از طريق زميني يک ستون از نيروهاي نظامي مکانيزه خود را از کرمانشاه عازم مريوان                 

خبر اعزام اين   . اين ستون براي رسيدن به مريوان ميبايست از کامياران عبور ميکرد              . ميکند
مردم کامياران در گرماي . نيرو توسط فعالين سياسي در محل به اطالع مردم کامياران ميرسد

، خود را به جاده مسير ستون ميرسانند و بر روي آسفالت بست                           ۵۸طاقت فرساي تيرماه       
. فرمانده ستون را متوقف ميکند و به ميان جمعيت ميرود تا علت را جويا شود                      .مينشينند

نمايندگان مردم ميگويند ما نخواهيم گذاشت که شما براي کشتار مردم مريوان عازم آن منطقه 
 . اگر قصد رفتن داريد بايد از روي جنازه هاي ما رد شويد. شويد
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فرمانده ستون دستور به بازگشت و عقب نشيني به                   
اين اقدام انقالبي و جسورانه مردم            . کرمانشاه را ميدهد    

کامياران يک پيروزي بزرگ محسوب و در سرتاسر کردستان 
با تمجيد از آن ياد شد و بر روحيه مبارزاتي مردم کامياران 

 .و شهرهاي ديگر کردستان اثر گذاشت
مردم کوچ کرده مريوان در اردوگاه اطراف روستاي                   

تيم ها، کميته ها و مسئوليتهاي متعددي براي            . کاني دينار و درياچه مريوان سکني گزيدند         
مردم محکم و استوار بر خواستهاي خود و با             . رفاه حال مردم در اين اردوگاه سازماندهي شد          

سراسر . شعارهايي که بر روي چادرها نصب شده بود عزم و اراده خود را بنمايش ميگذاشتند                      
کردستان از جمله اوضاع سنندج، جنگ نقده و کوچ مردم مريوان به خارج از شهر در يک حالت                     

 . بالتکليفي قرار داشت
رژيم براي تکميل سناريوي حمله به کردستان مجددا اقدام به اعزام نيرو از راه زميني به                         

اين بار هم ستوني وسيعتر از قبل از کرمانشاه و از مسير کامياران را بحرکت در                   . مريوان کرد 
مردم کامياران که بار اول توانسته بودند ستون قبلي را زمينگير و وادار به عقب نشيني . آوردند

کنند، اينبار جمعيتي وسيعتر براي ممانعت از عبور اين ستون، جاده کامياران به مريوان را با                  
مذاکرات بين فرمانده ستون و نمايندگان مردم           . نشستن بر روي آسفالت داغ و سوزان بستند            

فرمانده ستون هيئتي را براي ديدار و مذاکره با سازمانهاي                     . بمدت چند روز ادامه داشت         
مذاکره و  . سياسي به سنندج فرستاد تا مردم کامياران را متقاعد سازند که جاده را تخليه کنند      

 . گفتگو به نتيجه نرسيد
همزمان تعدادي از عشاير مسلح منطقه که هيچ ضبط و ربط سازماني و مردمي نداشتند                 

  

 

 

 

 فواد به هنگام گزارش نتايج مذاکرات به جمعيت حاضر در اردوگاه روستاي کاني ميران 



 29 مختصري از فعاليت سياسي در کردستان

سازمانهاي سياسي مسلح در     . اعالم کرده بودند که به اين ستون نظامي شبيخون خواهند زد                
  .کردستان براي جلوگيري از يک فاجعه انساني نشستهايي با هم برگزار کردند

نتايج اين گفتگو ها اين بود که تحصن مردم در وسط جاده يک حرکت سياسي و توده اي                          
است از اين رو نبايد به نيروهاي اعزامي و طرحهاي جنگ افروزانه حکومت ضد مردمي تازه                      

از سويي نگراني از تهديد افراد مسلح  وابسطه به عشاير منطقه اين                 . بقدرت رسيده بهانه داد    
نگراني را بيشتر دامن ميزد که در صورت حمله اين افراد به ستون مستقر در جاده، کشتار                           

با اينکه  . وسيعي توسط ستون نظامي و زمينگر در سه کيلومتري کامياران روي خواهد داد                   
 شبانروز مردم مبارز و انقالبي کامياران مانع از عبور اين ستون شده بودند اما نيروهاي                       ۱۵

 . سياسي با قدرداني از فداکاريهاي مردم از آنها خواستند که به تحصن خود پايان دهند

جمعيت دفاع از آزادي و انقالب در اطالعيه اي عنوان کرد که بايد به کمک مردم کوچ کرده                    
 تجمع  ۵۸ مرداد    ۵روز  . زمزمه حرکت بسوي مريوان از سنندج گسترده شد           . مريوان بشتابيم 

 .وسيعي از مردم براي راهپيمايي از سنندج به مريوان شکل گرفت
هزاران نفر از مردم سنندج درميدان اقبال جمع شدند و حرکتي سازمانيافته براي راهپيمايي       

 . از سنندج به مريوان آغاز شد

 
 تجمع مردم در ميدان اقبال براي راهپيمايي از سنندج به مريوان 
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در مسير راه مردم روستاهاي اطراف . مسير جاده خاکي سنندج مريوان مملو از جمعيت شد
با راهپيمايان اعالم همبستگي کردند و سيل مواد خوراکي و نوشيدني و هر گونه امکانات                         

در شهرهاي ديگر کردستان، مهاباد،      . ديگر توسط روستائيان بطرف راهپيمايان سرازير ميشد        
سقز، بانه، سردشت و بوکان نيز راهپيمايي و برپايي کمپينهايي در پشتيباني از مردم مريوان                     

 .براه افتاد
رژيم اسالمي که اين همبستگي سراسري مردم کردستان را ميديد بهراس افتاد و ميکوشيد           

بطور موقت اقدام به عقب نشيني کردند و هيئتي را            . تا براي خنثي کردن آن کاري صورت دهد        
ابتدا فردي از سران سپاه را براي          . براي حل اختالفات و مشکالت موجود روانه مريوان کردند            

نمايندگان مردم مريوان و در راس آنها فواد مصطفي سلطاني طرف مذاکره                . مذاکره فرستادند 
فرمانده اعزامي از حضور و وجود پاسداران محلي در داخل شهر دفاع کرد و                          . کننده بودند 

مذاکرات ". در صورت عدم پذيرش اين خواست، مردم بايد خود را براي جنگ آماده کنند              :"گفت
. فواد هر روز نتايج مذاکرات را در اردوگاه  به اطالع مردم ميرساند                 . يک هفته بطول انجاميد    

 .مذاکرات به بن بست رسيد
در تمام طول وقايع و رويدادهاي کردستان در مريوان، حزب دمکرات کردستان عراق که به                   
قياده موقت مشهور بود، مستقيما در همراهي با رژيم تازه بقدرت رسيده اسالمي با تمام توان                  

 راهپيمايان سنندج به مريوان، بعد از يک هفته به اردوگاه رسيدند و مورد                        .همکاري ميکرد 
شور وشوق و همبستگي غير قابل وصفي           . استقبال گرم مردم کوچ کرده مريوان قرار گرفتند            

  .تمام فضاي اردوگاه را در بر گرفته بود
فواد مصطفي سلطاني در جريان مذاکرات و براي جلوگيري از وقايعي نظير آنچه رژيم                            

  
 راهپيمايي مردم  سنندج به طرف مريوان 
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از . اسالمي در سنندج بر مردم تحميل کرده بود با نمايندگان دولت توافقاتي را به امضا رساند                 
جمله عبور و مرور بدون سالح نيروهاي دولتي و سازمانهاي سياسي در داخل شهر و آزادي                            

 . دستگير شدگان در پادگان مريوان
 مرداد ماه گردهمايي بزرگي در اردوگاه کاني ميران بعنوان پايان اين حرکت عظيم                ۱۲روز  

بر بستر وقايع کامياران، کوچ مردم مريوان و           .  ماده اي برگزار شد      ۵و با صدور قطعنامه اي        
راهپيمايي مردم سنندج بطرف مريوان، جريان لمپن اسالمي مفتي زاده هر روز در ميان مردم                    

 .حاشيه اي تر ميشد
روز بعد از بازگشت کوچ کننده گان مريوان به داخل شهر، حزب دمکرات کردستان عراق                      

اعالم کرد که شهر بايد تحت کنترل آنها           . که با رژيم اسالمي همکاري ميکرد       ) قياده موقت (
مردم شهر مريوان در اعتراض به جريان قياده موقت در همياري و همدستي با                            . اداره شود  

ارتجاع محلي و رژيم اسالمي، در محل دژباني اين شهر متحصن شده و خواهان خروج پاسداران 
 .از شهر شدند

. فرمانده پادگان با متحصنين به گفتگو نشست و قول داد که به وضع موجود رسيدگي کند                
نيروهاي قياده موقت با همکاري پاسداران و مزدوران محلي و فئودالهاي منطقه، از روستاي                    

در اين موقع خبر رسيد که تعداد       .  کيلومتري مريوان به سوي اين شهر حرکت کردند         ۵دزلي در   
 کيلومتري پاوه   ۱۰در محور روانسر پاوه و در         " قوزي قال "زيادي از مردم اورامان در روستاي         

تحصن و اعتراض مردم پاوه نيز به حضور پاسداران در اين شهر صورت گرفته               . تحصن کرده اند  
 .بود

ساالر جاف نماينده سابق مجلس شاه تعدادي از مالکين و عشاير منطقه را بدور خود گرد                    
از . آورده بود و در تالش بود که اختالفات قديمي  بين مردم پاوه و عشاير جاف را دامن بزند                         

سوي ديگر حکومت تازه بقدرت رسيده اسالمي همزمان با اعزام ستونهاي نظامي ارتش و سپاه                
را به منطقه، دست مرتجعين محلي مکتب قرآن مفتي زاده را باز گذاشته بود و خانهاي منطقه 

 تقريبا تمامي    ۵۸ در مرداد ماه       .را عليه ادامه حرکت انقالبي مردم کردستان بسيج ميکرد             
مناطق کردستان درگير يک وضعيت بحراني شده بود که جريان مذهبي و ضد انقالبي خميني به                 

 .مردم تحميل کرده بود
از توابع ديواندره، بين خانهاي مسلح اين منطقه  " که رفتو"   در  روستاي ۵۸ مرداد ۲۵در 

کومه له در . در يک جبهه و در جبهه مقابل آنان کومه له و چريکهاي فدايي درگيري روي ميدهد
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دفاع از دهقانان و کارگران روستاهاي منطقه ديواندره با خانها و مالکان مسلح اين منطقه که                   
در جريان درگيري تعدادي از خانها و مالکان            . از رژيم اسالمي دفاع ميکردند درگير ميشود         

 .کشته ميشوند و بقيه پا به فرار ميگذارند و در کنار نيروهاي رژيم اسالمي پناه ميگيرند
 تقريبا سراسر شهرهاي کردستان در يک رويارويي نظامي               ۵۸در طول چهار ماه اول سال           

سنندج، مهاباد، مريوان، نقده،       . سياسي و اعتراضي در مقابل حاکمان جديد قرار ميگيرد                 
 با ارتجاع محلي و ضد انقالب       ۵۷کامياران، ديواندره و پاوه جبهه هاي نبرد بين قيام کنندگان           

 .اسالمي بقدرت رسيده است
رژيم اسالمي چمران را    .  جنگ سختي بين طرفهاي درگير در پاوه در ميگيرد          ۵۸مرداد  ۲۶

. شهر در دست مردم و نيروهاي سياسي مسلح است          . پاوه ميکند " غائله"مامور پايان دادن به      
نيروهايشان در داخل    . قواي حکومت براي تصرف شهر از راه زمين قادر به اين کار نميشوند                   

از راه هوايي نيز هليکوپترها در تير رس نيروهاي                . شهر پاوه متحمل تلفات زيادي ميشوند         
شکست نيروهاي رژيم در پاوه سبب ميشود         . مسلح سازمانهاي سياسي و مردم قرار ميگيرند        

که خميني راسا بعنوان فرمانده قوا و با همياري دولت موقت به تمام نيروهاي مسلح ارتش و                        
 .سپاه، فرمان حمله به پاوه را صادر کند

. فرمان خميني براي حمله به پاوه پيش درآمد حمله اي سراسري تر به تمام کردستان بود                         
 ساعته تعيين کرده بود از تمامي نيروهاي مسلح               ۲۴خميني در پيامي که براي آن مهلتي             

. آزاد کنند " اشرار" ميخواهد که در اين مدت زمان وارد عمل شده و پاوه را از دست به گفته او                   
خميني و دولت موقتش که مدعي مذاکره براي حل مسايل کردستان بودند به يکباره طرفهاي                    
مذاکره کننده يعني نمايندگان مردم کردستان، سازمانهاي سياسي و کال مردم قيام کننده عليه               

 .رژيم پهلوي را اشرار و سران اشرار لقب داد
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 پيام خميني به روساي ستاد ارتش، ژاندار مري و سپاه پاسداران
 بسم اله الرحمن الرحيم  

به رئيس کل ستاد ارتش و رئيس کل ژاندار مري اسالمي و رئيس پاسداران اکيدا دستور                     "
ميدهم که به نيروهاي اعزامي به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمين را که در                     
حال فرار هستند تعقيب نمايند و آنان را دستگير نموده و با فوريت به محاکم صالحه تسليم و                       
تمام مرزهاي منطقه را سريعتر ببنديد که اشرار به خارج نگريزند و اکيدا دستور مي دهم که                        

اهمال در اين امر تخلف از وظيفه        . سران اشرار را با کمال قدرت دستگير نموده و تسليم نمايند           
 .و مورد مواخذه شديد خواهد شد

 " روح اله الموسوي الخميني۱۳۵۸مرداد 
خميني مکررا اطالعيه صادر ميکرد و مرتب اين اطالعيه ها که مضمون و محتواي آن                      

ن حمله  يدر محکوميت فرمان ا   . حمله همه جانبه به کردستان بود از راديو تهران خوانده ميشد            
  .سوي سازمانهاي سياسي، نهادها و انجمنهاي مختلف اطالعيه هايي منتشر شداز 

و نيروهاي   مردم   يان مکتب قرآن احمد مفتي زاده که تا قبل از حمله به کردستان از سو           جري
سياسي به انزوا کشيده شده بود، بر بستر شروع جنگ و حمله نيروهاي سپاه و ارتش کم کم جان                      

نيروهاي تحت   ت کرد و        مفتي زاده با صدور اطالعيه از خميني حماي                .تازه اي بخود گرفت      
فرمانش دوشا دوش پاسداران رژيم و ديگر مزدوران محلي به تعقيب و شناسايي انقالبيون و                        
مبارزين ميپرداختند و در عمليات شناسايي و دستگيري جوانان شرکت فعالي از خود بنمايش               

 مفتي زاده از        نيروهاي  .ميگذاشتند
با سر و     ن مقطع به بعد است که              يا

صورت پوشيده در کنار نيروهاي رژيم    
حتي در اعدام جوانان شرکت                         

فرماندهان رژيم و مزدوران      . ميکنند
محلي آنان کشتار مبارزين و                        

 خانه    .انقالبيون را شروع ميکنند          
 کسانيکه سالها      ي و دستگير     گردي

 مبارزه کرده       يه حکومت پهلو      يعل
 .آغاز ميشودبودند 
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ن جالد حکومت خميني يخلخالي ا
 کشتار  يت ارتش و سپاه برا    يکه در مع  

انقالبيون به کردستان روانه شده بود،           
 در    ۵۸ مرداد       ۲۸در بامداد روز           

 نفر را      ۱۲مرحله اول در شهر پاوه              
دادگاه فرمايشي چند      ک   يعا در      يسر

دقيقه اي و براي ايجاد فضاي رعب و           
،  عبداله نوري    .وحشت اعدام ميکند    

داله ي،  يزي، محمد عز  يزيهوشنگ عز 
ي ، هرمز گرج  يبانين ش ي، حس يمحمد

بياتي، مظفر فتاحي، بهمن عزتي،              
محمد محمودي، اصغر بهنودي،                
آذرنوش مهدويان و دکتر قاسم رشوند         

 .سرداري
 مرداد   ۲۹در مرحله دوم در روز           

ي قاتل جوانان مردم، هفت        خلخال ۵۸
نفر ديگر را به پاي جوخه اعدام                        

ب موج اعدامها    ين ترت  بدي .ميفرستد
 .ميرسدوان، سنندج، سقز و مهاباد ياز پاوه شروع و به مر

نفر از دستگير شدگان در يک دادگاه فرمايشي توسط               ۹وان  ي در مر   ۵۸ وريروز سوم شهر   
امين مصطفي سلطاني، حسين مصطفي سلطاني، جالل نسيمي،               . خلخالي اعدام مي شوند      

حسين پيرخضري، احمد پيرخضري، دکتر احمد احضري، فايق عزيزي، احمد قادرزاده و علي                     
  .دادستاني

اعتراض به   از يورش سپاهيان اسالم به کردستان گذشته بود که همچنان در                     يک هفته ا   ي
تيراندازي و حضور پاسداران تظاهراتي در سنندج و در اعتراض به کشته شدن يکي از جوانان                      

چند نفري در اين تظاهرات دستگير ميشوند که تعدادي از           . شهر توسط پاسدارن برگزار ميشود    
 .آنها را آزاد مي کنند
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 نفر از جوانان شهر               ۱۱سپس    
سنندج را که بطرق مختلف و در                    

ي مجزا دستگير کرده بودند            مکانها
 .روانه فرودگاه سنندج ميکنند                    
 ٥خلخالي اين جالد خميني در روز              

 ۵ ي  و در دادگاهها       ۵۸ورماه     شهري
دقيقه اي آنها را به اعدام محکوم و              

 . حکم را اجرا ميکنند
احسن ناهيد، شهريار ناهيد،                 
جميل يخچالي، مظفر رحيمي، عطا          
زندي، امجد مبصري، عيسي پيرولي،   
ناصر نسيمي، مظفر نيازمند، يداله          

دو نفر از . فوالدي و سيروس منوچهري
ي کيافراد اعدام شده زخمي بودند که         

از آنها را بر روي برانکار به محل                    
 .اجراي کشتار منتقل ميکنند

 نيهمانوقت انتشار عکس اعدام ا
محبوب مردم    ف و       ي انسان شر      ۱۱

سنندج در روزنامه هاي داخل و خارج         
کشور منتشر و به اطالع افکار                      

اين عمل وحشيانه       . عمومي ميرسد   
موجي از تنفر عليه قاتالن را دامن              

 .ميزند
 يدر سقز مقاومت مردم و نيروها       

لشکريان و سپاهيان   سياسي در مقابل    
خميني ادامه داشت تا اينکه جالد خميني از سنندج عازم سقز ميشود و در آنجا نيز جنايت                         

 نفر از نظامياني که در محل خدمت نبودند           ١٠ نفر از جوانان شهر و        ١٠. ديگري خلق ميکند  
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را يک روز بعد    )  نفر ٢٠مجموعا  ( 
از اعدامهاي سنندج يعني در روز          

 تيرباران         ٥٨ششم شهريور                 
 .ميکنند

بهادر، ، قادر          يدياحمد سع     
طاهر خطيبي، محمد بابا ميري،           
ناصر حدادي، رسول اميني،محمد       
غفاري، ناجي خورشيدي، کريم               
رضايي، انور اردالن، علي فخرائي،      

)  ساله    ١٤( سيف اله فيضي،              
عبداله بهرامي، سيد حسن احمدي، محمد درويش نقره اي، کريم شيرياني، ابوبکر صمدي،                         

 ) ساله١٢( احمد مقدم، جليل جمال زاده و آذر گشب دارائي 
دوش . يشودوان، سنندج و سقز، تدارک حمله ارتش و سپاه متوجه مهاباد مي بعد از پاوه، مر

به دوش پيشروي مزدوران ارتش و سپاه، خلخالي نيز با راه اندازي دادگاههاي چند دقيقه اي                         
ن لشکر کشي و اعدام جوانان       يهمزمان با ا  . حکم اعدام عليه دستگير شدگان را صادر ميکند         

 دقيقه اي خلخالي، تظاهرات ها در شهرهاي کردستان و در محکوميت اين ٥دادگاههاي توسط 
 .يورش وحشيانه ادامه پيدا ميکند

 از   ي در مناطق    ي نظام  ي بر ستونها    يگر مقاومت و وارد کردن ضربات کار             ي د  ياز سو  
ي سياسي و براي مقابله با پيشرويهاي ارتش و سپاه              مسلح سازمانها  يروهايکردستان توسط ن  

در  .يکي از اين ستونها در محور جاده بانه با دادن تلفات زيادي فلج مي شود                  . در جريان است  
ي  فواد مصطفي سلطان    ۵۸روز نهم شهريور     

از بنيانگزاران کومه له و رهبر اتحاديه                    
دهقانان مريوان همراه چند تن از همرزمانش       
در مسير جاده مريوان سقز با واحدي مجهز          
از نيروهاي رژيم به فرماندهي چمران روبرو            
ميشوند که در يک جنگ نابرابر او و يکي از           

  .همرزمانش جان ميبازند
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اندوه عميقي در   . اين خبر را منتشر ميکنند      رژيم با خوشحالي تمام       يو و روزنامه ها    رادي
اما مبارزات . ميان مردم و نيروهاي مسلح سازمان کومه له بمناسبت اين واقعه پديدار ميشود

 .اعتراضي مردم و مقاومت مسلحانه در مقابل نيروهاي رژيم کماکان ادامه پيدا ميکند
خوردي بر   بعد از زد و        ي مزدوران محل  ي ارتش و سپاه با همکار       يور نيروها يروز دهم شهر  

و ن مردم   يهمان روز در شمال کردستان در منطقه سلماس جنگي ب          . شهر بوکان مسلط ميشوند   
نيروهاي مسلح سازمانهاي سياسي با نيروهاي نظامي رژيم که با فانتوم و هليکوپتر پشتيباني               

پيرانشهر نيز توسط     شهر   . در سلماس حکومت نظامي اعالم ميشود           . ميشدند در ميگيرد    
 .ارتش تسخير و اشغال ميگردد

ي يکي از مرتجعين محلي همراه تعداد         مالحسن.  ميدهد ي شهريور فاجعه قارنا رو     ۱۱در  
زيادي از پاسداران و با استفاده از دو دستگاه تانک جهت ايجاد رعب و وحشت به روستاي قارنا                    

 . در محور نقده به پيرانشهر يورش ميبرند
روستاي قارنا که بيخبر از تمام جنگ ودرگيريها بود توسط اين ستون اشغال ميشود و                           
پاسداران رژيم همه مردم روستا از کوچک و بزرگ را به رگبار ميبندند که در نتيجه اين تهاجم                       

روزنامه هاي رژيم براي سرپوش        .  نفر کودک، پير و جوان را قتل عام ميکنند               ٦٨ضد بشري    
  .گذاشتن بر قتل عام روستاي قارنا، خبر آنرا بعد از بيست روز منتشر ميکنند

عضو شوراي انقالب بود در محل کانون             ع بني صدر که آن هنگام             يهمزمان با اين وقا      
 .فرهنگيان در اجتماع هزاران نفر از مردم اروميه به سخنراني در رابطه با کردستان ميپردازد                     

ي بهانه ميگيرند و ماههاست  آنها ما        اسي س يروهاين سخنراني مدعي بود که ن     بني صدر در اي   

 

 سخنراني بني صدر 
 فاجعه قارنا  عليه مردم کردستان در اروميه
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به خط و نشان    . او در اين سخنراني تالش ميکند که وقايع را وارونه جلوه دهد            . را سر ميدوانند  
 . کشيدن متوسل ميشود

اگر کسي پيام صلح ما را نپذيرد پيام ما شمشير و جنگ                 ”: در انتهاي سخنانش ميگويد    
مردم کردستان و اعدامهاي دسته      جز تحميل ماهها جنگ به       يم صلح بني صدر چيز    پيا. “است

 زن و کودک و پير و جوان را به رگبار             ٦٨پيام صلح بني صدر فاجعه قارنا بود که           . جمعي نبود 
پيام صلح بني صدر و رهبرش خميني خلق کردن فاجعه اي بتمام معنا در سرتاسر                             . بستند

او با اين جمله که پاسخ ما شمشير و جنگ است، در رکاب خميني و خلخالي در                  . کردستان بود 
 .جنگ و کشتاري که به مردم کردستان تحميل گرديد سهيم شد

شدن هوا و با استفاده از نيروهاي هوايي و زميني و کوبيدن چهار               با روشن    ۵۸شهريور   ١٢
 بعد از    ۵۸ور  يشهر ١٣در روز    . طرف شهر، نيروهاي رژيم شهر مهاباد را نيز تسخير ميکنند             

گردنه خان بين نيروهاي مسلح سازمانهاي سياسي و واحدهاي اعزامي              ک درگيري خونين در      ي
ور نيز تکاوران     شهري ١٥روز  .  کردستان، ارتش و سپاه شهر بانه را تصرف ميکنند              ٢٨لشکر  

ي دريايي و هوايي شيراز همراه با ستونهاي نظامي ارتش و سپاه لشکر سنندج، شهر                               نيرو
  .سردشت را که خالي از سکنه بود با مقاومتي اندک تصرف ميکنند

محمدي، ابراهيم  ن  ي، حس ي عطا محمد  ي  چهار نفر به اسام      ۵۸ ور شهري ١٣در همان روز     
محمدي و حسين نوري به اتهام شرکت در جنگ مسلحانه در پادگان شهر سقز به حکم خلخالي                   

 .اعدام ميشوند
 کردستان که با صدور     ين ترتيب تهاجم وسيع و گسترده ارتش و سپاه پاسداران به شهرها           يبد

ي داد از آن دست از جنايات عليه بشريت بودکه سراسر                   رو ۵۸ مرداد    ۲۸ در    ينيفرمان خم 
 کردستان به  در پي اين يورش چنگيز وار، موقتا اکثر شهرهاي.کردستان را به خاک و خون کشيد

 . سپاهيان رژيم در آمدتصرف ارتش و 
حاصل اين تهاجم وحشيانه کشته شدن تعداد زيادي از مردم شهر و روستاهاي کردستان،                      

 . دقيقه اي خلخالي بود     ٥ويران نمودن خانه و کاشانه مردم و اعدام دهها جوان در دادگاههاي                 
 قدرت خود، کردستان را که       يه ها يم پا ي تحک ي برا يب رژيم تازه بقدرت رسيده اسالم      ين ترت بدي
  .مرکز ادامه انقالب ايران تبديل شده بود به خاک و خون کشيدبه 

اعتراض مردم شهرهاي کردستان با      ت و به تصرف در آوردن شهرها،          ين جنا يعليرغم تمام ا  
خشم و تنفري چندين برابر از قبل به حضور نيروهاي ارتش و سپاهيان رژيم، جسته و گريخته                         
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 همزمان با اعتراضات عمومي مردم که بتناوب در                    .عليه حضور آنان ادامه پيدا ميکرد           
شهرهاي مختلف روي ميداد، نيروها و سازمانهاي مسلح که به خارج از شهرها عقب نشيني                     
کرده بودند، به عمليات خود عليه سرکوبگران، به پاسگاهها و پادگانها و نيروهاي در حال نقل                   

  .و انتقال ادامه داده و به آنان شبيخون ميزدند
دست نخورده رژيم شاه که گوش بفرمان          کردستان توسط سپاهيان و ارتش         تصرف شهرهاي 

خميني جنايتکار بودند سه ماه بيشتر دوام نياورد و در اثر ادامه اعتراضات سياسي اجتماعي                 
در داخل شهرها توسط مردم و همچنين عمليات نظامي نيروهاي مسلح سازمانهاي سياسي،                  

 . رژيم تحت فشار و در منگنه قرار گرفت
رژيم اسالمي تنها براي سه ماه آنهم بطور نسبي و دو فاکتو توانست شهرها را به تصرف                         

 سياسي به داخل شهرها، خلع سالح          ي مسلح سازمانها   يبا حضور مجدد نيروها    . خود درآورد 
ديگر فرستادن هيئت هاي مذاکره کننده از سوي دولت          بار   ي،پاسگاهها و مراکز کنترل و بازرس     

ادامه اين وضع و تصرف مجدد شهرها از سوي سازمانهاي سياسي از              . موقت از سر گرفته شد     
 روزه سنندج مجددا شروع ميشود و رژيم ناچار به عقب نشيني از شهرها               ٢٤ تا جنگ    ٥٨آبان  

 ماه، رژيم اسالمي عمال هيچ        ٥ يعني بمدت     ٥٩ روزه سنندج در بهار        ٢٤تا جنگ    . ميگردد
 .گونه قدرتي در شهرهاي کردستان نداشت
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 و نقش سازمانهاي سياسي  “ هيئت نمايندگي خلق کرد”
 

 توسط نيروهاي     ۵۸سير ادامه اين وقايع از تصرف مجدد شهرها در مهر و آبان ماه سال                              
 ۵ روزه سنندج، بمدت     ۲۴سياسي مسلح و عقب نشيني ارتش و سپاه پاسداران تا مقطع جنگ              

تشکيل هيئت نمايندگي خلق      : ماه، فعل و انفعاالت اين هيئت را ميتوان اينگونه اشاره کرد                
کرد مرکب از سازمان کومه له، حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان چريکهاي فدايي خلق و                

هيئت . اين هيئت بارها با نمايندگان دولت موقت به مذاکره نشست                  .  عزالدين حسيني بود    
سازمان کومه له در اين هيئت مواضع          . نمايندگي از سياست واحد و يکدستي برخوردار نبود          

 . چپ و راديکالي را نمايندگي ميکرد
حزب دمکرات کردستان ايران مدام در تالش براي تماس و مذاکره تک روانه و خارج از اين                     

سازمان چريکها در مواردي همسويي خود با          . هيئت با نمايندگان دولت موقت و خميني بود          
کومه له را نشان ميداد که اين همسويي با توجه به سير وقايع  بعضا به سياستهاي حزب                                 

 . دمکرات خود را نزديک نشان ميداد

روند وقايع و رويدادها بگونه اي بود که  احزاب و سازمانهاي سياسي مسلح  و دخيل در آن، 
سازمان کومه له توهمي به حکومت تازه بقدرت                .  بر روي مواضع خود پافشاري ميکردند          

رسيده خميني نداشت اما در عوض حزب دمکرات خميني را رهبر انقالب ميدانست و او را                        
علت اين امر به افق  و سياستهاي حزب دمکرات بر ميگشت که با . امام خميني خطاب ميکرد

  سياسي مسلح با همکاري مردميتصرف شهرها از سوي سازمانها 
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تمام توان در تالش بود توجه خميني و دولت موقت او را بسوي خود جلب کند  تا با گرفتن                               
 . چراغ سبز از سوي آنان، خود را يکه تاز ميدان در کردستان نشان دهد

در اين دوران شهرهاي کردستان عمال از حيطه کنترل کامل دولت موقت و حکومت تازه                       
در برخي از شهرها پادگانها کماکان در اختيار ارتش و سپاه               . بقدرت رسيده اسالمي خارج بود     

پاسداران بود که هر بار به بهانه اي تقويت و جابجايي نيروهاي داخل مراکز نظامي، تنش هايي                  
حزب دمکرات کردستان ايران براي بار دوم و در توافق با ارتش کوشيد ستون                 . را ايجاد ميکرد  

 ٢٤بار اول قبل از جنگ       . نظامي اعزامي از اروميه به مهاباد بدون دردسر وارد اين شهر شود              
روزه شهر سنندج نيز همين سياست را براي اسکورت ستون ارتش که ميخواست از مسير                              
کامياران وارد مريوان شود را بر عهده گرفت که هر بار با مخالفت سازمان کومه له و اعتراض                    

 . مردم اين مناطق روبرو شد
حزب دمکرات مدام با هر گونه تظاهراتي از سوي مردم و نيروهاي سياسي ديگر عليه                           

عالوه بر حزب دمکرات . سخنان خميني و دولت موقت او در رابطه با کردستان مخالفت ميکرد
حزب توده نيز که از همان اوايل خميني را ضد امپرياليست ميدانست، با هر گونه اعتراض و                       
تظاهراتي مخالفت و عليه مردم و سازمانهاي سياسي مدام پشت سر هم اطالعيه صادر                               

حزب توده تداوم انقالب مردم را که در شهرهاي کردستان تبلور پيدا کرده بود تحت                        . ميکرد
نام ميبرد و از همان ابتدا در خدمت جمهوري اسالمي و عليه                    “ حرکات ضد انقالب   ”عنوان  

 .ادامه انقالب مردم ايستاد
در کنار اين وضعيت، شوراهاي محالت، بنکه ها، جمعيت  دفاع از آزادي و انقالب و                             

از سوي ديگر حضور     . نهادهاي توده اي در امر اداره امور شهر، نقش مهمي را ايفا ميکردند                  
نيروهاي مسلح سازمانهاي سياسي بعنوان بازوي نظامي مردم، اين امکان را فراهم کرده بود                    

 . که ارتش و سپاه پاسداران مستقيما نتوانند عليه مردم مزاحمت ايجادکنند
عليرغم اين اوضاع هر از چند گاهي مزاحمت و تيراندازي هاي عناصر سپاه  در محل                             
استقرارشان  در داخل و خارج از شهر ها سبب ميشد تا به بهانه هاي مختلف دست به  ايجاد                          

بر بستر ادامه اين اذيت و آزارها و کنترل و بازرسي از خودروها و اقدام به .  فضاي نا امن  بزنند
دستگيري و بازداشت مردم، تنفر عميقي از اقدامات نيروهاي نظامي و سپاه در شهر سنندج                      
روز بروز در حال گسترش بود و مردم در تظاهراتهايشان خواهان خروج ارتش و سپاه از شهرها                      

در همين رابطه و در جريان يک درگيري بين نيروهاي سپاه و افراد مسلح سازمانهاي                          . بودند
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. سياسي، فضاي تنش آلودي ايجاد شد که عامل تحريک اين فضا نيروهاي سپاه پاسداران بودند               
اين تقالها براي ايجاد و فراهم ساختن شرايط جنگي و تحميل جنگ به مردم کردستان صورت                   

 .ميگرفت
  و با اصرار و هدايت سازمان کومه له در             ٥٨براي پايان دادن به اين وضع در اواسط ديماه           

سنندج، تحصن يک ماهه اي از سوي مردم و به منظور خروج نيروهاي نظامي سپاه و ارتش از                      
يکي در محل استانداري و ديگري     . اين تحصن در دو نقطه صورت گرفت. شهر فراخوان داده شد 

در مدت زمان تحصن که يک ماه بطول انجاميد تمامي               . در مسجد جامع سنندج برگزار شد        
بخشهاي مختلف مردم شهر سنندج از کارگران و کارمندان گرفته تا بازاريان و دانش آموزان از                 

از شهرها و روستاهاي ديگر کردستان سيل حمايتها هر روز گسترده              . اين حرکت حمايت کردند    
از آنجا که تمامي مردم شهر براي حمايت از اين تحصن که خواست اصلي آن خروج                     . تر ميشد 

ارتش و سپاه از شهر بود و در حالت تعطيل بسر ميبرد، کمکهاي تدارکاتي زيادي و انتقال اين                     
 . کمکها با کاميون از شهرهاي مختلف بطرف سنندج سرازير ميشد



 43 مختصري از فعاليت سياسي در کردستان

چندين دور مذاکره از سوي نمايندگان منتخب متحصنين و فرستادگان دولت موقت  انجام               
حزب دمکرات کردستان ايران عمال و با صدور اطالعيه در مقابل تحصن مردم سنندج                   . گرفت

ظاهر شد و در اطالعيه هايي که منتشر ميساخت، خود را از اين حرکت مبرا و آنرا حرکتي از                      
همزمان نيز در تالش بود که بتنهايي با نمايندگان دولت               . معرفي ميکرد “ اخالل گران ”سوي  

در اين اطالعيه ها هر بار قبول رهبري خميني را بعنوان                . موقت  وارد گفتگو و مذاکره شود         
 .  رهبر انقالب تاکيد ميکرد

باشگاه افسران که در وسط شهر سنندج و در يک مکان مرتفع و استراتژيک قرار داشت،                          
اين مکان تا حدود زيادي بر چهار طرف شهر مسلط بود  . مرکز تجمع نيروهاي سپاه و ارتش بود 

و نيروهاي مستقر در آنجا ميتوانستند هر جنبنده اي را در اطراف و اکناف زير نظر گرفته و                          
. يکي از خواستهاي مردم شهر و متحصنين تخليه کامل اين محل بود. بسويش تيراندازي کنند

 و بعد از يک ماه تالش و مبارزه مردم سنندج و با حمايت وسيع        ٥٨باالخره در اواسط بهمن ماه  
و گسترده مردم شهر ها و روستاهاي کردستان و از سوي ديگر وحشت و نگراني خميني و                                
مقامات دولت موقت او، اين تحصن نتيجه داد و در آخرين مذاکرات بين نمايندگان مردم و                        
هيئت نمايندگي خلق کرد با نمايندگان دولت موقت، قرار شد باشگاه افسران از سپاه و ارتش                      

اين انتقال از طريق هوايي با استفاده از             . تخليه و اين نيروها به پادگان سنندج منتقل شوند             
هليکوپتر صورت گرفت و مردم مبارز سنندج بعد از يکماه تالش بي وقفه در سرماي زمستان                    

 .پيروزي  خود را جشن گرفتند
بجز جريان ارتجاع مذهبي محلي مکتب قرآن مفتي زاده، جريان مرتج محلي ديگري که در   

 توانسته بود خود را سازمان دهد جرياني بود به             ٥٨بعد از قيام  و مشخصا در نيمه دوم سال              
رزگاري يک گروه مذهبي و طرفدار شيوخ مناطق اورامانات و مريوان به اسم                  . “ رزگاري”اسم  

طريقه نقشبندي و سران اين ايل و طايفه در زمان شاه از ساواکيان رژيم شاه بودند که در                                    
جريان رزگاري در مناطقي      . در اطراف مريوان مستقر بودند       “  دزلي”و  “ سروآباد”روستاهاي  

 . چون سنندج، مريوان ، کامياران و چند نقطه ديگر مقر و مرکز نظامي داشتند
سازمان کومه له براي کم کردن و يا از بين بردن مزاحمت هاي احتمالي اين جريان که                                
نيروهاي مسلح قابل توجهي هم داشتند تصِميم گرفت در يک روز معين تمامي مقرها و                                

طرح با موفقيت انجام شد و سپاه رزگاري يک شبه . نيروهاي اين جريان مرتجع را خلع سالح کند
و با يک حمله غافلگيرانه از سوي نيروهاي مسلح کومه له، تمامي مقرهاي نظامي آنان که در                     
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بعدها هواداران اين جريان دست به تظاهرات       . چند شهر و روستا دائر کرده بودندخلع سالح شدند    
سران اصلي جريان رزگاري نيز     . در مقابل مقرهاي کومه له زدند که تالشهايشان بي ثمر ميماند        

مذاکراتي براي باز پس دادن سالحها و داير کردن               .  با استفاده از تاريکي شب فرار ميکنند           
مجدد مقرات رزگاري بين کومه له و رزگاري صورت ميگيرد اما کومه له همچنان راسخ در                       

 . مقابل آنان ايسادگي ميکند و اجازه ادامه فعاليت به آنان را نميدهد
اين حرکت بعد از اجراي عملي آن از سوي حزب دمکرات کردستان ايران و سازمان                                    

خلع سالح سپاه رزگاري سبب تقويت اعتبار و         . چريکهاي فدايي خلق مورد انتقاد قرار ميگيرد       
اتوريته سازمان کومه له ميشود چرا که يک جريان مرتجع محلي ديگر و وابسته به شيوخ،                            

 .مالکان و پس مانده از رژيم شاه را از صحنه معادالت نيروهاي سياسي مسلح کنار زده بود
بعد از پيروزي مردم شهر سنندج در جريان تحصن براي خروج نيروهاي سپاه و ارتش از                            
باشگاه افسران اين شهر، ارتش و سپاه اين پيروزي را شکستي براي خود محسوب ميکردند و                     
هر دم در تالش بودند که به بهانه هاي مختلف شعله هاي شروع يک جنگ ديگر را به مردم                               

از سوي ديگر در مدت زمان بازگشت نيروهاي مسلح سازمانهاي                      . کردستان تحميل کنند    
سياسي و ايجاد يک فضاي باز سياسي در همه شهرهاي کردستان، مردم ديگر شهرهاي ايران                        
دسته دسته به کردستان سفر ميکردند تا اوضاع و شرايطي را که همچنان بارقه هاي اميد به                         

در اين ايام کردستان به کانون و مرکز            . ادامه انقالب را از خود نشان ميداد از نزديک ببينند              
 . ادامه انقالب  ناتمام مردم ايران تبديل شده بود

چنين فضاي باز سياسي در کردستان که با مشارکت مردم و سازمانهاي سياسي مسلح                        
ادامه اين وضع   . فراهم شده بود توسط بخشهاي زيادي از مردم در سراسر کشور حمايت ميشد               

از . بتدريج ميرفت که بر سطح خواست و توقعات مردم در ديگر شهرهاي کشور تاثير بگذارد                    
 . اين رو تداوم اين فضا بهيچوجه مورد رضايت خميني، دولت موقت و ارتش و سپاه نبود

و “ پيشمرگان مسلمان کرد   ”سپاه و ارتش با سازمان دادن پاسداران محلي تحت عنوان                    
تمرکز نيروهاي خود در منطقه کامياران و مناطقي از پاوه و اورامانات قصد ضربه زدن به                            
نيروهاي مسلح سازمانهاي سياسي و نهايتا تصرف و به کنترل درآوردن شهرهاي کردستان را                     

اولين تحرکات نظامي ارتش و سپاه و با استفاده از پاسداران محلي را در هفته اول                         . داشتند
ارتش و سپاه در حمله خود به اين منطقه متحمل               .  و از کامياران شروع کردند        ٥٨بهمن ماه    

تلفات زيادي شدند و در ادامه با استفاده از هليکوپتر و نيروهاي کمکي بيشتر به حمالت خود                    
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نيروهاي مسلح سازمانهاي سياسي و در راس آنها کومه له براي جلوگيري از تلفات            .  ميافزودند
. در ميان مردم، تصميم گرفتند منطقه کامياران را خالي و به اطراف سنندج عقب نشيني کنند 

بتدريج ارتش و سپاه  به منظور تکميل طرح حمالت خود در سراسر کردستان جبهه هاي تازه                        
 .تري را براي تعرض و جنگ گشودند

در همين اثنا بود که رهبري حزب دمکرات کردستان ايران در تهران سرگرم مذاکره با                               
نمِايندگان خميني و دولت بود و وانمود ميکرد که در جريان درگيريها در کردستان نيروهاي آنان     

اين سياست هميشگي اين حزب در تاريخ مبارزات مردم کردستان بود بلکه                       . شرکت ندارند  
بتواند بتنهايي از سوي مقامات  دولت و سپاه و ارتش موقعيتي را از باالي سر مردم براي خود          

حزب دمکرات کردستان ايران در پيامي به خميني که در روزنامه ها منتشر شد                      . کسب کند 
 .“حزب دمکرات، امام را رهبر واقعي ملت مي داند”: اعالم کرد

از اواسط بهمن ماه عمال سپاه و ارتش در بيشتر مناطق کردستان جبهه هاي يک جنگ                           
تحميلي ديگر را عليه مردم، سازمانهاي سياسي مسلح و در يک کالم عليه کانون انقالب مردم                  

همزمان نيز هيئت هاي صلح و مذاکره براي پايان دادن به وضع موجود در                . ايران  گشوده بودند   
در طول دو ماه قبل از اين وقايع انتخابات رياست جمهوري و مجلس اسالمي برگزار . جريان بود

شده بود و حزب دمکرات کردستان همچنان به تنهايي سرگرم چانه زني با مقامات دولت براي                     
در حاليکه در خارج از شهرها جنگ و درگيري بين نيروهاي               . دست يابي به موقعيت خود بود       

حکومت و سازمانهاي سياسي ادامه داشت، شهرها و بويژه شهر سنندج همچنان تنها کانون                      
. تجمع نيروهاي سياسي و مردم در افشاي سياستهاي ضد انقالبي دولت و حکومت جديد بود                    

شوراهاي محالت، جمعيت دفاع از آزادي و انقالب و کومه له در تدارک ايستادگي و دفاع از                        
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 . تنها مرکز بازمانده  از انقالب بودند
 قصد و تصميم رژيم خميني براي حمله اي سراسري           ۵۹در آخرين روزهاي فروردين ماه سال        

به کردستان و با اعزام يک ستون مجهز به انواع سالحهاي سبک وسنگين و پشتوانه هوايي                              
حزب دمکرات به نيروهايش    . شامل فانتوم و هليکوپتر از کامياران بسوي سنندج آغاز ميشود          

در منطقه کامياران دستور ميدهد که نه تنها در مقابل اين ستون نبايد بايستند بلکه موظف                    
سازمان چريکهاي فدايي نيز در اين مقطع سرگرم . هستند براي عبور  ستون با آن همکاري کنند

فقط . حل و فصل بحران سياسي تشکيالتي درون سازمانش بود و سر درگم نظاره گر اوضاع بود                
کومه له و نيروهاي مسلح اين سازمان با همکاري قاطع مردم شهر سنندج و روستاهاي اطراف                  
شهر و جوانان متشکل در  بنکه هاي محالت هستند که تصميم به مقاومت و ايستادگي در                         

 .مقابل تهاجم نيروهاي ارتش و سپاه ميگيرند
 شبانه روز جنگي ويرانگر از راه زمين و هوا به مردم             ۲۴ بمدت   ۵۹از اوايل ارديبهشت ماه    

سنندج و روستاهاي آن تحميل شد که در نتيجه آن صدها نفر کشته و خانه و منازل مسکوني                        
بِدين ترتيب حکومت تازه بقدرت رسيده          . زيادي با توپ و خمپاره به خاکستر تبديل ميشود              

اسالمي بعد از ماهها وقت کشي براي محکم کردن جا پاي خود و با راه اندازي انتخابات                                
رياست جمهوري، مجلس اسالمي و غيره تالش کرد با دادن مشروعيت بخود زمينه هاي يک                      

 سنگر بندي در داخل شهر سنندج و مقاوت مردم در مقابل عبور و حضور نيروهاي رژيم 
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مردم شهر سنندج، نيروهاي مسلح شوراها و . حمله گسترده و سراسري به کردستان را فراهم کند
 روزه اين شهر مقاومت و         ۲۴بنکه هاي محالت و نيروهاي مسلح کومه له در جريان جنگ                   

ايستادگي جانانه اي را در مقابل ارتش و سپاه خميني از خود نشان دادند که در تاريخ مبارزات    
 . مردم کردستان براي دفاع از  قيام و انقالب مردم ايران ثبت شده است

 
 خروج از شهر

 

 روزه سنندج کومه له و سازمانهاي سياسي و ديگر نهادها و جمعيتهاي مسلح  ٢٤بعد از جنگ  
براي جلوگيري از کشتار بيشتر مردم توسط سپاهيان خميني، تصميم به خروج از شهر گرفته و                   

بدين ترتيب ارتش دست نخورده شاه به همراه سپاه تازه تاسيس            . شب هنگام از شهر خارج شدند     
 شبانروز با کوبيدن شهر سنندج از راه زمين و هوا و در حاليکه تعداد                    ٢٤شده خميني، بمدت     

زيادي از مردم را کشتار و خانه و کاشانه آنان را با خاک يکسان کرده بودند، سنندج و متعاقب                      
آن شهرهاي کردستان که مرکز ادامه انقالب مردم ايران بود را بتصرف خود درآوردند و آن                               
رسالتي را که ارتش شاه براي سرکوب انقالب نتوانست از خود نشان دهد، خميني با همان ارتش 

نيروهاي سياسي مسلح بعد از خروج از . دست نخورده شاه به همراه سپاه از خود بنمايش گذاشت
 . شهرها به مناطق آزاد و روستا عقب نشيني کردند
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عمليات نظامي جريانات سياسي عليه ارتش و سپاه و با استفاده از مناطق آزاد کردستان                    
بعدا و بتدريج عليرغم .  همچنان ادامه داشت٦٣بعنوان مناطق پايگاهي و پشت جبهه، تا سال 

تصرف مناطق آزاد کردستان از سوي سپاه و ارتش و عقب نشيني سازمانهاي سياسي مسلح به                 
 کومه له براي حضور در       ٦٧مناطق مرزي و سپس حضور در خاک کردستان عراق، اما تا سال                

ميان مردم و انجام عمليات نظامي بر روي پايگاههاي احداث شده در سراسر کردستان، حضور                 
حکومت اسالمي از مقطع بقدرت رسيدنش تا به         . چشمگير و فعالي را از خود بنمايش گذاشت        

امروز که مورد بيشترين تنفر و انزجار در ميان مردم قرار گرفته است، هيچگاه نتوانست در                        
ميان مردم شهرها و روستاهاي کردستان جا پايي براي خود باز کند و تا به امروز چه در                                    
کردستان و چه در سراسر ايران تنها با زندان، کشتار، اعدام و استفاده از ابزار سرکوب توانسته                    

 .است خود را سرپا نگه دارد
بعد از خروج از شهر سنندج، به مدت سه ماه در بيرون از شهر و در روستاهاي اطراف همراه            

ي در    و توده ا      ياسين سازمان س    ي تر  ي اصل  نيروي نظامي سازمان کومه له که در آن دوران                
براي گذراندن يکدوره آموزش نظامي همراه با تعداد ديگري از                 . کردستان بود فعاليت داشتم     

بعد از اتمام اين    . جوانان مسلح، از سوي کومه له  به مناطق آزاد در اطراف مريوان اعزام شديم          
دوره که مدت يک ماه بطول انجاميد، همراه با همان واحد آموزش ديده به روستاهاي ناحيه                            

شرايط جديد و عقب نشيني به روستاها و مناطق آزاد، يک امر                  . بازگشتيم" چم شار " سنندج  
 چندان رضايت    تحميلي بود و براي بسياري از کساني که ناچار به پذيرش اين شرايط بودند،                      

بخش نبود اما راه ديگري وجود نداشت و ميبايست در مقابل توحش جمهوري اسالمي                                 
  .مقاومت ميشد و مبارزه ادامه پيدا ميکرد

بدون شک از همان ابتدا دست بردن به اسلحه و مقاومت در مقابل يک رژيم تا دندان مسلح                      
 را روشن    ٥٧اقدامي جسورانه و انقالبي بود که ميتوانست همچنان شعله هاي ادامه انقالب                    

 از آنجا که قبل از اين اتفاقات و قبل از شرايط                 .نگه داشته و از دستاوردهاي قيام دفاع کند          
جديد، تمام مشغله من و بسياري از فعالين چپ، چه قبل و چه بعد از قيام، پيشبرد مبارزه اي                      
اجتماعي، توده اي و معطوف به جنبش طبقه کارگر و ديگر جنبشهاي اجتماعي بود، اوضاع                     

بر اين باور بودم که بايد به امر                  . جديد رضايت بخش و در راستاي تامين اين افق نبود                      
 . سازماندهي توده اي و اجتماعي در شهرها پرداخت

رهبري و بدنه کادري و مسئولين کومه له در آن موقع افق روشني براي سازماندهي و                               
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. تصميم گرفتم شخصا در اين عرصه گام بردارم          . تشکيالت سازي در داخل شهرها را نداشتند        
اما تصميم من براي کار و فعاليت در تشکيالت شهر، تحرک و احساس مثبتي را در کسي                            

چشم انداز روشني در مقابل نيروهاي کومه له براي دست باال داشتن و                                  . ايجاد نميکرد  
انگيزه اوليه اي که سبب شد مرا به دنياي سياست و                     . سازماندهي در شهرها وجود نداشت        

مبارزه اي سياسي، انقالبي و اجتماعي بکشاند باعث شد تا شخصا و بنا به درخواست خود از                    
ت سياسي و در کار         يتشکيالت علني آن دوره بخواهم که در بخش تشکيالت شهر به فعال                       

 . سازماندهي در شهر به فعاليت خود ادامه دهم
بعد از اتخاذ اين تصميم خود را آماده حرکت بسوي نوع و سبک ديگري از فعاليت سياسي،                  

بوديم “ مه ربزان ”در اطراف روستاي    . تشکيالتي در محيط کار و زندگي کارگران و مردم کردم           
که ضمن طرح اين پيشنهاد همان روز با رفقايم  روبوسي کرده  و بقصد فعاليت سازماندهي شده   

همانطور که اشاره کردم رفقاي حاضر در          . در بخش کارگري تشکيالت تهران از آنها جدا شدم             
 ممکن است نيروهاي مسلح سازمانهاي        ٥٨منطقه همچنان بر اين باور بودند که همانند آبان             

 . سياسي مجددا وارد شهرها بشوند
. چنين تحليلي ناشي از عدم شناخت از موقعيت و شرايط آندوره در سازمان کومه له بود                     

، عصر هنگام به قله کوه   . بعد از جدا شدن از رفقا ابتدا به قصد ورود به شهر سنندج  براه افتادم 
قبل از تاريک شدن هوا بطرف شهر حرکت کرده و درمحله خسروآباد خودم را به                      .  آبيدر رسيدم 

از آنجا که در بنکه ها و شوراي محالت و بعدها در جريان جنگ               . منزل يکي از آشنايان رساندم 
 روزه سنندج حضور علني و فعالي در سنندج  داشتم، از اين رو امکان علني ظاهر شدن در                     ٢٤

از قبل محل فعاليت جديد را براي خود مشخص کرده            .  سنندج براي من امري غير ممکن بود       
بعد از دو روز مخفي شدن در سنندج براي شروع دور ديگري از                      .  بودم و آن محل تهران بود        

 .فعاليت به تهران رفتم
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 بخش دوم  
 فعاليت در تشکيالت تهران

 

 ابتدا به منزل .کردمشروع و زندگي جديد را  در تهران، ادامه فعاليت ۵۹در اوايل تابستان سال  
. ميکي از بستگان نزديکم که سالها در تهران و در يک مجتمع کارگري کار و زندگي ميکرد رفت                  

تالش براي برقراري ارتباط با رفقايي که در تشکيالت تهران                     . موقتادر آنجا ماندگار شدم      
اين تالش بعد از چند روز به          .فعاليت ميکردند، مهمترين مسئله اي بود که در دستورگذاشتم          

نتيجه رسيد و بطور اتفاقي يکي از فعالين تشکيالت مخفي کومه له در تهران که از رفقاي                           
توسط او به    . سنندج و از هم محلي هاي سابقم بود را پيدا کردم و همديگر را مالقات کرديم                      

از طريق او مرتب نشريات را دريافت ميکردم و از اخبار و                           . تشکيالت تهران وصل شدم       
 .اما هنوز فعاليت عملي مشخصي نداشتم. رويداهاي کردستان مطلع ميشدم

رفقاي مسئول در تشکيالت تهران از طريق اين دوست از من خواسته بودند که بلکه بتوانم                   
در محلي کار پيدا کنم تا هم با مردم در تماس نزديک باشم و هم پوششي براي فعاليتهاي                                

اين سبک و روش کامال درست و بجا بود و ميبايست در ظرفيت پوششهاي               . تشکيالتي ام باشد  
امري که بخاطر ناديده گرفتن آن از طرف سازمانها و               . واقعي و اجتماعي به فعاليت پرداخت       

جريانات چپ اپوزيسيون آن دوره که بصورت محافل مخفي و خانه هاي تيمي کار ميکردند،                       
 .سبب بازداشتها و دستگيريهاي زيادي در ميان آنان شده بود
از . هنوز دستم به شغلي بند نبود        . مدت کوتاهي بيکار و در منزل فاميلم اقامت داشتم             

سوي ديگراينکه هنوز برنامه ريزي شده و بطور سازمانيافته فعاليتم در تشکيالت تهران آغاز                  
بواسطه يکي از . اينها و مسايل متعدد ديگري شرايط سختي را برايم ايجاد کرده بود. نشده بود

در آنجا با کارگران زيادي آشنا شدم و روابط          . آشنايان مدتي را در کانون سوارکاران سرگرم بودم       
کارگران اين مجتمع عموما در يک سري خانه هايي            .نزديک و صميمانه اي با آنها برقرار کردم            

مثال در قسمتي از محوطه اين         .که از هيچگونه استانداردي برخوردار نبود زندگي ميکردند             
 . کردنداز آن استفاده مي خانوار ۷مجتمع، يک توالت وجود داشت که نزديک به 

. به اين فکر افتادم که در اين محل کارگري کاري صورت دهم و بنوعي خود را مشغول کنم                  
به آنها گفتم    . با دو نفر از ساکنان محل که رابطه بسيار نزديکي با آنها داشتم صحبت کردم                        
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فعال من کار ثابتي ندارم و اگر در روزهاي تعطيل با من همکاري کنيد ميتوانم با کمک خودتان   
آنها از اين پيشنهاد من استقبال کرده و با            . برايتان حمام و توالت اضافي در محل درست کنم           

از آنجا که از نوجواني در کار ساختمانسازي کار کرده           . خوشحالي آمادگي خود را اعالم نمودند     
بودم، تا حدي تجربه و اعتماد بنفس الزم را داشتم که براي راه اندازي و اتمام اين پروژه کوچک                        

 تهيه وکار    خريد وسايل ساختماني، از جمله آجر، سيمان، گچ و ابزار آالت                 . موفق خواهم شد   
اين امر به تحقق       . اهالي محل بصورت خانوادگي روزانه همگي کمک ميکردند                . شروع شد  

 .اتمام رسيدبيش از دو هفته به يي و دو حمام تقريبا در  دستشوپيوست و کار احداث دو
بعد از اتمام اين پروژه که براي انجام آن داوطلب شده بودم، اهالي دو منزل در يک مهماني                       
شبانه که به ديدار من آمده بودند، مبلغ قابل توجهي پول که دقيقا يادم نيست چقدر بود برايم                       

در پاسخ به آنها گفتم اين کار را من براي دريافت دستمزد انجام ندادم بلکه خودم                               . آوردند
مبلغ مورد نظر را به آنها      . خواستم کمکي براي تسهيل در وضعيت رفاهي شما انجام داده باشم           

نتيجه اين ماجرا سبب ايجاد رابطه اي عميق و صميمانه بين من و کال اهالي اين                        . پس دادم 
از اين مقطع به بعد با بوجود آمدن اين اعتماد، صميميت و نزديکي                         . مجتمع کارگري شد    

 بيشتري بين ما بوجود آمد و در ديدارهايمان صحبت هاي من در مورد بانيان فقر و نابرابري                       
 .سرگرم شدن با اين کار در خود يک حفاظ امنيتي هم بود. آنان گيراتر و پذيراتر شده بودبراي 

در شرکت مجديان نو در شهرک آزادي حوالي شهرک اکباتان             توانستم   بعد از مدتي بيکاري،   
در اينجا نيز با       .چهار ماه در اين شرکت کار کردم           . در بخش کانل کشي کولر کار پيدا کنم            

و اينکه رابطه من با کارگران برايش قابل             کارفرما    کارگران زيادي آشنا شدم اما بخاطر شک          
  .و مجددا بيکار شدم بازداشت تحمل نبود و آنرا تحريک آميز ميدانست مرا از ادامه کار

 به  فرجاد با استفاده از وسيله نقليه اش که يک کاميون بود و در يک شرکت حمل ونقل                    ايرج  
انتقال کاال هاي تجارتي از تهران به سنندج و بلعکس مشغول بود، به من اطالع داد که بخش                       
دفتري ترمينال حمل و نقل که در دروازه غار حوالي ميدان شوش و در جنوب تهران قرار داشت                     

اين خبر و پيدا کردن کار        . ها احتياج دارد    کاال    به يک نفر کارگر در بخش قيمت گذاري کرايه            
 .جديد برايم خوشحال کننده بود و با اشتياق به استقبال کار جديد رفتم

سپس يکي از   . در اين شرکت استخدام شدم و بتدريج در آنجا خيلي سريع کار را ياد گرفتم                  
و نقل کار ميکرد، در منزل خود که در نزديکي محل کار                   حمل    کارگران شاغل که در شرکت      

قرار داشت، اتاقي به من اجاره داد و بتدريج، هم از نظرکار، از نظر سکونت و از نظر فعاليت در          
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 . تشکيالت تهران سروسامان پيدا کردم
درآمد نسبتا خوبي داشتم و عالوه بر تامين           . موقعيتم از هر نظر در اين شرکت خوب بود           

و هم براي خانواده ام در           ميکردم    زندگي خودم، هم به تشکيالت وقت در تهران کمک مالي                 
بعدها در پروسه کار بتدريج اين           . سنندج هر ماه مبلغي را بعنوان کمک خرجي ميفرستادم               

مرکز تدارکات براي تشکيالت      به    محل بطور ابتکاري، از سر ضرورت و در سطح گسترده اي               
 . علني کومه له تبديل شد

قبل از دست بکار شدن من در شرکت حمل و نقل، بسياري از نيازمنديهاي بخش تشکيالت      
علني که در تهران تامين ميشد، بصورت سوزني و محدود توسط کسانيکه در رفت و آمد به                       

در مشورت و همفکري با رفقاي            . تهران و سنندج بودند به مناطق آزاد انتقال داده ميشد                    
تشکيالت تهران و از آنجا که روزانه در حدود بيش از ده کاميون در رفت و آمد در مسير تهران                      
به سنندج و بلعکس بودند، اين محل را براي انتقال وسايل و همان نيازمنديها به سنندج و                             

وسايل توسط رفقا در تهران به محل          .  اينبار در سطح کالن و ماکرو در دستور کار گذاشتيم              
باربري انتقال داده ميشد و از آنجا بصورت مخفي و با پوششهاي اجتماعي از طريق کاميونها                   

اين شيوه از ارسال نيازمنديهاي     .  به  سنندج و سپس به مناطق آزاد در کردستان منتقل ميشد            
بخش علني تشکيالت کومه له که در تهران جمع آوري و يا خريداري ميشد، بتدريج به کاري                        

همه چيز در پوشش اجتماعي و طبيعي انجام ميگرفت و                   . سازمانيافته و روتين تبديل شد        
در تمام طول مدت انجام اين کار، حتي يک مورد از کشف و               . ضريب امنيتي آن بسيار باال بود      

 .و همه چيز بدرستي پيش ميرفت. يا لو رفتن نيازهاي ارسالي به کردستان رخ نداد
اينکه کارگراني در اين      . بسيار برجسته بود    برايم    چند مسئله مهم در شرکت حمل و نقل            

شرکت بکار اشتغال داشتند که نسبت به شرايط کار و ميزان دستمزدشان معترض بودند و                            
 تشکيالتي  دوم انجام فعاليت سياسي     . مشغله ام تالش براي دست يابي به خواستهايشان بود             

سوم انجام عملي و انتقال        . سازمانيافته و متشکل براي پيشبرد و تحقق اهداف کمونيستي               
نيازهاي بخش علني تشکيالت کومه له در مناطق آزادکردستان که به مسئله اي روتين و                            

در موارد زيادي از اين محل و از طريق کاميون چند نفر از راننده هاي                 . روزمره تبديل شده بود   
که در آن   (مبارزان کمونيست    اتحاد   قابل اعتماد، براي آمد و رفت کادرهاي باالي کومه له و              

به مناطق آزاد     ) دوره اتحاد مبارزان کمونيست نزديکي بيشتري با کومه له پيدا کرده بود                       
همچنين کسانيکه در تشکيالت علني و در جريان درگيريها . کردستان و بلعکس استفاده ميشد
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در منطقه زخمي ميشدند و براي مداوا بصورت مخفي به تهران اعزام ميشدند نيز بخش ديگري 
 . از اين کار بود
اساسي نيازمنديهاي  که در محل کار از اهميت زيادي برخوردار بود مسئله تامين اما آنچه

نيروي مسلح آندوره در بخش تشکيالت  علني کومه له بود که تهيه و خريداري ميشد و بعضا                     
سياسي و مردم، بعنوان کمک در اختيار           جريانات    بخش زيادي از اين نيازمنديها نيز از طرف          

 .تشکيالت تهران قرار ميگرفت و سپس بصورت سازمانيافته اي به کردستان منتقل ميشد
رفقاي فعال در تهران اين نيازمنديها را بطور منظم و در محل امن و مطمئني بسته بندي                    
ميکردند وبا اطمينان کامل و در پوشش کاالهاي معمولي آنرا تحويل بخش حمل ونقل                                 

هر بار و قبل از تحويل هر محموله اي ابتدا من را مطلع ميکردند که مثال فردا يک                      . ميدادند
 . سري  وسايل بسته بندي شده به شرکت حمل و نقل خواهند فرستاد

گيرنده محموله ها نيز تشکيالت سنندج بود که به  آدرسهاي علني و محلهاي طبيعي                           
بعنوان کسي که در موقع انتقال کاال ها به           . داشتند فرستاده ميشد   متعدد   فعالين که شغلهاي  

گيرنده ها و کرايه تقريبي آن را مينوشتم، وسايل  و محموله هايي  اسم کاميون فقط تعداد آنها،
حمل و نقل آورده ميشد و ميبايست از طريق سنندج  شرکت که توسط رفقاي تشکيالت تهران به

اين .  به مناطق آزادکردستان فرستاده ميشد، اين وسايل را براي انتقال امن تر سازمان ميدادم               
ي چند نفر از راننده هاي        کاميونها وسايل را طوري برنامه ريزي ميکردم که با سرويس برگشت           

بجز دو نفر از راننده ها که از فعالين کومه له بودند بقيه راننده ها . قابل اعتماد به سنندج برسد
  مقصد از محتواي محموله ها اطالعي نداشتند و اين اطمينان وجود داشت که تا رسيدن به                      

  . توسط آنان بخوبي مراقبت ميشود و چيزي لو نخواهد رفت
اين رابطه تاثير زيادي در . رابطه بسيار نزديک و صميمانه اي  بين من و کارگران  برقرار بود

کارگران شرکت که در قسمت حمل ونقل تهران و به              . شناخت بيشتر بين طرفين برجاي گذاشت       
تجاوز نميکرد اما بخش جنوب و شمال نيز هر             نفر   ۱۵ الي   ۱۰ميکردند، از    کار   غرب کشور 

کار اين  . کارگر را شامل ميشد    نفر   ۴۰ الي   ۳۵و در مجموع     داشتند   يک در همين سطح کارگر    
کاري سخت و طاقت فرسا را        . کاميونها بود  داخل    کارگران حمل و انتقال کاالهاي تجارتي به         

 طبقه  روزانه و بهنگام کار و استراحت صحبتهاي زيادي از بي حقوقي آنان و کل            . انجام ميدادند 
از اين  برايشان صحبت ميکردم که          . کارگر استثمار شونده  بين من و آنان صورت ميگرفت                

 . آنها نباشد کارفرما اين همه ثروت و دارائي را نميتواند صاحب شود کار اگرنيروي
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رابطه و نزديکي با آنان و بيان نابرابريهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در گفتگوهايمان                   
ي بعد از گذشت مدت    . اين نابرابري ها را تا حدود زيادي برايشان روشن کند             توانسته بود عمق     

کارگران نسبت به ميزان دستمزد دريافتي در قبال کار سخت و طاقت فرسائي که انجام ميدادند               
با آنان در مورد مهمترين ابزار يعني اعتصاب صحبت کردم و بعد از        . بودند معترض ناراضي و 

مدت کوتاهي و بنا به شرايط و موقعيتي که در آن بسر ميبردند بتدريج زمزمه اعتصاب باال                     
از کار و در واقع      کشيدن   باالخره در مشورتهايشان  با من، يک روز معين  را براي دست             . گرفت

 .يک اعتصاب براي افزايش دستمزد تعيين و آنرا به کارفرما اعالم کردند
 

 اعتصاب کارگران شرکت حمل و نقل 
 

از اعتصاب ميگذشت، تمامي محوطه ترمينال که به            که    بعد از دو روز    . اعتصاب شروع شد   
شد که بعلت اعتصاب کارگران براي            کاالهايي     اندازه يک سوم ميدان فوتبال بود، مملو از               

کارگران اعتصاب  . افزايش دستمزد از انتقال به کاميونها روي زمين و در انبارها مانده بود                     
ها در تهران    کاال فروشندگان. باعث شد دهها کاميون از انتقال کاالهاي تجارتي متوقف بمانند          

 

 همراه با کارگران شرکت حمل و نقل
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 و خريداران در سنندج، کرمانشاه و مريوان، صداي اعتراض شان رو به مديريت شرکت بلند شده                
مدير شرکت که با من روابط نسبتا حسنه اي داشت، چند بار از من درخواست کمک نمود و . بود

تو با کارگران رابطه خوبي داري با آنها صحبت بکن و شرايط من را برايشان                         : " به من گفت   
مديريت شرکت وضعيت وخيم خود از اين اعتصاب           ".  کنند توضيح بده بلکه اعتصاب را تمام       

عبدل خيلي تحت فشار هستم آنها به : "من ميگفتبه بارها در طول اعتصاب . را پنهان نميکرد
: هر بار پاسخ من به او اين بود که                . "حرف تو گوش ميکنند خواهش ميکنم قانعشان کن             

 چگونگي   هر وقت به ميان کارگران ميرفتم            . دستمزدشان را اضافه کن قال قضيه را بکن                 
وضعيت کارفرما و اينکه دارد به خواهش و تمنا ميافتد و در وضع وخيمي قرارگرفته است را                      

بازگو ميکردم و ازشان ميخواستم که محکم روي خواستهايشان بايستند و                         کارگران     براي
اعتصاب را ادامه دهند چون مدير شرکت به تنگناه افتاده و راهي جز افزايش دستمزدها را                          

اين اعتصاب سه روز طول کشيد و نهايتا مدير شرکت ناچار به قبول افزايش دستمزد                        . ندارد
  . شدکارگران

اين يک موفقيت براي کارگران و براي من هم بود چرا که براي پيروزي آن تالش زيادي را                            
 .اعتصاب و موفقيت آن، رابطه کارگران با من بسيار نزديکتر شد              اين   بعد از .  بکار برده بودم  

ديگر تا آن حد بود که مديران بخشهاي غير اعتصابي             بخشهاي   تاثير اين اعتصاب بر کارگران     
ميکردند و نگران از تاثير اعتصاب کارگران         برخورد   مقداري متعادل تر با کارگران بخش خود       

 .بخش غرب بر کارگران بخشهاي ديگر بودند
بي مناسبت نيست خاطره اي را که به رابطه من با کارگران شرکت مربوط ميشد و بعدها                      
وقتيکه به تشکيالت علني برگشتم، آنرا از زبان يکي از راننده هاي شرکت به اسم فرج برخوردار    

همکار دائي ام بود     که   ١٣٥٠در سال    فرج   باکاکي. شنيدم، بازگو کنم  “ کاکي فرج ”مشهور به   
کاکي فرج همانند ديگر راننده هاي کاميون در اين شرکت به حمل و نقل کاال                               . آشنا شدم  

هاي تشکيالت را از     نامه   بارها. مشغول بود و دوستي و صميميت زيادي بين ما وجود داشت             
شخصيت بسيار قابل اعتمادي بود و در واقع طي آن مدت در . سنندج به تهران و بلعکس ميبرد

تهران، من و کاکي فرج که انساني زحمتکش و بسيار شريف و دوست داشتني بود، بيشتر با هم                   
بعد از اينکه به تشکيالت علني کومه له آمده بودم، کاکي               دو سال    .بوديم شده   دوست و رفيق  

دوباره . له فعاليت داشت آمده بود         کومه     فرج به ديدار پسرش که در ميان نيروهاي مسلح                 
با هم   زدن    همديگر را ديديم و بعد از ديدار و در آغوش کشيدن همديگر، لحظاتي را به گپ                         
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اوضاع تهران و وضعيت شرکت حمل و نقل را بعد از خروج من از تهران که به                        . مشغول شديم 
 :برايم تعريف کرد و گفت . مناطق آزاد کردستان برگشته بودم ازش جويا شدم

از شرکت حمل و نقل رفتي و به مناطق آزاد کردستان برگشتي،                    تو    عبدل بعد از اينکه     "
باربري شرکت ايستاده بودم که       محوطه   بود که يک روز در      ماه   ۷شايد بعد از گذشت نزديک به         

، بسرعت  )  نفر ۱۰ حدود   تعدادي در ( بناگاه يک دسته موتور سوار از پاسداران و کميته چي ها           
 وارد محوطه شرکت شدند و يک راست به طرف کارگران آن بخش که تو قبال آنجا کار ميکردي                     

 وقتي متوجه شدم فهميدم که سراغ تو را از                 . هم جلو رفتم ببينم چه خبر است             من   . رفتند
ميگرفتند و گفت جالب برايم اين بود که مسئول آنها وقتيکه از کارگران سئوال ميکرد      کارگران  

که شخصي به اسم عبدل را ميشناسيد؟،کارگران ميگفتند ما چنين اسم و مشخصاتي را                            
ميتوانيد به شرکتهاي ديگر حمل ونقل برويد         . اينجا آمده ايد   عوضي   نميشناسيم و شما شايد    

 . “ کنيدممکن است چنين شخصي را در آنجاها پيدا
پاسداران هم بعد از اينکه از تک تک کارگران سراغ تو را                       ” : کاکي فرج در ادامه افزود        

را از همه شان تحويل گرفتند، سوار بر موتورهايشان           يکدست   گرفتند و تنها جواب هاي منفي     
کاکي فرج بعد از اتمام صحبتهايش مقداري در ارج نهادن به اين              . “ناکام محوطه را ترک کردند    

کارگران حرف زد و گفت همانجا ازشان تمجيد کردم چرا که هيچکدام از آنها حاضر به دادن                            
 .فرج هميشه برايم عزيز است کاکي ياد. “جوابي به پاسداران که ردي از تو بدست بدهد نشدند

خود، به   تثبيت   اين اتفاق مربوط به دوراني است که رژيم تازه بقدرت رسيده اسالمي، براي              
اما اگر اين حرکت و گشت زني مزدوران رژيم در            . يکي از بزرگترين کشتارهاي تاريخ دست زد       

شرايطي چون امروزاتفاق ميافتاد، بدون شک کارگران شرکت در مقابل قلدرمنشي ماموران                      
 ايران  همان کاري را ميکردند که امروز کارگران مختلف در گوشه و کنار              . ايستادگي ميکردند 

نسبت به همکارانشان، حمايت از رهبران و فعالين کارگري و براي جلو گيري از دست درازي                         
اما اکنون سالهاست که  عربده کشي هاي دوران تثبيت شدن . ميدهند انجام نيروهاي رژيم دارند

به زندگي و ساکت کردن صداي اعتراض فعالين و رهبران             رژيم   به پايان رسيده و هر نوع تعرض       
  .کارگري با اعتراض متحدانه کارگران و تشکلهايشان پاسخ ميگيرد

 
 يادي از عزيزان

 

رفقاي زيادي طي آنمدت در سازماندهي تامين نيازمنديهاي تدارکاتي و ديگر عرصه هاي                         
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 .مختلف در تهران نقش چشمگيري داشتند که جا دارد در اينجا از آنها ياد کنم
که در جريان  ضرباتي که به تشکيالت         )طيب عباس روح اللهي و مسعود مدرسي     ( رفقا،  

يکي . و توسط رژيم اسالمي اعدام شدند      شدند   کومه له در تهران وارد شد هر دوي آنها دستگير          
بود که در سال     نظري   ديگر از رفقا که او نيز در اين عرصه بعنوان رابط کار ميکرد رفيق کريم                  

رفيق رئوف زارعي نيز يکي      .  به علت بيماري سرطان در سوئد جان خود را از دست داد               ٢٠٠٤
از فعالين تشکيالت مخفي کومه له در سنندج بود که در موارد زيادي براي خريد نيازهاي                           

به تهران سفر ميکرد و وظايف و ماموريت خود           خود شخصا    اساسي تشکيالت علني کومه له،    
 . رساند ميرا در نهايت احساس مسئوليت و با کارداني بااليي به انجام

رئوف زارعي راننده کاميون و کارگر زحمتکشي بود که به معناي واقعي، ستم و استثمار                     
عليه طبقه کارگر را ميشناخت و در صحبت با هم قطاران خود، نابرابري                     داري    نظام سرمايه 

يکي از خاطره    . به زباني بسيار ساده برايشان توضيح ميداد          را    هاي وارونه نظام سرمايه داري      
ماموريتهايش براي خريد يک دستگاه موتور       از   هايي که از رئوف بياد دارم اين بود که در يکي           

برق به سنندج، آنرا شب        موتور    بعد از تهيه و انتقال      . برق براي تشکيالت علني به تهران آمد         
  کيلو متر     ١٠که مسافتي در حدود     “ باوه ريز ”هنگام بدوش گرفته بود و از سنندج تا روستاي           

 وقتي ازش پرسيدم چگونه توانستي اين مصافت طوالني را با آن               . بود به آنجا انتقال داده بود       
براي مبارزه عليه سرمايه و نظام            ” : موتور برق بتنهايي طي کني در جوابم گفت               دستگاه   

 . “ کردسرمايه داري کارهاي زيادي بايد
عليه نظام سرمايه داري        مبارزه     رئوف زارعي اساسا خود را عضوي از طبقه کارگر در                  

عليه رژيم اسالمي تازه بقدرت رسيده و تالش براي                مبارزه    تعريف ميکرد و از اين زاويه به          
 .و خاطره اين رفقا گرامي باد ياد .فعاليتهاي آندوره کومه له نگاه ميکرد پيشبرد تقويت و

 

   نظريطيب عباس روح اللهي            مسعود مدرسي                     رئوف زارعي                               کريم



 تاريخ يکدوره 58

از سويي آمد و رفتهاي معمولي در آن دوره از جايي به جاي ديگر برايم خالي از دردسر                             
 ۵۹ بهمن سال ۲۲در  يکبار .ميافتادم رژيم بارها به تور گروه هاي گشتي و عناصر بسيج. نبود
در مقابل دانشگاه تهران ميزهاي کتاب، نشريه،        مختلف   هنوز سازمانها و جريانات سياسي    که  

را در يک تجمع و        بهمن    ۲۲همگي تصميم گرفته بودند که مراسم         گذاشتند،  عکس و نوار مي    
شرکت عازم محل تظاهرات بودم که در         قصد   من هم آن روز به     . تظاهرات مستقل برگذار کنند   

چهار راه و    . بسيج روبرو شدم    و    نزديکي هاي ميدان ولي عصر با ديواري از نيروهاي کميته                 
وقتيکه من به محل رسيدم صف تظاهرات را پراکنده کرده . خيابانهاي اطراف را قرق کرده بودند

اين کنترلها بعضا   . بودند و به هرعابري که برخورد ميکردند به کنترل و بازرسي او ميپرداختند             
زير کف   در   آن روز نشريه اي داخلي را در کفشم و        . به دستگيري و بازداشت شخص منجر ميشد      

البته امروز به يمن    . ( پا جاسازي کرده بودم تا آنرا در تظاهرات بدست يکي از دوستانم برسانم               
اينترنتي و ميدياي اجتماعي سالهاي اخير و اشکال مختلف مبارزه                پيشرفتهاي    تکنولوژي و 

 .) علني، اين روشها را ديگر بايد به موزه سپرد
خيابان تقريبا از مردم عادي خالي بود و بجز عده اي  بسيجي و کميته چي، در پنجاه قدمي 

و همچنان به نوشته داخلي که در          نبود   راه فراري . من، افراد ديگري از آنها مستقر شده بودند          
.  ساخته است  کارم   کفشم جاسازي کرده بودم فکر ميکردم و اينکه اگر آنرا پيدا کنند بطور يقين              

شش نفر از آنها که مسلح و مجهز به موتور سيکلت بودند بطرفم آمده و من را در حلقه  الي پنج

 

 ۵۹ بهمن سال ۲۲
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داشت و ظاهرا مسئول بقيه به  ضعيفي يکي از آنها که جثه بسيار. محاصره خودشان قرار دادند 
ازش پرسيدم چرا ميخواهي جيبهاي       . نظر ميرسيد از من خواست که جيبهايم را بازرسي کند              

من را بگردي؟ در پاسخ گفت  من مسئول کميته هستم و اين اختيار را دارم که شما را بازرسي                      
  . کنم

به همان شخص که جثه ضعيفي         .  در يک لحظه به ذهنم رسيد که بايد نقشي را بازي کنم                 
داشت  و مي خواست با هر دو دست به سراغ جيبهاي کاپشنم برود و مرا وارسي کند اعتراض                        

با حالتي حق بجانب و توام با اعتراض گفتم تو          . کردم و هر دو مچ دست هاي ضعيفش را گرفتم         
البته همانطور که گفتم  اين حرکت  در يک آن به               (چکاره اي که ميخواهي جيبهايم را بگردي؟         

 ).را داشت  شگرد ذهنم رسيد و بيشتر جنبه يک
بهت اين اجازه را نميدهم  و         من   در ادامه گفتم تو دروغ ميگوئي که از افراد کميته هستي            

بالفاصله ادامه دادم که افراد ديگري همين بال را بر سر من آورده اند و با معرفي خود بعنوان                        
بهش گفتم براي اينکه اطمينان حاصل کنم که شما راست            . عضو کميته پولهاي مرا دزديده اند      

ميگوئي که عضو کميته و يا بسيج هستيد، لطفا کارت شناسائي ات را نشان بده ببينم اينطور               
اين مجادله در حالي بود که بقيه هم قطارانش            . است يا نه وگرنه ميروم کميته شکايت ميکنم         

من کارت . کارت شناسائي اش را از جيب در آورد و آنرا به من نشان داد. ناظر اين صحنه بودند
را از دستش گرفتم و لحظات کوتاهي الکي به آن خيره شدم وانمود کردم ميخواهم بدانم که اصل 

 . است يا جعلي
نگاه کردن به کارت شناسائي و ور رفتن با آن، سپس آنرا بهش پس                ثانيه   بعد از گذشت چند   

حاال . شما کامال درست ميگوئيد   . دادم و گفتم معذرت ميخواهم، ميبخشيد، حق با شما است         
اطمينان پيدا کردم که شما عضو کميته هستيد و ديگر نگراني از بابت سرقت پولهايم را ندارم                    

او نيز فقط يکي ازجيبهاي مرا که حاوي مقداري پول بود نگاه کرد و               . بفرما جيب هايم را بگرد    
پيدا بود بدنبال شماره تلفن در البالي اسکناسها                 . درون اسکناسها را مثل کتاب ورق زد              

گفت شما   من   بعد از لحظه اي کوتاه و مشورت با يک نفر از همکارانش، برگشت و به               . ميگردد
 .مي توانيد برويد

فهميدم نقشي را که بازي کرده         . واقعا خودم هم باور نداشتم که دست از سرم برداشته اند                
آرام پولهايي را که ازجيبم در آورده بود ازش گرفتم و آنرا سر جاي . بودم کار خودش را کرده است

خود گذاشتم و بسيار خونسرد و بدون هيچگونه دستپاچگي قدم زنان ازشان دور شدم تا اينکه                      
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. از آنها به سر کوچه اي رسيدم و اطمينان حاصل کردم که مرا تعقيب نميکنند                   متر دورتر     ۵۰
با آنچنان سرعتي ميدويدم که اگر       . بالفاصله و دور از چشم آنها با قدرت تمام پا به فرارگذاشتم            

 . ميشکستمدر آن لحظه در ميدان مسابقه دو صد متر ميبودم رکورد جهان را
دانائي در دانشسراي     سيامک       ۵۹سال  

. لويزان تهران به ادامه تحصيل مشغول بود        
 به خاطر آشنايي که با همديگر داشتيم و                

گرايش سياسي به کومه له داشت، هر        اينکه  
از چند گاهي مرا به محل دانشگاه دعوت             
ميکرد و به ديدنش ميرفتم و در خوابگاه                

با هم کالسي  همراه دانشسرا تا پاسي از شب
هايش به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل          

. سياسي مطرح در آن دوره ميپرداختيم                 
مواقعي او براي ديدار با من به شرکت                     

سيامک بعد از مدتي تحصيل را رها کرد و به مناطق آزاد کردستان برگشت و به                             . ميامد  
ياد . صفوف نيروهاي مسلح کومه له پيوست که متاسفانه بعد از مدتي کوتاه جان باخت                             

 .سيامک عزيز و دوست داشتني گرامي باد
اگر بخواهم تجربه خود در آن دوره از کار بعنوان يک فعال سياسي در تشکيالت مخفي                            

فعالين تشکيالت ما عمدتا در           . تهران را بيان کنم شايد بشود به اين نکات اشاره کرد                          
دخيل بودن در يک رابطه      . چهارچوب روابط اجتماعي و شغلي نسبتا وسيعي فعاليت ميکردند           

فعاليتهاي سياسي  .  کاري و اجتماعي با مردم و در کنار آن انجام عملي فعاليتهاي تشکيالتي              
درصد بسيار پاييني از رفقا               . تشکيالتي در بطن مناسبات اجتماعي انجام ميگرفت                     

بطورمخفي فعاليت ميکردند که علت اين امر هم نداشتن شغل معيني در زندگي و روابط                           
 . خانه تيمي وقرارهاي سر خياباني کار ما نبود. اجتماعي شان بود

 قرار و مدارها در محل کار و مناسبتهاي اجتماعي و خانوادگي و محملهاي طبيعي                             
ي اجتماعي مردم و خزيدن در خانه هاي تيمي فقط           بدور بودن از زندگ   . گرفتيروزمره صورت م  

مختص سازمانهاي چريکي، مجاهدين و  ديگر سازمانهاي چپي بود که به اين سبک و سنت از                   
ما عليرغم  ضعف و کمبودهايمان، بعنوان فعالين جرياني که کار خود را              . کار خو گرفته بودند   

 
 به همراه سيامک  دانائي در اطراف دانشسراي لويزان تهران 
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هر کدام از   . با درگير بودن در مسايل کارگري و اجتماعي مردم تعريف ميکرد سروکار داشتيم               
در آن شرايط هر کسي که عالف و بيکار بود به نوعي             . بوديم کرده   ما کار و شغل خود را ايجاد      

بودن و قرار داشتن در مناسبات زنده        .  ميگرفت قرار   مورد شک و تعقيب عوامل سرکوب رژيم       
اجتماعي با مردم و درگير شدن در مبارزه علني و روزمره آنان، ميتوانست فعالين تشکيالت                     

 .را از گزند و تحت تعقيب قراردادن عناصر کميته به درجات زيادي واکسينه کند
در کانون سوارکاران که قبال اشاره کردم و يا در شرکت ساختمانسازي مجديان نو اگر برايم                   
مشکل يا خطري بروز ميکرد، قطعا ميدانستم که بر بستر پوششهاي اجتماعي که در آن قرار                     

جداي از اين، داشتن کار     . کارگران در محل کار برخوردارخواهم بود      پشتيباني   دارم از حمايت و   
 . و شغل در صد سوظن  توسط گشتي ها و کميته ها را از بين ميبرد

کارگري، اين مسئله از  اعتراضات در شرايط فعاليت امروز در جامعه و در عرصه مبارزه و 
اهميت بسيار بااليي در تداوم و پيشبرد مبارزه نسل جديد، صد چندان کارايي خود را نشان داده 

دوره، بجز توحش رژيم       آن    يکي از عوامل ضربه پذيري فعالين و تشکلهاي مختلف در              . است
تازه بقدرت رسيده جمهوري اسالمي، بي ربطي برخي از سازمانها و فعالين چپ آن دوره، به کار                  
و زندگي اجتماعي مردم و مبارزات کارگري، همچنين فعاليت اين جريانات در قالب صرفا                        

 . تشکيالتي در خود و بدون يک افق سياسي منسجم و روشن بود
براي نمونه فعالين تشکيالتي و غير تشکيالتي در درون جنبش اجتماعي مردم و بر بستر                    

اين . جنبش کارگري و بدليل مبارزه اي زنده در جامعه، از امنيت اجتماعي بااليي برخوردارند                
در ميان فعالين کارگري در سراسر ايران و در کردستان، بخوبي قابل مشاهده               بيشتر  امر اکنون   

امروز ديگر رژيم اسالمي به سادگي قادر نيست که به بهانه هاي واهي و براحتي فعال                         . است
هر جا هم که چنين توحشي را از خود نشان ميدهد بالفاصله             . زنداني کند  و   کارگري را دستگير  

کارگري، خانواده هايشان، مردم و تشکلهاي           مختلف    با اعتراض عمومي در ميان بخشهاي         
در آزاد کردن فعالين کارگري شرکت واحد و لغو                 رژيم    عقب نشيني . کارگري مواجه ميشود   

   .است امر احکام فعالين کارگري در شهرهاي کردستان بخوبي گوياي اين
اينها در اين دوره از اعتراضات و مبارزات کارگري به يک سنت کارعلني تبديل شده است                    

خصلت نماي ذاتي مبارزه و حرکت اعتراض کارگري، در              . که سابقا از اين سنتها خبري نبود         
واقع مبارزه اي علني است که با اتکا به مکانيزمهاي موجود نظير تشکلهاي کارگري و در                          

 . ترين ظرف مبارزه اش است طبيعي جدال با دولت و کارفرمايان،
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توسط  کارگري   در تاريخ معاصر ايران و تا قبل از باز گرداندن کمونيسم مارکس به جنبش                
 منصور حکمت، سنتها و روشهاي واقعي جنبش کارگري عموما تحت تاثير سنتهاي مبارزاتي              

 و طبقات متعلق به گرايشات غير کارگري و غير کمونيستي قرار داشته است که نه تنها                 اقشار  
حضور مستقيم جنبش کارگري در عرصه اعتراض و مبارزه اجتماعي و طبقاتي را                         امکان   

 .مسدود ميکرد بلکه لطمات زيادي در به حاشيه راندن اين مبارزات را نيز موجب گرديده بود
عليرغم اينکه تجارب زيادي نداشتيم، اما نسبت به جريانات و سازمانهاي ديگر، در يک                    

کالسيک و   آثار   اوقاتي از وقت خود را  نيز براي مطالعه           . رابطه نسبتا اجتماعي کار ميکرديم    
متون ديگر مارکسيستي اختصاص ميداديم که معموال شبها بعد از مراجعت از کار صورت                    

لنين و کاپيتال مارکس را      آثار   در منزل  يک جاسازي درست کرده بودم که بسياري از           . ميگرفت
مطالعه آثار لنين، تاريخ انقالب اکتبر و همچنين کتب مختلف ديگر در                 . در آن گذاشته بودم    

پنج شنبه معموال طيب عباسي به شرکت سر ميزد و اگر  روزهاي .دستور کار مطالعاتي ما بود
ايرج فرجاد هم تصادفي در آنروز سرويسي به تهران ميداشت، چون روز بعد جمعه و تعطيل بود                    
آن شب سه نفري در منزل من جمع ميشديم و در مورد سازماندهي سرويس هاي بعدي نيازهاي                   
تدارکاتي و شيوه هاي درست و مطمئن انتقال آن به سنندج صحبت ميکرديم و بعضا حول                              

. مسايل سياسي روز به گفتگو ميپرداختيم و اگر وقتي باقي ميماند با مطالعه سرگرم ميشديم               
 در طول روز که سر کار ميرفتم براي رفع هر گونه سوظن احتمالي، در اطاقم را هيچگاه قفل                           

. در منزلي که مستاجر بودم عالوه بر من دو خانواده ديگر در آنجا زندگي ميکردند                       .زدمنمي
روزهاي تعطيل بچه هايشان را در درسهايشان کمک ميکردم که اين امر نيز منجر به ايجاد                          

 . رابطه اي گرم و صميمانه  بين ما شده بود
 

 مادرم

 

تشکيالت حزب بعد ازسالها تجليلي به اين شخصيت مبارز در تشکيالت مخفي سنندج                            
. در اين بخش با اشاره به گوشه هايي از فعاليت و تالشهايش از او ياد ميکنم                       . بدهکار است 

 سالها از درد استخوان دست و پا رنج                 .مادرم زني با تجربه، مهربان و دوست داشتني بود                
هم مادر بود هم پدر و با سختيهاي بسياري                فرزندش،    ۵بعد از مرگ پدرم، او براي           . ميبرد

دست و پنجه نرم کند و در اوايل  سختيهاي زندگي، با درآمد کم از طريق قالي بافي و کار                                 
 . را مراقبت و سرپرستي کند توانست فرزندانش کردنهاي بريده و ناچيز من،
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قبل از انقالب متوجه فعاليتهاي سياسي من شده          . او براي فرزندانش هم مادر بود هم پدر         
مادر بود حق داشت وکاريش نميشد      . من بود ت  ي وضعيت و موقع   هميشه نگران و دلواپس   . بود
نان آور خانه و اينکه تازگي ها من هم توانسته بودم بعد از               يگانه   عشق به فرزند، عشق به    . کرد

بانک مرکزي استخدام شوم، سالمتي من برايش خيلي اهميت                   کارمند     گرفتن ديپلم بعنوان    
کردم و هر روز بعد از تمام شدن وقت            خريداري   با وامي که از بانک گرفته بودم ماشيني        . داشت

 .  اداري به مسافر کشي ميپرداختم
نگراني هاي او بويژه اينکه ميدانست که به فعاليت سياسي مشغول هستم و بعنوان مادري                 

 و اينکه بتدريج داشت آرامشي پيدا ميکرد، از         که در کنار فرزندانش رنجهاي زيادي کشيده بود      
او همسويي خود را با فعاليتهايي       . نگران بود که مبادا بالئي بر سر من بيايد          اين بابت بسيار     

تازه انقالب عليه رژيم شاه شروع شده بود من و ديگر                    . پنهان نميکرد  ميدادم    که من انجام   
در آنموقع بود که مادرم نيز به صفوف ما پيوست و در                   .  داشتيم رفقايم فعاالنه در آن شرکت      

 . دوران تظاهراتها عليه رژيم شاه شرکت ميکرد
بعد از انقالب و سرنگوني رژيم شاه، اعتماد واطمينان بيشتري به آنچه که من در جريان                         

از آنجا که خود او نيز انسان رنج و سختيها بود، در        . ميدادم، پيدا کردانجام فعاليتهاي سياسي  
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تلخ زندگي خودش بعنوان يک زن که سرپرستي                  تجارب     گفتگوهايمان با همديگر و بنا به           
نابرابري ها را تشخيص دهد و بتدريج          توانست  فرزندانش را بتنهايي بر عهده داشت، بهتر مي           

خاصي بطور غير     عالقه    از آنجا که به من اطمينان کامل داشت با              . اين وضعيت را پذيرفت     
 . مستقيم در فعاليتها شرکت و همکاري داشت
به کردستان، فعاليتهايش وسيعتر شد         اسالمي    بعد از سرنگوني رژيم شاه و تهاجم رژيم             

بطوريکه در شروع کار در دوران بنکه هاي شهرسنندج همکاري فعاالنه اي را با بنکه انجام                           
به هنگام تصرف شهرها توسط رژيم اسالمي در مخفي کردن و جاسازي کردن کتابها و                  . ميداد

هنگامي که رژيم اسالمي . توانايي خاصي داشت که براي خود من آموزنده بود و اسلحه، ابتکار
موقتا به تصرف خود دربياورد، کتابهاي        را   توانست در حمله اول به کردستان بعضي از شهر ها          

به من و رفقاي       متعلق    کمري که  اسلحه    ۲اسلحه و     قبضه    ۳زيادي در منزل داشتم همراه با           
 .  براي پنهان کردنشان نمي دانستيم چکار کنيم. ديگرم بود

آنها را از بين ببريم اما مادرم مخالفت کرد و از من خواست  همه چند بار تصميم گرفتيم که
اين بود که در يک مکان امني آنها را درون              پيشنهادش   که به طرح و پيشنهاد او توجه کنيم و          

مجدد شهرها توسط نيروهاي مسلح     تصرف همين کار را انجام داديم و تا. ديوار جا سازي کنيم 
سازمانهاي سياسي و بازگشت آنان به داخل شهرها، کتابها و اسلحه ها محفوظ ماندند و                             

 .از آنها استفاده کنيم مجددا توانستيم
هنگامي که من در تهران بودم  او رسما بعنوان يکي از فعالين تشکيالت مخفي کومه له                     

مقاطعي بعنوان رابط بين     در  .در سنندج وظايفي را که توانايي انجام آنرا داشت بپيش ميبرد               
 سنندج  سنندج و تهران و به بهانه ديدار با من، نامه ها و پيامهاي مهم و متعدد تشکيالتي از                   

 . به تهران و بلعکس را که  با خود به همراه داشت به مقصد ميرساند
. يکبار که تازه به تهران رسيده بود با هم به منزل رفتيم و گفت نامه هاي زيادي آورده ام                           

گفتم مادر آنها را چگونه با اين همه کنترل در مسير راه توانستي با خود بياوري؟  حاال بگو                           
ببينم آنها را کجا پنهان کرده اي؟ گفت قبل از اينکه بهت تحويل دهم ببينم ميداني کجا پنهان                   
کرده ام؟ هرچه فکر کردم و هر احتمالي که بنظرم ميرسيد عنوان کردم اما پاسخهاي من همگي                 

کفشهايش را آوردم   . دست آخر گفت برو کفشهايم را از جا کفشي بردار بيار             الخره  اب. منفي بود 
چاقويي برايش آوردم و بسيار آرام و با حوصله قسمتهاي           . يک چاقو هم برايم بيار     حاال   بعد گفت 

که با دست خودش با اليه اي اضافي دوخته بود از هم   ديگري دوخته شده  کفشها را يکي پس از 
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جاسازي کرده   خود   جدا کرد و چيزي حدود بيست نامه را از البالي کفشها که خود و با ابتکار                    
داده  ياد   گفتم چطور اين کار را کردي کسي بهت. بي اختيار در آغوشش کشيدم. بود تحويلم داد 

نخير کسي به من ياد       . شماها فکر ميکنيد فقط خودتان بلد هستيد چکار کنيد             :  بود؟ گفت 
روغن محلي را که برايت آورده ام            کيلوئي    ۲بعد گفت آن حلب         . دادم انجام    نداده بود خودم   

بعد از الي روغن، نامه هاي پيچيده شده در نوار             داد   مقداري آنرا حرارت  .  آنرا هم آوردم  . بياور
 .بود مادرم اينها گوشه هاي کوچکي از ابتکارات . چسپ را خارج کرد

بارها رفقايي را از تهران به سنندج و بلعکس، بعنوان فرزند خود در مسير راه  همراهي                            
دوراني که در تشکيالت علني کومه له و در            .  شک  نيروهاي رژيم در امان باشند         ميکرد تا از  

. ميرفتم، تا اتمام کليه ماموريتها، با واحد شهر همکاري داشت       سنندج ماموريت واحد شهر به 
کار ارتباطات و ديگر فعاليتهاي تشکيالتي در        گرفته تا    از انتقال اسلحه از جايي به جاي ديگر       

پيش برد  . به انجام ميرساند    موفقيت    شهر سنندج و غيره را بخوبي و با آرامي و متانت و با                  
يکبار براي ديدن من به اردوگاه مرکزي        . بسياري از فعاليتها با کمک و مشورت او انجام ميشد          

 . دآمکومه له  
چند بار و زماني که به مناطق اطراف سنندج ميرفتم، خود را به آنجا ميرساند و به                                   

به سنندج، همان وظايف را در             بازگشت     هنگام آمدن و    . ديدارمن و ديگر رفقايم مي آمد           
کردن تالشهاي اين انسان زحمتکش و فدا کار، شايد بتنهايي       بازگو . سطوحي ديگر انجام ميداد

اسم زيبائي داشت    . جداگانه اي باشد که در اينجا مقدور نيست              کتابچه    نيازمند نشر آن در     
او بعد از    . تا آخرين لحظه حياتش يار و همدم افق ما بود                 . بود همدم    همدم براستي ". همدم"

ياد .  ت درگذش ۱۹۹۶استخوان، در دسامبر     روماتيسم   سالها دست و پنجه نرم کردن با بيماري        
 .و خاطره همدم صالحي گرامي باد

 
 سي خرداد سال شصت 

 
فضاي نسبتا  . جمهوري اسالمي ماموريت داشت تا انقالب ناتمام مردم را کامال سرکوب کند              

از سرنگوني رژيم شاه و براي تداوم انقالب  مهيا شده بود و تا آن لحظه رژيم قادر                      بعد   بازي که 
 . به شکستش نشده بود وجود داشت

در مقابل دانشگاه تهران ميز کتاب و فعاليتهاي تبليغي سازمانهاي سياسي چپ بي وقفه                  
بحث و جدل در ميان افراد و دوستداران سازمانهاي سياسي در مقابل دانشگاه تهران                 . داير بود 
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هواداران رژيم نيز با پهن کردن      . و خيابانهاي اطراف شور و حال خاصي به فضاي آندوره داده بود          
بساط خود عالوه بر تبليغات اسالمي، بصورتي هدفمند در تالش براي شناسايي فعالين چپ                    

اين حمالت  . بودند و در مواقعي با چماق و زنجير به غرفه هاي سازمانهاي چپ حمله ميکردند                
نيز از سوي فعالين چپ پاسخ داده ميشد و بعضا عناصر و افراد اجير شده حزب الهي را                                  

فضاي بازي که بعد از قيام حاصل شده بود از مقطع سرنگوني کامل رژيم                   . گوشمالي ميدادند 
 .  ادامه داشت٦٠ خرداد ٣٠ تا ٥٧ بهمن ٢٢شاه يعني از 

شصت  خرداد   ۳۰تعرض خونين رژيم بر عليه انقالب و نيروهاي ادامه دهنده انقالب،  در                   
 يعني حدود دو سال و چهار ماه و هشت روز، رژيم             ٦٠ خرداد   ٣٠ تا ٥٧ بهمن   ٢٢از  . شروع شد 

تازه بقدرت رسيده اسالمي براي بستن شمشير از رو و در جهت کوبيدن دستاوردهاي قيام به اين            
.  آماده کند  ٥٧مدت زمان بيش از دو ساله نياز داشت تا خود را براي سرکوب خونين انقالب                     

اين مدت زمان، تعدادي رقم و اعداد نيستند بلکه دوره هاي تاريخي سرنوشت سازي هستند که           
باالخره  افراد،   . جمهوري اسالمي توان و قدرت سرکوب مردم انقالبي و خواستهايشان را نداشت     

به فعاليت خود ادامه داده بودند            لحظه     سازمانها، جريانات و گروههاي مختلفي که تا آن               
 مورد تهاجم وحشيانه رژيمي قرار گرفتند که ميخواست وظيفه           ۶۰ خرداد   ۳۰بالفاصله در روز    

 . حکومت پهلوي را که قادر به سرکوب انقالب نشده بود به سرانجام برساند
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از قبل   سياسي که        شناسائي فعالين جريانات   . خانه گردي ها بصورت علني آغاز گرديد          
توسط باندهاي اسالمي، سپاه و کميته ها صورت گرفته بود با يورش به منازل مسکوني و                           

تحت تعقيب قراردادن      تلويزيوني،     بازداشتها، نمايشات  . دفاتر سازمانهاي سياسي آغاز شد        
  .فعالين سياسي  و در نهايت اعدامها به امري هر روزه تبديل شده بود

اطالع يافتم که چند نفر از رفقاي تشکيالت          . همچنان در محل کارم بودم     در آن هنگام من      
از جمله طيب عباسي و مسعود مدرسي که در ارتباط با هم                     .اند شده    کومه له هم دستگير     

در ابتداي اين بخش به ارتباط ما سه نفر اشاره کرده                 . بوديم نيز جزو دستگير شده گان بودند         
بودم و آنها در جريان تمام جزئيات مربوط به فعاليتهايي که در شرکت حمل و نقل  انجام                                  

به همين خاطر براي احتياط و اينکه احتماال ممکن است آنها را تحت                 . ميگرفت قرار داشتند  
اين را مد نظر داشتم که         . بازجويي و شکنجه قرار دهند ميبايست محل کار را ترک ميکردم                

از اين رو با در نظر گرفتن اين             . ممکن است نتوانند آنها را بشناسند و شايد آزادشان کنند                
 احتمال  و اينکه اگر خطري مرا در لو رفتن محل کار و خود من تهديد نکند، با گرفتن مرخصي

تا روشن شدن اوضاع براي مدتي تقاضاي مرخصي بکنم شايد بعد از آرام شدن اوضاع و آزاد                    و  
چنين فرصتي به اين خاطر بود که هم         . شدن طيب و مسعود  بتوانم  مجددا به سر کار باز گردم             

امنيت خودم را حفظ کرده باشم و مهمتر از آن  ادامه کاري تدارکاتي تشکيالت علني که در                         
شرکت به شبکه اي سازمانيافته تبديل شده بود محفوظ بماند و در صورت آرام شدن اوضاع                         

 .دوباره کارها از سر گرفته شود
تعدادي از رفقاي مرتبط با خودم دستگير شده بودند و اطالع داشتم که                   . تنها مانده بودم   

تصميم گرفتم بطور موقت و بدون اينکه کارفرماي شرکت از . چند نفر از رفقا هم مخفي شده اند
اي به   هفته   به مدير شرکت گفتم که ميخواهم دو سه       . واقعه بويي ببرد درخواست مرخصي کردم     

او نيز پذيرفت و در پاسخ به او که پرسيد کجا ميخواهي بروي؟ گفتم ميخواهم                    . مرخصي بروم 
طي مدت حضورم در تهران او نميدانست که من نميتوانم به            . سري به خانواده ام در سنندج بزنم       

سنندج برگردم و اين خود پوشش و توجيه خوبي در گم کردن رد پاي فعاليت سياسي من از نظر                      
بجز طيب و مسعود، رفيق ديگري از رهبري کومه له در تهران بنام سعيد يزديان                               . او بود  

کار ميکردم  شرکت حمل و نقل که من در آنجا          دستگير شده بود که او نيز در جريان فعاليتهاي           
 با کمک يکي از آشنايان نزديک و همراه با خانواده اش براي مدتي به مشهد و به                          .قرار داشت 

 .به اين ترتيب موقتا از تهران خارج شدم. منزل  يکي از بستگانش رفتم
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 مرخصي در مشهد 

 

همراه با آشناي نزديک، بليط سفر به مشهد را تهيه و براي اينکه من در امنيت کامل از اين                           
مسير که بشدت تحت کنترل و بازرسي بود عبور کنم، اين دوست همسر و مادر همسرش را نيز                   

بدون مشکل بليط تهيه کرده و سوار اتوبوس تهران مشهد                  . با مسافرت ما همراه کرده بود         
من و دوستم که در واقع در اين سفر به من را همراهي ميکرد در رديف اول صندلي يک و           .  شديم

اتوبوس . خانم او و مادرش در دو صندلي پشت سر ما قرار داشتند                 . دو اتوبوس جاي داشتيم    
حرکت کرد و هنوز ده دقيقه اي از ترمينال شرق تهران دور نشده بود که به ايست بازرسي                                   

براي يک لحظه يکه خوردم اما از اينکه سه نفر همراه داشتم مقداري خيالم راحت                . برخوردکرديم
دو نفر از افراد ايست بازرسي که تعداشان بين هشت تا        . بود که در پوشش خانوادگي قرار داشتم 

اتوبوس توقف کرد و دو نفر از افراد         . ده نفر بودند با اشاره دست دستور به توقف اتوبوس دادند            
 . آنان وارد اتوبوس شدند

يکي از افراد کنترل کننده از پله داخل اتوبوس             . سکوتي بر فضاي اتوبوس حاکم شده بود         
فقط با نگاه کردن به مسافران آنهم از ته اتوبوس يکي             . باال آمد و در محل کنار راننده ايستاد        

سپس خطاب به من . يکي همه را نگاه کرد تا اينکه نگاه آخرش روي صورت من خاتمه پيدا کرد
من هم در نهايت خونسردي شناسنامه ام را که در واقع              . گفت کارت شناسايي ات را بده ببينم       

بعد پرسيد شغلت چيست؟ در جواب گفتم در               . شناسنامه اصلي خودم بود بهش نشان دادم            
گفت چه   . واقع در دروازه غار متصدي تعيين کرايه کاالها هستم                ...... شرکت حمل و نقل         

من هم کارتي را که تمام         . مدرکي در اين خصوص داري که نشان دهد در آنجا کار ميکني؟                  
شماره تلفنهاي شرکت روي آن چاپي و رنگي نوشته شده بود به او نشان دادم وگفتم ميتوانيد                          

اسم و اسم فاميل مرا به صاحب شرکت بگوييد          . همين االن به يکي از اين شماره ها زنگ بزنيد          
اين را که گفتم ، شناسنامه و کارت تلفن    . و ايشان به شما خواهند گفت که من آنجا کار ميکنم 

را بهم پس داد و به راننده  اتوبوس گفت ميتوانيد حرکت کنيد و هر دو نفر از اتوبوس پياده                              
 . شدند

بعد از رفتن آنها و حرکت کردن اتوبوس نفس راحتي کشيدم و نگاهي به دوستم انداختم که                     
گفت اگر ميبردنت پايين چي؟ گفتم اگر چنين اتفاقي                 . مات و مبهوت به من نگاه ميکرد            

ولي نهايت رفتار عادي و طبيعي و نشان دادن خونسردي ظاهر به                . نيافتاد خوب کار تمام بود     
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مخصوصا اينکه من همه جوابهايم واقعي و با حالتي آرام و بدون                            . من خيلي کمک کرد       
باالخره خيالم راحت شد تا اينکه بعد از حرکت اتوبوس و گذشت چند دقيقه، از . دستپاچگي بود

آينه طرف راننده اتوبوس متوجه شدم که اتوموبيل جيپ آنها که در موقع بازرسي کنار جاده                        
توقف کرده بود پشت سر اتوبوس در حال حرکت است وبا عالمت دادن چراغ ميخواهد خود را به 

 . جلو اتوبوس برساند
اين صحنه را که ديدم شکي برايم باقي نمانده بود که ممکن است يکي از شماره ها را به                           
حافظه سپرده و به شرکت تلفن کرده باشد و همزمان محل کار هم لو رفته باشد در اين صورت                        

اين صحنه شايد کمتر از يک دقيقه ادامه داشت . مرا شناخته اند و ديگر کار از کار گذشته است
اتوموبيل جيپ آنها از اتوبوس سبقت گرفت و من            . تا اينکه اتوبوس به آنها امکان عبور داد          

اما در کمال ناباوري ديدم که اين       . فقط نگاه ميکردم ببينم آيا اتوبوس را متوقف ميکنند يا نه          
 .چراغ زدن و عالمت دادنها براي اين بوده اتوبوس امکان دهد که جيپ آنها بتواند سبقت بگيرد

اين بار نفس عميق تري       . بعد از اينکه از اتوبوس عبور کرد با سرعت تمام از ما دور شد                   
کشيدم و سرانجام با از سر گذراندن اين لحظات پر اضطراب  عاقبت بدون پيش آمدن مشکل و                    

 .مانع ديگري به مشهد رسيديم و سپس به منزل ميزبان که منتظر ما بودند رفتيم
هيچ خطري من را تهديد        . در مشهد و در منزلي که بودم همه چيز در امن و امان بود                        

هنوز کمتر از يک هفته سپري نشده بود که به اصطالح در اين مرخصي امنيتي بودم،                    . نميکرد
يک نمايش    در     .يک شب از طريق نمايشات تلويزيوني رژيم متوجه وخيم شدن اوضاع شدم                        

 تلويزيوني، فعالين سياسي جريانات مختلف آندوره از پيکار و کومه له و مجاهد گرفته تا بقيه                
در اين   . سياسي را جمعا در حدود سي الي چهل نفر را به تلويزيون آورده بودند                         سازمانهاي  

 . ي را در رديف اول ديدم مسعود مدرسبرنامه تلويزيوني بود که طيب عباسي و
به اينکه بعد از اين        .  با ديدن آن صحنه احساس بشدت ناراحت کننده اي بهم دست داد                   

بعد از ديدن اين برنامه ديگر خيال بازگشت به          . نمايش ممکن است آزادشان کنند فکر ميکردم       
محل کار از سرم پريد و ميدانستم که با دستگيري طيب و مسعود و حضورشان در تلويزيون                         

ممکن است بتوانم به شرکت برگردم چرا که فرضم بر اين بود که تحت فشارها و                              غير    برايم
به طيب و مسعود و کسان ديگري که از موقعيت کار تشکيالت در                 زندان   شکنجه هايي که در   

نگراني ديگرم اين بود که ممکن          .  لو خواهد رفت      همه چيز   شرکت حمل ونقل مطلع هستند،       
 . است هيچوقت اين عزيزترين رفقايم را نتوانم دوباره ببينم
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 . در صورت چنين احتمالي، خطر شکنجه و اعدام آنان را تهديد ميکرد
با توجه به همه اينها مشغله ديگرم اين بود که خود را به يکي  از شهرهاي ايران برسانم و                         

محل کار لو نرفته باشد، بتوانم مجددا به تهران برگردم وکارها را از سر                 اگر   در انتظار بمانم که   
شرکت حمل ونقل کاري پيدا کنم و دوباره به           همين   بگيرم و يا شايد بشود در محلي ديگر نظير         

که  چرا چنين اقدامي حتي بتنهايي برايم امکان پذير بود. سازماندهي اين عرصه از کار بپردازم
در آن شرايط    . عمدتا به روابط وسيع و اجتماعي که در آن دوران ايجاد کرده بودم متکي بودم                    

دستگيري ها، مدام به اين فکر ميکردم اين ضرباتي را که متحمل شده ايم بايد                       و   بهم ريخته 
  .بازسازي و ترميم کرد 

وضعيت نامناسبي بود و بدون پوشش شغلي و اجتماعي نميشد هيچ جا حضور  پيدا کرد                     
مدام در اين فکر     . خيلي ها را اينگونه دستگير کردند        . قرار ميگرفتي  بازجوئي    چرا که مورد   

رژيم وارد ميکند، بايد راهکار جديدي را براي ادامه فعاليت              که   بودم که عليرغم هر ضربه اي      
در فکر چاره جويي براي رفتن       . ممکن نيست  ديگر   ميدانستم که ماندن در تهران     . جستجو کرد 

ساده اي نبود و ميبايستي       کار   به يکي ديگر از شهر ها بودم مثال تبريز، اصفهان اما اين هم                
 .تصميم گيري در آن شرايط بسيار سخت بود. دوباره از صفر شروع ميکردم

با توجه به اينکه تشکيالت ضربه خورده بود تغيير مکان به شهر ديگر و بازسازي مجدد آن                
در هر حال   .  اما روحيه الزم براي  اين کار را داشتم         . کار ساده اي نبود و در واقع يک ريسک بود          

اين . راه برگشتن به کردستان و رفتن به ميان نيروهاي مسلح کومه له بود                        ترين    شايد ساده 
اين گزينه برايم جزو فرضيات بود اما نميخواستم از اين              .  داشتم آخرين برگي بود که در دست       
و بقيه رفقاي ديگري که هنوز         من    هر چند از نظر امنيتي براي       . امتياز داده شده استفاده کنم     

تمايلي به   شخصا   مخفي شده بودند، بهترين راه باز گشت به مناطق آزاد در کردستان بود، اما                
اين بازگشت نداشتم و اهميت کار در شهرها و در ميان مردم و کارگران همچنان يکي از مشغله   

بزرگترين و مهمترين کانال       من    يدر شرکت حمل و نقل و با سرپرست             آن مدت    در  .  بود هايم
 .  تدارکاتي براي تشکيالت علني در کردستان ايجاد شده بود

هر چه فکر ميکردم احساس ميکردم تمام راهها بسته شده است و راه گريزي بجز رفتن به                       
اما اين را از نظر دور نداشتم         . وجود ندارد  له   مناطق آزاد و فعاليت در تشکيالت علني کومه         

که به محض بازگشت به مناطق آزاد، خود را بالفاصله علني نکنم بلکه با مشورت با رفقايي                     
جهت  ايران     از رهبري آندوره کومه له بتوانم در تدارک بازگشت به يکي از شهرهاي ديگر                              
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تمام اين فکر و . در بخشهاي بعدي به اين قسمت باز خواهم گشت. سازماندهي مجدد اقدام کنم
خياالت را هنگامي که در مشهد بسر ميبردم و با مشاهده نمايشات تلويزيوني رژيم و                                   

 .دستگيري طيب و مسعود از ذهنم عبور ميکرد
بعد از حدود ده روز ماندگار شدن در مشهد به همراه دوستم و خانواده اش به منزل او در                            

در موقع بازگشت به تهران با خبر شدم که تعدادي از رفقا که در تشکيالت                         . تهران برگشتيم 
تهران بودند و آنها را ميشناختم مخفي شده اند و تالش ميکنند که براي رفتن به کردستان با                       

با امکاناتي که در اختيار داشتم و از طريق تماس با راننده هاي شرکت                         . من تماس بگيرند   
 . فرصت براي انتقال اين رفقا را فراهم کردم

شده را به     مخفي    با همفکري و مشورت با ايرج توانستيم در مدت حدودا يک ماه، رفقاي                  
 يکي از رفقاي زن توسط مادرم اعزام شد و او را سالم به                    . مناطق آزاد کردستان انتقال دهيم      

پيدا بود که محل کار      . جويا شده بودم که منزل شخصي خودم تحت نظر نيست           . رسانيدمنطقه  
در يک فرصت مناسب شبانه وسايل منزل را با وانت به محل کار انتقال دادم                . نيز لو نرفته است   

به کارفرما و صاحب خانه اطالع دادم . اثاثيه به سنندج منتقل شد. اما خودم به محل کار نرفتم
همه اين داستانها براي آنها     . که در سنندج فرش فروشي داير کرده ام و ميخواهم به آنجا برگردم              

 . طبيعي و واقعي بنظر ميرسيد و کسي کوچکترين شکي به وضعيت پيش آمده نميکرد
خالصه رفقايي که با من تماس ميگرفتند، آنان را طي سرويسهاي جداگانه توسط چند نفر                  

چند تن از    . از راننده هاي کاميون شرکت که افراد قابل اعتمادي بودند به سنندج روانه کردم                     
راننده ها نيز با استفاده از کاميون خود که از هر وسيله نقليه ديگري مطمئن تر بود،  يکي پس                 

من هم بعنوان آخرين نفر به سنندج برگشتم و بعد از            . منطقه رسانيدند  به   از ديگري اين رفقا را    
شهر سنندج، يک روز صبح زود با کاميون به روستاي ماموخ که  بين  در يک هفته اقامت مخفي

چنانکه پيشتر   و    از طرفي فرهاد فرجاد که همسر خواهرم بود          . جاده سنندج ديواندره بود رفتم      
اشاره کردم از رفقاي دوران جواني و دوران شروع فعاليتهاي سياسي ام بود،  همان روز در سنندج 

دستگيري فرهاد روشن ساخت که برادرش ايرج         . شد دستگير   و در محل کارش سر کالس درس        
 .هم امکان ماندن و يا سرويس حمل و نقل به سنندج را ندارد

او نيزبه خاطر وضعيتي که پيش آمده بود ازنظر امنيتي به خطر افتاد و کارش را از تهران به 
 ، به تشکيالت    ٦٢شهرهاي جنوب انتقال داده بود و بعد از اعدام شدن فرهاد در تير ماه  سال                     

 .علني کومه له پيوست
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 يک جمعبندي کوتاه

 

 در آن دوراني که هنوز رژيم قادر به سرکوب خشن انقالب نشده بود،                   و    ۶۰ خرداد    ۳۰قبل از    
اتفاقات و فعاليتهاي آن مقطع گسترده تر از آن بود که  در اين مجموعه بدان اشاره                     رويدادها،  

ابعاد کار و فعاليت سياسي آندوره بحدي وسيع و متنوع بود که بازگو کردن همه آنها در                     . شده  
کنار آنچه که شمه اي از آن را بازگو کردم، ميتوان به نشستها و جلسات         در . اينجا ميسر نيست 

انقالب اکتبر، مجموعه آثار کالسيک               تاريخ       مطالعه. متعدد در منزل من اشاره کرد                 
گذاري بر آدم ها     تاثير   مارکسيستي،  ارتباط با مردم کوچه و بازار ، همسايه ها، کار تبليغي و              

در روابط پيراموني و در واقع ايجاد شبکه اي از روابط اجتماعي در ميان مردم، همراه با کار و                
زندگي شخصي و فعاليتهاي سياسي، از آنچنان لذت و شوري برخوردار بود که هيچ گاه از                              

 .نخواهد شد زدوده حافظه ام
براي من و براي انسانهاي بيشمار ديگري  بر روي اين کره خاکي که براي تحقق جامعه اي                       

 قرار دادن اين دنياي وارونه بر روي قاعده اصلي آن است که                  انساني تالش و مبارزه مي کنند،      
همين واقعيت ها در دنياي نابرابر . اين تالش را براي ممکن و ميسر ساختن آن ضروري ميسازد

براي . که هر لحظه  صحنه هايي از آن بطور روزمره از مقابل چشمان ما عبور ميکنند                  هستند  
عرصه فعاليت سياسي و مبارزاتي ميشوند، اين پايداري          وارد   کسانيکه صرفا از دريچه کتابها    

و ايستادگي در مقابل وضع موجود ابدا کافي نيست و چه بسا ضعيف و کوتاه مدت خواهد                          
دخيل در نقد و نفي اين نابرابري را براي من از معنايي واقعي برخوردار                            انگيزه     آنچه. بود

ديگر را در زير منگنه آن حس          انسانهاي   ساخت، شرايط و موقعيت واقعي اي  بود که خود و              
اما اين واقعيت هاي تلخ و وارونه زندگي و قرار دادن آن بر قاعده اصلي اش توسط                         . ميکردم

آگاهانه، افق دار و با استراتژي روشن مارکسيستي قابل            حرکت   انسانهاي دخيل در آن، تنها با      
بنيادي آن دست بکار     تغيير   اين سرآغاز حرکت و شروع کاري است که ميتوان براي          . تحقق است 

 .عملي کردنش شد
تاريخ دوران گذشته و درگير بودن در يک فعاليت گسترده و متنوع  آنهم در رويا رويي با يک                
رژيم فوق ارتجاعي و جنايتکار، اين را نشان مي دهد و نشان داد که آن مبارزه مخفي و                                   

تحميل کرد، نميتوانست پاسخ هيچگونه           سياسي     زيرزميني که خود اين رژيم به جريانات              
پيشروي در مبارزه سياسي آن دوران باشد و هر دم ميبايست راهکار هاي متناسب با اوضاع                       
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علنيت بر بستر يک مبارزه اجتماعي واقعي بويژه در جنبش کارگري،           . خفقان آور را جستجوکرد   
در دوره اي که حکومت اسالمي سرمايه ميخواست         . باشد زيادي   ميتواند ضامن پيشروي هاي   

کند، به هر اندازه که اين مبارزه از يک علنيت  تثبيت با کشتار وسيع انقالبيون، حاکميت خود را
بخصوص امروز بيشتر از هر دوره  .  نداشتاجتماعي و توده اي برخوردار بود، ياراي سرکوب آنرا

اعتراضي  حرکتهاي   ديگري شاهد اين هستيم که مبارزه و اعتراض علني فعاليني که در راس                
در  هائي   اجتماعي مردم و کارگران قرار دارند، توسط همان جنبش حفاظت ميشوند که به نمونه    

 .اين دوره در مقايسه با دوران تثبيت قدرت رژيم اسالمي اشاره کردم
آنجايي که حکومتهاي ديکتاتور و فاشيست خود را به جامعه و مردم تحميل ميکنند و                       

خشن را عليه انقالب، عليه احزاب سياسي، فعالين و رهبران کارگري             عريان و    سياست سرکوب 
و کل جامعه بکار ميگيرند، نه تنها براي خنثي کردن آن بلکه براي دگرگوني وضع موجود و                         
کنار گذاشتن آن، جامعه  نيازمند حزبي با افق و سياستهاي روشن، سبک کار منطبق با آن                             
شرايط و تنيدن رهبران جنبش کارگري و کل جامعه بدور اين حزب است که  قادر خواهد بود                          
جبهه انقالب را هدايت و با به زير کشيدن حاکميت کنوني، جامعه اي انساني و سوسياليستي                    

 .در آن دوره چنين حزبي در دسترس نبود اما امروز وجود دارد. را بنا نهد
اگر چه در دوران بقدرت رسيدن رژيم اسالمي، جنبش چپ و کارگري از بي افقي هاي زيادي                   

احزاب و گرايشات اپوزيسيون         هاي     رنج ميبرد و عموما جنبش چپ و کارگري چرخ دنده                    
دوران از   همان    بورژوايي بودند، اما با اين اوصاف، جوانه هاي اين افق از جوانب مختلف در                    
آشنائي با  . د بو طرف منصور حکمت شروع به دميدن کرد و براي ما فعالين آندوره اميد و افق                 

 دادند،  رفقاي اتحاد مبارزان کمونيست که بعدها با کومه له حزب کمونيست ايران را تشکيل                  
 .يکي ديگر از جوانب تاريخ برجسته آن دوران است

با  نزديک    براي من بعنوان يک  فعال سياسي در تشکيالت کومه له آندوره در تهران که از                       
مباحث و نقطه نظرات اين جريان آشنا شدم، احساس ميکردم که افق روشني در مقابل جنبش                     

منصورحکمت بعنوان شخصيت بارز اين جريان برجستگي . کمونيستي و کارگري ترسيم ميشود
زندگي پربارش به گونه اي که در تاريخ ثبت خواهد شد، به                      لحظات    تالش خود را تا آخرين       

. آن دوره براي من اميدوار کننده بود           در    شروع اين افق   . جنبش کمونيسم کارگري عرضه کرد      
جريان که منصور حکمت آنرا نمايندگي ميکرد، تاثير              اين    اتوريته سياسي، نظري و تئوريک       

اين تاثيرات بعدها توانست   . داشت تهران قابل مالحظه اي بر روي تک تک ما فعالين سياسي در 
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برد يک رنج مي ضعفهاي تئورسرنوشت يک سازمان وسيع و توده اي مثل کومه له را که بشدت از
دگرگون سازد و ادامه فعاليت آن را با روشن بيني و نگرش مارکسيسم انقالبي و در تمايز با                          
احزاب و سازمانهاي بنام چپ و کمونيست در تاريخ ايران رقم بزند و آنرا از يک سازمان بي افق                      

جدي و دخالتگر بکشاند و در جامعه کردستان         کمونيست   محدود و محلي، به صفوف يک حزب      
 .سازد دخيل و مسائل و معضالت اجتماعي و جنبش کارگري آن دوره

روزي که در مناطق اطراف شهر سنندج بقصد فعاليت در تهران از رفقايم جدا شدم، دو نفر                     
از آنان رفته بودند تا در يکي از روستاها براي بقيه نان و خوراکي بياورند اما بعد از ساعتها                          

 . انتظار دست خالي برگشتند
در فعاليتهاي تهران وقتي که آن روز را بياد مياوردم و آنرا با کاري که در شرکت حمل و نقل   
انجام ميگرفت مقايسه ميکردم به تصميمي که براي انجام فعاليت سياسي تشکيالتي در تهران 

احساس خوبي داشتم چرا که بسهم خود قادر شده بودم با همکاري               .  گرفته بودم بخود ميباليدم   
چند نفر از رفقا در تهران و با ارسال سازمانيافته کمکهاي وسيع تدارکاتي به مناطق آزاد                               
کردستان، بخش زيادي از مايحتاج و نيازهاي تشکيالت علني در جنوب کردستان را                                     

 .*سازماندهي کنم
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 بخش سوم
 در تشکيالت علني سازمان کردستان حزب کمونيست ايران کومه لهفعاليت 

 
که در کنار جاده سنندج ديواندره        " ماموخ"از روستاي    .  حوالي ظهر بود    ٦١اواسط پاييز سال     

که تا رسيدن به آنجا حدودا دوساعتي       " باينچوب"واقع شده است بتنهايي و پياده بطرف روستاي  
که بسختي کسي ميتوانست ي کاله مخصوصي بسر داشتم با عينک. طول ميکشيد حرکت کردم 

اين کار را از آن رو انجام داده بودم که بعد از ديدار با مسئولي از بخش علني                           . مرا بشناسد 
کومه له و در مشورت  با او، همچنان خيال بازگشت به تهران يا يکي ديگر از شهرهاي بزرگ                         

هنوز نميتوانستم  . براي تجديد سازمان و دوباره ساختن تشکيالت شهرها را در سر ميپروراندم             
اما اعتماد بنفس    . بپذيرم که مراکز شهري و کارگري را بدليل ضربات رژيم تخليه کرده ايم                      

طي دو سالي که در تهران بودم توانسته بودم         . زيادي براي سازماندهي مجدد در تهران را داشتم       
روابط توده اي و اجتماعي گسترده اي فراهم کنم که حتي اگر ماندگار ميشدم بدون اينکه مورد            
سوظن قرار بگيرم يا دستگير شوم، ميتوانستم بر بستر آن روابط به تنهايي سر و ساماني به                          

 " باينچوب"روستاي 
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 . سازماندهي بدهم  و به ساختن مجدد تشکيالت بپردازم
اين روستا نزديکترين روستا   . رسيدم" باينچوب"بعد از طي مسافت دوساعته اي به روستاي  

در آنجا و در روستاهاي مجاور آن قرار         " پيشمرگ"به سنندج بود که مقر نيروي مسلح کومه له           
 .داشت

 " . پيشمرگ"توضيح کوتاهي در مورد واژه 
در فرهنگ و ادبيات احزاب و نيروهاي ناسيوناليست کرد، در اتحاديه ميهني و حزب                         (

اين اسم همانطور   . گفته ميشود " پيشمرگ"دمکرات کردستان ايران و عراق، به نيروهاي مسلح          
که از معنايش پيداست يعني کسيکه پيش از ديگران ميميرد يا مردن را براي خود در دستور                      

کسيکه خود را در راه      . معني مترادف فارسي اين واژه همان چريک فدايي است          . قرار داده است  
 . آرمان يا هدف معيني فدا ميکند

در اين سنت و تحت تاثير جريانات مذهبي به پيشمرگ و فدايي که در نبرد با نيروهاي                            
اطالق ميشد که اکنون هم در ميان برخي از اين جريانات             ” شهيد”حکومت کشته ميشدند نيز      

واژه فدا شدن يا فدايي، پيش از ديگران مردن يا همان پيشمرگ و به مقام شهيد رسيدن مرسوم                     
در سازمان کومه له هم با پيروي و کپي برداري از            . است که به سنتي جا افتاده تبديل شده است         

در سنت اين     .  ميگفتند" پيشمرگ" ميراث فرهنگي ناسيوناليسم کرد به اين نيروي مسلح                  
احزاب ورود افراد به سازمان جزو افتخارات محسوب ميشود اما خروج از آن با تحقير همراه                      

اين . با تشکيل حزب کمونيست ايران بعضا ادبيات و اصطالحات تازه تري جا باز کرد                     . است
توضيحات از آن رو الزم بود داده شود که من در بازگو کردن آن تاريخ از اين  واژه  استفاده                                 

 . )را بکار گرفته ام“ نيروي مسلح”نکرده ام و اصطالح 
از آنجا که نگهبانها و ديگر افراد مسلح ميدانستند که در اثر ضربات رژيم به تشکيالت                      
شهرها، مدام فعالين شهرها بويژه از سنندج به اين روستا مراجعه ميکنند چند نفر بگرمي به                    

با نگاه به    . استقبالم آمدند و مرا به منزلي که ويژه افراد تشکيالت شهرها بود هدايت کردند                    
اطاقي که در آن مستقر بودم متوجه شدم که قبل از من فعالين ديگري از تشکيالت شهر آنجا                      

 . بوده اند
مسئولين مربوطه در گفتگو با افرادي که از شهر به آنجا مراجعه ميکردند، با توجه به                          
وضعيت شان کساني از آنها را که در معرض خطر امنيتي نبودند، با دادن رهنمودهاي الزم                          
مجددا به شهر سنندج باز ميگرداندند و کسانيکه کامال لو رفته بودند و يا خطر تعقيب و                              



 77 مختصري از فعاليت سياسي در کردستان

دستگيريشان محتمل بنظر ميرسيد ميماندند سپس براي آموزش دوره نظامي معرفي و به                        
 . تناسب توانائي هايشان در واحدهاي رزمي يا ارگانهاي ديگر سازماندهي ميشدند

در آنجا کسيکه مجاز بود هويت تشکيالتي من . تا تاريک شدن هوا در همان اطاق بسر بردم
بعد از مقداري گپ زدن و شوخي کردن         . بود) تکش  ( را بداند عزيز جانباخته مصطفي بيکس        

يکي از مسئولين کومه له بنام عمر ايلخانيزاده در اين روستا است که خود او در                    : به من گفت  
بهش اطالع داده ام که تو امروز        . جريان اوضاع تشکيالت تهران و ضربات وارده به آن قرار دارد           

 .شب همديگر را مالقات خواهيد کرد. به اينجاآمده اي
بعد از خوردن شام به همراه      . ايلخانيزاده را نميشناختم اولين بار بود که اسم او را ميشنيدم           

تقريبا حدود ده الي دوازده نفر از اعضا و کادرهاي          . مصطفي به منزلي که او در آنجا بود رفتيم        
دو سه نفر از آنها من را شناختند اما . قديمي تر کومه له که همگي را ميشناختم در آنجا بودند

کاله و عينک من که محض احتياط بود و براي بازگشت احتمالي               . آگاهانه بروي خود نياوردند    
 . به تهران صورت داده بودم، شناخت من را توسط اکثر حاضرين در اطاق سخت کرده بود
پشت به .  بعد از احوالپرسي با همه افراد حاضر در اتاق، عمر من را به گوشه اي دعوت کرد

شايد در حدود يکساعت تمامي         . بقيه افراد حاضر در اطاق، صحبتهايمان را شروع کرديم                 
رويدادها و اينکه چه بر سر تشکيالت تهران آمده است و همچنين انتقال رفقاي باقيمانده که                        

در پايان هم گفتم که من اين امکان        . تعدادي از آنها در همين روستا بودند را برايش بازگو کردم    
و آمادگي را دارم که تشکيالت را از نو باز سازي کنم چرا که امکانات و روابط توده اي و                                  

 . اجتماعي زيادي دارم که تشکيالت و افراد دستگير شده از آن اطالع ندارند
او بعد از طرح سواالت متعدد و دريافت پاسخهاي من تنها اين جمله را بعنوان نتيجه گيري 

 ". اين کاله و عينک را بردار دور دور پيشمرگايتي است و بايد پيشمرگ شوي: " بکار برد و گفت
. توضيحات من هم بي اثر بود         . همانموقع احساس خوبي نسبت به چنين نگرشي نداشتم            

براي او مسئله تشکيالت شهرها با ضربه اي که از سوي رژيم به آن وارد شده بود، تمام شده تلقي 
ميشد و اين آن چيزي بود که من را نگران کرد که چرا تا اين حد بازسازي تشکيالت در محل                          
کار و زيست، امر تشکيالت سازي و اين همه امکانات که عرصه هاي اصلي مبارزه عليه                             

 . حکومت تازه بقدرت رسيده است مورد القيدي و بي مهري قرار ميگيرد؟
علت اصلي آن به نگرش رهبري کومه له در تشکيالت علني آندوران بر ميگشت که تحت                     
تاثير سنت احزاب ناسيوناليست کرد، همه چيز را در لوله تفنگ و مبارزه مسلحانه ميديد و                       
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هنوز قادر نشده بود اهميت و جايگاه سازمان و تشکيالت در داخل شهرها، در ميان توده مردم            
 . و مراکز کارگري را بخوبي دريابد

از اينکه دنيايي امکانات همانطور بحال خود رها ميشد نگرانم کرده بود و عميقا تاسف                     
خالصه صحبتها تمام شد و من هم کاله و عينک و غيره را که پوششي براي عدم                           . ميخوردم

شناخت بود برداشتم و بقيه افرادي که در اطاق حضور داشتند بالفاصله من را شناختند و با هم           
 .شروع به روبوسي کرديم

گويا چهار سال زمان الزم بود که رهبري تشکيالت کومه له به اين نتيجه برسد که                                      
ماموريت سازماندهي مجدد تشکيالت در داخل شهرها را در دستور کار خود قرار دهد و                           

در اين قسمت گريزي کوتاه ميزنم به چهار سال جلوتر و            . ماموريت اجراي آنرا به من محول کند      
 .موضوعيت پيدا کردن تشکيالت شهرها براي رهبري کومه له

 مدرسه حزبي اکتبر به پايان رسيده بود و من ميبايست به منطقه فعاليت      ٦٤در تابستان (  
اين نتيجه  الت کومه له به      ي وقت تشک  ي در همين مقطع زماني بود که رهبر          .خود برميگشتم 

رسيده بود که به سازماندهي در داخل شهرها بپردازد و براي شروع اين کار ماموريتي تقريبا                       
طي . دائمي جهت سازماندهي مجدد تشکيالت در داخل شهر را براي من در نظر گرفته بودند                  

با من برگزار کردند،     ) تکش  ( جلسه اي که سه نفر از مسئولين تشکيالت وقت شهرها بنام                  
. سياست رهبري کومه له در اين دوره اين است که تشکيالت مخفي شهرها را احيا کند”: گفتند

بدين منظور در نظر گرفته ايم که تو براي اين ماموريت و سازماندهي مجدد تشکيالت                                 
 . بصورت مخفي به شهر اعزام شوي

. بعد از شنيدن صحبتهاي هر يک از آنها نوبت به اظهار نظر من در خصوص اين طرح رسيد                  
در پاسخ گفتم بعد از گذشت چهار سال فعاليت در بخش علني تشکيالت و سخنراني در دهها                      
روستا در ميان مردم و اينکه نهادها و مسئولين پايگاههاي رژيم در منطقه قاعدتا اين دست                    
از مسئولين تشکيالت علني کومه له را با اسم و رسم ميشناسند، از اين رو اين سبک و اين                          
شيوه کار و اتخاذ اين سياست از پايه غلط است که رهبري کومه له ميخواهد براي سازماندهي                
تشکيالت مخفي شهر از عنصري علني کار استفاده کند که فعاليت هاي نظامي و هويت                            

 بر اثر   ٦١براي آنها توضيح دادم زمانيکه در سال         . سازماني او براي همگان شناخته شده است       
ضربه به تشکيالت شهرها از تهران به مناطق آزاد برگشتم، از آنجا که هنوز وارد عرصه فعاليت 
علني نشده بودم و براي کسي شناخته نشده بودم، چنين طرحي را شخصا به يکي از اعضاي                          



 79 مختصري از فعاليت سياسي در کردستان

رهبري کومه له که خود او امروز و بعد از چهار سال تازه اين را دريافته است  پيشنهاد کرده                            
اگر قرار بود سازماندهي تشکيالت شهر در دستور قرار گيرد و اين ماموريت به من                           . بودم

ولي متاسفانه رهبري کومه له در       .  بود نه اکنون   ٦١سپرده ميشد، زمان مناسب براط آن، سال         
،  اهميت چنداني براي فعاليت و امر                “دور دور پيشمرگايتي است      ”: آنموقع که ميپنداشت    

بعنوان يک وظيفه حزبي حاضرم به        : در ادامه گفتم که    . سازماندهي در داخل شهرها قايل نبود       
اين ماموريت بي سرانجام بروم اما اين سبک از کار با اعزام کسي که براي شکار و دستگيري به      

طرح و پيشنهاد من اين بود که بايد در داخل            . سيبل شبيه است، از نظر من از پايه غلط است           
شهرها با اتکا به فعاليني که هويت اجتماعي، واقعي و طبيعي دارند، امر تشکيالت سازي                       

استفاده از کادرهاي بخش تشکيالت علني همانند آن مقطعي که هنوز خود من       . صورت بگيرد 
اين طرح پايش روي زمين نبود و عملي ساختن آن ميتوانست لطمات غير                    . علني نشده بودم   

قابل جبراني نه تنها به مجري آن، بلکه سبب وارد آمدن ضربات کاري به افراد و فعالين در                             
باالخره اين رفقا بعد از ارائه نتايج صحبتهاي من به رهبري وقت                    . داخل را نيز موجب شود       

 . )کومه له، متقاعد شدند که اين طرح شان از پايه غلط بوده است و آنرا از دستور خارج کردند
 

 تشکيالت روستايي

 

بعد از حضور در تشکيالت علني، مدت کوتاهي در روستاي پاينچوب ماندگار شدم و منتظر                   
در زمان شاه بعلت     . سازماندهي شدن در يکي از عرصه هاي فعاليت در تشکيالت علني بودم              

قبل از حضور در صفوف       . سرپرستي و مسئوليت خانواده از رفتن به سربازي معاف شده بودم               
تجربه فعاليت نظامي من بر ميگشت . نيروي مسلح کومه له تجربه کافي در کار نظامي نداشتم

 که کنترل و امنيت محالت شهر توسط جوانان در بنکه ها و                         ٥٧به ماههاي قبل از قيام           
در آن مقطع جسته گريخته نحوه کاربرد و استفاده از سالح را     . شوراهاي محالت انجام ميگرفت 

 روزه سنندج ٢٤در بنکه ها ياد گرفته بودم و در جريان حمله اول رژيم به کردستان، بعد از جنگ 
وخروج از شهر، همراه با تعدادي ديگر از دوستان و رفقا به مناطق آزاد در اطراف مريوان اعزام                    

اما بعد از . شديم و در آنجا بمدت يک ماه آموزش نظامي برنامه ريزي شده اي را فرا گرفته بودم
گذشت دو سال که در بخش تشکيالت تهران بودم و مجددا به منطقه باز گشته بودم عالقمند                       

 .بودم که به مرکز آموزش نظامي بروم و اين دوره را مجددا از سر بگذرانم
به همراه تعدادي ديگر از رفقايي که از تشکيالت سنندج آمده بودند و تقريبا همديگر را                        



 تاريخ يکدوره 80

" هانه گالن "ميشناختيم راهي دوره آموزش نظامي در يکي از روستاهاي دور دست تر بنام                         
 بود و به همراه حدود سي نفر دختر و پسر که اکثرا از      ٦١تقريبا ديگر اوايل زمستان سال .  شديم

تشکيالت شهر سنندج آمده بودند و چند نفر ديگر از جوانان روستاهاي اطراف، دوره آموزش                     
بعد از اتمام اين دوره ميبايست در واحدهاي         . نظامي را در مدت تقريبا يک ماه بپايان رسانديم         

مسئولين آندوره تشکيالت روستايي در       . نظامي يا ارگانهاي تشکيالتي سازماندهي ميشديم        
براي خودم چندان اهميت نداشت      . منظقه جنوب از من خواستند که در اين عرصه فعاليت کنم             

همينقدر برايم مهم بود حال که در بخش علني         . که در چه عرصه اي و در کجا سازمان داده شوم         
بعد از جلسه   . فعاليت ميکنم بايد بنا به توانائي هايم انجام گوشه اي از کار را بر عهده بگيرم                   

اي که مسئولين تشکيالت روستايي آندوره با من و دو نفر ديگر از رفقا داشتند، گفتند که ما                      
که بخشي از مناطق آزاد در       “ بر پله سارال  ”و  “ سارال”سه نفر را در تشکيالت روستايي بخش          

 . شمال شهر سنندج بود سازمان داده اند و من را بعنوان مسئول اين بخش معرفي کردند
علت سازماندهي من در اين عرصه        . بدين ترتيپ در تشکيالت روستايي سازماندهي شدم        

بخاطر تجارب و فعاليت هايم در بخش مخفي تشکيالت تهران که ابعادي اجتماعي و توده اي                   
 .عرصه کار در تشکيالت روستايي هم از اين جنس اما در ميان مردم روستاها بود. داشت بود

محل و يا مقر اين کميته سه نفره در همان روستايي بود که مرکز آموزش سياسي نظامي در 
ما نيز با تهيه اطاقي در همين روستا بعنوان محل استقرار اعضاي اين کميته                  . آن قرار داشت  

اين اطاق محل برگزاري جلسات، برنامه ريزي براي            . سه نفره، فعاليتهاي خود را شروع کرديم         
 . ماموريتها و استراحت اين جمع سه نفره بود

اين روستا مرکز آموزش سياسي     . امکانات غذايي و محل استراحت از هر نظر محدود بود          
به تناوب واحدهاي نظامي کومه له به هنگام          . و نظامي حدود سي الي چهل نفر زن و مرد بود             

اگر شبي براي استراحت    . ماموريت از منطقه اي به منطقه ديگر گذرشان به اين روستا ميافتاد            
عالوه بر خانه هايي که در اختيار افراد بود، در           . ماندگار ميشدند محدوديتها چند برابر ميشد     

 . مسجد روستا هم هر شب تعدادي از  افراد نيروي مسلح کومه له  به استراحت مي پرداختند
وظايف در تشکيالت روستايي عبارت بود از تبليغ، ترويج و سازماندهي در ميان مردم و                   
مشخصا فعاليت سازمانيافته در ميان زحمتکشان و جوانان فعال در روستاها، سخنراني براي                 
مردم، کار ترويجي با فعالين جوان در روستاها که از دوستداران کومه له بودند، سازماندهي                      
آنان در عرصه هايي که توان و آمادگي انجام آنرا داشتند، کسب خبر و گزارش توسط مردم از                       
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تحرکات نيروهاي رژيم، حل و فصل مشکالت و اختالفات مردم بر سر مسايل اجتماعي و                           
زندگي روزمره شان، دفاع از کارگران روستا در مقابل مالکان، تشکيل شوراهاي روستا با                           
شرکت مردم و انتخاب نمايندگاني توسط خودشان براي اداره امور و حل مشکالت روستا،                          
مخفي کردن و جاسازي نمودن اسلحه و دارو براي مواقع ضروري و در نهايت اعمال اراده نوعي                    
از حاکميت توسط خود مردم و تامين نيازمنديهاي تدارکاتي عرصه هاي متنوع ، کار اين                          

فعاليتي جذاب، اجتماعي و توده اي بود که قبال تجربه آنرا در فعاليتهاي                  . کميته بخشها بود  
اجتماعي در سنندج در بنکه هاي محالت و کار در ميان کارگران در تهران را از سر گذرانده                          

تنها تفاوت در اين بود که شرايط و موقعيت يک نيروي مسلح، شرايط جنگي و رو در رو                    . بودم
شدن با نيروهاي سرکوب حکومت و اين بار در محيط روستاها که مختصات خاص خود را                          

 . داشت بود
. نيروهاي مسلح کومه له در ميان مردم روستاها از محبوبيت خاصي برخوردار بودند                         

در . نزديکي و صميميت متقابل سبب شده بود که نوعي از همکاري  بين ما و مردم برقرار شود     
بسياري از موارد اهالي زحمتکش روستاها که اميد خود را به حضور ما بسته بودند، حاضر                       

 . بودند با جان و دل وظايف محوله را بخوبي انجام دهند
بخش عمده نيازمنديهاي تدارکاتي کومه له توسط مردم و فعالين روستاها از شهر خريداري 

براي مثال افراد زيادي بودند که بصورت سازمانيافته به شهر مسافرت مي کردند و                    . مي شد 
ليستي از نيازهاي کومه له را که توسط مسئولين تدارکات همراه با هزينه وسايل به آنان داده                     

در مواردي نيز اين افراد در محل بازرسيهاي نيروهاي . مي شد که آنرا را در شهر خريداري کنند
رژيم مورد کنترل قرار ميگرفتند و وسايل خريداري شده توسط مامورين مورد کنترل و بازرسي        

به اذيت و آزار ميپرداختند اما نميتوانستند مانع جدي در مقابل مردم ايجاد                  . قرار ميگرفت 
ماموران مراکز بازرسي ميدانستند که اين وسايل نهايتا بدست ما ميرسد اما از اين هم                . کنند

نگران بودند که در صورت مصادره و يا جلوگيري از آن ممکن بود با عمليات  نظامي از سوي                      
بعضا هم در مواردي اتفاق ميافتاد که مانع از رسيدن وسايل بدست ما               . کومه له مواجه شوند   

آنچه که در اين رابطه بسيار مهم بود اين بود که روستائيان با ابتکارات و خالقيتهاي                 . ميشدند
براي اين کار مناطق    . زيرکانه خود کاري ميکردند که اين وسايل صحيح و سالم به مقصد برسد             

را دور ميزدند و از مسيرهايي که خود با آن آشنايي داشتند و دور از چشم مراکز کنترل و                                  
 . بازرسي بود عبور ميکردند
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تشکيالت ناحيه سنندج براي تهيه نيازهاي کالن براي يک گردان بارها به من مراجعه                             
ميکرد که مثال به اندازه يک گردان يعني حدود هفتاد نفر، به کفش، لباسهاي زير زنانه و مردانه   

در مالقات با فعال يا         . نظير شورت، زير پيراهن، وسايل بهداشتي زنانه و غيره نياز داريم                     
 . فعاليني در روستا که آمادگي و تخصص انجام اين کارها را داشتند تهيه آنرا سازمان ميدادم

يکبار اين وظيفه را به راننده اي که با کاميون خود به حمل و نقل علوفه از روستايي به                              
او نيز با آمادگي تمام و اينکه اين کار برايش مثل آب خوردن . روستاي ديگر مشغول بود سپردم

ليست را همراه مبلغ مورد نياز براي خريد حدود         . است کار خريد وسايل مورد نياز را انجام داد        
 جفت کفش آديداس در شماره هاي تعيين شده و لباسهاي زير و وسايل بهداشتي زنانه و هر                     ٧٠

در مشورت با هم به اين نتيجه رسيديم که براي              . آنچه که احتياجات اين گردان بود به او دادم           
جلوگيري از هرگونه شکي هر قسمت از وسايل را به تعداد کم در مغازه هاي مختلف خريداري                     
کند و آنرا در کاميون قرار داده و بعد از اتمام  کار، علوفه خريداري شده  را که قرار است از                               

اين طرح با   . روستاي ديگر به منطقه نزديک به حضور ما منتقل کند بر روي وسايل قرار دهد                    
اين . ظرافت و دقت تمام انجام شد و بعد از دو روز همه وسايل بدون کم و کاست بدست ما رسيد            

نوع از تامين نيازمنديهاي تدارکاتي تقريبا به امري عادي تبديل شده بود و در اکثر موارد                          
 . بدون مشکل و مانعي با موفقيت انجام ميشد

 
 گشت سياسي نظامي در مناطق اشغالي

 

در ابتدا و در مناطق آزاد به همراه واحدهاي نظامي در گشتهاي سياسي نظامي، يکي از                               
جوانان و فعالين دختر و پسر روستاها              . کارهاي من سخنراني براي مردم در روستاها بود                

ميدانستند که کميته تشکيالت روستايي کارش تماس و ارتباط با فعالين روستا و سازماندهي      
آنان است از اين رو تماسها طبق طرح و نقشه عمل مدون و نحوه تماسها و چگونگي فعاليتها با   

کار . هر تک نفر و يا هر جمعي که با هم تماس و ارتباط طبيعي داشتند پيش برده ميشد                                 
سياسي تشکيالتي در ميان مردم از طريق کميته روستايي که بعدها به کميته بخش و سپس به                    

ماجراهاي زيادي در آن دوره روي داد و خاطرات          . دسته سازمانده  تغيير نام داد انجام ميگرفت       
زيادي از هر لحظه و دقايق آن را ميشود بازگو کرد که امکان پرداختن به همه آنها نيست اما                        

 .سعي ميکنم در فاصله بخشها به قسمتهايي از آنها اشاره کنم
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 رژيم اسالمي در صدد بود که مراکز و مقرهاي کومه له را از شهرها                ٦٢در آغاز بهار سال       
تحرکات . براي رسيدن به اين هدف لشکرکشيهاي وسيع در دستور کار رژيم قرار گرفت             . دورکند

نظامي از سوي نيروي سرکوب ارتش و سپاه حکومت، از طرف واحدهاي نيروي مسلح کومه له                  
پاسخ درخور ميگرفت که هر بار در نهايت با تحمل تلفات سنگين به پيشروي و اشغال مناطق                    

هر . آزاد مبادرت ميکردند و طي هر دوره اي اين مناطق را در حيطه کنترل خود قرار ميدادند                   
سال بعد از اشغال بخشي از مناطق آزاد توسط نيروهاي رژيم، بر ارتفاعات مشرف بر هر                               

. روستايي يک پايگاه احداث ميشد تا مانع از کمک و ارتباط بين مردم و نيروهاي ما بشوند                        
طرح رژيم در اشغال و بتصرف در آوردن مناطق آزاد کردستان سياستي در جهت دور ساختن                          

تنها منبع تدارکاتي ما      . کومه له از اطراف شهرها و نهايتا ايجاد مانع بين ما و مردم بود                      
 . مردم روستاها بودند و طرح رژيم در اشغال مناطق قطع کردن اين منبع حياتي بود

هنوز چند ماهي به تشکيل حزب کمونيست ايران مانده بود که اعزام اولين واحد نظامي                      
حضور در  .  در دستور قرار گرفت      ٦٢مجهز و قدرتمند به عمق مناطق اشغالي در بهار سال                  

گردان . مناطق تحت کنترل رژيم يکي از طرحهاي کومه له براي خنثي ساختن سياست رژيم بود               
شاهو مرکب از رزمي ترين افراد از دختر و پسر و فرمانده هان کاردان و با تجربه براي اين                                

 . ماموريت سازماندهي و آماده حرکت به عمق مناطق اشغالي شد
من و جليل حيدري همراه با اين واحد نظامي و براي انجام فعاليت تبليغي، ترويجي در                           
ميان مردم و سازماندهي فعالين و دوستداران کومه له در مناطق اشغالي در جنوب و جنوب                     

جليل حيدري يکي از کادرهاي با . شرقي سنندج  تا نزديکي کامياران، همراه گردان شاهو بوديم 
تجربه و محبوب مردم در جنوب کردستان، منطقه                           

شخصيتي دوست داشتني و    . کامياران و اورامان و پاوه بود  
خوشرو که در ميان مردم و رفقاي تشکيالت علني کومه له 

جليل حيدري از رفقايي    . از محبوبيت خاصي برخوردار بود    
 در جريان خلع سالح گروه         ١٣٥٩بود که در زمستان سال         

مرتجع رزگاري و همچنين افشاي ماهيت اين جريان در                 
ميان مردم اورامان نقش برجسته و قابل توجه اي از خود                

.  روزه شهر سنندج نيز حضور داشت٢٤نشان داد و در نبرد  
پس از تصرف مجدد شهرها از سوي نيروهاي رژيم                             

 
 

 جليل حيدري 
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جمهوري اسالمي، جليل حيدري در نواحي سنندج، بوكان، سردشت و اشنويه فعاليتهايش را                     
 به منطقه ديواندره اعزام و مسئوليت كميته بخش را به عهده              ١٣٦٠ادامه داد و در پائيز سال        

با توجه به كارداني و درايت در فعاليت ترويجي و آگاهگرانه و همچنين توانايي بااليش                 . گرفت
 به عنوان عضو كميته ناحيه كرمانشاه        ١٣٦٢در سازماندهي مبارزات توده اي، زمستان سال         

متاسفانه جليل حيدري   .ادامه داد " قلخاني و باوجاني  "انتخاب شد و فعاليت خود را در مناطق          
از " ده ري " در جريان درگيري با مزدوران رژيم اسالمي در دره                ١٣٦٣ شهريور ماه سال       ٢روز  

 . يادش گرامي باد.  همرزم ديگرش جانباختند٩به همراه " باوجاني"توابع منطقه 
من و جليل حيدري مواقعي براي چند روزي با گردان شاهو در گشت سياسي نظامي همراه                   
اين گردان بوديم، با حضور در هر روستايي اغلب مواقع او براي مردم سخنراني ميکرد و من با                   
فعالين و دوستداران کومه له تماس ميگرفتم، با آنها جلسات ويژه اي برگزار ميکردم و بعنوان                   

در مواقع ضروري دو نفري يا       .  فعالين تشکيالتي تماس و ارتباط آنان را سازماندهي ميکردم          
هر کدام به تنهايي براي چند روز از گردان  شاهو جدا ميشديم و بصورت مخفي با دوستداران و                    

.  فعالين تشکيالتي روستاها تماس ميگرفتيم و وظايف آنان را برايشان تشريح ميکرديم                            
ماموريتهاي فردي عليرغم خطراتي که داشت اما مزيتش اين بود که تابع حرکت و برنامه                            
فعاليت گشت نظامي گردان نبود و وقت و زمان بيشتري را ميشد براي امر سازماندهي و                             

رفتن به اين ماموريتها آنهم تنها با يک کلت کمري و            . تشکيالت سازي در روستاها بکار گرفت     
بارها نيروهاي گروه ضربت وارد روستا ميشدند و . مواقعي هم کامال مسلح، خالي از خطر نبود

به بازرسي منازل ميپرداختند و هر بار ناچار ميشديم در آغل گوسفندان براي چند ساعتي و تا                   
اين کار بدون کمک صاحب خانه يا مردم روستا و            . رفتن گروه ضربت رژيم در آنجا مخفي شويم         

 .هواداران کومه له که ما را ميشناختند ممکن نبود
 بود که از گردان شاهو جدا شدم و به تنهايي                ٦٢در يکي از اين ماموريتها در بهار سال             

مدتي بود که     . رفتم“ مارنج و موچش    ”براي مالقات با چند تن از فعالين به دو روستاي                        
ماموران رژيم شروع به تعقيب و شناسايي فعالين جوان در اين دو روستا کرده بودند و توانسته                    

يکي از اهداف    . بودند با اتکا به عوامل اطالعاتي خودشان بعضي از آنان را شناسايي کنند                   
هر کدام از فعالين را به تنهايي مالقات ميکردم مگر           . ماموريت من خنثي کردن اين طرح بود      

اينکه دو يا سه نفر از آنان خودشان بطور طبيعي در يک رابطه اجتماعي يا خانوادگي قرار                               
در نزديکي روستاي مارنج پايگاه نظامي نيروهاي حکومت مشرف بر روستا قرار                  . ميداشتند
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داشت که روزانه افرادي از آنان براي سرکشي در داخل روستا ظاهر ميشدند و سر و گوشي آب                       
. اما موقعيت من در پناه خانواده اي که در منزلشان مستقر بودم کامال امن بود                        . ميدادند

بدينصورت و براي سازماندهي در ميان فعالين و جوانان روستا، با اين نوع خطرات مواجه                          
قرار بود نزديکهاي صبح قبل از روشن شدن هوا روستا را ترک کنم و به گردان  شاهو                        . ميشدم

صبح زود سرو صداي مشکوکي در اطراف منزل حاکي از حضور چند نفر مسلح                    . ملحق شوم 
سريع و به کمک ميزبان مقداري توشه را در دستمالي گذاشته و از منزل او بطرف . مرا بيدار کرد

 . مسير خروجي روستا حرکت کردم
تقريبا پانصد متري از روستا دور شده بودم و براي يک استراحت کوتاه در ميان درختان                           

در کنار گودالچه اي کم عمق . نشسته بودم که آنجا هم متوجه حضور چند نفر مسلح در باغ شدم
تعدادي . که شايد نيم متر عمق داشت درازکش پناه گرفتم و اسلحه را آماده در دست داشتم                         

نامه هاي تشکيالتي متعلق به دوستداران کومه له که با چسپ نواري پيچيده شده بود به همراه                   
فاصله آنها با من چيزي در حدود       . با همان حالت درازکش نامه ها را زير خاک چال کردم           . داشتم

تصميم . حساب همه چيز را کرده بودم         . منتظر بودم بر باالي سرم ظاهر شوند           . صد متر بود   
گرفتم که اگر بالفاصله من را پيدا کنند بطرفشان شليک کنم و اين را هم ميدانستم که در دم                          

اين لحظات نزديک به بيست دقيقه اي طول کشيد اما به نقطه اي که من                 . دخلم را خواهند آورد   
ديگر هوا داشت کم کم روشن      . در آنجا مخفي شده بودم نزديک نشدند و به داخل روستا برگشتند    

. من هم با اينکه بشدت دهنم خشک شده بود احساس کردم دوباره جان تازه اي گرفته ام                   . ميشد
با . نامه ها را از زير خاک بيرون آوردم و از البالي درختان نگاه کردم ديدم کسي در باغ نيست                         

 . احتياط از منطقه دور شدم و عصر همان روز به گردان شاهو ملحق شدم
 

 تشکيل حزب کمونيست ايران

 
 به اين شکل در مناطق اشغالي که توسط رژيم تصرف شده بود حضور ٦٢تا اواخر تابستان سال 

هر از چندگاهي همراه با گردان شاهو و در مواقعي هم براي تماس و ارتباط با فعالين                    . داشتيم
حضور گردان شاهو و      . تشکيالتي در روستاها چند روز به تنهايي به اين ماموريتها ميرفتم                 

هر روز  . نيروي مسلح کومه له در اين مناطق بر روحيه مبارزاتي مردم تاثير بسزايي داشت                      
عصر نزديک به تاريک شدن هوا وارد روستايي ميشديم که بر بلندي مشرف بر هر کدام از آنها                         

افراد مستقر در اين پايگاهها متوجه حضور ما ميشدند             . يک پايگاه نظامي رژيم قرار داشت       
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 . اما جرات نشان دادن واکنشي از خود را نداشتند
از طرف ديگر بعد از تاريک شدن هوا به محض ورود ما به هر روستايي، همه اهالي روستا از زن  

ما نيز در دسته هاي چهار پنج         . و مرد، پير و جوان با شور و اشتياق از ما استقبال ميکردند                 
. نفره کمتر يا بيشتر در منازل مردم براي استراحتي چند ساعته و خوردن شام تقسيم ميشديم                     

بعد از آن از طريق افرادي از روستا به مردم اطالع ميداديم که در مسجد روستا يا در محوطه                        
همه مردم جمع ميشدند و يک نفر از ما بر سر اوضاع سياسي                   . اي در وسط روستا جمع شوند       

 .ايران و کردستان و آخرين تحوالت روز براي مردم سخنراني ميکرد
در اين گشتهاي سياسي نظامي رفيق عزيزم خسرو رشيديان که فرماندهي اين گردان را بر                    

خسرو طبع شاعري داشت و به      . عهده داشت هر از چند گاهي او نيز براي مردم سخنراني ميکرد    
در ميان اين   . هنگام شعر خواندن، آنرا با دکلمه اي احساسي بگونه اي بسيار زيبا ارائه ميداد                 

يا تنباکو کار که در پايان        " توتنه وان "يا عقاب پير و همچنين شعر         " پيره هه لو  "شعرها، شعر   
صحبتها و شعرهايش    . هر سخنراني توسط او اجرا ميشد، مورد استقبال مردم قرار ميگرفت               

 . هيچوقت از خاطره مردم روستاهاي جنوب کردستان و همرزمانش زدوده نميشود
ماندن ما در هر روستايي و تا حوالي صبح قبل از روشن شدن هوا و حرکت بطرف مسير                          

بعضا در روستايي که احتمال بروز        . بعدي، به شرايط و موقعيت نظامي منطقه بستگي داشت           
درگيري با نيروهاي سپاه و گروه ضربت نبود، براي يک يا دو روز آنجا ميمانديم و با گذاشتن                           
نگهبانان  بر بلنديها، استراحت ميکرديم و بي خوابي روزهاي قبل را جبران ميکرديم سپس با                   
تهيه خوراکي از همان منازلي که از ما پذيرايي ميکردند، همراه با بدرقه گرم آنان روستا را ترک 

طول روز را در مکانهايي پوشيده از درخت        . ميکرديم
سپري ميکرديم و در پوشش درختان و با آمادگي                   
کامل نظامي تا عصر استراحت ميکرديم و سپس                
مجددا خود را آماده حرکت به روستاي ديگري                        

اين روال به همين ترتيپ تا اوايل پاييز                  . ميکرديم
درگير شدن با نيروهاي رژيم       . همان سال ادامه داشت    

در مناطق تحت تسلط آنان بنفع ما نبود و سعي                     
ميکرديم تا نزديکيهاي عصر از حضور ما مطلع                  

اما بعد از غروب آفتاب اين ما بوديم که تا               . نشوند

 
 خسرو رشيديان 
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اوقاتي که بيرون از روستا و در ميان درختان           . طلوع آفتاب منطقه را تحت کنترل خود داشتيم         
انبوه بسر ميبرديم، فرصتي بود هم براي استراحت، گرفتن جلسات و اگر رودخانه اي هم در آن                      

 . نزديکي وجود داشت فرصتي بود براي استحمام و شستن لباسهايمان
مردم . بين سنندج کامياران حضور پيدا کرديم     "  نه ران " در روستاي  ١٣٦٢اواسط تابستان  

پايگاه نيروهاي نظامي رژيم مقداري از روستا فاصله                . استقبال شاياني از ما بعمل آوردند          
. داشت و ما نيز در طول روز بطور علني و با آمادگي کامل نظامي در روستا حضور داشتيم                         

روز بعد رژيم نيروي زيادي را از            . نيروهاي رژيم متوجه حضور ما در اين روستا شده بودند                 
بعد از چند ساعت درگيري در    . سنندج، کامياران و کرمانشاه جمع آوري کرد و دست به حمله زد 

. اطراف روستاي قصريان و نران، نيروهايشان متحمل ضربات شده و ناچار به عقب نشيني شدند        
ما نيز براي جلوگيري از وارد شدن لطمات و خسارات به مردم روستا، با تاريک شدن هوا منطقه           

در جريان اين درگيري بود که دو تن از رفقاي محبوب، رضا رشيديان و جواد                        . را ترک کرديم   
فدوي زخمي شدند که متاسفانه تالشهاي تيم پزشکي نتيجه نداد و اين دو عزيز بر اثر شدت                           

شب هنگام با حمل جنازه آنان و بخاک سپردنشان در            . جراحات وارده جان خود را از دست دادند        
در طول مدت اين ماموريت که حدودا سه ماه به درازا           . روستاي ديگري، از آن منطقه دور شديم      

چم ”،     “ليالخ”،  “سارال”کشيد، در روستاهاي زيادي حضور پيدا کرديم که روستاهاي منطقه               
 .و بيش از بيست روستاي جنوب و جنوب  شرقي کامياران را شامل ميشد“ شار

 شهريور هنگاميکه تشکيل حزب        ١١روز  . روزهاي آخر ماموريت اين واحد نظامي بود           
روستايي در   " چه م شار    "کمونيست ايران از راديو کومه له اعالم شد در يکي از روستاهاي                        

همه افراد گردان با اشتياق تمام و هر چند نفر بدور يک راديوي                       . حاشيه  شهر سنندج بوديم       
ترانزيستوري حلقه زده بودند و گفتار و پيامهاي راديو را بمناسب تشکيل حزب کمونيست ايران    

. شور و حال خاصي داشتم        . بيان آن لحظه ها برايم غير قابل توصيف است               . گوش ميکرديم 
چيزي را که سالها آرزوي تشکيل آنرا داشتم به تحقق                    . احساس غرور و سر بلندي ميکردم          

اين شور و اشتياق جنبه عمومي داشت و همه رفقا با شادي و شعف به برنامه                           . پيوسته بود 
راديويي در مورد تشکيل حزب کمونيست ايران گوش ميکردند و به صحبت و اظهار نظر                              

 .پيرامون آن مي پرداختند
 و  آغاز سرکوب خونين انقالب در ٥٨بعد از لشکر کشي رژيم به کردستان و اعدامهاي سال 

 و پر شدن زندانها از فعالين سياسي سازمانها و قتل عامهاي آن مقطع، تشکيل                ٦٠ خرداد   ٣٠
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. حزب کمونيست ايران نقطه اميدي براي تمامي فعالين کمونيست و جبهه مدافع کارگر بود                      
بعد از مدتها تماس، بحث و       . عالوه بر اين، نقطه عطفي در تاريخ جنبش کمونيستي  ايران بود             

گفتگو، انتشار مطالب و نظرات مختلف بين اتحاد مبارزان کمونيست و کومه له، نتيجه آن                      
اين حزب در شرايطي تاسيس شد که از يکسال قبل از آن                  . تشکيل حزب کمونيست ايران بود      

حکومت اسالمي تهاجم وسيع و گسترده اي را عليه سازمانهاي سياسي و به منظور به شکست                 
 . کشانيدن انقالب مردم آغاز کرده بود

بعد از اين تهاجم که به دستگيري بسياري از فعالين، کادرها و اعضاي سازمانهاي سياسي                
 منجر شد و تعداد زيادي را در آن دوره اعدام کرده بودند،                ٦٠ خرداد سال    ٣٠و چپ در بعد از       

زندانها پر بود از اعضا و فعالين اين          . فضاي تاريک و سنگيني بر کل جامعه سنگيني ميکرد          
يک سال و سه ماه بعد از اين تهاجم بود که حزب کمونيست ايران اعالم موجوديت                       . سازمانها

 . کرد
تشکيل حزب همانند نوري در تاريکي اميد را در دل مردمي که بخاطر يک زندگي بهتر                         

خبر تشکيل حزب در ميان بخش          . حکومت شاه را سرنگون کرده بودند دوباره زنده کرده بود                
زيادي از کارگران، در ميان فعاليني که در زندانهاي جمهوري اسالمي اسير بودند و براي                               
بسياري که توانسته بودند از زندان و موج اعدامها فرار کرده يا مخفي و يا خود را به مناطق                        
تحت نفوذ و کنترل نيروهاي مسلح کومه له در مناطق آزاد کردستان برسانند بسيار اميد بخش             

 .  بود و روحيه تازه اي را در ميان گرايش چپ و آزاديخواه در جامعه بوجود آورد
آن . تشکيل حزب کمونيست اميدي براي قد راست کردن کمونيسم و مبارزات مردم بود                      

بخش از زندانيان سياسي که شانس آورده بودند و جزو موج اعدامها نبودند، در درون زندانها                       
خبر تشکيل حزب کمونيست به وسعت سراسر ايران پخش و همه جا         . روحيه اي تازه گرفته بودند 

عالوه بر اينها کومه له بعنوان سازماني رزمنده و قاطع که از همان روزهاي                    . طنين انداز شد   
بقدرت رسيدن حکومت اسالمي و در مقابل قلدرمنشي خميني و حکومتش ايستاده بود، يک                   

سازماني که نفوذ توده اي و گسترده اي در             . پاي اصلي در تشکيل حزب کمونيست ايران بود           
کردستان داشت و تا قبل از تشکيل حزب کمونيست بلحاظ افق سياسي روشن، مسايل نظري و                  

. تئوريک ضعيف و در رنج بود، توانسته بود افق روشني در مقابل اهداف مبارزاتي خود بيابد                    
باالخره تشکيل حزب کمونيست ايران از اين نظر نقطه آغازي براي کومه له در کردستان و اينبار 
با نقد پوپوليسم و برافراشتن پرچم مارکسيسم انقالبي بويژه در ميان کارگران در شهرهاي                            
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با تشکيل حزب کمونيست ايران، کومه له به پراتيک سياسي نظامي            . کردستان محسوب ميشد  
 .  شفافي در مصاف با رژيم اسالمي دست يافت که اعتبار و محبوبيتش را افزايش ميداد

قبل از آن کومه له فعاليتهاي خود را در ميان روستائيان و در بهترين حالت آن در ميان                           
فعالين متشکل در صفوف کومه له را جوانان و بخش متوسط             . زحمتکشان روستا پيش ميبرد   

تاسيس حزب کمونيست و      . شهري با گرايش چپ و کمونيستي بروايت آندوره تشکيل ميداد                 
ظاهر شدن در چنين موقعيت و در چنين ظرفيتي، دست باال پيدا کردن کومه له در مقابل حزب             

براي حزب دمکرات اين    . بورژوا ناسيوناليست کرد يعني حزب دمکرات کردستان ايران هم بود           
تشکيل حزب سرنوشت کومه له را از يک سازمان              . اتفاق تاريخي به هيچ وجه خوشايند نبود          

محلي و متکي به زحمتکشان و توده هاي مردم روستايي بيرون آورد و آنرا با افق و اهداف يک                       
حزب کمونيستي که کارگر و مراکز صنعتي شهري را موضوع جدي کار خود قرار ميداد گره زد                  

 . و اين تحول بزرگي در خود کومه له نيز ايجاد کرد
نيروي اصلي ديگر که در تشکيل حزب کمونيست ايران نقش چشمگيري بلحاظ نظري،                         
سياسي و تئوريک ايفا کرد اتحاد مبارزان کمونيست بود که براي تحقق اين امر و قبل از تعرض    
سي خرداد شصت توسط رژيم، در ارتباط با کومه له و براي تشکيل حزب گامهاي مهم و                               

نقش منصور حکمت در ارائه نقطه نظرات روشن سياسي و تئوريک چه             . سرنوشت سازي برداشت  
براي تشکيل حزب کمونيست ايران  و چه در ترسيم دورنماي فعاليت حزب در جامعه ايران،                           

 .نقشي منحصر بفرد و تعيين کننده بود
 به مناطق تحت کنترل       ٦٢بعد از چند ماه ماموريت در مناطق اشغالي، در اوايل پاييز                  

کالترزان در شمال   . بازگشتيم“ کالترزان”نيروهاي خود در غرب سنندج و در منطقه اي به اسم               
غربي شهر سنندج واقع است که روستاهاي شمالي تر اين منطقه هنوز در دست نيروهاي ما                         

اين ماموريت عالوه بر تبليغ و ترويج و سازماندهي در ميان مردم و فعالين، سخنرانيهاي                . بود
متعدد و آمد و رفت خانواده رفقا از شهر به نزد ما، يک سري عمليات نظامي موفقيت آميز را                     
هم شامل ميشد که هدفمند و با نقشه از پيش طرح ريزي شده از سوي فرماندهان نظامي نظير                     
کنترل مسير جاده ها از سوي واحدهاي مسلح ما، صحبت با مسافران، تصرف يا زدن ضربه به                   
پايگاههاي نيروهاي رژيم در آن مناطق همراه بود که بنوعي ابراز وجود قدرت ما را در مناطق                   

 . تحت نفوذ رژيم نشان ميداد که در تقويت روحيه مبارزاتي مردم تاثير بسزايي داشت
اما آنچه که برجستگي خاصي به اين ماموريت چند ماهه ميداد حضور ما در ميان                               
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مردمي بود که در منطقه تحت تسلط پايگاه هاي رژيم زندگي ميکردند و بدون استثنا بر                              
اين اولين تجربه   . بلنديهاي مشرف بر هر روستايي نيروهاي رژيم در اين پايگاهها مستقر بودند            

براي من تجربه پر ارزشي بود چرا که در              . نفوذ به مناطق اشغالي دور دست محسوب ميشد           
سالهاي بعد از آن، با واحدهاي کوچکتر بنام دسته سازمانده و بعدا واحد شهر با همين شيوه و                      
براي مدت زمان طوالني تري در مناطق کامال تحت کنترل نيروهاي رژيم فعاليت کردم که در                     

 .ادامه به اين نوع از ماموريتها اشاره خواهم کرد
 

 جنگ کومه له و حزب دمکرات
 

. تحول ديگري که بايد به آن اشاره کنم جنگ بين کومه له و حزب دمکرات کردستان ايران بود                      
دليل آنهم اين بود که حزب دمکرات            . اين جنگ را حزب دمکرات به کومه له تحميل کرد                 

کردستان بعنوان يک حزب ناسيوناليستي از اينکه بعنوان حزب سرمايه داران کرد ازش ياد                          
تبليغ و افشاگري کومه له از راديو رو به مردم و کارگران شهر و روستاها                  . ميشد عصباني بود  

در مورد بورژوا ناسيوناليستي خواندن حزب دمکرات تنها به بد مذاقي اين حزب خالصه                            
نميشد بلکه معتقد بود که بايد با زور جلو آزادي بيان و هر گونه تبليغاتي که ماهيت اين حزب                    
را به مردم نشان ميداد گرفته شود و عمال با تحميل جنگ به کومه له در مقابل آزادي بيان قد                      

پاسخ متقابل نظامي کومه له به قلدري حزب دمکرات امري ضروري بود چرا که در                   . علم کرد 
غير اين صورت بعنوان يکه تاز ميدان و سرکوب آزادي بيان و ابراز عقيده در مناطق آزاد شده و 

سپس در سراسر کردستان، آن                
نقشي را بر عهده ميگرفت که               
حاکميت مرکزي در سرکوب اين          
آزاديها در سراسر کشور انجام              

 . داده بود
عالوه بر پاسخ نظامي به                 
حزب دمکرات، کومه له در                   
گشتهاي سياسي در مناطق                  
روستايي ماهيت قلدرمنشانه اين     

.  حزب را براي مردم روشن ميکرد      
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اکثر مردم شهر و روستاهاي کردستان به حمايت از کومه له برخاستند چرا که مردم خود نيز از                     
نزديک شاهد برخوردهاي زورگويانه افراد و نيروهاي حزب دمکرات نسبت به مردم و زحمتکشان 

در بسياري از روستاها مردم با امضا و طومار اعتراضي نسبت به اعمال                 . روستاها نيز بودند  
 .اين جنگ سه سال طول کشيد. حزب دمکرات به حمايت از کومه له برخاستند

نتيجه اين جنگ که تلفاتي از هر دو طرف را با خود به همراه داشت نهايتا به شکست اين                        
. سپس کومه له آتش بس يکطرفه اعالم کرد            . حزب در دو جبهه نظامي و سياسي منجر شد              

حزب دمکرات عالوه بر شکست سياسي نظامي در اين جنگ بدست کمونيستها و تضعيف                        
شدنش در پروسه اين جنگ، از درون دچار اختالف و تشتت شد که اين خود نيز ضربه ديگري بر                     

 . اين حزب محسوب ميشد و آنرا دچار انشعاب کرد
که مخالف ادامه جنگ با کومه له بود               " رهبري انقالبي  "بخشي از اين حزب تحت نام             

بالفاصله بخش جداده شده حزب دمکرات از جانب کومه له مورد حمايت قرار                    . انشعاب کرد 
سياست آندوره کومه له در برخورد به حزب دمکرات مبني بر اعالم آتش بس يکطرفه و                   . گرفت

از طرف ديگر . حمايت از بخش انشعابي، سياستي بود که منصور حکمت آنرا نمايندگي ميکرد
اين . گرايش ضعيف ناسيوناليستي درون کومه له عالقمند بود تا همچنان بر طبل جنگ بکوبد              

نماينده گان گرايش ناسيوناليستي آندوره       . سياست هدفش عمدتا رقابت با حزب دمکرات بود          
در درون کومه له که در رقابت با حزب دمکرات خواهان تداوم جنگ بودند، بعد از انشعابشان                     
از کومه له طي ساليان گذشته و در حال حاضر افق و سياستهاي حزب دمکرات را پراتيک                               

 . ميکنند و عقب مانده تر از حزب دمکرات به قوم پرستي رجعت کرده اند
 و بعد از آن بعنوان نماينده خانها، مالکان، ٥٧حزب دمکرات کردستان ايران قبل از انقالب 

شيوخ منطقه و همچنين سخنگوي بورژوازي کرد، خود را تنها حزب مطرح در کردستان                               
 در حمايت از مالکان منطقه و عليه زحمتکشان روستاها دست به                ٥٧بعد از قيام     . ميدانست
تاب تحمل آزاديهاي سياسي، حقوق برابر زن و مرد و آگاهي کارگران و زحمتکشان                 . اسلحه برد 
ايستادگي و پاسخ کومه له به عربده کشي حزب دمکرات در محدود ساختن فضاي                 . را نداشت 

باز سياسي در کردستان سبب ايجاد فضاي بازي در ميان مردم بويژه در مناطق آزاد کردستان                     
در تاريخ مبارزات مردم کردستان براي اولين بار يک جريان کمونيستي قادر شده بود با                        . شد

اتکا به سياست روشن و با اتکا به حمايت مردم آزاده و کارگران، حزب مدافع سرمايه داران کرد           
 . و مالکان در کردستان را به عقب براند و آنرا سر جاي خود بنشاند
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کومه له در اين آزمون تاريخي        . اين موفقيتي براي کارگر و توده هاي مردم کردستان بود             
کارگر و زن در کردستان توانستند احساس غرور کنند که ديگر ناچار به                       . سربلند بيرون آمد   

 .تمکين، تحکم و زورگويي هاي حزب ناسيوناليست کرد در کردستان نباشند
پرداختن به اين مسئله خود به تنهايي موضوع جداگانه اي است که شايد بطور کنکرت بايد      

نتايج حاصله از قلدري حزب دمکرات و پاسخ کمونيستها به حزب                   . بر سر آن گفت و نوشت         
ناسيوناليست کرد در يک مصاف سياسي نظامي نقطه پاياني بر ميدانداري و يکه تازي اين                         
حزب بود که هيچ سازمان و نيروي سياسي ديگري بويژه گرايش چپ و کمونيستي را برسميت                       

 .نمي شناخت و براي ميدانداري خود به اسلحه و اعمال زور عليه مخالفينش متوسل ميشد
درسي که اين جنگ در برداشت اين بود که                . آن جنگ نزديک به سه سال بطول انجاميد             

کارگران، مردم زحمتکش شهر و روستا و زنان در جامعه کردستان احساس قدرت و ابراز وجود                    
حزبي که به تاريخ مبارزاتي خود براي سهيم شدن در قدرت ميباليد و خود را يکه تاز                       . کردند

ميدان ميدانست، بعد از شکستي که از کمونيستها خورد اين توهم در جامعه کردستان کنار                     
تالشهاي اين  . زده شد که گويا ميشود با پيشينه و تاريخچه سر مردم کردستان کاله گذاشت                     

حزب در مقطع بقدرت رسيدن جمهوري اسالمي و براي سهيم شدن در قدرت که بر بستر آن به                         
سازمانهاي سياسي ميتاخت، نامه هاي فدايت شوم براي خميني و دولت موقت مي نوشت و                      
نيروهاي ارتش و سپاه را در حفاظت خود به پادگانها همراهي ميکرد، بخشي از تقالهاي حزب                  

 براي خوش خدمتي به خميني، براي بدست           ٥٧دمکرات کردستان ايران در مقطع انقالب سال           
سياست و عملکرد حزب دمکرات کردستان ايران تقابل با چپ،                 . آوردن سهمي در قدرت بود       

 . کمونيسم و ايستادگي دربرابر منافع آزاديخواهانه مردم کردستان بود
 

 دسته سازمانده

 

 نفره بنام دسته سازمانده در مناطق اشغالي         ۸ الي   ۶ در واحدهاي کوچک     ۶۴ و   ۶۳در سالهاي   
پيشتر به وظايف دسته هاي سازمانده اشاره کرده بودم           . تحت کنترل رژيم حضور پيدا ميکرديم      

 که بصورت فردي يا حداکثر دو نفره اين ماموريتها انجام                  ۶۲اما در اين دوره برخالف سال           
ميشد، واحدي باکميت و کيفيت باال، که هم ميتوانست در شرايط ويژه مخفي شود، در ميان                     
مردم علني حضور پيدا کند و هم اينکه در صورت روبرو شدن با نيروهاي رژيم از خود دفاع                            

بنا به تجربه اي که در اين عرصه از فعاليتها داشتم، با اين آرايش                          . کند، سازمان داده شد     
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عالوه بر اين، به لحاظ کيفي رفقايي براي انجام اين                       . جديد، فعاليتها بهتر پيش ميرفت          
ماموريتها انتخاب ميشدند که بدرجاتي آمادگي امر سازماندهي، تبليغ و ترويج در ميان                        

 . مردم و آمادگي الزم نظامي براي مقابله با تعرض نيروهاي رژيم را داشته باشند
برخورد متين توام با صبر و حوصله با مردم در پاسخگويي به مسايل و مشکالت آنان و                        

اقدامات نظامي جزو    . کال اولويت اين عرصه از فعاليت، اهميتي توده اي و اجتماعي داشت                  
اولويت کار دسته هاي سازمانده نبود بلکه فعاليتي براي سازماندهي در ميان مردم بويژه در دل 

براي دادن تصويري عيني تر شايد بهتر اين           . مناطق اشغالي و تحت کنترل نيروهاي رژيم بود          
باشد ابتدا در کليات به چگونگي فعاليت و ماموريت اين واحد که جنبه، تبليغ، ترويج و                                
سازماندهي را داشت و بعضا به درگيري نظامي با نيروهاي رژيم هم منجر مشد اشاره کنم و در    

 . ادامه به موارد و نمونه هاي مشخصي هم ميپردازم
مناطق حضور اين واحد هفت نفره، سارال، برپله سارال، بخشي از ليالخ تا نزديکي چم شار                   

پاييز . اين مجموعه از مناطق در شمال، شمال غرب و شرق شهر سنندج واقع است              . سنندج بود 
واحد ما با استفاده از کيسه خوابهايي که بهمراه داشتيم    . آن سال هنوز هوا کامال سرد نشده بود 

ميتوانستيم در ميان درختان، دره ها و يا قله کوهها و در محلهاي پوشيده شده از درختان، شب     
عالوه بر کيسه خواب، تفنگ، مهمات الزم، دو عدد بي سيم و دوربين                         . را به روز برسانيم      

نظامي، همراه با هر نفر يک کوله پشتي کوچک جمع و جور که مواد خوراکي و برخي نيازهاي                        
 . شخصي مان در آن جا ميگرفت را با خود به همراه داشتيم

اگر قرار بودکه در بيرون از روستا و در جاي امني مخفي شويم، شب قبل از آن وارد                                     
روستايي ميشديم که پايگاه رژيم بر بلندي يکي از تپه هاي اطراف آن بفاصله چند صد متري                       

نيروهاي مستقر در اين پايگاهها بندرت جرئت ميکردند که شبها در روستا يا                       . قرار داشت 
 .اطراف آن خود را نشان دهند ويا عليه ما دست به حرکتي بزنند

بگفته روستائيان، شبها حاکميت با نيروهاي ما بود و اين تا حد زيادي موقعيت ما را براي    
واحد . تقابل نظامي يا حضور در روستاها براي استراحت و تامين مواد خوراکي فراهم ميکرد                

 .هفت نفره ما معموال در دو تيم سه نفره و در دو منزل مستقر ميشديم
 دقيقه يکبار نيز جوياي وضع و حال            ١٥از طريق بي سيمهايي که در اختيار داشتيم هر                

در اينگونه مواقع صاحب خانه، خود يا عضوي از خانواده اش نقش نگهبان                . همديگر ميشديم 
اين در حالي بود که بقيه مردم روستا و نيروهاي مستقر در                 . را در اطراف خانه ايفا ميکردند       
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. معموال بدون ايجاد سر وصدا وارد يک يا دو منزل ميشديم            . پايگاه از حضور ما مطلع نبودند      
مواقع ديگري و بنا به موقعيت منطقه و شناخت ما از اوضاع، به گونه اي به روستا وارد                                 
ميشديم که بعد از استراحتي کوتاه، قصد جمع کردن مردم در مسجد روستا يا منزل يکي از                         

 . اهالي و براي سخنراني و گفتگوي عمومي با آنها در دستور کارمان بود
در اين مواقع با گذاشتن نگهبان بصورت نوبتي و همچنين و با همکاري جوانان روستا در                    
رابطه با زير نظر داشتن فعل و انفعاالت نيروهاي پايگاه در اطالع رساني، ميتوانستيم مهمان                   
مردم با محبت و دوست داشتي روستاها باشيم که از صميم قلب از خود مايه ميگذاشتند و                         
تالش ميکردند از ما مواظبت و بهترين و در دسترس ترين امکانات خوراکي و حفاظتي را در                    

بعد از سخنراني براي آنان و تا قبل از روشن شدن هوا، در منزل يکي از                        . اختيار ما بگذارند   
هر بار با برداشتن توشه اي براي روز بعد، روستا را ترک                      . اهالي روستا استراحتي ميکرديم     

 . ميکرديم و به نقطه اي که به آن مخفي گاه گفته ميشد و از قبل تعيين کرده بوديم ميرفتيم
با روشن شدن هوا در مخفيگاه مورد نظر که معموال پوشيده از درخت بود و چشمه اي                              

اين مخفيگاه ها را معموال به گونه اي انتخاب                   . دراطراف آن قرار داشت مستقر ميشديم           
ميکرديم که از نظر نظامي و در صورت درگير شدن در طول روز، بتوانيم موقعيت برتري بر                           

از جمله خوردن   . طول روز با انجام امورات مختلفي سپري ميشد        . نيروهاي دشمن داشته باشيم   
صبحانه، استراحتي براي جبران کمبود هميشگي خواب و گذاشتن نگهبان، برگزاري جلسه بر                   
سر چگونگي ادامه ماموريت و اينکه روزهاي بعدي به کدام مناطق و روستاها بايد رفت، با چه          
کساني تماس گرفت، در کدام روستاها سخنراني انجام دهيم و غيره، بخش ثابت اين جلسات                      

 . بود
براي اين واحد هفت نفره اگر تا ساعت سه بعداظهر مسئله خاصي از نظر اطالع يافتن                             
نيروهاي مستقر در پايگاهها از حضورما براي درگير شدن رخ نميداد، از آن ساعت به بعد،                           
ديگر اين ما بوديم که موقعيت برتري داشتيم چرا که نيروهاي رژيم حتي با نيروي بيشتري از آن         

علت آن هم اين بود که آنها تنها اميدشان به                . ساعت به بعد جرات مقابله با ما را نداشتند             
پايگاهي بود که در آن مستقر بودند و شبها از حضور در بيرون از پايگاه بقصد درگيري نظامي                   

 . دوري ميجستند
اين تقريبا يکي از خاصيتهاي جنگ پارتيزاني است و اينکه نيروي پارتيزان مردم را با خود      
دارد و تمام منطقه را از نظر جغرافيايي ميشناسد و مهمتر از آن اين نيرو براي اهداف و                                  
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درحاليکه نيروهاي رژيم چه بعنوان سرباز و يا          . آرمانهاي انساني پا به اين ميدان گذاشته است         
اين يک فاکتور مهم در برتري نيروهاي ما بر آنها            . بعنوان مزدور در خدمت رژيم کار ميکردند       

بهرحال در اين مخفي گاهها، افراد واحد ترجيح ميداديم از وقت باقيمانده تا غروب و                          . بود
حرکت مجدد بسوي مناطق و روستاهاي ديگر، کمبود خواب را که هيچوقت جبران نميشد                         

 . آنراجبران کنيم
در اين ماموريتها تعدادي از دوستداران دختر و پسر طي هر دوره اي براي ملحق شدن به                        

با آنان قرار و مدار ميگذاشتيم  و موقع            . صفوف ما از شهر يا روستا با ما تماس ميگرفتند            
بازگشت به مناطق آزاد، به ما ملحق ميشدند و بعد از ملحق شدنشان به ما به مرکز آموزش                       

دسته هاي سازمانده در مناطق مختلف چه در داخل روستاها           . سياسي و نظامي اعزام ميشدند    
در اين ماموريت   . يا بيرون از آن، مقداري اسلحه اضافي را براي مواقع ضروري مخفي ميکرد               

دوستان تازه وارد را براي اينکه بتوانند در مواقع درگيري وسيله اي دفاعي در اختيار داشته                        
 . باشند با اين اسلحه ها مجهز و چگونگي بکار گيري از سالح را موقتا به آنان آموزش ميداديم

    
 در خواب و بيداري

 

 بود واحدي هفت نفره بوديم و شب هنگام وارد يکي از روستاهاي حوزه فعاليت   ۶۳تابستان سال  
اهالي روستا که بارها بصورت         . شديم) چشمه کمبود  " ( کاني که وگ    "خود به اسم روستاي،         

 ) چشمه کمبود" ( کاني که وگ"روستاي 
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قبل تر هر بار بصورت      . علني و مخفي وارد آنجا شده بوديم استقبال گرمي از ما بعمل آوردند               
علني و براي برگزاري جلسه سخنراني با اهالي وارد اين روستا ميشديم، با ديدن ما احساسات                   
صميمانه خود را نسبت به حضور مان ابراز ميکردند و واقعا کومه له و تک تک ما را از صميم                      

اما اين بار ميخواستيم که هيچ کس از اهالي روستا از حضور ما اطالع                   . قلب دوست داشتند  
بگونه اي مخفيانه   . پيدا نکند بجز ساکنان يک منزل که براي مخفي شدن در نظر گرفته بوديم                  

 . وارد روستا شديم که حتي سگهاي روستا هم از حضور ما بي اطالع بودند و پارس نکردند
براي اينکه صداي در منزل شنيده نشود يکي از رفقا را کمک کرديم از روي ديوار وارد حياط 

صاحب خانه را که اسمش محمد        . همگي داخل شديم  . او وارد حياط شد و در را باز کرد           . شود
ساکنين منزل  . بود آهسته مطلع کرديم و او به محض اينکه ما را ديد بسيار خوشحال شد                          

. همگي به استقبال ما آمدند و با بغل کردن و روبوسي، آنشب پذيرايي خوبي از ما بعمل آوردند               
بعد از تازه کردن ديدار و صرف چاي، نان، ماست و پنير، به محمد گفتم تا فردا شب اينجا                               
ماندگار ميشويم و فرداشب به محض تاريک شدن هوا بايد برويم اما آنچه که مهم است اين                           
است که چون ماموريت مهمي در منطقه داريم بجز خانواده شما نبايد حتي يک نفر از اهالي                         

در جواب گفت خيالتان راحت باشد حتي نميگذارم          .  روستا هم مطلع شود که ما اينجا هستيم         
 . همسايه بغلي هم از حضور شما مطلع شود

بعد از بحث و گفتگو در مورد مسايل سياسي روز و مقداري گپ و شوخي، وقت استراحت                    
رفقا نيز در اطاقي هر يک رختخواب خود را پهن کرده و به                . بود و رفت برايمان رختخواب آورد      

چون جا محدود بود، من و يکي ديگر از رفقاي شوخ طبع واحد در اطاق                     . استراحت پرداختند 
قبل از اينکه محمد از اطاق بيرون         . پذيرايي هر يک رختخواب خود را در گوشه اي پهن کرديم             

برود بار ديگر تاکيد کردم که حتما حواسش باشد که فردا کسي از اهالي روستا از حضور ما                          
شب بخير گفتيم    . گفت خاطر جمع باش بگير بخواب نميگذارم کسي مطلع شود              . مطلع نشود 

 .  سپس چراغ فانوس را خاموش کردم و بخواب رفتيم
خواب ميديدم که براي مردم روستا جلسه سخنراني علني                   . مدتي از صبح گذشته بود         

چيزي که در خواب برايم جالب بود اين بود که تصوير جلسه را در خواب ميديدم اما          . گذاشته ام 
لحظات خواب و   . صداي همهمه اهالي شرکت کننده در جلسه را با گوش ميشنيدم نه در خواب               

وقتيکه بيدار شدم و هنوز سرم زير لحاف بود همان صداي                   . بيداري خيلي سريع و کوتاه بود         
لحاف را که از روي صورتم برداشتم ديدم دور تا دور اطاق تعدادي              . همهمه کماکان ادامه داشت   
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به محض  . از اهالي روستا که بيشتر آنها از جوانان دختر و پسر اهل روستا بودند نشسته اند                      
متوجه شدن برخاستن من از رختخواب، همگي آنها نيز برخاستند و من نيز با همان وضعيت                      

 . خواب آلود بسويشان رفتم و يکي يکي به روبوسي وبغل کردن پرداختيم
شکل بيدار شدن و برخواستن از رختخواب براي رفيق شوخ طبع که آنطرف خوابيده بود نيز                    

بعد از شستشوي صورت و خوردن صبحانه در جمع آنها و کمي گپ و گفتگو، ازشان                 . تکرار شد 
يکي . هر يک چيزي بيان ميکرد       . پرسيدم چگونه متوجه حضور ما شديد و به اينجا آمديد؟                

ميگفت پسر صاحبخانه به من گفته و ديگري ميگفت دختر صاحبخانه و سومي اظهار                                
خالصه هرکسي مطلع شده    . ميداشت همسر او به من اطالع داده که شما در منزل آنها هستيد               

 . بود به آن ديگري اطالع داده بود
اما نگران جوانب امنيتي     . ديگر کاري نميشد کرد تعدادي از حضور ما مطلع شده بودند               

با توجه به اينکه حدود سي الي چهل               " کاني که وگ    "نبودم چون اهالي روستاي چشمه کبود          
خانوار بودند، مناسباتشان با هم بگونه اي بود که انگار يک خانواده هستند و روابط بسيار گرم                  

 . بويژه اينکه کومه له را خيلي دوست داشتند. و صميمانه اي با هم داشتند
بعد از گپ زدن و صحبت کردن با جوانان حاضر در اطاق، دسته اي ميرفت و دسته اي ديگر             

هر بار که از صاحب خانه با لبخند و شوخي سوال ميکردم مگر قول ندادي که                           . وارد ميشد 
راستش وقتي پسر عمه ام        : او نيزهر بار در جواب ميگفت         . کسي از آمدن ما مطلع نشود؟         

فهميد درست نبود که از دختر خاله ام پنهان کنم، وقتي دختر برادر همسرم اطالع پيدا کرد                            
درست نبود از برادرش پنهان کنم ولي نگران نباش همه قوم و فاميل هستند چکار ميشه کرد                      

 . شماها را دوست دارند ديگه
اين وضعيت تا بدانجا رسيد که تا عصر آنروز همه اهالي روستا به ديدار ما آمدند و کسي                               

 . نمانده بود که مطلع نشده باشد
نزديکهاي عصر وقتيکه همه اهالي روستا با ما مالقات کرده و به خانه هايشان رفتند، رفيق                      
شوخ طبع واحد رو کرد به محمد صاحب خانه و با لبخند و شوخي گفت کاک محمد ديشب                              
عبدل به تو گفت که بجز خانواده خودت نبايد کسي از حضور ما مطلع شود حاال که همه مردم                     
روستا از آمدن ما مطلع شده اند تازه گذشته و کاريش هم نميشه کرد ولي خواهشا از اين لحظه                    

همگي با  . به بعد مواظب باش کاري نکن که مردم روستاهاي منطقه از حضور ما مطلع شوند                 
 آنروز روز قشنگي بود. صداي بلند لحظات زيادي به اين طنز رفيقمان خنيديم
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 جنگ ، اسرا و انسانيت

 

برف همه جا را    .  عازم منطقه شديم   ۶۳در ادامه يکي ديگر از اين ماموريتها در زمستان سال            
“ هاله دره ”بعد از چند روز و عبور از مسير روستاهاي منطقه سارال وارد روستاي       . پوشانده بود 

بخاطر اينکه يک   . واحد هفت نفره ما، دو زن و پنج مرد بوديم            . اوايل اين ماموريت بود    . شديم
مسير طوالني و توام با خستگي را طي کرده بوديم ميبايست يک شبانه روز آنجا ميمانديم به                      

 .اين خاطر تصميم بر اين گرفتيم که مخفيانه وارد روستا شويم
.  شب بود  ۹ساعت تقريبا حوالي    .  در دو منزل نزديک بهم و در دو تيم سه نفره مستقر شديم         

بعد از استقرار و استقبال گرم ميزبانها، شام خورديم و بعد از کمي گفتگو با ساکنان منزل، به                      
او نيز با خانواده اش آمادگي      . صاحبخانه گفتم تا فردا شب در روستا بطور مخفي خواهيم ماند          

قرار . الزم براي پذيرايي بمدت يک شبانروز از ما را، از هر نظر، تدارکاتي و امنيتي فراهم کردند
 . شد بجز ساکنان اين دو منزل کسي از اهالي روستا از حضور ما مطلع نشود

هر دو تيم  از طريق بي سيم هر يکربع           . بر بلندي روستا نيز پايگاه نيروهاي رژيم قرار داشت         
آن شب را بخوبي استراحت کرديم و خستگي چند روز پياده           . ساعت يکبار با هم در تماس بوديم      

روز بعد هر دو ميزبان      . روي و چشيدن سرماي کوهستان و بارش شديد برف را از تن بدر کرديم                
نيز نقش نگهبان را ايفا ميکردند و هر حرکتي در پايگاه و يا داخل و اطراف روستا را زير نظر                        

شب قبل به گونه اي وارد روستا          . داشتند و اخبار و تحرکات پايگاه را به من اطالع ميدادند               
 .شده بوديم که حتي همسايه هاي هر دو ميزبان نيز از آمدن ما اطالع نداشتند

صاحبان منازلي که هر دو تيم در آن مستقر شده بوديم امکاناتي فراهم کردند که                                       
ما نيز  . براي اين کار تمام امکانات خود را بکار گرفتند        . لباسهايمان را شسته و استحمام کنيم     

در نهايت هوشياري ضمن استحمام، لباسهايمان را شستيم و با استفاده از بخاريهاي گرم، آنها                   
سراسر روز افراد هر دو     . را خشک کرديم که تا شب و هنگام عزيمت به منطقه ديگر آماده باشند           

تيم عالوه بر استراحت و گوش دادن به راديو کومه له، با ميزبان خود به بحث و گفتگو                                       
تصميمي را که از پيش اتخاذ کرده بوديم قبل از تاريک شدن هوا به اطالع ميزبان                        . پرداختيم

گفتم ميخواهيم قبل از ترک روستا همه مردم را با خبر کنيد که بيايند مسجد روستا و                .  رساندم
 . بگوييد که افراد مسلح کومه له در روستا هستند و ميخواهند براي مردم سخنراني کنند

خبر را ابتدا از طريق ميزبان به اطالع شوراي روستا رسانديم و آنها نيز همه مردم را مطلع                     
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اهالي روستا با شور و اشتياق خاصي خود را براي مالقات و شنيدن صحبتهايمان آماده           .  کردند
چيزيکه براي اهالي روستا تعجب آور بود اين مسئله بود که ما چگونه وارد روستا شده                   . کردند

البته بطور ضمني ميدانستند که احتماال از ديشب در روستا                  . ايم و آنها متوجه نشده اند؟         
بهر حال اهالي روستا در مسجد جمع شدند و          . مخفي بوده ايم اما آگاهانه بروي خود نمياوردند        

 . بي صبرانه منتظر ديدار با ما بودند
قبال که اين منطقه هنوز بدست نيروهاي حکومت نيافتاده بود اين روستا و ديگر روستاهاي 

جالبتر برايشان اين   . اشغال شده توسط نيروهاي رژيم در دست ما بود و مردم ما را ميشناختند            
از مسير تا رسيدن به درون         . بود که شنيده بودند دو نفر از رفقاي زن همراه اين واحد هستند                   

مسجد، مردم دسته دسته از ما استقبال کردند و در ميان شادي و ابراز محبت آنان و روبوسي                      
بعد از احوالپرسي با همه     . آنجا نيز  بخشي ازجمعيت منتظر ما بودند       . با هم وارد مسجد شديم 

. زنان و مردان حاضر در محل که شايد بيش از يک ساعت طول کشيد، نوبت به سخنراني رسيد                    
گروهي از جوانان روستا براي نگهباني در اطراف روستا و اطالع رساني خود را سازمان دادند و                  

 . با رفقاي نگهبان هماهنگي الزم را انجام داده بودند
بمدت تقريبا بيش از نيم ساعت بر سر اوضاع سياسي، فعاليتهاي خودمان و وظايفي که                       

تازه صحبت من تمام شده بود و . مردم ميتوانند در همراهي با ما بر عهده بگيرند صحبت کردم
در داخل مسجد جمعهاي زنان و مردان و جوانان بدور هر يک از رفقاي ما حلقه زده بودند و                              

يکي از جوانان که در اطراف      . صحبت ميکردند که صداي فرياد در بيرون از روستا بگوش رسيد       
روستا کشيک ميداد وارد مسجد شده و گفت همراه بقيه جوانان در فاصله پانصد متري از روستا 

. و در ميان برفها تعدادي از نيروهاي رژيم را ديده اند که دارند به سمت روستا حرکت ميکنند                      
ما حالت آماده بخود گرفتيم اما ميدانستم که اگر نيروي بسيار بيشتري هم باشند و از حضور                    

حرکت و حضور شبانه و ورود به           . ما در روستا به قصد ضربه زدن آمده باشند خواهند باخت                
داخل روستاها در آن ساعت شب جزو تاکتيک رژيم نبود و از اين بابت خيالمان راحت بود چون                       
روستا در دست ما بود، مردم با ما بودند و آنها در پانصد متري و در ميان برفي که بيش از يک     

خالصه معلوم شد که هفت نفر هستند که فرياد ميزنند و کمک             . متر ارتفاع داشت قرار داشتند    
اگر هم مسلح   . به چند نفر از اهالي روستا گفتم برويد ببيند ماجرا از چه قرار است                  . ميطلبند

 .هستند يکي از شما زودتر خبر دهد که ما خلع سالحشان کنيم
هنوز مردم به خانه هايشان نرفته بودند و همان جمعيت، بخشي در داخل مسجد و بخشي                     
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چند نفري که براي کمک بطرف آنها رفته            . در کوچه ها منتظر بودند که ببينند ماجرا چيست             
بودند و ما هم از نزديک ناظر صحنه بوديم، اطالع دادندکه اينها سرباز هستند و راه را گم کرده                     

يکي از جوانان که تا نزديک آنها رفته بود سريعتر از بقيه برگشت و به من اطالع داد و گفت . اند
هيچکدام اسلحه ندارند و گفت که ميگويند ما سربازهاي پايگاه روستاي افراسياب هستيم به                  
ما مرخصي داده اند و از امروز صبح راه افتاديم که خود را به هاله دره رسانده و از آنجا با                                 
ماشين يا تراکتور به جاده اصلي سنندج ديواندره رفته تا بتوانيم خود را به محل زادگاهمان                         

 .اما بدليل کوالک و برف زياد راه را گم کرده ايم. برسانيم
من از رفقاي خودمان خواستم تا از طريق اعضاي شوراي روستا به اهالي روستا اطالع                          
دهند که مشکل خاصي نيست و نگران نباشند و گفتم وقتيکه اين سربازان به داخل روستا                            
رسيدند آنها را به داخل مسجد برده، بخاري را گرم کرده و برايشان غذا و وسايل گرم کننده                              

. به اعضاي شورا هم گفتم هيچ کس از حضور ما در روستا به آنها چيزي نگويد                                . بياوريد
از مردم کسي به منزل خود      . سربازها به کمک مردم به داخل روستا و سپس به مسجد برده شدند            

ضمن آوردن غذا و پتو براي گرم کردن آنان، به نظاره               . برنگشت و همگي در مسجد جمع شدند        
به پنج نفر از رفقا گفتم که شما همگي در يک منزل آماده باشيد تا من                           . آنها نشسته بودند   

طرح اين بود که به همراه يکي از           . برگردم و طرحي را که در نظر داشتم به اطالع آنها رساندم                 
من و رفيق فواد ماموخ با دو کلت کمري که پنهان کرده                 . رفقا و بدون اسلحه به نزد آنها بروم          

 . بوديم با پوشيدن لباس روستايي وارد مسجد شديم
جمعيت حاضر در مسجد به محض اينکه من و فواد را ديدند با توجه به احترام خاصي که                     

حاظرين در مسجد تا حدي بطور ضمني . براي افراد کومه له قايل بودند همگي از جا بلند شدند
شگرد ما را تشخيص داده بودند و         
زير چشمي با لبخند بهم نگاه                    

سربازان که دور بخاري         . ميکردند
حلقه زده بودند و از شدت سرمايي         
که سراسر روز آنان را تا حد سرما            
زدگي کشانده بود و داشتند خود را        
گرم ميکردند با تعجب به ما نگاه          

من و فواد رفتيم و در             . ميکردند
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يکي از آنها از يکي از اهالي روستا پرسيد ايشان           . کنار آنها نشستيم و به احوالپرسي پرداختيم      
من بخاطر اينکه مبادا آن        . چکاره هستند که وقتي وارد شدند همه مردم از جا برخواستند؟                 

شخص پاسخ مورد نظر من را نتواند بدهد سريعا جواب دادم و گفتم، من معلم اين روستا                              
هستم و مردم همه روستاها براي معلم احترام خاصي قايل هستند چون فرزاندانشان را با درس،                 

 .اين البته سوژه اي هم براي باز کردن سر سخن بود. سواد، علم و دانش آگاه ميسازد
پيدا بود که بشدت      . از شوراي روستا درخواست کردم که برايشان چاي و غذا تهيه کنند                    

تا قبل از رسيدن غذا روي بخاري سريعا يک کتري چاي آماده شد و براي گرم                        . گرسنه هستند 
. هر هفت نفرشان بدور بخاري حلقه زده بودند               . کردن خودشان ترجيح ميدادند چاي بخورند           

بدون اينکه اسمي از کومه له ببرم به تبليغ و ترويج مواضع و              . صحبت من با سربازان شروع شد     
سياستهاي کومه له پرداختم و از فقر و مرارت مردم و سياستهاي سرکوبگرانه رژيم اسالمي                        

 . برايشان صحبت کردم
براي آنها کمي عجيب به نظر ميرسيد که چگونه من بعنوان يک معلم روستا اينگونه پر شور 

فواد دوسه روزي بود که دندانش درد ميکرد         . از مواضع و سياستهاي کومه له صحبت ميکنم؟        
يکي از سربازها پرسيد ايشان هم معلم است؟ من جواب دادم           . و نمي توانست زياد صحبت کند     

. که او نيز همکار من است ولي دندانش درد ميکند به اين خاطر است که کمتر صحبت ميکند                   
بر سر اينکه حتي امکانات ساده دندانپزشکي در روستاها وجود ندارد و اين حکومت بفکر                          

در جريان اين گفتگوها اکثر اهالي روستا عده اي نشسته و                    . مردم نيست و غيره حرف زدم         
سربازان دور بخاري و مردم روستا به بحثهايمان گوش               . تعدادي سرپا دور ما حلقه زده بودند          

مردم هر از چند گاهي زير چشمي بهمديگر نگاه ميکردند و لبخندي از سر رضايت بر            .  ميدادند
در اين لحظه تعدادي از اهالي سفره اي پهن کرده و غذا و ديگر خوراکي                  . لبانشان ظاهر ميشد  
. از همه جور غذايي که در دسترس داشتند براي هر هفت نفر آورده بودند                 . ها را روي آن چيدند     

بهشان گفتم که  . شروع به غذا خوردن کردند. کتري بزرگ چاي هم روي بخاري همچنان آماده بود 
 . من بايد بروم اگر وقت کردم دوباره بهتان سر ميزنم

تعدادي از اهالي روستا نيز ما را . من و فواد با آنها روبوسي کرديم  و از مسجد خارج شديم
بعد از خروج از مسجد به منزلي که رفقايمان در آنجا منتظر               . تا بيرون مسجد همراهي کردند     

من و فواد نيز    . خالصه وار آنچه را که در مسجد گذشته بود براي رفقا باز گو کردم. بودند رفتيم 
به رفقا گفتم قبل از خروج از روستا        . لباسهاي خودمان را پوشيديم و اسلحه هايمان را برداشتيم        
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حاال بد نيست نيم ساعتي همگي مسلحانه وارد مسجد شويم و شما هم سربازها را ببينيد بعد                   
 . به ماوريت خود ادامه خواهيم داد

مردم هنوز به منازلشان بازنگشته بودند و از تصميم ما براي رفتن مجدد به داخل مسجد                   
برايشان جالب بود که با ورود ما به داخل مسجد، سربازان چه واکنشي نشان                           . مطلع شدند  
همچنان تعدادي از مردم در مسجد حضور داشتند و ما همگي اما اينبار مسلح                 . خواهند داد 

همه سربازان به محض ديدن ما بشدت ترسيده بودند و در حين غذا خوردن                  . وارد مسجد شديم  
با ديدن رفقاي زن متوجه     . بطرف آنها رفتيم و با آنها به احوالپرسي پرداختيم     . خشکشان زده بود 

کنارشان نشستيم و وانمود کرديم که از حضور آنان در مسجد بي             . شدند که ما کومه له هستيم     
سپس  رو به من کرد و گفت شما           . يکنفر از آنها بسختي من و فواد را شناخت          . اطالع بوده ايم  

معلم اين روستا نيستيد که چند لحظه قبل با ما صحبت ميکرديد؟ چون قيافه شما خيلي شبيه 
پاسخ دادم آره درست است من همان کسي هستم           . معلم روستا است چند لحظه پيش اينجا بود        

برايشان توضيح دادم از آنجا     .  که چند لحظه پيش با شما صحبت کردم اما معلم روستا نيستم             
که ميخواستم بدون ترس و واهمه صحبت کنيد و اينکه ما چه ميگوييم عمدا لباس اهالي                            

بهشان گفتم ما پارتيزانهاي      . روستا را پوشيدم و در نقش معلم روستا با شما صحبت کردم                     
 . کومه له هستيم

اينبار همه رفقا هر کدام با هر نفر از آنها دو به دو به صحبت کردن پرداختن و بهشان                                   
بعد از صحبت هاي زياد و روشنگري در        . اطمينان داديم که نگران نباشند و با آنها کاري نداريم          

خصوص اهداف و سياستهاي کومه له در برخورد به اسرا، برايشان توضيح داديم که جمهوري                      
اگر ما آنگونه که رژيم اسالمي در        . اسالمي آنها را با تبليغات منفي ميخواهد به کشتن بدهد          

مغز نيروهايش فرو کرده است ميبوديم، با توجه به اينکه از ابتدا تا به اين لحظه شما در اسارت 
اين ما بوديم که از مردم خواستيم        .  ما بوديد، ميبايست ما نسبت به شما بدرفتاري ميکرديم          

به کمک شما بشتابند، شما را به داخل مسجد بياورند و برايتان غذا، چاي پتو و ديگر                                        
در حضور خودشان از شوراي روستا تقاضا کردم که                 . احتياجات الزم را برايتان فراهم کنند          

برايشان رختخواب بياورند به داخل مسجد که همانجا استراحت کنند و فردا صبح بعد از                              
خوردن صبحانه آنها را با ماشين بطرف جاده اصلي سقز ديواندره روانه کنند که به نزد خانواده و 

همچنين در پايان از همه سربازان خواستم که اگر انسانهاي شرافتمندي                       . بستگانشان بروند  
. باشيد و اتفاق امشب را همچون يک واقعيت درک کرده باشيد نبايد به خدمت سربازي برگرديد                  
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حاال که ما را ديده ايد و برخوردهاي ما           . نبايد بيخود خودتان را براي اين رژيم به کشتن دهيد           
 . را از نزديک مشاهده کرده ايد، اکيدا ازتان ميخواهم که از بازگشت به خدمت سرپيچي کنيد

هنوز باورشان نميشد که نيروهاي      . شور و شوق عجيبي در نگاه سربازان خودنمايي ميکرد          
هنگام رفتن با تک تک آنان روبوسي          . مسلح کومه له اينگونه با آنها برخورد انساني کرده اند              

از مسجد  .  هيچگاه تا به اين حد احساس امنيت نکرده بودم           : يکي از آنها به من گفت      . کرديم
خارج شديم و با مختصر مواد خوراکي که مردم برايمان آماده کرده بودند در ميان بدرقه گرم و                     
روبوسي با آنها، حوالي ساعت دوازده شب در ميان برف زيادي که باريده بود روستا را به مقصد         

 :مسئله اي که به همين ماجرا مربوط است اين بود که. ديگري براي ادامه ماموريت ترک کرديم
حدودا چهار ماه بعد يعني دور دوم ماموريت ما در اواسط بهار، باز هم گذر ما به روستاي                   

اما اينبار نه در داخل روستا بلکه در يکي از مخفيگاه هاي اطراف روستا بوديم . هاله دره افتاد 
که يکي از اعضاي شوراي روستا پيش ما آمد و بعد از ديدار و کمي صحبت کردن، به من گفت         

. او بسته را با خود آورده بود       . گفته اند بدست تو برسانيم    . که از شهر برايت بسته اي آمده است        
ما کمي نگران شديم که مبادا بسته انفجاري باشد چون رژيم اين ترفند ها را بکار ميبرد و                             
بسته هاي انفجاري براي مسئولين کومه له ميفرستاد و صحنه سازي هم اينگونه بود که نشان                   

 . داده شود گويا از سوي خانواده اين بسته فرستاده شده است
با توجه به رعايت کردن تمام نکات ايمني و فرض گرفتن اينکه اين بسته بدون شک بسته اي          

خالصه بسته را باز کرديم و آثار و عالئمي مبني بر                 . انفجاري است به باز کردن آن پرداختيم         
 . انفجاري بودن در آن نبود

وقتيکه بسته را باز کرديم متوجه محتويات داخل آن شديم که عبارت بود از يک دست                            
نامه را که خواندم متوجه شدم متعلق        . کامل وسايل دندانپزشکي همراه با نامه اي در داخل آن          

متاسفانه بعدها نميدانم آن نامه چه شد        . به يکي از سربازان در ماجراي روستاي هاله دره است           
تا . اما اگر در دسترس ميبود ميشد آنرا بعنوان سندي زيبا از حس متقابل انساني منتشر کرد                

جاييکه حضور ذهن دارم اين سرباز نوشته بود که هيچگاه برخوردهاي ما را در آن شب طوفاني                   
که در ميان برف گير کرده بودند و تنها با اتکا به ما نجات پيدا کردند را فراموش نخواهيم                            

چهار نفر از آنان که با هم روابط نزديکتري داشته اند به خدمت سربازي                             :  نوشته بود  . کرد
برنگشته اند و در ميان مردم و اطرافيان خود از برخوردهاي انساني کومه له صحبت کرده اند                      

در خاتمه هم    . اما از سه نفر ديگر اطالع نداشت          . که حقانيت با آنهاست نه جمهوري اسالمي         
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اضافه کرده بود که اين هديه را هم به اين خاطر تهيه کرده و فرستاده ايم چون آنشب در مسجد                        
روستا يکي از رفقاي شما دندانش درد ميکرد و شما امکانات دندانپزشکي در اختيار نداشتيد                 

 . و ما هم فکر کرديم چيزي برايتان بفرستيم که براي شما کارايي داشته باشد
بعضي . ماموريتهاي دسته سازمانده روزها، هفته ها و ماهها به همين منوال ادامه داشت              

از روزها سپري کردن اوقات در مخفي گاههاي دامنه کوهها و دشتهاي سر سبز و در مواردي                       
هم در منازل مردم شريف و دوست داشتني روستاها که با تمام وجود پذيراي واحدهاي نيروي                       

مخفي شدن يک واحد هفت نفره نيروي مسلح کومه له در يک يا             . مسلح ما در منازل خود بودند    
دو منزل در روستا آنهم در حاليکه بر بلندي نزديک ترين تپه مشرف بر روستا يک پايگاه نظامي                    

کافي بود در طول روز نيروهاي مستقر        . قرار داشت، براي آنها کاري ساده و خالي از خطر نبود             
براي ما که مسلح بوديم و وقوع هر نوع درگيري را محتمل         . در پايگاه از حضور ما مطلع شوند 

ميدانستيم، قادر بوديم با جنگ و گريز از خود دفاع کرده و از صحنه خارج شويم اما براي                              
با . کسانيکه ما را در منزل خود راه داده بودند حکم از دست دادن جان و مال و زندگيشان بود                       

 . اين وصف ترسي به دل راه نميدادند و صميمانه از ما مراقبت ميکردند
آنچه که اين اعتماد بنفس را در ميان مردم روستاها بويژه مردم زحمتکش فراهم ميکرد                       
يکي اين بود که ما را بعنوان نيرويي که از منافع آنها دفاع ميکرد از خود ميدانستند، به                              
کارداني و هوشياري نيروي مسلح کومه له اعتماد و اطمينان داشتند و نکته ديگر اينکه در                        
اکثر قريب به اتفاق روستاها از عوامل و عناصر اطالعاتي محلي که  از طريق خبر چيني،                           
محل اختفاي ما را به پايگاه گزارش دهند خبري نبود و اين سبب ميشد که همه مردم در يک                         
روستا بمثابه يک خانواده واحد عمل کنند و به محض حضور ما و يا احتمال بروز رويارويي با                       
نيروهاي رژيم، تمام توان و امکانات خود را براي مخفي کردن و حفاظت از يک واحد کوچک                           

در روستاهايي البته بندرت پيدا مي شد که افرادي ولو اندک با ماموران                          . بکار ميگرفتند  
. اين دست از افراد را ميشد در ميان توانمندان روستا مشاهده کرد. پايگاه ارتباط داشته باشند

سعي ميکردند بخاطر منافع شخصي خودشان هم بوده است گزارشي از ما را به پايگاه                                   
 . منعکس نکنند

خاصيت . مواقعي براي مخفي شدن در يک روستايي، آگاهانه به منزل چنين افرادي ميرفتيم
اين روش اين بود که آن شخص بخاطر منافع فردي خود و اينکه کوچکترين صدمه اي به دارائي           

خاصيت ديگرش اين بود    . اش وارد نشود ابدا قادر به دادن گزارش از ما به پايگاه رژيم نميبود                
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که بعدها مردم روستا ميدانستند که ما در چنين منزلي مخفي شده ايم و او نمي توانست خود                   
افرادي استثنايي پيدا ميشدند که در سطح ديگري براي                 . مبرا کند  “ پناه دادن به ما      "را از    

پايگاه اطالع رساني ميکردند مثال دادن گزارش از اينکه واحد يا واحدهاي ما در فالن منطقه                   
به اين دست از افراد مستقيما و رو در رو تذکر . هستند يا اينکه تعدادشان چند نفر و غيره است

همين . ميداديم که اين عمل زشت را تکرار نکنند و چنانچه تکرار کنند دستگير خواهند شد                    
تذکرهاي شفاهي اثر مثبت خود را بر جاي ميگذاشت و از آنجا که اکثريت قريب به اتفاق مردم                   

 . روستاها با ما بودند، حرکات اين عناصر را زير نظر داشتند و به ما خبر ميدادند
 

 دانه گندم

 
ابتدا وارد  . سنندج عازم ماموريت بوديم   " چم شار " اينبار بنام دسته سازمانده      ۶۳زمستان سال   

عبور به   . زمستان سخت و پر برفي بود         . از توابع سرشيو مريوان شديم       "  توراق تپه "روستاي  
براي ما که يک واحد هفت نفره بوديم بارش اين برف                   . خارج از روستا عمال غير ممکن بود           

چندان ناخوشايند نبود چون امکان خوبي براي استراحت کافي و الزم در اين روستا را برايمان                      
مزيت ديگر اينکه پايگاه نظامي رژيم در خود روستا وجود نداشت بلکه در                   . ميسر ميساخت 

 . نقطه نسبتا دورتري بود که بعنوان يک پايگاه مادر نقش تسلط بر چندين روستا را ايفا مي کرد

 " توراق تپه"روستاي 
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شام خورديم و سرگرم صحبت با          . براي استراحت و خوردن شام در دو منزل مستقر شديم                
ببخشيد : بعد از احوالپرسي روکرد با ما گفت      . صاحب خانه بوديم که زن همسايه وارد اطاق شد        

از طريق همسر ميزبان شما با خبر شدم که در روستا              : بعد ادامه داد و گفت     . بي خبر وارد شدم   
آمده ام بگويم که به داد من برسيد        .  اينجا است " دکتر رحمت "هستيد و او به من گفته است که         

همراه  " دکتر رحمت باوه ريز"عزيز جانباخته رحمت اسماعيلي معروف به . و به بچه ام کمک کنيد
در ميان هر يک از واحدهاي       . واحد ما بود که يکي از متخصصين باتجربه در کار پزشکي بود              

نظامي و يا ديگر واحدهاي ماموريتي کومه له، يک نفر پزشک يا متخصص در امور درماني                      
سازمان داده ميشد که در مقاطع حساس و الزم بتواند به رفقاي مجروح و زخمي، کمکهاي                           

رحمت نه يک پزشکيار بلکه در سطح يک جراح متخصص در                 . پزشکي، درماني و غيره بکند      
 . سخت ترين شرايط جنگي براي مداواي زخمي ها امتحان خود را پس داده بود

: " آن زن بعد از احوالپرسي گريه کنان به شيون و زاري پرداخت و در ادامه صحبتهايش گفت       
يکبار او را   . االن نزديک به يک ماه است که يک دانه گندم در گوش بچه سه ساله ام افتاده است                     

نزد دکتر به شهر بردم اما موفق نشد گندم را که دارد در گوش اين بچه رشد ميکند بيرون                                 
حاال بچه ام بعلت درد شديد گوش، هفته ها است که خواب درست و حسابي نداشته  و                      . بياورد

. رحمت از زن پرسيد اسم شما چيست؟ او جواب داد کبري             ". ميترسم بعلت کمبود خواب بميرد     
. سپس به او گفت ميشود بچه را به اينجا بياوريد؟ او پاسخ داد همين االن ميروم او را مياورم                      

بعد با  . کبري خواست از اطاق بيرون برود که من مانع شدم و بهش گفتم لحظه اي صبر کند                          
رحمت مشورت کردم و به او گفتم بهتر است تو به همراه دو نفر از رفقا به منزل کبري و نزد بچه                      

 . رحمت هم موافقت کرد و به همراه دو تن از رفقا عازم منزل کبري شد. برويد
بعد از چند لحظه من و بقيه رفقا          . بتدريج همه اهالي روستا از حضور ما مطلع شده بودند           

وقتي وارد شديم تقريبا نزديک به بيست نفر        . هم به منزل کبري و براي عيادت بچه به آنجا رفتيم       
کبري گفت قبل از آمدن شما        . زن و مرد پير و جوان از اهالي روستا در اطاق جمع شده بودند                   

مالي روستا آمده و گفته است بر بالين بچه دعا و آيات ميخواند بلکه گندم خودبخود بيرون                         
. بيايد و طي اين مدت مدام به اين کار مشغول بوده است ولي نتيجه اي حاصل نشده است                             

سپس رحمت رو به مالي روستا که کودک سه ساله را روي پاهايش گذاشته بود و داشت درگوش                    
مالي روستا گفت اين گندم تنها       . او آيه و دعا ميخواند کرد و گفت، لطفا بچه را به من بدهيد               

رحمت اينبار خيلي قاطع کودک را از روي             . با حکمت الهي و دعاهاي من بيرون خواهد آمد             



 107 مختصري از فعاليت سياسي در کردستان

پاهاي مال برداشت، او را بغل کرد و روي زانوهايش قرار داد و رو به مال کرد و گفت لطفا شما                        
هم تشريف ببريد بيرون چون اگر دعاهاي شما اثر کرده بود ميبايست تا بحال گندم از گوش                           

مجددا رو کرد به مال و        . البد يک ماه است داريد دعا تجويز ميکنيد          . کودک خارج شده باشد    
آهسته به رحمت گفتم اتفاقا بگذار او در اطاق بماند و ناظر باشد چون بعد از                   . گفت لطفا بيرون  

 . اتمام موفقيت آميز کار تو، ماهيت خود و دعاهايش براي مردم بيشتر روشن خواهد شد
رحمت وسايل اوليه را که در کوله پشتي اش بود بيرون                . مالي روستا همچنان نشسته بود     

بچه . آورد و با دو عدد پنس، يک چراغ قوه دستي و با کمک دو تن از رفقا شروع بکارکرد                                   
همچنان ناله ميکرد و طفلکي آنقدر درد و بي خوابي کشيده بود که استخوانهاي صورتش کامال 

 . هويدا بود
عاقبت بعد از حدود ده الي پانزده دقيقه، رحمت توانست گندم را که باد کرده بود و مقداري                  

بالفاصله صداي شادي و هلهله خانواده کبري،        . ريشه دوانيده بود از درون گوش بچه خارج کند          
کبري به همراه همسر و بستگانش که در اطاق حضور داشتند رحمت را               . سراسر اطاق را پر کرد    

بعد از  . شادي و خوشحالي وصف ناپذير حاضرين در فضاي اطاق ميپيچيد             . غرق بوسه کردند   
مادرش کبري از شادي فقط گريه      . لحظاتي ناله هاي کودک قطع شد و به خواب عميقي فرو رفت  

ميکرد و با تشکر و قدرداني هاي مکرر دست و پاي خود را گم کرده بود و نميدانست از                                    
 . خوشحالي چکار کند

رحمت چند عدد مسکن براي احتمال سوزش و درد بچه به کبري داد و داروهايي هم برايش                    
. تجويز کرد و گفت در اولين فرصت ممکن به شهر مريوان برود و در داروخانه آنرا خريداري کند           

در اين لحظه مالي روستا بدون اينکه جمعيت حاضر در اطاق به او محل بگذارند آهسته از                           
خبر در روستا پيچيد و مردم دسته دسته براي ابراز خوشحالي به منزل کبري                 . اطاق بيرون رفت  

در ميان آن همه سر و صدا و حضور جمعيت در آن اطاق، تنها کسيکه اين همه سرو صدا . آمدند
 . را نميشنيد بچه سه ساله کبري بود که به خواب عميق و شيريني فرو رفته بود

 
 ما و گروه ضربت

 

عمال غير ممکن شده    “  توراق تپه ”با آن همه برفي که باريده بود خارج يا داخل شدن به روستاي      
براي ما که تصميم گرفته بوديم تا فردا غروب آنجا ماندگار شويم، نيازي به مخفي شدن                       . بود

نبود چون بعد از ماجراي خارج ساختن گندم از گوش بچه، همه مردم روستا از حضور ما مطلع                   
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شب تا  . در دو واحد سه نفره براي استراحت در همان در دو منزل قبلي مستقر شديم                . شده بودند 
صبح که از خواب بيدار شديم بارش برف قطع شده بود و            . صبح بارش برف همچنان ادامه داشت 

تابيدن خورشيد بر روي برفي که همه جا را سفيد              . در آسمان حتي يک لکه ابر هم ديده نميشد            
مردم روستا نيز مشغول برف روبي پشت           . کرده بود منظره بسيار زيبايي را بوجود آورده بود             

ما هم بعد از خوردن          .همه اهالي روستا از منازلشان بيرون آمده بودند                 . بامهايشان بودند  
صبحانه براي لذت بردت از اين هواي صاف و آفتابي روي پشت بام رفته و با مردم به گفتگو                           

مادرش خبر داد که ديشب خوب خوابيده و امروز هم            . جوياي حال کودک کبري شديم    . پرداختيم
 .بطور طبيعي به غذا خوردن پرداخته است و درد گوش هم ندارد

آن منظره زيبا و صحبت با مردم در آن هواي آفتابي مملو از برف يک ساعت طول نکشيد                        
ديگر شکي نداشتيم که اين گروه ضربت        . که از دور متوجه نفراتي در پانصد متري روستا شديم          

تعداد آنها حدودا سي نفر بوند و ما هفت نفر              . رژيم است که دارد بطرف روستا حرکت ميکند          
يکي اينکه اگر با آنها درگير ميشديم موفقيت با ما بود چرا که              . دو راه در پيش داشتيم    . بوديم

داخل روستا براي ما سنگر محسوب ميشد و به همه چيز دسترسي داشتيم اما آنها در پانصد                     
متري بجز برف زياد و سرما به چيزي متکي نبودند و ناچارا با دادن تلفات سنگين نهايتا عقب               

برف زياد جاده منتهي به روستا را هم مسدود کرده بود و امکان آمدن نيروي                . نشيني ميکردند 
 . کمکي هم برايشان غير ممکن بود

راه ديگر اين بود که براي جلوگيري از وارد شدن صدمه به مردم روستا خود را مخفي                                
اين را ميدانستيم که ابدا نيروهاي رژيم شب را در آن                      . ميکرديم تا آنها وارد روستا شوند          

با درنظر گرفتن تمام    . موقعيت در روستا نخواهند ماند و بعد از ساعاتي از آنجا خواهند رفت              
اهالي روستا . حاالت ممکن سريعا تصميم گرفتيم که راه دوم يعني مخفي شدن را انتخاب کنيم

هم همگي يکدست و با روحيه اي باال اين آمادگي را از خود نشان دادند و آنها هم از تصميم ما         
برايمان روشن نبود که آيا آنها از قبل از حضور ما در                   . مبني بر مخفي شدن استقبال کردند        

هنوز دويست سيصد متري با     . روستا اطالع پيدا کرده اند يا بطور اتفاقي بسوي روستا آمده اند        
در . روستا فاصله داشتند که بسرعت آسمان صاف چند لحظه قبل ابري و کوالک شديدي برپا شد  

در چنين مواقع حساسي    . اين موقع ما هم در دو گروه سه نفره  و در آغل دو منزل مخفي شديم                  
آن روز هم بعلت برف زياد گاو و گوسفندان          . بهترين مکان براي مخفي شدن آغل گوسفندان بود        

 .در آغل مانده بودند و مزيتي براي ما محسوب ميشد
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اين نفرات از گروه ضربت رژيم بودند که پاسداران محلي جزو آنان بودند و همگي وارد روستا 
هر گونه  . شده و قبل از هر چيز اقدام به خانه گردي يا بقول خودشان شروع به پاکسازي کردند                        

خبر و فعل و انفعاالت بيرون و اينکه چه ميگذرد را صاحب خانه يا عناصر فعال و جوانان                               
در بيشتر منازل روستايي بين آغل هر خانه اي با آغل همسايه              . روستا به اطالع ما ميرساندند    

همسايه ها شروع به کندن ديوار که يک نفر بتواند از           . بغل دستي تنها يک ديوار نازک وجود دارد 
جالب توجه اين بود که اين کار را زنان روستا انجام               . آن براحتي وارد آغل همسايه شود کردند        

جايي که ما در آن قرار داشتيم توسط دو زن از اهالي روستا يکي آنطرف ديوار و                             . ميدادند
اين کار به راحتي     . ديگري در سوي ديگر با بيل و کلنگ مشغول ايجاد سوراخ در ديوار بودند                 

چيزي که بسيار برجسته و قابل گفتن         . هم انجام ميگرفت و خود ما هم به آنها کمک ميکرديم             
حتي موقع کندن ديوار با همديگر شوخي         . است اين بود که مردم روحيه بسيار بااليي داشتند           

 . ميکردند و گروه ضربت را مورد تمسخر قرار ميدادند
يکي از زنها که مشغول کندن ديوار بود رو کرد به ما و گفت نگران نباشيد نخواهيم گذاشت 

همان موقع که هنوز بيرون از روستا بودند شما ميتوانستيد             : بعد گفت . دستشان به شما برسد    
کار همه شان را يکسره کنيد اما بخاطر اينکه صدمه اي به ما نرسد اين کار را نکرديد و ما هم  

گروه ضربت در دسته هاي پنج و           . نخواهيم گذاشت کوچکترين مشکلي براي شما پيش بيايد            
شش نفره وارد خانه ها و مشخصا آغل گوسفندان ميشدند و بعد از ديد زدن با ترس و وحشت                        

وقتيکه . سريعا بر ميگشتند و به فرمانده خود اطالع ميدادند که آن منزل را پاکسازي کرده اند                
معموال از صاحب   . کندن ديوارها تمام شد چند نفر وارد آغلي شدند که ما در آن مخفي بوديم                  

صاحب خانه  . خانه ميخواستند که او جلوتر و همچون يک سپر حفاظتي وارد منزل يا آغل شود                
ما هم از سوراخي که کنده شده بود به آغل همسايه وارد                . سريعا وارد شد و به ما عالمت داد         

با گشت زدن آنها در هر آغلي، ما براحتي ميتوانستيم           . عکس اين حرکت هم صادق بود     . شديم
به آغل ديگري که از نظر آنان قبال پاکسازي شده بود وارد شويم و هر دو واحد ما با همين                                  

فقط از سوراخي که کنده شده بود براي رفتن به سوي ديگر تنها يکبار                          . ماجرا روبرو بوديم   
خالصه اين ماجرا تا پاکسازي تمام آغل گوسفندان              . استفاده کرديم و نياز به ادامه آن نبود             

 . همچنان ادامه داشت
اگر بر حسب اتفاق حتي واحدي از        . بمدت دو سه ساعت ما در همين موقعيت قرار داشتيم           

علت . گروه ضربت متوجه حضور ما ميشد احتمال اينکه بروي ما تيراندازي کنند خيلي کم بود      
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چون . اين امر اين بود که در چنين حالتي باز اين ما بوديم که از موقعيت برتري برخوردار بوديم   
اگر هم ضمني متوجه ميشدند براي        . ما از حضور آنها اطالع داشتيم اما آنها اطالع نداشتند            

حفاظت از خودشان ممکن بود خود را به کوچه علي چپ بزنند و ميدانستند که در آن شرايط از                    
دوم اينکه ما و مردمي که به ما کمک ميکردند از روحيه بسيار          . نيروي کمکي هم خبري نيست 

بااليي برخوردار بوديم اما آنها سراپاي وجودشان ترس بود که بلکه به هر نحوي شده است گشت                  
منهاي فرمانده که   . زني منازل را تمام کنند و به دستور فرمانده شان زود از روستا خارج شوند                

خود او ابدا وارد منازل يا آغل ها نميشد و فقط دستور ميداد بقيه نفرات گروه ضربت در دسته                     
افراد رده پايين يا سرباز بودند يا از مزدوران           . هاي چهار پنج نفره اين وظيفه را انجام ميدادند          

باالخره پاکسازي تمام شد و به ما خبر            . محلي که فقط براي پول وارد اين گروهها شده بودند              
بعد از خروج آنها از روستا ما از مخفي گاه بيرون                   . دادند که دارند از روستا خارج ميشوند          

همراه با همه اهالي روستا در محوطه آبادي در يک فضاي شاد و صميمانه دور هم جمع                    . آمديم
 . شديم

هر يک داستاني از به تمسخر گرفتن ماموران و اينکه چگونه آنها را دست ميانداختند                           
حاال ديگر در روستايي     . خالصه وقت خوردن يک غذاي حسابي و استراحت بود            . بازگو ميکرد 

قرار داشتيم که باصطالح پاکسازي شده بود و اين يعني اينکه تا مدتها گروه ضربت وارد آن                          
. روستا نخواهد شد و ما ميتوانستيم تا بهتر شدن  وضع هوا حتي بمدت چند روز آنجا بمانيم                      

اما بعد از ماندن يک شب ديگر در آنجا روز بعد در ميان بدرقه گرم و صميمانه مردم، روستاي                      
 .توراق تپه را براي ادامه ماموريتمان ترک کرديم

 
 درگيري با  گروه ضربت

 

ما همچنان در    .  در روستاهاي تحت کنترل رژيم ادامه داشت            ۶۳ماموريت ما زمستان سال       
عمق مناطقي که همگي در کنترل نيروهاي رژيم و با پايگاههايي که بر بلندي روستاها احداث                  

همانطور که اشاره کردم خاصيت اين واحد کوچک اين بود که براحتي                     . شده بود قرار داشتيم     
ميتوانست در روستا يا خارج از روستا مخفي شود و از وجود هر گونه درگيري نظامي اجتناب                   

زمستان و بارش برف زياد بنوعي به نفع ما بود چون در صورت بروز هر نوع درگيري بين                     . کند
گروههاي . ما و گروه ضربت، نيروي کمکي قادر به استفاده و بکار گيري ماشين آالت نبود                          

 نفر  ۳۰ضربت که به اصطالح از زبده ترين افراد سرکوب رژيم محسوب شده و تعدادشان در حد                   
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و يا بيشتر بود، براي ضربه زدن به واحدهاي کوچک ما و يا براي مقابله با گردان شوان که در                            
هر گروه ضربتي که رژيم در جنوب             . فصل بهار عازم منطقه ميشد سازمان داده شده بودند               

کردستان و طي ساليان متمادي سازمان ميداد و بعضا با نيروهاي کمکي به منطقه فعاليت                       
گردان شوان در اطراف سنندج روانه ميکرد هر بار با تحمل ضربات سنگيني پا به فرار                                    

دوسه روز  . گروها ضربت عموما متشکل از مزدوران محلي بود       . ميگذاشتند و از هم ميپاشيد    
که از يک    " فرهاد حاجي ميرزايي   "و  " فتح اله کرمي   "قبلتر از آن دو نفر از رفقاي گردان شوان               

چهار نفر از جوانان    . به ما ملحق شدند   "  ذلکه"ماموريت شناسايي باز ميگشتند، در روستاي        
در منظقه هميشه اسلحه اضافي مخفي شده داشتيم و             . شهر و روستا هم به ما پيوسته بودند          

چهار نفر افراد جديد را تا رسيدن به مرکز آموزش نظامي، با دادن آموزشهاي اوليه مسلح کرده                  
اواخر زمستان بود و هنوز برف همه جا را          .  نفر رسيده بود   ۱۲اکنون تعداد نفرات ما به       . بوديم

 .پوشانده بود
 بامداد تصميم گرفتيم از روستا       ۴حوالي ساعت   . شب را در روستاي ذلکه استراحت کرديم       

طبق معمول در منازلي که اطراق کرده بوديم نان و مواد خوراکي يک روز را براي                     . خارج شويم 
در فاصله تقريبا هزارو پانصد متري از         . ما تهيه و در ميان کوالک شديد از روستا خارج شديم             

اين ). که در گذشه ها از امالک خان روستا بود           ( ،  "خان مه له ک    "روستا ذلکه محلي بود بنام       
پوشيده شده  . مکان که در فصل تابستان محل بسيار زيبايي براي استراحت و مخفي شدن بود                 

عموما در فصل     . از تعدادي درختان و باغهاي ميوه و چشمه اي آب در کنار درختان بود                            
 . تابستان بعنوان توقف گاه و يا مخفي شدن در طول روز از آن استفاده ميکرديم

اندازه اين اطاق چيزي در حدود دو متر در دو . در اين محل اطاقکي در دل زمين قرار داشت
براي کسانيکه از وجود اين مخفي گاه بي             . متر بود و ارتفاع آن کمي بيشتر از يک متر بود                 

اطالع بودند،  تنها با ديدن دريچه يک متر در يک متر آن که از چهار طرف قابل ديدن نبود                                
اين محل را رفيق      . پشت بام اين اطاق نيز شبيه تپه اي معمولي بود             . ميشد آنجا را پيدا کرد     

 ساخته  ۵۹ و   ۵۸يکي از فرماندهان نظامي سابق کومه له در سالهاي             ) محمد مايي   ( شوان  
مواقعي که دو يا سه نفري براي ماموريت خاصي در منطقه حضور پيدا ميکرديم،                                . بود

 . ميتوانستيم با استفاده از کيسه خواب، شب را در آنجا به صبح برسانيم
باالخره در ميان باد و کوالک شديد به اين محل رسيديم و همگي خودمان را در آن جاي                             

 . داديم که تا روشن شدن هوا از گزند باد و کوالک شديد در امان باشيم
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تقريبا همگي بطور نشسته بهم چسبيده بوديم تعدادي در همان حالت ترجيح ميدادند کمبود 
 .خواب را جبران کنند و بقيه هم بيدار ميماندند

طول روز را با بيرون آمدن از اين اطاقک و صرف غذا و غيره سپري کرديم تا اينکه ساعت به 
از ساعت سه بعدازظهر به بعد        . مجددا آماده رفتن به روستاي ذلکه شديم         . سه بعداظهر رسيد  

کنترل به نوعي در دست ما بود چرا که نيروهاي رژيم و گروه ضربت از اين ساعت به بعد قادر به      
درگير شدن با ما نبودند و همانطور که پيشتر اشاره کرده بودم بعد از تاريک شدن هوا آنها ضربه      

درطول . پذير بودند و اين تقريبا به قاعده اي در رويارويي ما با نيروهاي رژيم تبديل شده بود                       
 . روز باد و کوالک فروکش کرده بود و عصر مجددا وارد روستاي ذلکه شديم

بعد از تقسيم شدن در سه منزل، غذاي ساده اي خورديم و بعد از گرم کردن خود و استراحتي             
 دقيقه اي با ذه لکه فاصله        ۴۰که تقريبا   " برده سپي "کوتاه با تاريک شدن هوا به طرف روستاي           

 .  داشت حرکت کرديم
دو خانواده که بر سر مسايل زمين با هم اختالف              .  شب را در روستاي برده سپي گذرانديم        

شب جلسه اي با شرکت     . داشتند از من درخواست کردند که در رابطه با اين اختالف دخالت کنم             
بعد از شنيدن صحبتهاي دو . آنها و حضور تعدادي ديگر از اهالي روستا در يک منزل برگزار شد

. طرف اختالف، من هم در مورد مشکل آنها صحبت کردم که دوستانه و با تفاهم کنار بيايند                     

 

 " خامه له ک"اطاقک  مخفي گاه 
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بعد از  . دخالت و صحبتها موثر واقع شد و جلسه با ابراز رضايت و روبوسي طرفين خاتمه يافت              
. آن در همان سه منزل براي خواب و استراحت و به قصد ماندن تا عصر روز بعد ماندگار شديم                      

 . نگهبان گذاشته بوديم که ساعت به ساعت تعويض ميشد
فرهاد آمد  . بود" فرهاد باوه ريز   " آخرين نگهبان ساعت شش صبح  فرهاد حاجي ميرزائي              

اين تپه قبال   . مرا بيدار کرد و اطالع داد که دو نفر را بر روي تپه اي در پشت روستا ديده است                      
. بالفاصله تمام رفقا را مطلع کرديم که آماده باشند             . پايگاه بود و مدتها بود تخليه شده بود           

اين يکي از واحدهاي گروه       . متوجه حضور نيروي بيشتري شديم      . همه رفقا سريعا آماده شدند      
ضربت رژيم بود که فرمانده و نيروهايشان از حضور ما در منطقه اطالع پيدا کرده بودند اما از                    

ابتدا دو نفر را بعنوان ضد کمين بطرف روستا             . حضور ما در روستاي برده سپي مطلع نبودند          
تصميم گرفتيم براي جلوگيري از وارد شدن صدمات به مردم روستا از درگير                     . فرستاده بودند 

شدن با آنها بپرهيزيم و از روستا خارج شويم اما بدون تير اندازي و درگير شدن با آنها خروج از                       
همه جا برف بود و خروج ما از روستا و مستقر شدن آنها بر تپه مشرف بر                     . روستا ممکن نبود  

 . روستا ما را همچون سيبل در تير رس آنها قرار ميداد
ما هم از منازل بيرون آمده و        . دو سه نفر از آنها بي اطالع اما با احتياط وارد روستا شدند              

نيروهاي بيشتري بر تپه مشرف بر روستا       . بقصد خروج از روستا در کوچه ها سنگر گرفته بوديم          
باالخره متوجه   . ديگر وقتي براي مخفي شدن در روستا باقي نمانده بود                  . مستقر شده بودند    

به رفقا  . خودمان را خيلي زود سازمان داديم        . جضور ما در روستا شدند و درگيري شروع شد             
. همين کار را هم انجام داديم       . گفتم آنها را سرگرم کنند تا نيروهايمان را از روستا خارج کنيم               

رفقاي ما از داخل روستا بطرف آنها که بر باالي تپه سنگر گرفته بودند شروع به تير اندازي                             
 . کردند و چند نفر از رفقا نيز با کساني که وارد روستا شده بودند کوچه به کوچه درگير شدند

بعد از گذشت نزديک به يک ساعت رفقايي که در حمايت آتش ما به خارج از روستا رسيده                        
اينبار رفقاي  . بودند، توانستند بر تپه ربروي روستا که از تپه محل آنان بلندتر بود مستقر شوند           

ما که اين تپه را در اختيار داشتند به سوي نيروهاي گروه ضربت رژيم تيراندازي کردند و بقيه                        
اکنون ما  . ما توانستيم در حمايت  آتش آنها يکي پس از ديگري بسالمت از روستا خارج شويم                

بالفاصله جوانان .  ظهر بود موقعيتمان هم خوب بود۱۲ساعت . در موقعيت برتري قرار داشتيم
محلي که ما بر آن مستقر بوديم کامال         . روستاي ذلکه از آنطرف براي ما مواد خوراکي آوردند          

مشرف بر هر دو روستاي ذلکه و برده سپي بود اما متوجه شديم که در ارتفاعات بلندتر از                              
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آنها ارتفاعات  . محل ما، نيروهاي کمکي از پايگاههاي اطراف تمام نقاط را در دست دارند                    
 . روستاي ذلکه را هنوز در دست نداشتند اما مشغول اعزام نيرو به آنجا بودند

سه نفر از رفقا، سوسن فريقي،  فرهاد حاجي ميرزايي و فواد ماموخ  را عازم اين ارتفاعات    
اين نقطه   .  دقيقه زمان نياز داشت        ۴۰رسيدن به آنجا با آن همه برف شايد بيش از                      . کرديم

استراتزيک مشرف بر روستاي ذلکه، افراسياب، هاله دره و از پشت نيز مشرف بر روستاهاي                       
تصرف سريع اين نقطه براي ما حياتي بود چرا که نيروهاي دشمن              . باينچوب و سنگ سفيد بود    

باالخره تيم  . از افراسياب و هاله دره با نيرويي بالغ بر صد نفر در تالش براي تصرف آنجا بودند                   
 .از طريق بيسيم با هم در تماس بوديم. سه نفره ما به فرماندهي فرهاد به محل رسيد

نيروهاي رژيم از مسير روستاي افراسياب عازم تصرف آن نقطه کليدي بودند که بسيار شيب 
تيم سه نفره نيز قادر به ديدن نيروي دشمن که هر آن داشت به نوک قله                          . دار و سنگالخي بود     

ميرسيد نبود اما ما از جبهه مقابل  با دوربين کامال صحنه را در معرض ديد خود داشتيم و                       
به محض اينکه به ده متري         . از طريق بي سيم به آنها اطالع داديم که فعال تيراندازي نکنند                  

به محض آتش رفقاي ما که سه نفر            . رفقاي ما رسيدند آنگاه اطالع داديم که تيراندازي کنند            
بودند، نيروهاي رژيم که در صف طوالني در ميان برف و سنگالخ دل خود را خوش کرده بودند                      

 . و در آن جبهه شکست سختي خوردند. که به مقصد رسيده اند، همگي پا به فرار گذاشتند

 " برده سپي"تپه  مشرف بر روستاي 
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نيروهايي هم که در ارتفاعات پشت سر ما بودند با ديدن آن صحنه، در جاي خود ميخکوب            
در جبهه فرماندهي هم همين صحنه تکرار شد و نيرويي که قصد تصرف تپه ما را                    . شده بودند 

از دو جبهه   . موقعيت ما خيلي عالي بود    . داشت با آتش سالحهاي ما همگي پا بفرار گذاشتند         
نيروهاي کمکي رژيم را فراري داده بوديم، توانسته بوديم بدون دادن زخمي از روستا خارج شويم                  

 . و مهمتر اينکه زمان بنفع ما بود چون ساعت  حوالي سه و چهار عصر بود
واحد سه نفره   . ساعت پنج بعدازظهر نيروهاي رژيم کل منطقه را با دادن تلفات ترک کردند               

نيز به ما ملحق شد و قبل از تاريک شدن هوا در ميان استقبال گرم مردم زحمتکش و صميمي                       
بعدها خبر گرفتيم که تعدادي از نيروهاي دشمن نه بر اثر           . روستاي ذلکه مجددا وارد آنجا شديم 

تير اندازي ما بلکه از ترس و وحشت و در حين فرار از کوه و سنگالخها به پايين سقوط کرده،                        
اين نمونه اي   . تعدادي زيادي از آنان زخمي شده بودند اما از آمار کشته هايشان اطالع نداشتيم              

از رويارويي واحد ما با بيش از سيصد نفر از افراد گروه ضربت و نيروهاي کمکي آنها بودکه                           
بعد از استراحتي خوب نيمه      . اما خودشان در دام گرفتار شدند      . طرح هجوم بما را ريخته بودند      
 .هاي شب منطقه را ترک کرديم

 
 ما و گروه ضربت در يک منزل“ تيتاخ”روستاي 

  
بخاطر مدت زمان طوالني ماموريتمان و اينکه ممکن است بعلت اشغال روستاها نتوانيم تا                     
چند روز به مردم و نيازمنديهاي تدارکاتي دسترسي داشته باشيم يک اسب داشتيم که نيازهاي                   

رفقايمان فتح اله کرمي و فرهاد       . خوراکي حداقل چهار تا پنج روز را بوسيله آن حمل ميکرديم            
چهار نفري که به صفوف ما . حاجي ميرزائي قرار بود به مناطق پايگاهي در نوار مرزي برگردند

ملحق شده بودند را با آنها همراه کرديم که دوره آموزش نظامي سياسي را در اردوگاه مرکزي از            
 . سر بگذرانند

بعد از ماجراي درگيري با نيروهاي رژيم در روستاي برده سپي و ذلکه و جدا شدن از آن رفقا، 
روستاي تيتاخ چندان فاصله اي با جاده اصلي        . حرکت کرديم ” تي تاخ ”بطرف روستاي تيتاخ يا، 
با تاريک شدن هوا    . برف همچنان همه جا را پوشانده بود و امان نميداد         . سنندج ديواندره نداشت  

بدون اينکه کسي از اهالي روستا متوجه حضور ما شود سريعا به دو تيم سه نفره تقسيم و به دو            
اهالي روستا ما را ميشناختند و به محض            . منزل که از قبل مشخص کرده بوديم وارد شديم            

بعد از  . وارد شدن، صاحبخانه همراه با همسر، مادر و فرزندانشان بگرمي به استقبال ما آمدند               
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استراحتي کوتاه و خوردن چاي به صاحب خانه گفتم که سه نفر ديگر از رفقا در منزل ديگري                          
اهالي منزل که بارها نزد آنها رفته بوديم از             . هستند و قصد داريم تا فردا عصر اينجا بمانيم            

اينکه ما تا عصر فرداي آن روز نزذ آنها ماندگار هستيم خوشحال بودند و گفتند که هيچ جاي                      
نگراني نيست چون با اين همه برفي که باريده است نيروهاي رژيم و گروه ضربت احتماال                                   

 .نميتوانند به اينجا بيايند
از صاحب خانه پرسيدم چند وقت است گروه ضربت به اينجا نيامده است؟ گفت بعد از                              

من فرض را بر اين گذاشته بودم که بايد خود          . درگيري که اخيرا با شما داشتند ديگر نيامده اند        
با مسئول تيم ديگر از طريق  بي سيم          . را آماده کنيم که اگر روز بعد آمدند سريعا مخفي شويم           

او جواب داد که همه چيز روبراه        . تماس گرفتم و جوياي روحيه صاحب خانه و موقعيتشان شدم           
در مورد اينکه روز بعد ممکن است نيروي           . است و گفت خيالت از بابت همه چيز راحت باشد            

. گروه ضربت به اينجا بيايد صحبت کوتاهي در بي سيم انجام داديم که آنها هم هوشيار باشند                     
. اين جزئي از روال کارمان بود      . هر يک ربع ساعت بي سيم را روشن و تماس کوتاهي ميگرفتيم             

خالصه بعد از خوردن چاي، سريع برايمان شام حاضر کردند و با صرف شام و سپس تا پاسي از                       
شب به صحبت کردن وگپ زدن در مورد درگيري چند روز قبل و اينکه نيروي زيادي به آنجا                            

 . آورده بودند سپري شد و هر يک از افراد خانواده در مورد آن چيزي تعريف ميکرد

 ” تي تاخ ”نمايي از روستاي تيتاخ يا 
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فکر . ميگفتند وقتي وارد اينجا شدند با اينکه نيروي زيادي بودند ولي همه ميترسيدند                     
کرده بوند که گردان شوان در روستاهاي ذلکه و برده سپي حضور دارد و روحيه درب و داغوني                       

ميگويند را فرا    " جاش"وجود همه آنها بخصوص مزدوران محلي که بهشان در اصطالح کردي               
ميگفتند زخمي زياد داشتند که اکثرا حين فرار از کوه به پايين سقوط کرده و يا                        . گرفته بود 

بعد از صحبت و مقداري شوخي و خنده در يکي از اطاقها برايمان .  دچار سرمازدگي شده بودند
ما هم طبق روش خودمان نميگذاشتيم آنها رختخوابها را پهن يا بعدا جمع                 . رختخواب آوردند 

اين کار را خودمان انجام ميداديم و مردم بويژه زنان خيلي از اين رفتار ما ابراز رضايت                    . کنند
هر دو صاحبخانه که ما در دو تيم در منزل آنها مستقر شده بوديم مرتب از طريق                         . ميکردند

جوانان اين دو خانواده تا حوالي صبح به نوبت کار نگهباني    . افراد خانواده در تماس با هم بودند 
را بر عهده داشتند که اگر سر و کله نيروهاي رژيم در نيمه هاي شب يا در اوايل صبح پيدا شد                          

صاحب خانه و افراد خانواده آن دو منزل که در آن مستقر بوديم از                      . فورا به ما اطالع بدهند      
اوايل صبح آماده و گوش بزنگ بودند که اگر مورد مشکوکي مشاهده کردند بعد ما را بيدار                       

 ظهر  ۱۲ساعت حدود   .  خوب خوابيديم  ۱۱ما هم از بس کمبود خواب داشتيم تا ساعت           . کنند
هر يک ربع ساعت هم، با مسئول    . صبحانه خورديم و همچنان با افراد منزل سرگرم گفتگو بوديم 

آنها هم از موقعيت خود و اينکه خوب            . تيم ديگر از طريق بي سيم تماس کوتاهي ميگرفتم             
موقعيت جغرافيايي روستاي    . استراحت کرده و بگرمي ازشان پذيرايي شده است راضي بودند              

تيتاخ به گونه اي بود که روستا و بويژه منزلي که ما در آن مستقر بوديم  بر مسير ورودي به                             
 کيلومتر را بخوبي مشاهده و       ۵با دوربين ميشد تا فاصله بيش از         . روستا تسلط کامل داشت   

 . هر جنبنده اي را تشخيص داد
. صاحبخانه از پنجره اتاق از دور جمعيتي را مشاهده کرد           . ساعت حدود سه بعدازظهر بود     

با دوربين نگاه کردم ديدم       . به من اطالع داد که تعدادي دارند به طرف روستا حرکت ميکنند                 
اين همان گروه          .   همه مسلح هستند         

ضربتي بود که چند روز قبل گوشمالي              
اما همه شواهد حاکي    . سختي خورده بود  

از آن بود که از حضور ما در روستا مطلع  
نيستند چون بدون آرايش نظامي و بسيار        

 . درهم ريخته حرکت ميکردند

 

          حرکت گروه ضربت رژيم بدون آرايش نظامي 
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با . تا رسيدن آنها به روستا، حدودا نيم ساعتي وقت داشتيم که خودمان را مخفي کنيم                         
تيم سه نفره ديگر هم سريعا همين کار را          . کمک افراد صاحبخانه به محل آغل گوسفندان رفتيم        

در . از آنجا که زمستان بود، گوسفندان در آغل مانده بودند و ما هم قاطي آنها شديم                           . کرد
چنين مواقعي براي اينکه مبادا صحبتهاي ما در بي سيم توسط نيروهاي رژيم رد يابي شود با                  

طي يک تماس با تيم ديگر وقتيکه بي سيم را روشن کردم بجاي حرف                    . رمز صحبت ميکرديم   
زدن صداي گوسفند از خودم درآوردم که مسئول تيم ديگر متوجه شود ما در کجا مخفي شده                       

او هم منظور مرا گرفت و در جواب صداي گاو از خودش درآورد و به اين شکل به من پيام                       . ايم
 .بعدها بازگو کردن اين موضوع مثل جوک نقل محافل شده بود. داد که آنها هم به آغل رفته اند

افراد . تمام اين اتفاقات ضمن هوشياري کامل، همه اش با خنده و شوخي سپري ميشد                        
منزل هم هر از گاهي به بهانه سر زدن به گوسفندان با روحيه اي باال و سرحال، مرتب خبر                                  

اين گروه ضربت نه از حضور ما اطالع داشت و نه ماموريت خاصي داشت بلکه فقط                   . ميدادند
 . براي پر کردن شکمشان از پايگاه به تيتاخ اعزام شده بودند

بعد از وارد شدنشان به روستا هر چهار پنج    . موضوع پاکسازي و خانه گردي هم در کار نبود 
صاحب خانه منزلي که ما در آن مخفي بوديم از شخصيتهاي با             . نفر در چند منزل تقسيم شدند     

او  . دوستي و صميميت خاصي با هم داشتيم      . اتوريته روستا، خوشنام و عضو شوراي روستا بود      
. براي رد گم کردن پنج نفر را به منزل خود دعوت کرده بود که فرمانده شان هم در ميان آنها بود        

بعد از گذشت حدود نيم ساعت آمد و به من اطالع داد که از فرمانده شان شنيده است که آمده                       
پيشنهاد کرد که از مخفي گاه خارج شويم و به همان اطاقي که             . اند فقط غذايي بخورند و بروند    

در اطاق مجاور هم چند نفر از افراد گروه ضربت رژيم نشسته                      . قبال در آنجا بوديم برگرديم       
علت اين درخواست اين بود که همسر و مادر او قبل از آمدن گروه ضربت غذاي مفصلي                  . بودند

براي ما تدارک ديده بودند و امکان اينکه آنرا ميان گوسفندان و در مخفي گاه بخوريم عمال غير 
 . ممکن  بود و پيشنهاد کرده بودند ما به محل استراحت خودمان در مهمانخانه برگرديم

براي ما موقعيت صاحب خانه و مردم روستا از نظر امنيتي مهم بود که مشکلي برايشان                    
حال که ميديدم او روحيه اي باال و اعتماد بنفس خوبي از خود نشان ميدهد از                           . پيش نيايد 

هر اتفاقي براي بروز درگيري رخ ميداد ما دست باال را داشتيم اما                . پيشنهادش استقبال کردم  
قصد ما و هدف ما اين نبود مگر اينکه آنها متوجه  حضور ما ميشدند در اينصورت کارشان                    

 . همه جوانب را در تماس با مسئول تيم ديگر سبک و سنگين کردم. تمام بود
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از اطالعاتي که صاحبخانه به من ميدادکامال معلوم بود که براي يک لحظه هم تصور                            
 . اينکه حتي يک نفر از افراد کومه له در روستا باشد در ذهن گروه ضربت نميگنجيد

در . اگر در صدد ضربه زدن به آنها بر ميامديم ضربه سخت و جبران ناپذيري ميخوردند                         
مشورت با رفقا تصميم گرفتيم از آغل خارج شويم و با کمک صاحبخانه و بدور از چشم افراد                         

 . گروه ضربت در اطاق مجاور آنها و همان اطاقي که قبال در آن بوديم برگشتيم
افراد منزل که تقريبا نزديک هفت هشت نفر زن و مرد و کودک بودند مرتب بين هر دو اطاق                     

جالب اين بود که فقط يک ديوار بين ما و آنها بود و تمام                        . در رفت و آمد و پذيرايي بودند          
بطوريکه آنها متوجه نشوند مادر بزرگ و همسران دو تا از            . صحبتهايشان را بخوبي ميشنيديم   

پسرانش براي ما سفره پهن کردند و غذايي را که بطور ويژه براي ما درست کرده بودند به اطاق                       
تمام اين رفت و آمدها و انتقال نان و غذا و ميوه فقط به ابتکار خودشان بود که                    . منتقل کردند 

اطاقي که در آن غذا درست ميشد و تنوري که براي پخت و         . هيچ شک و گماني را ايجاد نميکرد 
پز در آن قرار داشت، با يک راهرو دو متري از سمت راست به اطاقي که افراد رژيم در آن بودند                          

 . منتهي ميشد و از طرف چپ به مهمانخانه که ما در آنجا نشسته بوديم
. از آنجا که افراد خانواده زياد بودند، تصور ميشد که در اين اطاق دارند غذا ميخورند                          

باالخره غذا آماده شد و ما شروع به صرف آن کرديم و همزمان در اطاق ديگر براي آن پنج نفر                          
گروه ضربت هم سفره پهن کردند و خيلي با تاخير نان و بشقاب و وسايل ديگر را برايشان آماده                      

زهرمار :  پرسيدم چرا برايشان غذا نميبريد که بخورند و زود از اينجا بروند؟ مادر گفت                . کردند
آنقدر غذا درست کرده بود که موقع رفتن مقداري          . بخورند مگر براي اونها غذا درست کرده ام؟       

هرمقدار از ته مانده غذاي ما که در بشقابها باقي بود و فقط بدرد دور                     . هم با خودمان ببريم    
ريختن ميخورد همه را يک جا در يک سيني بزرگ جمع کردند و آنرا به اطاق ديگر برده و وسط                        

 . سفره افراد گروه ضربت قرار دادند
تا جاييکه بخاطر    . البته طوري مرتب کرده بودند که معلوم نشود اين ته مانده غذا است                   

در طول تمام اين مدت سر و صداي           . دارم برنج و نوعي خورشت محلي با گوشت گوسفند بود             
افراد خانواده که با سرحالي با هم صحبت ميکردند و همه بهم نگاه ميکرديم و ميخنديديم                           

حتي دختر و پسر بچه هاي کوچک خانواده هم اين حالت و لحظه ها را نگاه                               . سپري ميشد  
از صاحبخانه پرسيدم سرو گوشي آب دهد و طوري که متوجه نشوند                 . ميکردند و ميخنديدند   

دريابد که ماندگار ميشوند يا امشب از اينجا ميروند؟ او هم با ابتکار و کارداني خود به اطاق                    
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برگشت و گفت ميخواهند بروند چون اجازه ندارند در موقع                . ديگر رفت و قضيه را جويا شد          
ميگويند از نظر امنيتي به صالح نيست ممکنه             . زمستان و اين همه برف در روستا بمانند            

تمام اين تصوير و بيان را خود         . کومه له اي ها بهشان ضربه بزنند آنوقت کارشان ساخته است              
چون اگر قصد ماندن ميداشتند ما            . افراد مسلح بدون تعارف به صاحب خانه گفته بودند                  

 . ميبايستي بطوريکه افراد آنها با خبر نشوند يکي يکي از روستا خارج ميشديم
افراد گروه ضربت بعد از خوردن پس مانده غذاهاي ما نيروهايشان را در وسط روستا جمع                    
کردند و قبل از تاريک شدن کامل هوا بسوي پايگاه که يک ساعت با تيتاخ فاصله داشت حرکت                   

وقتيکه آنها رفتند متوجه     . بعد از دور شدنشان از روستا اکثر مردم به ديدار ما آمدند               . کردند
. شديم که همه اهالي روستا اطالع  پيدا کرده اند که ما در دو تيم از ديشب در روستا هستيم                          

 . تيم ديگرهم در شرايط مشابه ما قرار گرفته بود و بهمديگر ملحق شديم
ولي ما ميبايست به منطقه     . مردم از ما درخواست کردند که يک شب ديگر در آنجا بمانيم             

تا ديروقت ماندگار شديم و دسته دسته مردم، جوانان          . ديگري براي ادامه ماموريتمان ميرفتيم    
دختر و پسر بديدارمان آمدند و همگي در مورد اين ماجرا با خنده و شوخي هر يک چيزي را                            

آخر شب نيز با برداشتن توشه راه در ميان بدرقه گرم و صميمانه مردم و روبوسي                 . روايت ميکرد 
ميگويند ترک  " ليالخ"با آنها، روستاي تيتاخ را بسوي آنطرف جاده سنندج سقز که به آن منطقه                

 .  کرديم
اين ماموريتها با دنيايي از خاطرات شيرين و با انجام موفقيت آميز ماموريت اين واحد به    

در اواخر روزهايي که در مناطق اشغالي رژيم بوديم، تعدادي ديگر از جوانان                     . پايان ميرسيد 
دختر و پسر از سنندج و روستاهاي منطقه براي آمدن به صفوف نيروي کومه له به ما ملحق                          

گفتن و نوشتن از لحظه به لحظه اين    . شدند و سپس به مناطق پايگاهي در جوار مرز باز گشتيم 
ماموريت در آن چند ماه بدون شک ميتواند کتاب قطوري را به خود اختصاص دهد که تا به                           

 .اينجا فقط به نمونه هايي از آن بسنده و اشاره کرده ام
 

 مدرسه حزبي اکتبر

 
بعد از دو هفته گذشتن از راههاي صعب و العبور و کوهستاني به منطقه پايگاهي خود در                            

عالوه بر يک پايگاه موقت که در         . منطقه مرزي بين ايران و عراق در اطراف مريوان بازگشتيم            
نوار مرزي داشتيم، چند اردوگاه نيز در خاک عراق متعلق به ما بود که بيشتر نيروهاي کومه له، 
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تا اواخر بهار     . ارگانهاي ستادي و رهبري، انتشارات، راديو و غيره در آن جا قرار داشتند                          
دسته ما  . همچنان ماموريتهاي نزديکتر به منطقه پايگاهي ادامه داشت که کوتاه مدت بود                 

بعد از آن ماموريت طوالني اواخر تيرماه آن سال براي استراحتي چند ماهه به اردوگاه مرکزي                     
 . مالومه در خاک عراق برگشتيم

بعد از گذشت چند روز که در اردوگاه مالومه بودم به من اطالع داده شد که خودم را براي                         
از اينکه براي شرکت در اين مدرسه انتخاب شده بودم           . شرکت در مدرسه حزبي اکتبر آماده کنم      

مدرسه حزبي اکتبر از دو سال قبل از آن شروع بکار کرده بود و شرکت کنندگان                   . خوشحال بودم 
رئوس درسهايي که در اين مدرسه         . از ميان کادرها و توسط کميته مرکزي انتخاب ميشدند             

تدريس ميشد عبارت بودند از فلسفه، اقتصاد، سازماندهي، مرور و مطالعه آثار مارکسيستي        
اين مدرسه به منظور باال بردن توان        . و جهانبيني کمونيستي و برخي آموزشهاي سياسي ديگر         

مدرسين اين مدرسه از ميان        . فکري و سياسي کادرهاي حزب کمونيست راه اندازي شده بود               
در واقع اين مدرسه حکم يک دانشگاه              . اعضاي رهبري حزب و کومه له تعيين شده بودند                 

مارکسيستي را داشت که توان و کارائي کادرهاي حزب را از نظر تئوريک سياسي و نظري هر چه 
 . بيشتر تقويت ميکرد

نزديک به يک کيلومتر دورتر از اردوگاه مالومه، اردوگاه مرکزي قرار داشت که اعضاي                         

 

 ۶۴چهارمين دوره مدرسه حزبي اکتبر تيرماه سال 
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. مدرسه حزبي نيز در همين اردوگاه مرکزي بود         . مرکزيت حزب و کومه له در آن مستقر بودند          
يک سالن به   .   نفر از کادرها در اين مدرسه شرکت داشتند  ۵۰ الي ۴۰تقريبا طي هر دوره حدود  

منظورکالس عمومي و چندين محل براي اسکان شرکت کنندگان در گروههاي شش نفره تدارک                
چادرهاي محل استراحت شبانروزي را هر گروه خود راه اندازي ميکرد که تقريبا                . ديده شده بود  

هر شش نفر از زنان و مردان شرکت         . همگي بفاصله ده تا پانزده متر نزديک همديگر برپا ميشد          
کننده در يک چادرکه گنجايش اين تعداد را داشت به استراحت، خواب و خوراک و مطالعات                         

 کالسها شروع بکار ميکرد که محل آن در          ۹هر روز بعد از صبحانه، ساعت       . روزانه ميپرداخت 
سالن عمومي که با چوب و حصير و بشکلي مرتب ساخته شده                   . وسط چادرهاي گروهها بود     

 . بود، براي برگزاري جشن و مراسمهاي مختلف نيز گنجايش حضور بيش از صد نفر را داشت
 و دوره ششم    ۶۴دوره چهارم در تيرماه سال       . دو دوره براي مدرسه حزبي اکتبر انتخاب شدم        

تا قبل از آن نيز، مدرسه حزبي سه دوره از آموزشهاي الزم و سطح باال                 .  بود ۶۶خرداد ماه سال    
در مجموع شش بار و هر سال يکدوره اين مدرسه راه اندازي                    . را با کادرها به پيش برده بود          

 . مدت زمان دوره مدرسه تقريبا در حدود دو تا سه ماه بطول ميانجاميد. ميشد
بعد از هر دو ساعت يکبار استراحت نيم ساعته داشتيم و بعد از صرف نهار نيز مجددا تا                      

اوقاتي را هم بطور گروهي و يا فردي به مطالعه دروس همان                 . عصر همان روز کالس داير بود       
بعضي اوقات شبها کنفرانسهايي بر سر مسايل مختلف سياسي، فلسفسي،              . روز ميپرداختيم 

 

 ۶۶ ششمين دوره مدرسه حزبي اکتبر خرداد ماه سال 
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بعضي . اقتصادي برگزارميشد و شرکت کننده گان پيرامون اين موضوعات اظهار نظر ميکردند
نتايج و  . شبها هم به برنامه هاي شاد، آواز خواندن، موزيک و رقص و پايکوبي اختصاص داشت               

بخشا رفقاي کادري در    . راندمان کار مدرسه هاي حزبي اکتبر بسيار عالي و رضايت بخش بود              
اين دوره ها شرکت داده ميشدند که قبال با مطالعه و مسايل تئوريک نظري آشنايي کافي و الزم 
را نداشتند اما بعد از اتمام دوره ها همين دست از کادرها بخوبي قادر بودند متون پايه اي و                         
جهانبيني مارکسيسم را به زباني ساده براي نيروهاي مسلح و توده هاي مردم بگونه اي منسجم 

 .صاحب اصلي ايده و اين پروژه منصور حکمت بود. و روشن توضيح دهند
مدرسه حزبي اکتبر اين امکان را فراهم کرده بود که کادرهاي حزب کمونيست با آموزش                      

فعاليت . متون پايه اي مارکسيستي، از نظر سياسي و تئوريک به سطوح باالتري ارتقا پيدا کنند
هاي سياسي در ميان مردم و ماموريتهاي سياسي نظامي در مناطق اشغالي کردستان فرصتي               

از اين رو شرکت     . براي مرور و مطالعه و آشنايي با مسايل نظري و تئوريک باقي نميگذاشت                   
کادرها در مدرسه حزبي اکتبر، امکان و فرصتي را فراهم ميکرد که بدور از فعاليت نظامي در                  

 .  منطقه و بگونه اي متمرکز و در محلي امن تر اين نياز پاسخ بگيرد

 ۶۶ششمين دوره مدرسه حزبي اکتبر خرداد ماه سال 
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مباحث و موضوعاتي که در مدرسه حزبي اکتبر تدريس ميشد براي شخص من تازگي                         
قبل از فعاليت مخفي و علني ام با کومه له و حزب کمونيست ايران، اين دست از آثار                     . نداشت

مارکسيستي را مطالعه کرده بودم اما چيزي که براي من و بقيه تازگي داشت انسجام و تبيين                     
خط سياي و نظرات تئوريک منصور حکمت بود که با جهت گيري مارکسيستي شفاف و روشن                   

خط، روايت و مواضع سياسي       . در فعاليتهاي حزب کمونيست و کومه له خود را نشان ميداد               
عالوه بر اين،   . نظري و تئوريک منصور حکمت ناظر بر پراتيک حزب کمونيست و کومه له بود                 

سبک و روش تدريس تعدادي از مدرسين که عموما از اعضاي رهبري حزب بودند، جذابيت                          
براي مثال تدريس کاپيتال در      . خاصي به چگونگي فراگيري متون پايه اي مارکسيستي ميداد          

مدرسه حزبي اکتبر با آنچه که تا قبل از آن من از کاپيتال و ترجمه هاي قبلي خوانده بودم کامال 
 .متفاوت بود

 
 اردوگاه   

 
مدت زمان فعاليتهاي من در تشکيالت علني کومه له و در طول سال در مناطق اشغالي سپري 

بندرت در اردوگاه بودم مگر براي استراحتي دو ماهه در سال يا براي شرکت در مدرسه                   . ميشد
بعد از چهار سال فعاليت در واحدهاي کوچک و بزرگ در مناطق اشغالي و آزاد کردستان،  .  حزبي
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يکي از  . در کردستان عراق شدم    “ مالومه” بود که وارد اردوگاه       ۶۴براي اولين بار در تابستان       
داليل اعزام من به اردوگاه همانطور که پيشتر شرح آن رفت براي شرکت در دوره چهارم مدرسه                     

بعد از پايان اين دوره و تا بازگشت به منطقه، براي مدت کوتاهي در اردوگاه                   . حزبي اکتبر بود  
 . چناره مسئول اردوگاه بودم

اردوگاه چناره محل     . مسئوليت امور اردوگاهي کار بسيار متنوع و پر مشغله اي بود                     
عالوه . استقرار کميته ناحيه و تيپ يازده سنندج متشکل از، گردانهاي شوان، شاهو و آريز بود                 

رفع و رجوع مسايل       . بر اين نيز ارگانهاي مختلف ستادي نيز در اين اردوگاه مستقر بودند                      
مختلف اردوگاه از امور تدارکاتي و ايجاد منازل مسکوني گرفته تا مسايل امنيتي و تفريحي                
آنهم در اردوگاهي که چهارصد الي پانصد نفر را در خود جاي داده بود، استراحت چنداني براي                     

در يک کالم بايد بگويم که درگير شدن مسئول اردوگاه شبيه امور شهردار              . من باقي نميگذاشت  
بود اما در يک مقياس کوچکتر و باضافه موقعيت امنيتي و نظامي اردوگاه که ميبايست با                      

 .مسئولين نظامي واحدها هماهنگ ميشد
بعد از اتمام دوره ششم مدرسه حزبي نيز تا بازگشت به منطقه، براي مدتي در اردوگاه                             

. زرگويز همچنان مسئوليت اين اردوگاه را که نسبت به اردوگاه چناره بزرگتر بود بر عهده داشتم        
در مورد مسايل مربوط    . در همين سال در انتخابات کميته ناحيه سنندج عضو اين کميته شدم            

به امور اردوگاهي و انجام امور آن موضوع خاصي براي گفتن ندارم چرا که هدف از بازگو کردن                
وقايع اين تاريخ و در مجموع مسايل و موضوعاتي که به اجالسها، کنگره ها و پلنوم هاي                            
حزب کمونيست ايران و کومه له مربوط ميشود، تا کنون اسناد زيادي طي اين سالها در اين                        

 .رابطه منتشر شده است و قصد من در اينجا پرداختن به چند و چون آنها نيست
الزم ديدم فقط کوتاه و مختصر دوران کوتاهي که در اردوگاه بودم را گذرا اشاره اي کرده                          

بعد از پايان دوره مدرسه حزبي، شروع دور ديگري از فعاليت در مناطق اشغالي و اينبار                  . باشم
با آرايش سياسي نظامي ديگري در اطراف شهر سنندج در يک واحد شش نفره مد نظر بود که با                    

 . فعاليت دوره هاي پيشين بدرجاتي متفاوت بود
گفته ميشد  " چم شار " در روستاهاي اطراف شهر سنندج که به آن           انجام فعاليت براي مدتي    

در مجموع ناحيه سنندج داراي سه دسته سازمانده در منطقه سارال و ليالخ،        . را بر عهده داشتم 
بيشترين مدت فعاليت   . و منطقه ژاورود بود   )  روستاهاي اطراف شهر سنندج     ( منطقه چم شار  

سپس بعد از اتمام دوره چهارم مدرسه حزبي اکتبر تا اواخر               . من در منطقه سارال و ليالخ بود        
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 در روستاهاي حاشيه شهر سنندج  از همان نوع فعاليتي که در بخشهاي قبلي به آن        ٦٦تابستان  
 . اشاره کردم به پيش برده ميشد

عالوه بر فعاليتهاي سياسي، سازماندهي، تبليغ و ترويج در واحد تشکيالت روستايي در                    
ميان مردم، در دوران شروع جنگ حزب دمکرات عليه کومه له، مدت کوتاهي مسئوليت                          

نيز مدت کوتاهي مسئوليت سياسي     "  چناره"در اردوگاه   .  سياسي گردان شوان را بر عهده داشتم      
گردان آريز را عهده دار بودم که عمدتا به کار و فعاليت سياسي در ميان افراد گردان مربوط بود 

 دسته سازمانده ما از ماموريت اطراف ٦٥اواخر تابستان . نه الزاما کار مستقيم در ميان مردم
که به معني سنگ      "  کوچک چرمگ "در باغي نزديک روستاي        .  شهر به منطقه سارال برگشت       

سفيد است و بعنوان مخفي گاه  و استراحت مورد استفاده قرار ميگرفت، به رفقاي گردن شوان                    
معروف است و در دامنه آن باغهاي ميوه قرار              "  سخناخ"قله سنگ اين کوه به         .  ملحق شديم 

چند نفر از اعضاي کميته ناحيه سنندج نيز در            .  آنجا مخفي گاه مقاطع مختلف ما بود        .  دارد
اين ماموريت گردان شوان را همراهي ميکردند و سراسر تابستان را در اطراف شهر سنندج،                        

گردان شوان در تابستان سال       .  منطقه ژاورود و سارال به گشت سياسي، نطامي مشغول بودند              
 توانسته بود با انجام موفقيت آميز يک سري عمليات نظامي نظير تسخير چند پايگاه در                     ٦٥

 .  اين مناطق به موفقيتهايي دست يابد و ضرباتي به نيروهاي رژيم وارد سازد
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 بخش چهارم
 واحد شهر

 

گردان شوان، اين واحد شصت      . اکنون ديگر شروع پائيز و سردي هوا کم کم داشت نزديک ميشد             
قبل از بازگشت   . الي هفتاد نفره ميبايست به مناطق پايگاهي در اردوگاه مرکزي باز ميگشت             

 نفره براي انجام يک سري فعاليت در        ٦گردان به مناطق پايگاهي، قرار بر اين بود يک واحد زبده            
البته ادامه فعاليت براي اين        . اطراف و داخل شهر سنندج بمدت سه ماه حضور داشته باشد                  

مسئوليت اين واحد به من سپرده      . واحد بيش از آن طول کشيد و بمدت شش ماه ادامه پيدا کرد          
به همين منظور افراد واحد شهر از سوي مسئول کميته ناحيه و در مشورت با من در همين . شد

ابتدا در مورد ترکيب و وظايف و ماموريت            . محل انتخاب و آماده اعزام به ماموريت شديم           
 .  واحد شهر مقداري توضيح بدهم

 ) سنگ سفيد " ( کوچک چرمگ"باغي نزديک روستاي . مخفي گاه
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انتخاب نفرات براي ماموريت در اين واحد از حساسيت . واحد شهر متشکل از شش نفر بود
قدرت بدني، توانايي سياسي و نظامي الزم، قدرت مانور و                        . بسيار بااليي برخوردار بود       

انتخاب افراد از ميان رفقايي صورت            . بدرجاتي تحمل شرايط سخت تري را شامل ميشد                
ميگرفت که توانايي انجام چنين ماموريت حساس و مهمي را ميداشتند و بتوانند در حد يک                     

رفقايي با تخصص در کار نظامي، پزشکي و بي سيم چي نيز در                   . واحد کماندويي ظاهر شوند    
 .اين واحد حضور داشتند

وظايف واحد شهر عبارت بود از انجام يک سري عمليات ايزايي که الزاما به قصد جنگ با                   
نيروهاي رژيم نبود بلکه بنوعي ابراز وجود نظامي و زدن ضربه به مراکز استقرار نيروهاي                             

کارايي اين واحد از نظر نظامي در حدي بود که اگر در . نظامي رژيم  در داخل و اطراف شهر بود
محاصره يا در شرايط فوق العاده سختي در برابر نيروهاي رژيم قرار ميگرفت، ميبايست بتواند     

در مواردي کار سازماندهي با     . بخوبي حلقه محاصره را شکسته و خود را از معرکه خارج سازد 
فعالين و دوستداران حزب در زمينه هاي مختلف در داخل شهر، بخش ديگري از اين وظايف                       

يکي ديگر از وظايف واحد شهر جمع آوري کمک مالي از افراد و عناصر ثروتمند و پولدار                    . بود
افراد ثروتمندي بودند که ضمن اينکه هيچگونه نزديکي يا رابطه اي با رژيم نداشتند                 . شهر بود 

اما بنا به وضعيت مالي خوبي که داشتند ميشد از آنها کمک مالي قابل توجهي دريافت کرد و                  
 .اين در حالي بود که واحدهاي ما بشدت از نظر مالي در تنگنا قرار داشتند

شکل دريافت اين دست از کمکهاي مالي به اين صورت بود که هر بار طي تماسهاي تلفني                   
هيچکدام از  . که با اين دست از افراد ميگرفتم، از آنها بطور فردي درخواست کمک مالي ميشد              

اين درخواستها ابدا با تهديد و زور نبود بلکه خيلي دوستانه مطرح ميشد و طرف مقابل نيز در                
 ٦٥اين کمکها در سال      . ظاهر امر خود را بنوعي مديون احساس ميکرد و کمک مالي ميکرد             

از صد هزار تومان تا يک ميليون و باالتر را هم                 . بنا به وضع مالي کمک کننده متفاوت بود           
در ادامه به يک مورد از نحوه درخواست و چگونگي دريافت اين کمکها اشاره                      . شامل ميشد 

 .خواهم کرد
يکي ديگر از وظايف  واحد شهر تماس با چهره هاي سرشناس و با اتوريته شهر بود که در                        

اين افراد و مالقات با      . يک رابطه طبيعي و اجتماعي در سطح شهر، مردم آنان را قبول داشتند              
آنها به خود من مربوط بود و رفقاي ديگر واحد اين افراد را نميشناختند و از نظر امنيتي                               

از طريق اين اشخاص، بسياري از امور          . ضرورتي هم به شناختن آنان  توسط افراد واحد نبود             
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يکي ديگر از   . مربوط به سازماندهي، ردوبدل کردن تماسها بشکل نامه و غيره انجام ميگرفت             
کارهاي واحد شهر انتقال آثار و ادبيات حزب کمونيست و قرار دادن آن در اختيار فعالين و مردم 

 . در سطحي معين هم تماس با فعالين داخل شهر بصورت منفرد با آنان انجام ميگرفت. بود
واحد شش نفره ما به سه عدد بي سيم کوچک يعني هر دو نفر يک بي سيم و دو عدد بي سيم                        

بي سيمهاي بزرگ را حمل نميکرديم بلکه از قبل آنها    . بزرگ که به آن راکال ميگفتند مجهز بود 
اهميت اين کار در اين بود . را در دو نقطه جنوبي و شمالي شهر در جاي امني مخفي کرده بوديم

که به محض هر گونه عمليات نظامي در بخش جنوبي شهر، عقب نشيني بطرف شمال شهر بود                 
و بعد از طي مسافت دو الي سه ساعت به بي سيم بزرگ در قسمت شمالي دسترسي پيدا                                  
ميکرديم که خبر آن حرکت معين سريعا به اردوگاه مرکزي براي پخش در برنامه راديويي روز                      

عکس اين هم صادق بود که با هر حرکت نظامي در شمال شهر بالفاصله به                 . بعد مخابره ميشد  
 . بخش جنوبي عقب نشيني و به بي سيم ديگر دسترسي داشتيم

 ١٢مزيت ديگر اين روش از کار اين بود که نيازي به حمل و جابجا کردن بي سم با باطري                         
با اين کار و با ارسال       . ولت آن نباشيم چون عمال براي مسافتي نسبتا طوالني مشکل ساز بود              

هر دو راديو   . خبر در نيمه هاي شب، هر روز ظهر راديو کومه له اخبار دريافتي را پخش ميکرد               
کومه له و راديو حزب کمونيست ايران در آن سالها و در آن مقطع شنونده زيادي در شهرها و                           

فرستادن خبر براي راديو تنها به      . روستاهاي کردستان و حتي در برخي از شهرهاي ايران داشتند          
عمليات نظامي خالصه نميشد بلکه هر رويدادي که در شهر سنندج يا هر نقطه ديگري که                             
مربوط به اعتراض يا مبارزه مردم عليه رژيم بود به ما ميرسيد و بالفاصله شب هنگام با يکي            

 . از بي سيمهاي بزرگ که به آن نزديکتر بوديم براي پخش در راديو ميفرستاديم
به اندازه کافي نيز مهمات، نظير فشنگ، گلوله آرپي جي و ديگر نيازمنديهاي تسليحاتي                   
و دارويي را که در دوران فعاليت در دسته سازمانده نزد افراد قابل اطمينان، چه در داخل                                 

اين مختصري از . روستاها و چه بيرون از آن مخفي کرده بودم، ذخيره اي براي چنين مواقعي بود
اين توضيحات از آن جهت ضروري بود که از           . ترکيب افراد واحد شهر، وظايف و کارهايش بود         

ابتدا تصويري از وظايف، آرايش و ماموريت واحد شهر داده باشم چرا که بعدا به نمونه هاي اين                  
 .  نوع از فعاليت بطور کنکرت اشاره خواهم کرد

آنچه که براي واحد شهر مشخص و روشن بود وظايفي بود که بعنوان طرح و نقشه عمل در                      
دستور کارش قرار داده شده بود اما شيوه اجرا، سبک و روش انجام آن وظايف در هيچ سندي يا                      
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صاحب اصلي به اجرا درآوردن، خود نفرات        . حتي بصورت شفاهي به افراد واحد ارائه نشده بود          
در رابطه با    . واحد بودند که با ابتکار وخالقيت قادر شدند آن وظايف را بخوبي عملي سازند                     

وظايف نيز اين را اشاره کنم که طرح مصادره انبار دولتي که بعدا به آن اشاره خواهد شد ابدا                          
هر چند رهبري کومه له در آن هنگام با اجراي اين طرح مخالف بود اما  . جزو وظايف واحد نبود 

با اين توضيحات، بر     . با تشخيص درست و بموقع خود، طرح و اجراي آنرا در دستور گذاشتيم                 
 .ميگردم به شروع و بازگو کردن بخشهايي از اين ماموريت شش ماهه تا مقطع بازگشت

همانطور که پيشتر اشاره کردم در مخفي گاه باغهاي دامنه سخناخ همراه با رفقايي که براي 
اين ماموريت دستچين و انتخاب شده بودند جلسه اي با رفقاي کميته ناحيه در خصوص طرح و            

بعد از انتخاب افراد و تشريح کامل ماموريت و توضيح بر              . برنامه و مقدمات کار برگزار شد      
سر برنامه و طرحايي که در دستور قرار گرفته بود، ما افراد واحد با روحيه اي باال، سرحال و                           
قبراق ضمن روبوسي با همه رفقاي گردان شوان، عصر هنگام دامنه هاي کوه سخناخ را بطرف                     

 .حاشيه شهر سنندج ترک کرديم
 

 )چم شار سنه ( حضور در روستاهاي اطراف شهر سنندج 

 
فاصله روستاي ماموخ تا جاده اصلي      .  شديم "ماموخ"تازه هوا تاريک شده بود که وارد روستاي          

برخالف روستاهاي ديگر، بر ارتفاعات مشرف . سنندج ديواندره حدودا کمتر از يک کيلومتر بود
به دو تيم سه نفره تقسيم شديم و هر تيم به           . ي ماموخ پايگاه نظامي رژيم وجود نداشت   بر روستا 

بعد از استراحت، خوردن شام و کسب اطالعات         . پذيرايي بسيار گرمي از ما شد      . منزلي رفتيم 
الزم از صاحب خانه در مورد اوضاع منطقه و با برداشتن توشه اي براي خوردن در بين راه، از                         

ماموريت ما ديگر مثل واحدهاي دسته سازمانده که در بخشهاي قبل به آن             . روستا خارج شديم 
ميبايست خود را به اطراف شهر ميرسانديم و بتدريج  شروع به اجراي طرح و                 . اشاره کردم نبود  

بود که در آنطرف جاده سنندج        " قوليان"مقصد بعدي ما روستاي       . برنامه کاري خود ميکرديم    
که جزو روستاهاي حاشيه شهر بود،        " باوه ريز "براي رسيدن به روستاي       . ديواندره واقع شده بود    

اين مسير نسبتا مناسب و امن تر بود اما ميبايست توقف و استراحتي يکروزه را در روستاي                    
بعد از چند ساعت پياده روي و استراحتهاي کوتاه در بين راه، به روستاي                       . قوليان ميداشتيم 

 .  قوليان رسيديم
 . بي سروصدا سريعا در دو منزل مستقر شديم. نيمه هاي شب بود وارد روستا شديم
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بعد که در را    . صاحب خانه که با صداي ما از خواب بيدار شده بود ابتدا کمي دلهره داشت                 
باز کرد و متوجه شد که ما هستيم خوشحال شد و خيلي گرم و صميمانه ما را به داخل                                       

به او گفتم امشب را اينجا خواهيم بود و رفقاي ديگر ما در منزل ديگري                              . راهنمايي کرد  
در پاسخ گفت اگر دوست داري بجاي يک شب چند شب بمانيد منطقه امن است و افراد                  . هستند

ازش تشکر کردم و گفتم نميتوانيم زياد بمانيم           . گروه ضربت هم خيلي کم به اينجا سر ميزنند            
برايمان نان و ماست و کره آورد و ما هم بعد از خوردن                       . چون بايد فردا شب از اينجا برويم           

در تماس با تيم ديگر     . خوراکي تنها چيزي که بهش نياز داشتيم يک خواب درست و حسابي بود             
 . همه قرار و مدارها را براي روز بعد گذاشتيم و همگي خسته و کوفته خوابيديم

تا . حوالي ساعت ده صبح بيدار شديم و صاحب خانه با صبحانه خوبي از ما پذيرايي کرد                     
براي رعايت نکات امنيتي الزم بود      . حرکت بعدي و خروج از روستا بخوبي استراحت کرده بوديم  

طرحهايي را به اجرا بگذاريم چرا که بعد از ورود و خروج از هر روستايي، اهالي روستا يا                                  
کسانيکه در منازلشان مخفي ميشديم، از مبدا و مقصد حرکت ما اطالع نداشتند و خودشان                  

يکي دو ساعت قبل از حرکت      . عصر بود و هوا داشت کم کم تاريک ميشد  .  هم سئوال نميکردند 
به مقصد بعدي که روستاي باوه ريز بود غذاي ساده اي شامل نان و پنير، ماست و گردو برايمان               

با تيم ديگر از طريق بي سيم        .  آماده کردند که اگر در بين راه گرسنه شديم از آن استفاده بکنيم              
. تماس گرفتم که در بيرون از روستا و در نقطه اي که مسير باوريز است بهمديگر ملحق شويم                       

در بين راه مسير     . بعد از روبوسي با اهالي منزل، در بيرون از روستا به تيم ديگر ملحق شديم                   
قوليان بطرف باوه ريز، استراحتهاي کوتاهي داشتيم و هر يک از رفقاي هر دو تيم اتفاقات و                           

مسير . گفتگوهاي روز قبل با صاحب خانه و اطالعاتي را که کسب کرده بودند گزارش ميدادند               
اتفاق جالبي  . روستاي قوليان تا روستاي باوريز زياد دور نبود و حدودا يکساعت فاصله داشت               

 : که افتاد و خاطره بسيار شيريني براي من است اين بود که
رفقاي تيم ديگر براي رد گم کردن به صاحب خانه گفته بودند مسير طوالني در پيش داريم و        
زن و مرد ميزبان نيز با در نظر گرفتن اينکه ممکن است تمام روز رفقا به غذا دسترسي نداشته                     
باشند، يک عدد مرغ درسته را آب پز کرده بودند و بعد از پخت کامل، آنرا همان لحظه که از                            
ديک درآورده بودند در البالي چند عدد نان گذاشته و در يک پارچه اي قرار داده بودند که سرد                          

بعد از طي مسافت يک ساعته اي . نشود تا رفقا بعنوان توشه مسير راه آنرا با خود داشته باشند
 . تصميم گرفتيم همگي در يک منزل مستقر شويم. وارد روستاي باوه ريز شديم
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روستاهاي . بربلندي تپه مشرف بر روستاي باوه ريز يک پايگاه نظامي رژيم قرار داشت                         
از اين رو در اين روستاها       . اطراف شهر نيز برخالف روستاهاي دور دست تر همگي برق داشتند            

آنهم به اين خاطرکه     . براي وارد شدن به منازل نمي بايست در ميزديم که  سر و صدا بپا نشود                    
در نهايت احتياط و بدون اينکه کسي متوجه حضور ما             . مبادا کسي از حضور ما مطلع شود        

در روستا بشود با کمک بقيه، يکي از رفقا از ديوار منزلي که از قبل دست نشان کرده بوديم و                         
صاحب خانه را هم ميشناختيم باال رفت و وارد حياط شد و بدون سرو صدا در را باز کرد و بقيه                      

سپس يکي از رفقا آهسته با کوبيدن به پنجره صاحب خانه را مطلع کرد او هم . وارد حياط شديم
هر بار به اين شکل وارد منازل ميشديم که امنيت و              . بالفاصله در را باز کرد و به نزد ما آمد           

 . ادامه کاري استقرار براي ماندن تضمين ميشد
بعد از خوش آمد گويي و احوالپرسي، آنها فکر ميکردند واقعا از راه خيلي دوري آمده ايم و 

گفتن اينکه  . يکي از رفقا گفت چندين ساعت است که در راه هستيم          . االن بشدت گرسنه هستيم  
چندين ساعت است که در راه هستيم و يا از راه دوري آمده ايم به اين خاطر بود که از مبدا و                              

در حاليکه يکساعت قبل در روستاي قوليان کامال غذا خورده           . مقصد ما اطالع نداشته باشند    
صاحب خانه بدون اينکه از ما .  بوديم و حتي توشه اي که برداشته بوديم دست نخورده مانده بود

 عدد تخم مرغ را در يک           ١٨سوال کند، براي هر نفر سه عدد تخم مرغ در نظر گرفته بود و                        
 . ماهيتابه بزرگ آماده و آنرا با نان و ماست و کره سر سفره گذاشت

 )بابا ريز ( روستاي باوه ريز  
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ما نيز با مشاهده اين وضع به همديگر نگاه ميکرديم و لبخند ميزديم که حاال چه جوري                        
اين همه تخم مرغ که در روغن سرخ شده بود را بخوريم چون واقعا گرسنه نبوديم و از طرفي بايد  

 . وانمود ميکرديم که چون از راه دوري آمده ايم ظاهرا بايد خيلي گرسنه باشيم
من به سفره نزديک    . همگي دور سفره جمع شديم و عمال رفقا اشتهايي براي خوردن نداشتند             

شدم و همزمان که با صاحبخانه صحبت ميکردم يواش يواش مشغول خوردن شدم که نشان دهم                
به بقيه رفقا گفتم که آنها هم سر سفره بيايند و الکي وانمود کنند که دارند غذا                      . گرسنه هستم 

در اين لحظه يکي از رفقايي که در تيم ديگر مرغ پخته را به همراه داشت، آنرا از                           . ميخورند
به محض باز کردن و در آوردن از        .  پارچه و سپس از داخل نانها بيرون آورد و وسط سفره گذاشت       

به . پارچه و البالي نان، ازش بخار بلند شد و همچنان گرمي و داغي مرغ قابل مشاهده بود                          
با بخار و داغي اين مرغ معلوم است که از           : " يکباره صاحب خانه و همسرش خنديدند و گفتند        

البته اين اتفاقات و اين کارها براي ميزبانان ما قابل درک بود که                  !". راه خيلي دوري آمده ايد     
آنشب هر وقت ميزبان از اتاق خارج         . همه اين حرفها فقط بخاطر رعايت مسايل امنيتي است           

ميشد که چاي يا چيز ديگري براي پذيرايي بياورد، ما کلي به اين ماجرا و اينکه دستمان رو                          
مردم روستاها حتي با ديدن نان در توشه ما ميدانستند که اين نان پخت                 . شده بود ميخنديديم  

بسياري از اين ماجراها به خاطراتي تبديل شد که بعدها وقتي که به اردوگاه                . کدام روستا است  
 .باز ميگشتيم بعنوان قصه هاي شيرين و خاطرات آندوره بازگو ميشد

آنشب را در روستاي باوه ريز و در همان منزل ماندگار شديم و قرار بود روز بعد خودمان را                      
که فاصله چنداني با روستاي باوه ريز نداشت ميرسانديم و             “ نايسر”به باغهاي اطراف روستاي      

بعد از جدا شدن از رفقاي گردان شوان سه روز ميگذشت            . طول روز در فضاي باز بسر مي برديم        
و ميبايست ازطريق بي سيم بزرگتر که به همراه داشتيم، با مسئول کميته ناحيه تماس                                    

استفاده از بي سيم راکال نياز به . ميگرفتيم و شرايط و موقعيت خود را به اطالع  او ميرسانديم
فضاي باز داشت و ميبايست آنتن آنرا که عبارت از سيمي کابل مانند بود و نياز به فضايي تا                      

 . بيش از ده متر داشت راه اندازي و سپس تماس را برقرار ميکرديم
بعد از استراحتي يک روزه در روستاي باوه ريز و تهيه نيازمنديهاي خوراکي براي يک روز                        
کامل، تا نصفه هاي شب نيز کمبود خواب را جبران و دو ساعت مانده به روشن شدن هوا از                            

هنوز هوا کامال روشن نشده بود که به باغهاي مملو از درخت                   . روستاي باوه ريز خارج شديم      
طرح ما اين بود که در فضاي باز و در ميان باغهاي پر از درخت       . اطراف روستاي نايسر رسيديم 
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. خارج از روستاي نايسر مخفي شويم و همزمان از طريق بي سيم تماس را هم گرفته باشيم                             
عالوه بر اين، کسب اطالعات الزم از مرکز پليس راه سنندج تهران که در چند صد متري پل                           

 .قشالق سنندج و در مجاورت سيلو بود را در دستور گذاشتيم
در باغهاي روستاي نايسر خانه باغهايي که محل استراحت باغداران بود وجود داشت و ما                 
يکي از اين خانه باغها را که بشکل منزل ساخته شده بود و داراي ديوار بلند و حياط و دروازه                        

صاحب اين خانه باغ را هم ميشناختيم و اين را مد نظر داشتيم                . اي قديمي بود انتخاب کرديم     
. که اگر در طول روز قصد سر زدن به اين مکان را داشته باشد ما چگونه با موضوع روبرو شويم                    

روستاي باوريز در شمال محل استقرار ما .  محل استقرار ما از نظر جغرافيايي به اين شکل بود
قرار داشت،  نايسر در شمال شرقي، پل قشالق درجنوب و مرکز بازرسي جاده سنندج تهران هم                    
در جنوب شرقي موقعيت ما واقع شده بود که فاصله تقريبي ما با اين مرکز شايد در حدود دو                      

بعد از استراحت و جبران کمبود خواب شب قبل درخانه باغي که مخفي شده                         . کيلومتر بود 
بوديم، بيدار شديم و در تدارک صرف صبحانه و انجام کارهايي که بايد در طول روز انجام                                 

 . ميگرفت برآمديم
 

 خانه باغ و طرح عمليات 

 
در داخل خانه باغي که مخفي شده بوديم، يک سري وسايل اوليه پخت و پز وجود داشت که                               

نظير قابلمه، کتري، چراغ فانوس، ليوان،        . تقريبا در طول سال همانجا باقي نگه داشته ميشد            
معموال در تمامي خانه باغها براي پخت و       . دبه آب و مقداري هيزم خشک و بعضي وسايل ديگر 

از هر نظر   . اينجا هم يک تنور براي پخت نان و گرم کردن غذا وجود داشت              . پز، تنور وجود دارد   
از محل استقرار خودمان در اين خانه باغ خرسند بوديم بويژه اينکه ميتوانستيم آنتن کابلي بي                  

بدون اينکه دودي برپا شود آتش مختصري در تنور روشن کرديم و با همان                 . سيم را نصب کنيم   
وسايل اوليه چاي درست شد و با نان و ماست و کره اي که از روستاي باوه ريز با خود بهمراه                               

رفقايي که سيگاري بودند در اوج لذت و بعد از نوشيدن چاي         . داشتيم، صبحانه مفصلي خورديم 
 . سيگارشان را کشيدند

با رفقاي واحد جلسه اي برگزار کردم و در مورد طرح عملياتي که پيشتر بطور غير رسمي با هم                    
بنا به پيش زمينه طرح که براي آنها هم تازگي نداشت، همه              . مشورت کرده بوديم صحبت کردم    

 . توافق کامل داشتند که اين طرح را اجرا کنيم
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وقت نصب کردن آنتن بود و رفقا با کمک يکديگر کابل و طناب همراه آنرا بر باالي بام خانه باغ                      
 . و در ميان درختان که حالتي استتار داشت نصب کردند

در تقاطع طناب که همچون طناب خشک کردن لباس بشکل افقي نصب مي شد، کابل آنتن                  
در وسط قرار مي گرفت که با تخته اي به اندازه پنج در ده سانتي متر و دو سواخ در آن، به طرف 

بعد از نصب آنتن موفق به برقراري تماس با             . پايين تا رسيدن به بي سيم امتداد پيدا ميکرد            
کميته ناحيه شديم و آنها نيز از اينکه توانسته بودند بعد از آن چند روز از سالمتي ما با خبر                          

بجزصحبتهاي معمولي مابقي مکالمات که مربوط به طرحهاي مشخص  . شوند خوشحال بودند 
در مواقعي  . بود، به شکل رمز رد و بدل شد و آنان را از طرحي که در دستور داشتيم مطلع کردم           

که براي چند روز امکان استفاده از بي سيم بزرگ براي تماس با مرکزيت ممکن نميشد، از                             
. پيامهاي راديويي به شکل رمز پخش ميشد      . طريق راديو کومه له پيامها را دريافت ميکرديم       

 .به معني عقاب. بود" هه لو"اسم رمز واحد شهر سنندج در آن دوره از ماموريت  
از ميان اعضاي کميته ناحيه نيز مسئول مستقيم با واحد ما، يکي از فرماندهان نظامي و                 

در طول تماس از طريق بي سيم، اولين طرح خود را به اطالع  او . از اعضاي رهبري کومه له بود
يک تيم سه نفره از      . طرحي که ما در نظر داشتيم اين بود که به دو تيم تقسيم ميشديم                 . رساندم

 . رفقا در محلي مشرف بر بلندي پايگاه نظامي رژيم در روستاي باوريز مستقر ميشدند
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تيم سه نفره ديگر که خودم هم جزو آن بودم از تپه روبروي پليس راه سنندج تهران که کمتر از        
 . پانصد متر فاصله داشت، اين دو مرکز را مورد هدف خود قرار ميداديم

از آنجا که    : علت اينکه اين دو نقطه را در طرح عملياتي خود گذاشته بوديم اين بودکه                        
جوانان و فعالين شناخته شده زيادي از روستاي باوه ريز در صفوف نيروهاي مسلح کومه له                          
فعاليت داشتند و از افراد و شخصيتهاي محبوب در ميان مردم بودند و همچنين شخصيتهاي                 
محبوب ديگري هم از اين روستا در مبارزه با رژيم جانباخته بودند، اطالعات کافي در دست                      
داشتيم که فرمانده پايگاه روستاي باوه ريز، مردم اين روستا را مورد فشار کنترل و اذيت و آزار                   

از طرف ديگر ماموران پليس راه سنندج تهران نيز به هنگام بازرسي از اتوبوسهاي . قرار ميدهد
مسافربري و اتوموبيل هاي شخصي به مردم و راننده هاگير ميدهند و به کنترل و بازرسي هاي                   

 . طاقت فرسا دست ميزنند
انجام عمليات بر اين دو نقطه ضمن دادن اخطاري به آنان، اين پيام را هم با خود به همراه                          
داشت که نيروهاي رژيم در شهر و اطراف شهر سنندج احساس آرامش و امنيت نکنند و بدانند                    

از طرف ديگر بازتاب اين عمليات تاثير بسيار زيادي بر روحيه             . که ما در منطقه حضور داريم      
معموال نيروهاي رژيم و مزدوران محلي آنان، چه در روستاها و چه              . مبارزاتي مردم ميگذاشت  

در داخل شهر سنندج  فکر ميکردند با فرا رسيدن فصل پاييز و زمستان نيروهاي نظامي کومه                  
له به مناطق پايگاهي خودشان باز گشته و از اين بابت بدرجاتي احساس آسودگي خاطر                                 

 ادامه  ۶۵حضور واحد شهر در چنين فصلي که ماموريتش تا اواخر زمستان سال                     . ميکردند
اما تا قبل از اينکه به مرحله اجراي          . داشت، خواب خوش را از چشم نيرويهاي رژيم گرفته بود           

عمليات برسيم الزم است اتفاقي که در درون خانه باغ در طول روز افتاد را شرح دهم که اين هم                       
 . خود خاطره بياد ماندني و جالبي است

 
 ماجراي خانه باغ

 

براي ما بهترين حالت اين بود که تا پايان عمليات           . آنروز در باغ کمتر کسي در رفت و آمد بود          
حوالي ساعت سه بعدازظهر بود که بيرون از خانه باغ صداي                . کسي از حضور ما مطلع نشود       

براي ما معلوم نبود که آيا از اهالي روستاي نايسر هستند يا اينکه               . پاي چند نفر بگوش رسيد    
بدون سر و صدا به حالت آماده        . ممکن است گروه ضربت رژيم در حال عبور از اين مسير باشد              

 . بعد از لحظاتي، کوبيدن صداي در خانه باغ بلند شد.  باش در آمديم
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ابتدا توجهي نکرديم اما مکررا صداي              
از . کوبيدن در به آهستگي ادامه پيدا کرد                

يکي از رفقا خواستم از طريق نردباني که در              
داخل حياط بود، خود را بر باالي ديوار برساند 
و آهسته بدون اينکه افراد بيرون متوجه شوند          

 . ديد بزند و اوضاع را جويا شود
يکي از رفقا از نردبان باال رفت و خود را              

. بر باالي ديوار مشرف بر مسير عبور رساند           
او بدون اينکه از آنطرف ديده شود محوطه                 

بقيه در داخل حياط با       . بيرون را نگاه ميکرد    
آمادگي کامل هر يک در نقطه اي ايستاده                   

رفيقي که روي پله نردبان ايستاده بود           . بوديم
ما هم خيالمان راحت شد و در       . سرش را بطرف ما چرخاند و گفت در را باز کنيد کاک علي است   

صاحب خانه باغ و سه نفر همراه او که يکي از آنها پسر جواني بود وارد حياط                          . را باز کرديم   
 . خانه باغ شدند و ما را در آغوش گرفتند

شور و حال غير قابل وصفي در        . بعد از روبوسي و احوالپرسي در را بستيم و به داخل رفتيم            
بعد از نشستن،   . رخسار صاحب خانه باغ و همراهان او با ديدن ما در وجودشان پديدار شده بود                

چاي خوردن و مقداري گپ زدن، ازش پرسيدم حاال تعريف کن ببينم چطور متوجه شدي که ما                      
در پاسخ با لبخند و با حالتي شوخي گفت من از کجا بدانم که شما اينجا                             . اينجا هستيم؟ 

 .کومه له هيچ جا نيست و در همه جا هست . هستيد
 سپس ادامه داد و گفت، اصال خبر نداشتم عالوه بر اين امروز قصد سر زدن به خانه باغ را                      

: در جواب گفت  . مجددا گفتم خوب از کجا فهميدي و چطور شد برايمان تعريف کن            . هم نداشتم 
از اين مسير رد ميشديم که به روستا برگرديم که اين پسرجوان به محض اينکه به نزديک خانه                       

ما هم کنجکاو شديم که چطور      . باغ رسيديم به ما گفت صبر کنيد کومه له اي ها اينجا هستند           
ما هم تا حدي     . اصرار کرد و سپس توضيحاتي برايمان داد         . او ميداند کومه له اينجا هست؟       
با همان حالت . اين شد که در زديم و باالخره حرفش درست بود. قانع شديم که شما اينجا هستيد

 . خنده گفت حاال از خودش بپرس بهت خواهد گفت که چگونه حضور شما را کشف کرده

  

 خانه باغ 
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من پارسال  : از آن جوان پرسيدم تو از کجا فهميدي ما در خانه باغ هستيم؟ در جواب گفت                   
مدت کوتاهي به مناطق پايگاهي کومه له آمده بودم و ميخواستم در صفوف نيروي مسلح                         
کومه له فعاليت کنم اما چون سنم پايين بود مسئوالن آموزشي من را قبول نکردند و گفتند تو            

من هم  .   سال سن داري و اين خالف موازين ما براي پذيرش است و مرا بازگرداندند                  ۱۶هنوز  
 . برگشتم به روستا

ولي در آن مدت چند روزي که در محل آموزشگاه بودم در آنجا اين طناب و کابل بي سيم با    
. آن دو سوراخ در داخل تخته را که اکنون بر باالي خانه باغ هست را در مرکز آموزشي ديده بودم   

اول باورم نميشد اما بعدا     . امروز بطور اتفاقي سرم را بلند کردم و چشمم به طناب و تخته افتاد              
طناب و آنتن را    . خالصه به کاک علي گفتم   . ذره اي شک نکردم که کومه له در اين خانه باغ است 

 . بهش نشان دادم و او هم در زد ببيند کومه له اينجا هست يا نه
با شنيدن صحبتهاي پسر جوان و از دسته گلي که به آب داده بوديم، با لبخند به همديگر                         

اما تجربه خوبي براي دفعات بعدي بود        . نگاه کرديم و در حضور آنها به روي خودمان نياورديم           
 .که بعد از پايان هر  تماس با بي سيم، منبعد سريعا طناب و آنتن را جمع کنيم

لحظاتي آنها پيش ما ماندند و بعد از صحبت و گپ زدن و جويا شدن از اوضاع منطقه،                          
از ما دعوت کردند شب براي . اطالعاتي در مورد موقعيت مرکز پليس راه را ازشان کسب کردم

تشکر کرديم و گفتم فعال نميتوانيم اما       . شام و استراحت به روستاي نايسر و به منزل آنها برويم           
طبق معمول و با تاکيداتي که در اين مواقع انجام ميداديم بهشان            . در وقت ديگري خواهيم آمد 

بعد از روبوسي و ابراز صميميت و           . گفتم ابدا به کسي نگويند که ما را اين طرفها ديده اند                   
بدنبال اين ماجرا رفقا تجهزات و        . محبت زياد، از ما جدا شدند و به روستاي نايسر برگشتند              

از آنجا که هنوز وقت کافي براي اجراي طرح را داشتيم، در مورد                .  آنتن بي سيم را جمع کردند      
اطالعات . جزئيات عمليات و نقطه عقب نشيني و جزئيات ديگر، تاکيدات الزم صورت گرفت               

 . کافي در مورد مرکز پليس راه را هم تا حدودي بدست آورده بوديم و نياز به شناسايي نبود
 

 اجراي طرح عمليات بر مرکز پليس راه و پايگاه باوه ريز
 

عمليات بدين شکل انجام ميشد که راس ساعت هشت شب و قبل از ورود اولين اتوبوسهاي                         
مسافربري از سنندج به تهران، مرکز پليس راه را مورد هدف قرار ميداديم و همزمان در همان                     
ساعت، تيم مستقر بر پايگاه روستاي باوريز نيز، پايگاه را زير آتش خود قرار ميداد و به مدت                    
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نقطه عقب نشيني را هم حفره هاي زير پل قشالق در نظر گرفته                   . ده دقيقه ادامه پيدا ميکرد      
تا رسيدن نيروهاي    . بوديم که بعد از اتمام عمليات در واقع در قلب نيروهاي رژيم قرار داشت                    

کمکي به منطقه، تيم ما ميتوانست ساختمان مرکز پليس راه را زير آتش سالحهايمان گرفته و                  
 . بسرعت در کمتر از يکربع ساعت، خود را به حفره هاي زير پل قشالق برسانيم

اين نقطه امن ترين نقطه اي بود که با سرازير شدن نيروهاي کمکي که از روي پل قشالق                           
بطرف مرکز پليس راه عبور ميکردند، ابدا به آنجا شک نميبردند چرا که فکر ميکردند ما بطرف 

تيم ديگر يعني سه نفر از رفقا نيز که         . ارتفاعات روستاي نايسر و باوه ريز عقب نشيني کرده ايم 
قرار بود پايگاه باوه ريز را مورد هدف سالحهاي خود قرار دهند، بعد از اتمام کار، خودشان را                      

و در مسير حاشيه رودخانه قشالق، تا نقطه         ) سنگ سياه   ( “ کوچکه ره ش  ”به دامنه هاي کوه     
اي بطرف ما که نيمي از راه را طي کرده باشند برسانند و بعد از خروج نيروهاي رژيم از محل،                        
آنها ميتوانستند در مدت زمان ده دقيقه به ما که در يکي از حفره هاي زير پل قشالق مخفي                        

 .شده بوديم برسانند
بعد از تاريک شدن هوا، استراحت و خوردن غذايي که در خانه باغ به همراه داشتيم، مقداري                

تيم سه نفره عمليات باوريز از      . خوردني مختصر که مانده بود را برداشتيم و از آنجا خارج شديم        
 . ما جدا شد و تيم همراه من نيز بطرف تپه روبروي پليس راه سنندج تهران حرکت کرديم
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ما که مسيرمان نزديکتر بود منتظر         . از طريق بي سيم، هر دو تيم در تماس دائم بوديم                 
 . مانديم تا تيم ديگر به محل استقرار خود بر روي پايگاه باوه ريز برسد

بعد از استقرار کامل، راس ساعت هشت شب از طريق بي سيم به رفقاي تيم گفتم که                                 
عمليات باوه ريز را شروع کنند و همزمان در اين سو نيز با شليک آرپي جي به ساختمان پليس                        

بمدت ده دقيقه صداي       . راه و متعاقب آن شليک با اسلحه کالشينکوف، عمليات آغاز شد                      
آنها هنوز   . تيراندازي ما طنين انداز بود و در هر دو جبهه، آنها را مورد هدف قرار داديم                              

بعد از آن از تپه روبروي مرکز پليس راه پايين آمديم             . نتوانسته بودند بطرف ما تيراندازي کنند      
هنوز با تيم مستقر . و طبق طرح، خودمان را سريعا به يکي از حفره هاي زير پل قشالق رسانديم

آنها نيز بعد از انجام عمليات در حال ترک محل بودند و                       . در اطراف باوه ريز تماس داشتم          
توانسته بودند بخشي از مسير را طي کنند و در کناره هاي رودخانه قشالق در محل امني                            

 . مستقر شوند
حدودا نزديک به يک ساعت از انجام عمليات و پايان آن گذشته بودکه نيروهاي رژيم با                              

  از سنندج و يک مرکز نظامي       ۵۰استفاده از چندين خودرو نظامي و مجهز به سالحهاي کاليبر  
تيم سه نفره ما همچنان در حفره زير پل قشالق بوديم . بين گريزه و قشالق، به محل سرازير شدند

و تعدادي از خودروهاي نظامي که جرات نزديک شدن به محل پليس راه را نداشتند، بر باالي پل           
توقف کرده بودند و از همانجا دستور آتش بطرف ارتفاعات روستاهاي نايسر و باوه ريز بهشان                    

 . داده شد و مرتب تيراندازي ميکردند
بمدت يک ربع ساعت همان مسير را بشدت زير آتش سالحهاي سنگين خود گرفتند و وقتي                  
اطمينان حاصل کردند که پاسخي به تيراندازي آنان داده نميشود، بجز يک خودرو با چند نفر                         
مسلح که بطرف مرکز پليس راه حرکت کرد، بقيه نيروهايشان منطقه را بسوي شهر سنندج و                       

 . واحدهاي ديگر بسوي مرکز نظامي واقع در اطراف بهشت محمدي ترک کردند
بدنبال خروج نيروهاي نظامي از منطقه، رفقاي ديگر که پايگاه باوه ريز را کوبيده بودند در                   

بعد از اطمينان    . در آنجا کمي منتظر روشن شدن اوضاع مانديم            . زير پل به ما ملحق شدند         
حاصل کردن از رفتن نيروهايشان، هنگامي که در صدد خارج شدن از زير پل قشالق بوديم                             
اتوبوسها و اتوموبيلهاي شخصي که عازم تهران بودند، در يک کاروان پشت سر هم بطور آهسته                 

ما نيز  . از باالي پل عبور کردند و آن شب بدون کنترل و بازرسي به مسير خود ادامه دادند                            
همگي صحيح و سالم و با انرژي چندين برابر بخاطر موفقيت اين عمليات، بطرف باغهاي                            
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گرياشان که محل سبزي کاري و باغهاي ميوه شهر سنندج بود حرکت کرده و از آنجا نيز                                   
 .که اکنون بخشي از شهر سنندج است  رسانديم“ دگه ران”خودمان را به روستاي 

 
 راديو کومه له 
 

در اطراف شهر سنندج و روستاهاي حومه آن، مکانهاي متعددي براي مخفي کردن وسايلي که                  
اين . با خود حمل نميکرديم و فقط درمقاطعي به آنها نياز داشتيم، دست نشان کرده بوديم                           

مکانها از هر لحاظ امن بودند و دسترسي يا کشف اين مخفي گاهها توسط نيروهاي رژيم غير                  
 ولت که نيروي برق الزم براي بي سيم راکال را توليد                ۱۲اين وسايل شامل باطري      . ممکن بود 

ميکرد، اسلحه آرپي جي و گلوله هاي آن، فشنگ ذخيره شده و همچنين کيسه خوابها و در                             
کمتر از يک سال قبل که       . موارد استثنايي بي سيم بزرگ که در اين مخفي گاه ها قرار ميداديم              

، روستاهاي اطراف سنندج را بر عهده داشتم، اين               " چم شار سنه   "مسئوليت دسته سازمانده      
 .  مکانها را آماده کرده بودم

بعد از انجام هر عمليات و يا کسب مهمترين اخبار و رويدادهاي سنندج و ديگر شهرهاي                              
کردستان، الزم بود از بي سيم بزرگتر که قدرت بيشتري داشت، براي ارسال اين خبرها سريع و                       

بي سيم بزرگ را که در يک کوله پشتي بود و سه الي چهار کيلو گرم وزن                       . بموقع استفاده کنيم  
 ولت بعلت وزن       ۱۲داشت، گاهي بنا به ضرورت و نياز با خود حمل ميکرديم اما باطري                            

در تمام روستاهاي اطراف شهر دسترسي به باطري و تامين آن                . سنگين قابل حمل کردن نبود      
براي ساعاتي و برقراري تماس بي سيم، توسط کسانيکه در منازلشان مخفي ميشديم کار ساده            

 . موتورسيکلت، اتوموبيل و يا تراکتور در همه روستاها بود و مشکل باطري نداشتيم. اي بود
آن شب بعد از پايان عمليات بر روي پايگاه نيروهاي رژيم در باوه ريز و مرکز بازرسي پليس                    

 “ گرياشان”و باغهاي “ دگه ران”روستاي 
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به روستاي  " گرياشان"راه سنندج تهران، از ميان باغهاي ميوه و زمينهاي محل سبزي کاري                     
وارد منزلي   . که در انتهاي دامنه شرقي تپه هاي بلوار سنندج واقع است رسيديم                      " دگه ران  "

بعد از کمي استراحت     . از ما استقبال و پذيرايي خوبي از سوي صاحب خانه بعمل آمد                 . شديم
.  رفت و يک باطري آورد        . سپس از ميزبان درخواست کردم تا برايمان يک باطري فراهم کند                     

تماس برقرار شد و کليات خبر عمليات آنشب را مستقيما به مرکز راديو . بيسيم را روشن کرديم
بهشان گفتم جزئيات خبر را فردا شب بطور کامل               . کومه له در اردوگاه مرکزي ارسال کرديم          

 . مخابره خواهيم کرد و اين فقط کليات خبر است
بعد از خوردن غذا و گفتگويي مختصر با ميزبان، او در رابطه با عمليات انجام شده ابراز                      

به ميزبان گفتم تا      . حضور شما در منطقه، واقعا مايه دلگرمي است            : خوشحالي کرد و گفت     
در جواب گفت چيزي الزم نداري فردا از شهر                . فردا عصر و تاريک شدن هوا اينجا ميمانيم             

برايتان خريداري کنم؟ ازش تشکر کردم و گفتم اگر خواب خريدني بود ميگفتم برايمان کمي                         
. خنديد و سريع رختخواب را به اطاقي که ما در آنجا بوديم منتقل کرد                     . خواب خريداري کن   
موارد امنيتي را چک کرديم و تنها چيزي . خودمان رختخوابها را پهن کرديم. خيلي خسته بوديم

 .که آرزويش را در آن لحظات داشتيم خوابي عميق بود و خوابيديم
صبح که بيدار شديم بعد از خوردن صبحانه به رفقا گفتم شما تا تاريک شدن هوا همين منزل 

روستاي قه ره   . ( برويد بعدا من به شما ملحق خواهم شد        " قه ره يان  "بمانيد و سپس به روستاي       
فاصله روستاي دگه ران تا قه ره يان، پياد کمتر از يک ساعت        ) يان اکنون شهرک بهاران نام دارد  

به رفقا گفتم ميخواهم جزئيات آثار بجا مانده از عمليات ديشب را از نزديک ببينم و                     . راه بود 
براي تهيه اين گزارش تصميم گرفتم در روز روشن و در لباس               . گزارش آنرا براي راديو تهيه کنم      

روستايي به محل مرکز پليس راه سر بزنم و آثار بجا مانده از عمليات شب قبل را دقيق تهيه و                      
 . براي گزارش روز بعد راديو کومه له آماده کنم

هر وقت به داخل شهر ميرفتم براي رعايت نکات امنيتي از لباس محلي روستايي استفاده (
ره "مهمترين آن دستمال نسبتا بلند ابريشمي بود که در اصطالح زبان کردي به آن                           . ميکردم

نخهاي . که دستمال بدور آن بسته ميشد        " ته قيله "ميگويند همراه با يک کاله گرد بنام            " شتي
 . ) ميگويند" گلنگ"حاشيه ره شتي را بعنوان استتار بر روي صورت ميشد آويزان کرد که به آن 

اسلحه و ديگر وسايلم را به رفقا دادم که با خود به قه ره يان ببرند و تنها يک کلت با دو                                 
 . خشاب براي احتياط به همراه خودم بردم که معموال آنرا زير لباس مخفي ميکردم
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او هم حاضر شد و با استفاده   . از ميزبان خواستم مرا تا يک باجه تلفن همگاني همراهي کند 
در . از وسيله نقليه برادرش که در همسايگي آنها بود من را تا خيابان ششم بهمن همراهي کرد                   

او يکي از فعالين کومه له بود که فقط با من درارتباط             . يک باجه تلفن با شخصي تماس گرفتم      
 .در اينجا از او با اسم کريم ياد ميکنم. بود و به رانندگي با کاميون  اشتغال داشت

. قبل از حرکتمان به چم شار به کريم گفته بودم گوش بزنگ باشد باهاش تماس خواهم گرفت               
 .شماره تلفن او را داشتم و ميدانستم که از حضور ما در اطراف شهر اطالع دارد

. بعد از احوالپرسي، محل ديدار را برايش تعيين کردم          . از طريق تلفن با کريم تماس گرفتم        
به همراهم که از دگه ران مرا       . االن راه ميافتم و تا يک ربع ديگر در محل قرارهستم          : او هم گفت  

.  ازش تشکر کردم و از من جدا شد        . به آنجا آورده بود گفتم او ديگر ميتواند به نزد رفقا برگردد            
 . با رفتن او در نقطه اي ديگر و بعد از کمي انتظار، کريم با کاميونش در برابر من توقف کرد

سوار کاميون شدم و بعد از روبوسي و احوالپرسي گرم، از اينکه مرا با چنين قيافه اي                              
حاال ميخواهي چکار   : کريم گفت .  کلي گفتيم و خنديديم    . ميديد برايش جالب و خنده دار بود        

بهش گفتم ميتواني بطرف مرکز        . کنم کجا برويم؟ هر کاري داري بگو من در خدمت هستم                  
با سرو صداي تيراندازي    : هنوز جواب آري يا نه را نداده بود گفت. پليس راه قشالق حرکت کني؟ 

دستتان درد   . بخودگفتم به اطراف شهر رسيده اند و کار خودشان است                 . ديشب شکي نداشتم   
سپس گفت امروز مردم کوچه و بازار همگي خبر را شنيده اند و                          . نکند واقعا گل کاشتيد      

 . مشتاقانه منتظرند خبر را امروز از راديو کومه له بشنوند
به او گفتم امروز راديو کليات خبر را پخش ميکند ولي حاال ميخواهم با هم برويم و آثار                        
واقعه ديشب را از نزديک ببينم و براي تکميل گزارش و پخش برنامه فردا آنرا تا آخر وقت                                 

از همان مسير جاده سنندج . اما حاال سر راست بطرف مرکز پليس راه قشالق برويم. مخابره کنم
در بين راه بهش گفتم      . که از سمت چپ به پل قشالق منتهي ميشود حرکت کرد             " گريزه"بطرف  

اگر کنترل بود و بازرسي کردند و احتماال پرسيدند اين شخص کيست، بگو اهل يکي از                                    
روستاهاي اطراف است و ميخواهد کاميون مرا خريداري کند و حاال هم آمده ايم آنرا امتحان                     

کريم هم با جسارت      . کند چون ميخواهد مطمئن شود که آيا ماشين بدردش ميخورد يا نه؟                    
هميشگي اش که کارهاي مهم تر از اين را انجام داده بود، دنده را عوض کرد و با لبخندش پدال    

. گاز را فشار داد و تا رسيدن به آنجا، ماجراي عمليات ديشب را در جزئيات برايش تعريف کردم
 . باالخره به محل مرکز پليس راه رسيديم



 تاريخ يکدوره 144

تقريبا به صد متري محل رسيده بوديم که متوجه جمعيت زيادي در اطراف ساختمان پليس                
عالوه بر آنها افراد زيادي لباس            . نيروهاي نظامي زيادي اطراف ساختمان بودند           . راه شديم  

شخصي که بنظر ميرسيد از کارشناسان اداره اطالعات و ديگر نهادهاي اداري باشند در محل                  
ترافيک بود جلوتر رفتيم و ماشينهايي که در صف بازرسي بودند، هم در قسمت                   . حاضر بودند 

در تمام اين لحظات من که در سمت راست کاميون   . جلو وهم پشت سر ما، در حال حرکت بودند 
نشسته بودم و ساختمان پليس راه هم درست در سمت من بود، براحتي ميتوانستم آثار خرابي ها 

عاقبت نوبت به بازديد از          . هرچيزي را که ميديدم به حافظه ام ميسپردم                . را مشاهده کنم    
 . کاميون ما رسيد

مامور مسلح  از سمت کريم  پايش را روي پله کاميون گذاشت خود را باال کشيد  و بعد از                       
بعد گفت بدون بار کجا      . کريم گفت خالي است    . احوالپرسي از کريم پرسيد بار کاميون چيست؟        

اين : در پاسخ به مامور گفت. کريم نيز همان جوابي را داد که من قبال بهش گفته بودم. ميروي؟
االن آمده ايم و در اين مسير ميخواهد آنرا           . شخص ميخواهد اين کاميون من را خريداري کند        

مامور رو کرد به من و گفت اگر معامله صورت گرفت و آنرا خريدي، شيريني من   . امتحان کند 
از !. در جواب با لبخند بهش گفتم، حتما مطمئن باش شيريني شما يادم نمي رود                  . يادت نرود 

پله کاميون دو پله باالتر رفت و نگاهي به جعبه محل بار انداخت سپس پايين آمد و گفت                                
 . ميتوانيد برويد

در تمام اين لحظات من مرتب ساختمان مرکز پليس را که حدود سي متر با آن فاصله                              
داشتم ميپاييدم که تمام جزئيات خسارت و خرابي ها را در ذهنم نگه دارم و فضايي که اين                            

در مسير راه با کريم در مورد       . از محل دور شديم   . محل را فرا گرفته بود را به حافظه ام بسپارم       
بعد از آن حدود ده دقيقه و به فاصله         . درخواست شيريني مامور صحبت ميکرديم و ميخنديديم  

وقتيکه . سه الي چهار کيلومتر نرسيده به گردنه صلوات آباد به کريم گفتم حاال ديگه برگرديم                    
مجددا عالمت توقف به    . دوباره به محل بازرسي رسيديم همان مامور بر سر پست ايستاده بود            

کريم ترمز کرد و مامور همانند دفعه قبل روي پله طرف راننده قرار گرفت و گفت چي                     . ما داد 
 .شد معامله سر گرفت؟

من هم به او گفتم اين کاميون موتورش کمي اشکال دارد و فکر نميکنم معامله اي صورت            
دو پله ديگر باال رفت و بشکلي فرمال اينبار هم جعبه محل بار را نگاهي کرد و پايين                    .  بگيرد

به کريم گفتم با تاخير و خيلي آهسته حرکت کند که زمان                 . آمد و گفت، باشه ميتوانيد برويد       
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در همين لحظات هم باز ساختمان      . بيشتري براي تشخيص و ديد زدن نقاط مختلف داشته باشم          
براي بازگشت به کريم گفتم  اين بار از روي پل قشالق بطرف شهر                . و اطراف آنرا زير نظر داشتم     

 . سنندج برود چون اطراف محله عباس آباد من بايد پياده شوم
گوشه اي  . به محله عباس آباد رسيديم      . در بين راه کلي صحبت کرديم، گفتيم و خنديديم             

روبوسي کرديم، . بهش گفتم به منزل برود اگر کاري داشتم  بعدا تلفني اطالع ميدهم. توقف کرد
عباس آباد در بخش غربي شهر و در مجاورت زندان مرکزي سنندج . من پياده شدم و او هم رفت

دوران پايان تحصيالت دبيرستان بدليل خلوت بودن اين قسمت از شهر، به آنجا                        . واقع است 
معروف بود، درسهاي سال آخر          " کاني کوزه له    "ميرفتم و در اطراف چشمه و حوضي که به                  

 . همه محالت و اطراف آنرا بخوبي بلد بودم. دبيرستان را مرور ميکردم
به منزلي که بارها به آنجا رفته بودم        . در حال حاضر عباس آباد بخشي از شهر سنندج است          

از قبل ميدانستم که فقط زن و شوهري که ميبايست مهمان آنها باشم خودشان به                  . نزديک شدم 
بعد از لحظات کوتاهي  در را        . زنگ در را بصدا در آوردم      . تنهايي در آن منزل زندگي ميکنند      

داخل حياط شدم و    . به محض ديدن من يکه خوردند و باورشان نميشد که من هستم            . باز کردند 
خيلي خوشحال، گرم و صميمانه لحظات زيادي فقط بغل کردن و روبوسي بود              . آنها در را بستند   

 . و بعد مرا به داخل راهنمايي کردند
بعد از استراحت و خوردن چاي و         . آنها از آشنايان نزديک خودم و از فعالين کومه له بودند              

. همين کار را کردم     . گفتند تا نهار حاضر ميشود دوش بگيرم          . ميوه، مقداري صحبت کرديم     
با آنها پيرامون    . وقت ناهار بود و زمان پخش برنامه خبري راديو کومه له داشت فرا ميرسيد                   

عمليات شب گذشته صحبت ميکردم، از مرد ميزبان پرسيدم مردم امروز خبري از اتفاقات                        
ديشب دارند؟ گفت امروز صبح براي انجام کاري به مرکز شهر رفتم کمي قبل از آمدن تو                                 

 . برگشتم
در ميان مردم بحث بر سر تيراندازي هاي ديشب در اطراف پل قشالق و روستاي باوه ريز                         

حدس ميزدند که    . گفت مردم اطالع دقيقي نداشتند اما اينجا و آنجا سرش صحبت بود                 . بود
سپس گفت از يک نفر پرسيدم صداي تير اندازي ديشب بخاطر                . کومه له در اطراف شهر باشد       

. چي بوده؟ آن شخص جواب داد نميدانم ولي امروز راديو کومه له خبر دقيق را پخش ميکند                       
همزمان با حاضر شدن نهار و بگو بخند با زن و شوهر ميزبان، هر سه پاي گوش دادن به برنامه                      

 . راديو کومه له نشستيم
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در آن دوران دبير راديو کومه له رفيق           
گزارش و خبرهاي        . صديق کمانگر بود       

راديو را خود او تنظيم ميکرد و مطالب و           
. گفتارهاي اصلي را هم خود او مينوشت          

گوينده راديو کومه له هم با آن صداي                    
گيرايي که داشت براي کسي ناشناخته                

 . نبود
در ارائه اخبار عمليات، گزارش،                  
تفصيرهاي سياسي و دکلمه هاي زيباي              
اشعار شاعران، جذابيت خاصي به                         

وقتيکه شيوه  . برنامههاي راديو ميبخشيد  
و حالت خبر از راديو و با صداي او پخش شد، احساس بسيار خوبي بهم دست داد و تمام                                    

جزئيات اين عمليات قهرمانانه را در : "در پايان خبر گفت. خستگي دو روز قبل از تنم خارج شد
تو بايد  " رو کردم به ميزبان و بهش گفتم،           ". برنامه فردا بطور مفصل به اطالع خواهيم رساند          

جزئيات اين خبر قهرمانانه را که االن مينويسم به مکاني ببري که فردا از راديو کومه له پخش                   
از اينکه چنين کاري به او سپرده ميشد              . حالت شادمانه اي در قيافه اش پديدار شد             ". شود

گزارش خبر را که در موقع بازديد از محل مرکز پليس راه در حافظه ام                   . احساس غرور ميکرد  
 . نگه داشته بودم، با دقت و در جزئيات نوشتم

اين عمليات که در جريان آن کسي از افراد رژيم هم کشته نشده بود، به منظور ايجاد سرو         ( 
هدف از آن ايجاد ترس و وحشت در ميان صفوف نيروهاي              . صدا و اعالم حضور در منطقه بود       

رژيم، بويژه مزدوران محلي و از طرف ديگر تقويت روحيه مبارزاتي مردم بودکه تا آن لحظه اين            
 ). هدف تامين شده بود

از جزئيات نتايج عمليات بر روي  پايگاه روستاي باوه ريز اطالع نداشتيم و تنها به نوشتن                     
بعد از تکميل و تنظيم گزارش، در نامه جداگانه اي              . کليات خبر عمليات در آنجا اکتفا کردم        

براي رفقا نوشتم که سريعا خبر را از طريق بي سيم به راديو کومه له مخابره کنند و فردا به آنها                
آنشب . ميزبان گزارش و نامه را به رفقا رساند و بعد از انجام کارش برگشت                . ملحق خواهم شد  

صبح روز بعد وقتيکه بيدار شدم سر سفره               . را نزد آنها ماندم و بخوبي استراحت کرده بودم               

  

 صديق کمانگر 
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صبح اول وقت رفتم      : مرد صاحب خانه گفت     . صبحانه چشمم به حليم و نان سنگک تازه افتاد             
بعد از خوردن صبحانه، به زن و شوهر            . ميدانستم که با حليم ميانه خوبي داري          . حليم خريدم 

بهشان گفتم فعال در اين اطراف          . ميزبان گفتم که من ديگر بايد بروم و به رفقا ملحق شوم                     
بعد از روبوسي با همسرش، در ترک موتور او            . هستيم ممکن است دوباره شما را مالقات کنم         

 . نشستم و آنجا را به قصد محل مالقات با رفقا در روستاي قه ره يان ترک کردم
من . از همراهم که مرا رسانده بود تشکر کردم و او به منزل خود برگشت          . به قره يان رسيديم 

اهل منزل از اينکه مرا ميديدند بسيار خوشحال بودند و          . هم به منزلي که رفقا آنجا بودند رفتم       
وقت نهار بود و منتظر پخش خبر از راديو             . حاال نوبت به پذيرايي کردنشان از من رسيده بود            

 . مشروح خبر نيز آنگونه که نوشته بودم از راديو پخش شد. بوديم
به رفقا گفتم بيگمان گوش دادن به اين خبر در ميان نيروهاي رژيم، ميتواند اين شبه را                           

همگي خنديديم و در     . برايشان ايجاد کند که مبادا از درون خودشان اين خبر ارسال شده باشد                 
اظهار نظر پيرامون بازتاب آن و اهميت اين حرکت که منجر به تاثيرات سياسي عميقي بر                             

و اين تازه شروع کار ما طي          . روحيه مبارزاتي مردم ميبود، آنرا با تمام وجود حس ميکرديم             
 .اين ماموريت بود

شايد براي خواننده اين سطور اين سوال مطرح شود که آيا واقعا تهيه اين گزارش                : ( توضيح
پاسخ من اين است که انجام اين              . در جزئيات براي راديو ارزش اين خطر کردن را داشت؟                    

عمليات تنها يک حرکت صرفا نظامي نبود بلکه تاثيرات و بازتاب سياسي آن بود که اهميت                       
اين کار  . رفتن من به محل واقعه در يک پوشش اجتماعي، اقدامي عملي و ممکن بود                 . داشت

رفتن به آنجا نه جزئي از . بدون حمايت کسانيکه با واحد شهر همکاري ميکردند غير ممکن بود
طرح  بود و نه الزامي براي انجام آن وجود داشت بلکه تصميم به يک اقدام ابتکاري بود که در                           

درستي، انصاف، دقت در بازگو کردن واقعي              . واحد تحت مسئوليت من نرم متعارفي بود             
گزارش، هوشياري و حفاظت از امنيت خود، استفاده از پوشش هاي اجتماعي و نه صرفا چريک                  

آن ايام مردم تا آن      . بازي، اعتماد مردم به حرف و عملکرد کومه له را در آن دوران باال ميبرد                   
اگر کومه له بگويد ماست سياه : "درجه به کومه له اعتماد داشتند که به شوخي و طنز ميگفتند

البته اين تنها يک ضرب المثل بود وگرنه کسي اعتقادي به سياه بودن                    ". است ميشه باورکرد   
ماست آنهم به گفته کومه له نداشت اما گوياي اعتماد مردم به اتوريته، نظر و عملکرد کومه له 

 . ) در آن دوران بود
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  "قار"شکستن حلقه محاصره در روستاي 

 
که در سمت شرقي سنندج قرار دارد           " قار"عصر آنروز بعد از تاريک شدن هوا بطرف روستاي                

هدف از رفتن به روستاي قار اين بود که چند روزي مخفي شويم تا براحتي از                         . حرکت کرديم 
سه منزل را براي    . حوالي ساعت يازده شب وارد روستا شديم       .سوي نيروهاي رژيم رديابي نشويم     

هر کدام از تيمهاي دو نفره نيز يک         . ماندن در آنجا تعين و هر دو نفر در يک منزل مستقر شديم              
 . بي سيم در اختيار داشتيم و مرتب با هم در تماس بوديم

بعد از خوردن شام و صحبت با هر يک از ميزبانان، به آنان گفتيم که تا فردا شب قصد ماند                      
ميخواهم از طريق : روز بعد رفيق جبار خسروي در تماس بي سيم به من گفت. در روستا را داريم

صاحبخانه نامه اي براي خانواده ام بفرستم و بگويم بيايند به روستاي قار که با آنها ديداري                           
حوالي .بهش گفتم مانعي ندارد اما سعي کن نکات امنيتي را کامال رعايت کنيد              . داشته باشم 

که در منزل ديگري بود به ديدارش            ) دکتر جمشيد    ( عصر همان روز خانواده جبار خسروي            
 . ساعت نزديک ده شب بود و تصميم گرفتيم از روستا خارج شويم. آمدند

در لحظاتي که ميخواستيم خود را براي خروج از منازل آماده کنيم ناگهان صداي تير                              
منازلي که هر سه تيم در آنجاها مستقر بوديم در حاشيه روستا . اندازي در داخل روستا بلند شد

از . در مدت زمان تيراندازي، از طريق بي سيم با دو تيم ديگر در تماس بودم                          . قرار داشتند 
طريق کسانيکه در منازلشان مخفي بوديم مطلع شديم که نيروهاي مسلح رژيم از حضور ما                       

 . اطالع پيدا کرده و روستاي قار را محاصره کرده اند
هنگام خروج از . من و رفيق همراهم با ميزبان روبوسي کرده و بنوبت از آن منزل خارج شديم 

منزل که منتهي به ميان درختان و باغهاي روستا بود، نيروهاي رژيم بطرف ما تيراندازي                              
بعد از طي کردن مسافتي در       . زير آتش تند آنان، سريع خود را به ميان درختان رسانديم            . کردند

از همانجا از طريق بي سيم با چهار رفيق ديگر مرتب در . حدود صد متر، به نقطه امني رسيديم
موقعيت جغرافيايي خودمان را برايشان توضيح دادم و گفتم سعي کنند بدون                        . تماس بودم  

 . اينکه مشکلي برايشان پيش آيد خود را به ما ملحق کنند
بشدت نگران بودم که اتفاقي براي       . تيراندازي متقابل در داخل روستا همچنان ادامه داشت        
از آنجا که روستا داراي برق بود و          .  رفقا که تا آن لحظه همچنان در داخل روستا بودند نيافتد             

المپهاي چراغ برق در داخل کوچه ها روشن بود، ما از ميان درختان کامال ناظر تحرک نيروهاي         
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براي منحرف کردن آنان    . رژيم بوديم که در نقاطي مستقر بودند اما آنها قادر به ديدن ما نبودند  
و شکستن حلقه محاصره، من و جمشيد خزدوزي که بيرون از روستا و در ميان درختان موضع                    
گرفته بوديم، بسويشان شروع به تيراندازي کرديم تا بلکه چهار رفيق ديگر بتوانند خود را به ما                   

اين تاکتيک موثر واقع شد و دو نفر از رفقا با آتش و گريز، خود را به ما که در ميان                            .برسانند
اينبار ما در چهار نقطه و خارج از روستا آتش سالحهايمان را بسوي                    . درختان بوديم رساندند   

. بعد از دقايقي دو نفر ديگر از رفقا نيز توانستند خود را به ما برسانند                           . آنان تندتر کرديم   
درحالي که ما شش نفر بهم ملحق شده بوديم اما همچنان تيراندازي در داخل روستا ادامه                             

فکر کرده بودند نفرات     . نيروهاي رژيم اطالعات دقيقي از تعداد نفرات ما را نداشتند              . داشت
بعداز ملحق شدنمان به همديگر، آنچه که            . زيادي از ما هنوز در داخل روستا حضور دارند               

. برايمان جاي خوشحالي بود اينکه هيچکدام از ما حتي بطور سطحي هم زخمي نشده بوديم                        
براي دور شدن از منطقه قسمت جنوبي روستا را              . تصميم گرفتيم سريعا از منطقه دور شويم          

به راه خود در ميان      . انتخاب کرديم که از آنجا بطرف گريزه و سپس خود را به قشالق برسانيم                  
 . درختان و بسمت جنوب روستاي قار ادامه داديم

بعد از طي کردن مصافتي در حدود دويست تا سيصد متر، با ديوار بلندي از سيم توري                          
فکر کرديم که اين ديوار به دور باغ هاي ميوه            . حدودا با ارتفاع سه الي چهار متر مواجه شديم          

کشيده شده است و با باال رفتن از اين ديوار تور مانند و قرار گرفتن در آنسو، به منطقه امن                           
ابتدا من و سپس دو رفيق ديگر از        . تري ميرسيم و آنها ديگر توان تعقيب ما را نخواهند داشت          

بعد از توقفي کوتاه متوجه شدم که            . ديوار سيمي باال رفته و خودمان را به آنطرف رسانديم                
ما سه نفر در داخل يک         . بفاصله يک متر آنطرفتر ديوار سيمي ديگري شبيه قبلي وجود دارد                

 . کانال ديوار سيمي قرار گرفته بوديم
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با دوربين اطراف را که نگاه کردم متوجه شدم آنطرف ديوار سيمي يک قرارگاه نظامي است                   
به رفقا گفتم بايد سريع از       . که مملو از خودروهاي نظامي، نفرات و نورافکنهاي پر قدرت است            

ما سه نفر عمال وارد محوطه قرار گاه شده بوديم بدون اينکه از اين مرکز                      . اينجا خارج شويم   
از خوش شانسي ما نفرات داخل اين قرارگاه از حضور ما در                        . نظامي اطالع داشته باشيم      

غير قابل باور بود که کسي بتواند از آن ديوار                   . محوطه تحت حفاظت خود اطالع نداشتند          
مجددا از ديوار سيمي باال رفتيم و خود را به موقعيت قبل از آن                    . سيمي داخل يا خارج شود      

بعد از استراحتي موقت از کناره هاي همان ديوار              . قرار داده و پيش سه رفيق ديگر برگشتيم           
سيمي خودمان را به جاده بين قشالق گريزه رسانده و از آنجا نيز بعد از عبور از  مسير جاده،                          

طبق معمول در دو منزل       . نيمه هاي شب به آنجا رسيديم        .  بطرف روستاي قشالق براه افتاديم      
 . مستقر شديم و به استراحت پرداختيم

اما بي مناسب نيست که دليل اطالع پيدا کردن نيروهاي رژيم از حضور ما در روستاي قار                  
منزلي که جبار خسروي و يکي ديگر از رفقا شب قبل در آنجا مستقر                   . را کوتاه توضيح بدهم    

جبار . بودند، منزل يکي از طرفداران نيروهاي رژيم بود که در داخل روستا نيز مغازه اي داشت                  
بدون اطالع از اين مسئله، از صاحب منزل ميخواهد که به شهر برود و به خانواده اش براي                             

آن شخص ضمن اينکه اين وظيفه را انجام ميدهد              . ديدار با او اطالع دهد که به آنجا بيايند             
آنان نيز موقعي وارد روستا        . همزمان به نيروهاي رژيم يا همان گروه ضربت نيز خبر ميدهد                  

بعدا کسب خبر کرديم    . شدند که دقايقي بعد ما در صدد ترک روستا بوديم که اين اتفاق رخ داد                
اين واقعه برايمان    . که براي صاحبان منازل و خانواده جبار هيچ مشکلي بوجود نيامده بود                     

 .تجربه اي شد که منبعد بي گدار به آب نزنيم
 

 تعويض نگهبان
 

بلوز و شلوارهايي از جنس کتان و برنگ سفيد که از قبل دوخته شده بود و کمتر از نيم کيلو وزن 
هنگاميکه وارد منطقه شديم از آنجا که در فصل زمستان و با              . داشت با خود به همراه داشتيم      

بارش برف شبها ميبايست از محلي به محل ديگري ميرفتيم براي استتار آنها را بر روي                               
هم گشاد و   . لباسهايمان ميپوشيديم، اين لباسهاي سبک و نازک، خيلي جالب دوخته شده بودند             

راحت بود و هم در قسمتهاي مچ دست و پا و قسمت کمر، کش بکار برده شده بود که جمع و                              
شديم، تصميم گرفتيم آنشب به دو تيم تقسيم             " قه ره يان   "يکبار که وارد روستاي        . جور باشد 
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رفقا گفتند به منزلي برويم که از نظر مالي           . نشويم بلکه هر شش نفر با هم در يک منزل باشيم             
دير وقت بود شايد ساعت از دوازده شب گذشته بود و کسي متوجه                    . زياد به آنها فشار نيايد      

وقتيکه از ميان کوچه ها به منازل نگاه ميکرديم، منزلي توجه ما را                      . حضور ما نشده بود     
 . بخود جلب کرد که داراي اطاقهاي زيادي بود و بيشتر چراغهايشان هم هنوز روشن بودند

اين منزل را مناسب ديديم و از ظاهرش هم پيدا بود که وضع مالي خوبي دارند و از لحاظ                      
اقتصادي قادر خواهند بود تا شب بعد که از آنجا خواهيم رفت از ما شش نفر بخوبي پذيرايي                       

در فاصله صد متري از منزل و در کنار ديواري ايستاده بوديم که مبادا کسي از حضور                      . کنند
براي وارد شدن به منازل حاشيه شهر و مطلع کردن صاحبخانه، ابدا نمي بايست               . ما مطلع شود  

 . در بزنيم چون ممکن بود همسايه ها متوجه حضور ما بشوند
آنها خود را به     . طبق روال هميشگي از دو نفر از رفقا خواستم که بروند و در را باز کنند                       

ما چهار نفر بقيه  در گوشه اي وکنار ديوار مقابل ايستاده بوديم و                . نزديک ديوار منزل رساندند   
صحنه باالرفتن از ديوار توسط يکي از رفقا با کمک رفيق ديگر را نگاه ميکرديم که بلکه بدون                    

رفيقي که ميبايست به باالي ديوار برسد يک پاي خود را در ميان               . مشکل به باالي ديوار برسد    
در آن  . دستان قفل کرده رفيق ديگر گذاشته بود و روي دست او در حالت ايساده قرار داشت                           

. لحظه ميبايست راحت بر باالي ديوار قرار بگيرد اما براي لحظاتي در همان حالت ايستاده بود           
من متوجه شدم که رفيقي که باال رفته بود با اشاره سر و دست به رفيق ديگر ميفهماند که او را                

برايم عجيب بود نمي دانستم چرا او ميخواهد پايين بيايد در حاليکه خيلي راحت . پايين بياورد
 . مي تواند بر باالي ديوار رفته و داخل حياط منزل شود

وقتي به  . بعد از گذشت کمتر از يک دقيقه او پايين آمد و هر دو بسرعت بطرف ما برگشتند            
قسمتي : او در جواب گفت   . نزد ما رسيدند از او پرسيدم چرا تاخير کردي و باالي ديوار نرفتي؟              

که دستم بهش خورد و ميخواستم باال بروم، گوني هاي پر از شن و ماسه بود و فهميدم که اين                         
در همان لحظه يک نفر مسلح      . سنگر است 

وارد همان قسمت شد و بر روي يکي از                
آنگاه متوجه    . گوني هاي شني نشست          

شديم منزلي که انتخاب کرده بوديم که هر     
شش نفر آنجا بمانيم مقر نيروهاي رژيم در     
داخل روستاي قه ره يان بوده است و در                
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لحظه اي که رفقا در حال باال رفتن بودند، نگهبان آنجا نبوده بلکه رفته بوده تا نگهبان ديگر را                     
 . براي تعويض پست باخبر کند

 
 طرح مصادره وسايل انبار دولتي

 

. روستاي قه ره يان که بارها از آن اسم برده شده، به اين خاطر است که موقعيت ويژه اي داشت                         
هم اينکه  . روستاي قه ره يان در جنوب شهر، نزديکترين روستاي پر جمعيت به شهرسنندج بود                 

سريع از آنجا به داخل شهر دسترسي داشتيم و هم اينکه بلحاظ موقعيت نطامي، محل مناسبي 
. در واقع بعنوان پايگاه مناسبي براي مخفي شدن، از اهميت خاصي برخوردار بود       . براي ما بود 

از آنجا براي حضور در نقاط ديگر و بويژه داخل شدن به شهر، نسبت به نقاط ديگر مناسبتر                           
ساکنان آنجا اغلب از کارگران شهري و حومه بودند که با آنها ارتباط نزديکي برقرار کرده                   . بود

قشالق، دگه ران، گريزه، قار، نايسر،      "بعد از قه ره يان  بيشترين حضور ما در روستاهاي       .  بوديم
عباس آباد، فرجه، نه نه له، قوليان، سوره زه، کوره هاي آجرپزي اطراف سد و در داخل شهر                              

 ". سنندج بود
در اطراف روستاي قه ره يان يک انبار دولتي پر از وسايل لوله کشي، کنتور آب و تجهيزات                    

قبال و در رفت و آمدهايمان به             . ديگري که متعلق به سازمان آب سنندج بود وجود داشت                  
به اين فکر افتادم که وسايل اين        . روستاي قه ره يان، اين انبار توجه ما را بخود جلب کرده بود               

به مدت چند روز بر روي چگونگي طرح مصادره آن فکر کردم و موضوع               . انبار را مصادره کنيم   
آنها هم در موافقت و عملي بودن اين کار، هر يک ايده اي در         . را با رفقاي واحد در ميان گذاشتم 

روشي که براي    . جهت تکميل اين طرح مطرح کردند و بتدريج روي اين مسئله متمرکز شديم                    
مثال سالها  . مصادره آن در نظر گرفته بودم کامال در مغايرت با مصادره هاي پيش از آن بود                    

قبل که مناطق آزاد تحت کنترل نيروهاي ما بود، يک گردان نفرات نيروي نظامي کومه له الزم                    
اما مصادره وسايل   . ميبود تا يک انبار مواد خوراکي دولتي در مناطق بينابيني مصادره شود            

اين انبار آنهم درست در حاشيه شهر و در ميان دهها مرکز نظامي نيروهاي رژيم آنهم تنها با سه 
تاثيرات اين حرکت ميتوانست اين را به مقامات و                 . نفر از افراد واحد، کاري متفاوت بود            

نيروهاي رژيم در سنندج القا کند که مصادره کردن يک انبار دولتي تنها از عهده تعداد زيادي                     
نيروي مسلح کومه له ميسر است و بي گمان آنها فکر ميکردند که گردان شوان در اطراف شهر                    

اين نه تنها در به وحشت انداختن نيروهاي نظامي رژيم و گروههاي ضربت در                         . حضور دارد 
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داخل و اطراف شهر سنندج موثر واقع ميشد بلکه روحيه مبارزاتي و تعرضي مردم عليه آنان را 
موفقيت اين عمليات براي ما، ترديدي براي مقامات محلي و نيروهاي            . صد چندان باال ميبرد   

نظامي باقي نميگذاشت که فکر کنند گردان شوان در اطراف شهر حضور دارد و اين اهميت                          
 .با بررسي تمام جوانب امر بفکر راههاي عملي کردن اين طرح افتادم. سياسي بااليي داشت

در طول مدتي که روي طرح مصادره        .  بود هوا سرد و تقريبا زمستاني بود        ۶۵ آذرماه سال   
به اين مسئله فکر ميکردم      . انبار دولتي کار ميکرديم، تمام جوانب امر را مد نظر گرفته بودم              

که در صورت مصادره وسايل انبار و از آنجا که محلي براي نگهداري طوالني مدت در اختيار                    
وسايل اين   . نداشتيم، ميبايست آن وسايل مصادره شده را در جايي موقتا نگه داري کنيم                         

انبارهيچ خاصيتي براي ما نداشت فقط اجراي عملي و موفقيت آميز آن ميتوانست اهميت                        
همه افراد واحد هم روي طرح و اجراي آن متفق القول و آنرا                    . سياسي برجسته اي داشته باشد      

 . ممکن ميدانستند
براي تکميل طرح از    .  طرح پيچيده اي بود اما متمرکز شدن بر روي آن ارزش زيادي داشت               

در نتيجه به اين فکر افتادم که از طريق واسته هايي که با               . ابتدا تا به آخر روي آن متمرکز شدم        
از قبل با کسيکه ميشناختم و خود او         . ما همکاري ميکردند ميشود وسايل را بفروش برسانيم       

او حاضر شد بعنوان واسطه و           . دستي در کار معامالتي داشت مسئله را در ميان گذاشتم                   
همچنين همکاري با ما وسايل را به شخص ثالثي در تهران که با اين وسايل سرو کار داشت                           

بدينترتيب هنوز که کارمصادره وسايل انبار به اجرا در           . بفروشد و پول آنرا به دست من برساند        
تامين نياز مالي جمع آوري       . نيامده بود تقريبا کم کم معامله هم داشت به سرانجام ميرسيد               

کمکهاي مالي کالن از افراد پولدار شهر يکي از کارهاي ما بود در نتيجه مبلغ حاصله از                              
 . فروش وسايل مصادره شده اين انبار دولتي نيز در همين راستا قرار ميگرفت

شخص خريدار در تهران زندگي        . تاثيرات سياسي و تامين نياز مالي         . با يک تير دونشان     
با شخص واسطه صحبت کردم و او حاضر شد بعنوان صاحب                    . ميکرد که طرف معامله بود       

از نظر امنيتي هيچ خطري آن دو را تهديد نميکرد و در مدت کمتر از                      . وسايل نقش ايفا کند    
به اين صورت بخشي از . چند ساعت وسايل را به تهران منتقل کرده و بقول خودش آنرا آب کنند 

از طرف ديگر با کسيکه وسيله نقليه اي که گنجايش اين                     . نقشه عمل مصادره تکميل شد        
براي سرعت   . وسايل را داشته باشد تماس گرفتم و وانت باري به اين منظور نيز فراهم شد                            

به اين  . بخشيدن به مصادره تصميم بر اين گرفتم که اين کار را با يک تيم سه نفره انجام دهم                          
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 . شکل بعد از تمام شدن کار، سريعتر و آسانتر ميشد خودمان را بالفاصله مخفي کنيم
قبل از اجراي عملي کار و طي تماس از طريق بي سيم با مسئول کميته ناحيه در اردوگاه،                       
چگونگي طرح را در جزئيات براي او که مستقيم در ارتباط  با فعاليتهاي واحد قرار داشت و در 

آن رفيق ابتدا اين طرح را غير ممکن دانست و گفت طرح را با . اردوگاه مستقر بود توضيح دادم
بهر . اعضاي کميته مرکزي کومه له در ميان گذاشته است و آنها نيز موافق اين کار نيستند                       

حال ميدانستم که رفقاي مرکزيت کومه له نسبت به انجام اين مصادره خوشبين نبودند و آنرا                      
بارها . آنها بر اوضاعي که ما از نزديک بر آن اشراف داشتيم آگاه نبودند. غير ممکن ميدانستند

بر سر اين موضوع مکالمات بي سيمي زيادي بين من و او صورت گرفت و تالشم اين بود او را                      
.  مسئول کميته ناحيه مقداري عيني تر بود و تا حدي به اجراي طرح سمپاتي داشت                   . قانع کنم 

اما تصور اعضاي کميته مرکزي از مصادره انبار دولتي همانطور که اشاره کردم تصوري بود که 
سالها قبل در مورد مصادره کردن وسايل انبارهاي دولتي انجام ميشد و با آن سبک و روشي که                 

براي آنها قابل هضم نبود که چگونه ممکن است آنهم نه با                . مد نطر من بود همخواني نداشت      
باالخره روزها طول کشيد تا موفق به قانع        . شش نفر بلکه با سه نفر اين مصادره صورت بگيرد؟       

 . بعد از قانع شدنشان اجراي عملي طرح را شروع کرديم. کردن اين رفقا در اردوگا شدم
در نتيجه به سه نفر از رفقاي        . همه رفقاي واحد موافق اجراي طرح با يک تيم سه نفره بودند             

واحد گفتم که هر يک به تنهايي به نزد مطمئن ترين نزديکان خود در شهر بروند و ضمن                                      
 . استراحتي چند روزه، خبرموفقيت آميز مصادره را هم از طريق راديو کومه له خواهند شنيد

تمام تجهيزات نظير سالحها، خشاب، فشنگ و بي سيمهاي دستي آن سه رفيق در محل                        
شماره تلفن منازلي که آنها در آنجا ماندگار               . مناسب و امني بيرون از شهر قرار داده شد                

ميشدند را به من دادند تا در وقت مقرر و براي جويا شدن از وضع شان و همچنين روز ملحق                          
ترتيب اين کارهم داده شد و آنها هر يک بطور جداگانه و              . شدن بهمديگر، با آنها در تماس باشم       

تنها با به همراه بردن کلت هايشان به داخل شهر اعزام شدند و تنها من از محل استقرار آنها                          
 .اطالع داشتم

اهميت اين شيوه از مخفي شدن رفقا در شهر و اينکه ضرورتي به مطلع بودن بقيه از محل                      
استقرار هر کدام از آنان نبود از اين رو الزم بود که اگر مشکل احتمالي براي يکي از رفقا در                            

اين سبک از مخفي شدن فردي . داخل شهر فراهم ميشد، خطري آن دو نفر ديگر را تهديد نميکرد
اين مزيت را هم داشت که آن رفيق موظف ميبود که نهايت مخفي کاري را براي حفاظت از خود 
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قبل از شروع عمليات مصادره وسايل انبار،        . و کسانيکه ميزبان او هستند بخوبي رعايت کند        
با هر کدام از آنها تلفني تماس گرفتم تا مطمئن شوم که بدون مشکل به مکانهاي خود رسيده                      

در . هوا تاريک شده بود     . تماس تلفني را گرفتم و کامال خيالم از بابت آنها راحت شد                  . باشند
منزلي که بوديم بعد از روبوسي با اهالي منزل، بي سيم بزرگ را هم که براي مخابره سريع نتايج       

 . عمليات آماده کرده بوديم برداشتيم و از آن منزل خارج شديم
 

 اجراي طرح  مصادره وسايل انبار دولتي
 

وانت باري را که از قبل با راننده اش قرار . بعد از نزديک به يکربع ساعت به اطراف انبار رسيديم
پيش او رفتم و شخص        . و مدار گذاشته بودم، سر وقت در پنجاه متري انبار توقف کرده بود                     

بعد از احوالپرسي با آنها، موتوري که در          . ديگري را که ميشناختم با خود به همراه آورده بود            
اين را قبال در مشورت با      . پشت وانت بار بود پايين آوردند که براي بازگشت از آن استفاده کنند 

با صاحب وانت قرار گذاشتم که سر ساعتي که          . کليد وانت را به من داد     . هم در نظر گرفته بودم    
به او گفتم گوش بزنگ باشد و         . تعيين کرده بودم در نقطه ديگري براي تحويل وانت آنجا باشد              

اگر اتفاقي براي ما افتاد بالفاصله به نزد پليس برود و بگويد وانت بار او را دزديده اند که                                
در جواب گفت شکي ندارم که کوچکترين اتفاق ناجوري                  . مشکلي برايش بعدا ايجاد نشود        

بعد از اين صحبتها، آنها هم سوار بر موتور از آنجا دور شدند و ما                  . برايتان پيش نخواهد آمد   
 . هم آماده اجراي طرح شديم

ما سه نفر و يک وانت بار براي          . حاال ديگر همه چيز روبراه بود       . حوالي ساعت ده شب بود      
انبار دولتي يک نگهبان داشت که در منزلي              . مصادره وسايل داخل انبار کامال آماده بوديم           

اطالعات الزم در مورد سن و سال، خصوصيات و روحيات فردي او   . مجاور انبار زندگي ميکرد 
نگهبان . آمد و در را باز کرد        . آهسته در زدم   . ابتدا به منزل او رفتيم      . را قبال جويا شده بودم      

بعد از احوالپرسي به او گفتم ما کومه له هستيم و نگران هيچي                       . اسلحه در اختيار نداشت     
بعد از  . اول کمي جا خورد   . بهش گفتم ما آمده ايم و قصد مصادره  وسايل انبار را داريم.  نباشد

کليد را  . کمي صحبت کردن با او، کليد قفل انبار را درخواست کردم، کليد انبار را تحويل داد                   
وانت . او در انبار را آهسته و بدون سرو صدا باز کرد. به يکي از رفقا دادم که در انبار را باز کند 

 . بار را دنده عقب به داخل انبار بردم و سپس در را از داخل بستيم
وسايل را  . در طول انتقال وسايل به داخل وانت بار نگهبان را نيز پيش خود نگه داشته بوديم    
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تا آنجا که  محل بار وانت جا                . که در کارتن ها بسته بندي شده بودند در وانت گذاشتيم                      
وسايل داخل انبار بسيار بيش از آن        . حاال ديگر کامال پر شده بود      . ميگرفت تا سقف پر کرديم     

وانت مجهز به چادر بود و از بيرون محتويات داخل آن               . بود که ما در وانت بار گذاشته بوديم          
قبل از خروج از آنجا، با نگهبان مفصل صحبت کردم و بهش گفتم که تا                     . قابل مشاهده نبود  

. او هم قول داد که تا صبح روز بعد به کسي اطالع ندهد                    . فردا صبح نبايد کسي باخبر شود        
بهش گفتم فردا اول وقت ميتواند          . کامال اطمينان داشتم که تا روز بعد گزارش نخواهد داد                

گزارش دهد و بگويد نيمه هاي شب افراد مسلح کومه له آمده اند، کليد را ازش گرفته و بعد از                     
سپس نامه کوتاهي    . بردن وسايل بهش اخطار کرده اند که نبايد تا صبح به کسي اطالع بدهد                   

خطاب به مقامات رژيم در سنندج مبني بر اينکه ما نيروهاي مسلح کومه له وسايل اين انبار                   
پايين نامه  را    . را مصادره کرده ايم نوشتم و با مهر کومه له که به همراه داشتم بر آن مهر زدم                     

همه اين اقدامات حدودا يکساعت طول    . هم امضا کردم و آنرا در اتاق نگهبان روي ميز گذاشتم 
 .اکنون ديگر ميبايست از آنجا خارج ميشديم. کشيد

يک ساعت وقت داشتيم که وسايل را به محله فيض آباد و در              . ساعت تقريبا يازده شب  بود     
قرار بر اين بود که نصفه       . گاراژي که از قبل براي تخليه وسايل در نظر گرفته بودم منتقل کنيم              

هاي شب شخص خريدار از تهران به سنندج بيايد سپس به محلي که ما وسايل مصادره شده را                     
در آنجا وسايل را سريعا به کاميون خود منتقل کرده و قبل از                 .  در آنجا تخليه ميکنيم  برود      

 .روشن شدن هوا بالفاصله عازم تهران شود
تيم سه نفره ما که مشغول اين مصادره بوديم، کامال مجهز به سالحهايمان و هر کدام                             

يکي از رفقا سمت راست     . کاپشنهايي برتن داشتيم که خشابهاي فشنگ را از ديد پنهان ميکرد      
هر دو اسلحه هايمان را از داخل به کنار در ماشين تکيه داده . من در داخل وانت بار نشسته بود

نفر سوم رفيق جبار    . بوديم که در صورت بازديد احتمالي در مسير، از بيرون قابل روئيت نباشد             
هم پشت وانت بار کنار وسايل جاي گرفت و چادر پشت وانت بار را با طناب از                  ) دکتر جمشيد (

علت . تنها گوشه اي را براي ديد زدن و کنترل از قسمت عقب وانت باز گذاشته بود                . داخل بست 
اينکه او ميبايست در پشت وانت قرار داشته باشد به اين خاطر بود که در صورت بازديد                                 

تا اين لحظه همه    . احتمالي و احيانا لو رفتن طرح، بتواند از آن قسمت عکس العمل نشان دهد               
پشت فرمان وانت بار نشستم و از محل        . چيز بر اساس طرح پيش رفته بود و آماده حرکت بوديم          

 . انبار که در جنوب شهر بود بقصد محله فيض آباد که در شمال شهر بود حرکت کرديم
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براي رسيدن به محله فيض آباد                  
عبور از داخل شهر و خيابانهاي اصلي را 

علت . که مناسب بود انتخاب کردم                
انتخاب مسير از داخل شهر بخاطر                  
برطرف کردن ايجاد هر گونه سوظني بود       
و بسيار مطمئن تر از مسير حاشيه شهر         

 . بود
بعد از ترک محل وارد جاده اصلي که 

. ورودي به داخل شهرسنندج است شديم        
ميبايست از خيابان ششم بهمن به ميدان 
اقبال و از آنجا از مسير خيابان فردوسي         
به ميدان انقالب و سپس از خيابان                    
پهلوي سابق  بطرف محله فيض آباد                 

به محض اينکه به             . حرکت ميکردم    
نزديکي بلوار سنندج رسيديم، يک خودرو 
نظامي از محل قرارگاه نيروهاي نظامي       
در مجاورت بلوار و جاده اصلي، يعني            

درست در مسيري که ما در حال حرکت بوديم وارد جاده شد و در جلو ما به حرکت خود ادامه                          
صحنه به گونه اي بود که اين خودرو با             . براي يک لحظه نفس در سينه هايمان حبس شد            . داد

چند نفر پاسدار و مجهز به سالح سنگين بر باالي آن، پيشاپيش ما و با فاصله ده الي پانزده                            
. من همچنان آهسته و خونسرد پشت سر خودرو نظامي حرکت ميکردم           . متر در حال حرکت بود    

دکتر جمشيد که در قسمت عقب وانت نشسته بود از الي چادر وانت بار خودرو ديگري را                                
. مشاهده کرد و اطالع داد که خودرو ديگري از آن مرکز خارج شده و پشت سر ما حرکت ميکند  

 . از آينه بغل که نگاه کردم ديدم همينطور است
ما . هر سه نفر ما کوچکترين ترديدي نداشتيم که اين تنها يک پيش آمد تصادفي است                          

ضمن هوشياري کامل همچنان در وسط هر دو خودرو نظامي که با هر کدام از آنها کمتر از ده                        
 . متر فاصله داشتيم در حال حرکت بوديم
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کامال يقين داشتيم که مسئله لو رفتن در کار نيست و امکان ندارد که نگهبان انبار با اين                    
از بلوار سنندج تا ميدان اقبال، ما همچنان در         . لحظات حساسي بود  . سرعت گزارش داده باشد   

. وسط اين دو خودرو نظامي با نيروهاي مجهز به سالحهاي سبک و سنگين در حال حرکت بوديم       
در همان لحظات به رفقا گفتم که اگر آنها شک کردند و متوجه ما شدند و در صورت احتمال                            
درگيري بوقوع پيوست، ما نيز با سرعت از محل دور خواهيم شد و در مکاني مناسب از وانت                    

ميدانستيم که در صورت وقوع درگيري، موقعيت        . بار خارج شده و خود را مخفي خواهيم کرد          
 . مناسبي در مقايسه با دو خودرو ديگر و نفرات آنها را نداشتيم

: در اين لحظه رفيق بغل دستي من که هميشه اهل شوخي و صحبتهاي بامزه بود گفت                           
هر کدام   . عبدل بنظر ميرسد دارند ما را اسکورت ميکنند که به سالمت به مقصد برسيم                          
در ميدان  . بشکلي نکته اي را به شوخي ميپرانديم و همزمان هوشياري خود را حفظ کرده بوديم        

همان مسيري که ما    . اقبال خودرو نظامي که جلو ما حرکت ميکرد به خيابان فردوسي وارد شد            
در آنجا انتخاب با ما بود که در ميدان اقبال مسير را عوض      . نيز ميبايست از آنجا ميگذشتيم 

ولي چون تا آنجا همه چيز بروال عادي پيش رفته بود، من              . کرده و به خيابان ديگري وارد شويم       
اين وضعيت تا رسيدن به     . هم تصميم گرفتم همان مسير را دنبال کنم که در طرح گنجانده بودم              

 .به همين شکل ادامه داشت) سينما بهمن کنوني ( مقابل سينما شهر فرنگ 
درست روي پل خيابان فردوسي ناگهان اتوموبيلي که در جلو ما حرکت ميکرد سرعت خود                 

خودرو ديگر که پشت سر ما بود با روشن کردن نور باالي                       . را بيشتر کرد و از ما دور شد              
من هم امکان   . معلوم بود که ميخواست  مسير را برايش باز کنم             . چراغهايش عالمت ميداد  

او هم از ما سبقت گرفت و خود را به خودرو اولي رساند  و در يک لحظه هر       . سبقت و عبور دادم 
بعد از دور شدن آنها ما توانستيم نفس            . دو خودرو نطامي از ميدان انقالب گذشتند و رفتند            

باالخره . من همچان آرام با همان سرعت معمولي به طي کردن مسير ادامه دادم             . راحتي بکشيم 
بعد از سپري شدن آن وضعيت پرهيجان و بشدت مخاطره آميز، به کوچه پس کوچه هاي پر پيچ                    

 . وخم فيض آباد و به محلي که بايد وسايل را تخليه ميکرديم رسيديم
در . کسي که واسطه فروش وسايل بود و قبال به منزلش رفته بودم، درکوچه منتظر ما بود                    

وارد گاراژ  . به محض اينکه من را ديد اشاره کرد که داخل گاراژ شوم             . گاراژ را باز گذاشته بود    
پياده شديم و بعد از احوالپرسي و       . شدم و او هم داخل شد و در کرکره اي مانند آنرا پايين کشيد              

شخص واسطه سپس   . خوش و بش کردن، چهار نفري وسايل را در گوشه اي از گاراژ تخليه کرديم       
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همانجا برايمان سريع    . با يک سري وسايل که حالت نوعي استتار داشت، روي آنها را پوشاند                    
گفت قرار است خريدار تا دو ساعت ديگر به نزد او آمده و               . چاي و مقداري ميوه آورد و خورديم      

بهش گفتم  . وسايل را بار بزند و تا قبل از روشن شدن هوا سنندج را به مقصد تهران ترک کند                        
 . خيلي عالي است بعدا باهات تماس ميگيرم االن ديگر بهتر است ما برويم

بعد از خوردن ميوه و چاي با او روبوسي کرديم و سوار بر وانت، آهسته از گاراژ بيرون آمديم        
او به همراه   . و به نقطه اي ديگر در حاشيه شهر که با صاحب وانت بار قرار گذاشته بودم رفتيم                     

دوستش که هنگام تحويل وانت بار او را همراهي کرده بود با موتورسيکلت در محل منتظر ما                  
هم ما و هم آنها از اينکه کار مصادره با موفقيت انجام شده              . لحظاتي نزد آنها ايستاديم   . بودند

ديدي بهت گفتم هيچ اتفاقي        : صاحب وانت رو کرد به من و گفت            . بود خيلي خوشحال بوديم     
بعد از گپي کوتاه و کشيدن سيگار و تشکر و قدرداني از فداکاريشان، کمک                        .  نخواهد افتاد 

ما . سپس روبوسي کرديم و آنها  به شهر برگشتند           . کرديم و موتور را داخل وانت بار گذاشتيم          
نيز تا رسيدن به محلي که از قبل منتظر پذيرايي از ما بودند فاصله زيادي نداشتيم و خودمان                     

 . را به آنجا رسانديم
ميزبان نيز که از قبل بهش اطالع داده بودم که به آنجا خواهيم رفت، برايمان غذا آماده کرده 

سريعا . بعد از خورد غذا و استراحتي کوتاه، گزارش مصادره وسايل انبار را تنظيم کردم                   . بود
خبر کامل مصادره وسايل انبار دولتي را با جزئيات              . آنتن را وصل و بيسيم را روشن کرديم            

آنشب بخاطر اجراي بي کم و کاست طرح مصادره و . کامل به مرکز راديو کومه له گزارش کرديم
بعد از آن تنها چيزي     . موفقيت حاصله از آن، دير خوابيديم و تا پاسي از شب صحبت ميکرديم              

صبح روز بعد در منزلي که نزديک جاده سنندج گريزه            . که در آن لحظات لذت داشت خواب بود        
. بود و محل کامال امني براي ماندن بود، حوالي ساعت يازده صبح از خواب بيدار شديم                              

توانستيم ضمن استراحت، لباسهايمان را اين بار       . ميزبان ما از نظر مالي وضعيت خوبي داشت       
 . نه با دست بلکه بوسيله لباسشويي شسته و کمي هم به نظافت سر و وضع خودمان برسيم

اولين خبر راديو در    . ظهر آن روز موقع نهار و طبق معمول به راديو کومه له گوش ميداديم               
مثل هميشه گوينده راديو کومه له بسيار پرشور تيتر             . مورد مصادره وسايل انبار دولتي بود       

بعد از قطع موزيک، جزئيات خبر . خبر را که با موزيک هيجان انگيز آميخته شده بود اعالم کرد
 . را که بخوبي تنظيم شده بود به اطالع شنوندگان رساند

ما نيز با نشاط و لبخند و غروري حاکي از موفقيت اين حرکت، در مورد آن صحبت                                 
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با سه رفيق ديگر که از روز قبل هر يک در نقطه اي در داخل شهر در حال استراحت                         . ميکرديم
بودند تماس گرفتم آنها نيز خبر را از راديو شنيده بودند و موفقيت اجراي طرح را به همديگر                         

با واسطه اي که قرار بود وسايل را برايمان آب کند تلفني تماس گرفتم و جوياي                     . تبريک گفتيم 
اين ". گوسفندها به مقصد رسيدند و علف هايشان نزد من است             "در جواب گفت     . خريدار شدم 

منظور اين بود که وسايل مصادره شده به        . يک پاسخ رمز بود که از قبل برايش تعيين کرده بودم  
 . تهران رسيده است و پول را دريافت کرده است

عصر . همه چيز دقيق و حساب شده انجام شده بود                   . بهتر از اين هم نميتوانست باشد           
گوينده . ساعت پخش خبر استان کردستان بود       . همانروز سرگرم تماشاي تلويزيون محلي بوديم       

اگر در  : همشريان محترم به اين خبر توجه کنيد       : "تلويزيون تيتر خبر اول را اينگونه  اعالم کرد          
هر جايي با خريد و فروش کنتور آب توسط هر کسي روبرو شديد فورا به ماموران انتظامي                            

بعدا . بعد از شنيدن اين خبر متوجه شديم که به سراغ انبار و انباردار رفته اند                    ". گزارش دهيد 
چند روز بعد نيز کل هزينه         . اطالع حاصل کردم که مشکلي براي انبار دار پيش نيامده است                

 . حاصله از فروش وسايل مصادره شده  توسط شخص واسطه بدستم رسيد
قدرت . همانطور که پيشتر اشاره کردم مصادره وسايل اين انبار از چند نظر حائز اهميت بود

نيروي مسلح کومه له در آن دوران و با اتخاذ اين سبک از کار در قلب مراکز نظامي نيروهاي                          
رژيم را بيان ميکرد که از سويي نشاندهنده ضعف و زبوني نيروهاي رژيم بود و از سوي ديگر                         

عالوه بر اين،   . بازتاب اين حرکت در باال بردن روحيه مبارزاتي و بر حق مردم موثر واقع ميشد                
تامين نياز مالي و هزينه حاصله از فروش اين وسايل، يکي ديگر از نتايج بدست آمده از اجراي       

ناچار به شليک گلوله اي نشديم و کسانيکه در اجراي اين طرح به ما کمک کردند                   . اين طرح بود  
واحد شهر بدون مشکل و تا آخر ماموريت خود     . کوچکترين مشکل امنيتي برايشان ايجاد نشد 

 .در اطراف و داخل شهر به همين شيوه و سبک از فعاليتهايش ادامه داد
بعد از پايان موفقيت آميز مصادره وسايل انبار دولتي، با سه نفره از رفقا که در داخل شهر                   

“ سد وحدت ”آنها يکي پس از ديگري در محل        . بودند براي ملحق شدن به همديگر تماس گرفتم       
يک . که در شمال شهر سنندج و در فاصله بيست کيلو متري از شهر قرار دارد به ما ملحق شدند 

. وقفه چند روزه ميتوانست اين پيام را در خود داشته باشد که از اطراف شهر خارج شده ايم                             
خبرهايي که به ما ميرسيد گوياي اين بود که مقامات و نيروهاي رژيم در سنندج فکر کرده                          

 . بودند که گردان شوان در اطراف شهر سنندج حضور دارد
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منابع خبري ما بحدي گسترده و متنوع بود که هر گونه حرکت و فعل و انفعاالت نيروهاي                    
گروهاي ضربت و گشتي ها حالت آماده باش            . رژيم را لحظه به لحظه به ما گزارش ميکردند            

اين وضع  . بخود گرفته بودند و شبها در حاشيه شهر سنندج تا صبح مشغول گشت زني بودند                    
واحد ما در بيرون و      . گوياي آن بود که اقدامات ما تا آن لحظه بخوبي به هدف خود رسيده بود                 

بعد از چند   . در داخل شهر با همکاري مردم و دوستداران کومه له از امنيت کامل برخوردار بود 
روز استراحت و دادن اين تصوير که گويا در اطراف شهر حضور نداريم، نوبت به اقدامات و                            

 .  طرحهاي بعدي رسيد
 

 درگيري با گروه ضربت در روستاي باينچوب

 
اطالعات کافي داشتيم که پست بازرسي فيض آباد در دروازه شهر سنندج منتهي به جاده سقز                    
که به ايست بازرسي فيض آباد معروف بود، کنترل و بازرسي از مسافران و روستائيان را شديدتر 

علت اصلي کنترل شديد در اين       . حتي وسايل روستائيان را بعضا مصادره ميکردند       . کرده است 
محل به اين خاطر بود که مردم روستاهاي شمال شهر سنندج هر سال به واحدهاي نظامي کومه                   

ماموران کنترل و بازرسي محل فيض آباد . له که حضور فعالي در منطقه داشتندکمک ميکردند
مدعي بودند که انتقال هر گونه وسايل و نيازمنديهاي عمومي و خوراکي توسط روستائيان در                  

تصميم بر اين گرفتيم اين مرکز بازرسي را که                . اختيار واحدهاي کومه له قرار داده ميشود           
براي زدن ضربه اي به اين          . نفرات آن عمدتا از مزدوران محلي بودند سر جاي خود بنشانيم                   

قبال مقداري  . در اطراف شهر گلوله آرپي جي نداشتيم      . مرکز، به گلوله آرپي جي احتياج داشتيم  
را در روستاي باينچوب مخفي کرده بودم و ميبايست براي انجام عمليات فيض آباد چند گلوله                  

 . آرپي جي را از باينچوب تهيه ميکرديم
تيم سه نفره از رفقا در محل سد و نزد کارگراني که                  . در محل سد به دو تيم تقسيم شديم          

من و دو نفر از رفقا براي تهيه گلوله هاي آرپي جي عازم روستاي                      . شيفت شب بودند ماندند    
بعد از  . که فاصله چنداني با سد وحدت نداشت رفتيم        " ساتيله"ابتدا به روستاي    . باينچوب شديم 

استراحتي در اين روستا، با يکي از اهالي که وانت بار داشت صحبت کردم و گفتم، که ما را به                      
راننده وانت موافقت کرد ما     . روستاي ماموخ برساند و منتظر بماند تا از باينچوب بر ميگرديم   

بعد از استراحتي    . را به روستاي ماموخ که با ساتيله حدود ده کيلومتر فاصله داشت برساند                   
براي احتياط در مسير جاده اصلي سنندج ديواندره،        . کوتاه بطرف روستاي ماموخ حرکت کرديم    
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. بدون دردسر وارد روستاي ماموخ شديم        . هر سه نفر در قسمت پشت وانت بار نشسته بوديم                
در روستاي ماموخ وارد     . هنوز وقت داشتيم  . راننده در منزل يکي از آشنايان خود ماندگار شد          

سپس بطرف روستاي   . آنجا هم بمدت کمتر از يک ساعت استراحت کوتاهي کرديم          . منزلي شديم 
 . برف نسبتا کمي روي زمين بود و هوا صاف و مهتابي بود. باينچوب براه افتاديم

بعد از توقف هاي بين راه،       . مسير حرکت از روستاي ماموخ بطرف باينچوب سربااليي بود          
روي يکي از تپه هاي         . حوالي ساعت ده و يازده شب به نزديکي روستاي باينچوب رسيديم                     

مسير حرکت ما جاده منتهي به       . مشرف بر روستاي باينچوب پايگاه نيروهاي رژيم قرار داشت         
هنوز پانصد متري مانده بود که وارد روستا بشويم که يکي از رفقا به من گفت يک                   . روستا بود 

بعد با دقت از همان نقطه اي که توقف کرده بوديم روستا را نگاه کرد و گفت                     . لحظه صبر کنيم  
وقتيکه با دوربين نگاه کردم        . عبدل ترديدي ندارم که بر بام مسجد روستا نفرات وجود دارد                  

برايمان معلوم بود که يا نفرات پايگاه و يا            . متوجه شدم که قدرت ديد او حکم دوربين را دارد            
 . افراد گروه ضربت در روستا حضور دارند

تصميم گرفتيم عليرغم حضورگروه ضربت در روستا، خودمان را به منزلي که گلوله آرپي                     
اين در حالي بود که هنوز نميدانستيم که آيا نگهبان ها            . جي در آنجا مخفي کرده بودم برسانيم       

تنها راه براي رفتن  . چرا که تا آن لحظه واکنشي از خود نشان نداده بودند. ما را ديده بودند يا نه 
. به آن سر روستا مسيرجويبار پايين روستا که درختهاي لخت و بدون برگ در آن قرار داشت بود                   

در اين لحظه تک تيري از سوي        . وارد گودال جويبار شديم و خودمان را به اولين درخت رسانيدم            
پيدا بود که فقط حدس زده بودند آنجا کسي حضور دارد چون موقعي که روي                    . آنها شليک شد  

در تپه مقابل    . جاده بوديم، اگر ما را ديده بودند براحتي ميتوانستد بسويمان تيراندازي کنند                
 . روستا، سنگ سياه بزرگي وجود داشت که ميشد بعنوان سنگر از آن استفاده کرد

چند لحظه اي صبر کرديم اما هنوز از حضور ما           . سريعا خود را به پشت آن سنگ رسانديم        
تا اينکه تعدادي نزديک به پانزده تا بيست نفر از افراد مسلح آنها آهسته بطرف        . مطمئن نبودند 

. جويبار و درختان وسط روستا که چند لحظه قبلتر ما در آنجا بوديم شروع به حرکت کردند                           
ميدانستم که ادامه اين حرکت به نزديک همان سنگ           . حرکتشان بسيار آهسته و با احتياط بود       

منتهي خواهد شد که ما پشتش قرار داشتيم و جا پاي ما در ميان برف هم کامال مشخص بود                   
. حال ميبايست سريع تصميم ميگرفتيم که چکار کنيم         . و آنها ميتوانستند ما را تعقيب کنند       

درست روبري آنها . فاصله جويبار و درختان تا اولين منازل روستا حدودا پنجاه الي صد متر بود
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به رفقا گفتم   . و از جويبار تا سنگي که ما پشت آن سنگر گرفته بوديم حدودا همين اندازه بود                    
موقعيت بنفع ما نبود و در آنطرف         . بايد از پشت سنگ خارج شويم نبايد خود را درگير کنيم              

تپه نيز پايگاه نيروهايشان مشرف بر روستا و مسلط بر نقطه اي که ما سنگر گرفته بوديم قرار                    
 . داشت

به يکي از رفقا گفتم ما دو نفر به سوي آنها تيراندازي ميکنيم تا او سريع و با شتاب از                              
پشت سنگ خارج شود و خود را به  تپه اي که پشت سرمان قرار داشت و منتهي به روستاي                             

من و يکي از رفقا بالفاصله بسوي آنها تيراندازي کرديم و کمتر از دو دقيه                . ماموخ بود برساند  
يک لحظه  نگاه کردم ديدم همه افراد گروه ضربت روي زمين            . آن رفيق خود را به پشت تپه رساند  

به رفيق ديگر    . با حالت درازکش خوابيده اند و قدرت شليک بسوي ما ازشان گرفته شده است                    
گفتم خيلي ترسيده اند فرصت مناسبي است معطل نکند او هم  به محض تيراندازي من بسوي                  

اين حرکت هم با موفقيت انجام شد و بعد از اينکه               . آنها، سريعا خود را به رفيق ديگر برساند         
آنها بجز شليک چند تير محدود به محلي که          . خيالم از بابت آنها راحت شد نوبت به خودم رسيد          

برف نازکي زمين را پوشانده بود و آسمان صاف و            . من در آنجا بودم اقدام خاصي انجام ندادند         
 . مهتابي بود
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در اين لحظه خود را آماده خروج از پشت            . لحظاتي صبر کردم تا به داخل جويبار رسيدند          
آنها نيز   . سنگ کردم و همزمان که به سرعت از آنجا دور ميشدم بسويشان تيراندازي کردم                         

متقابال بسوي من تير اندازي کردند اما اگر ترسو و بزدل نبودند براحتي ميتوانستند من را                         
ولي پيدا بود هنوز از تخليه پشت سنگ اطمينان حاصل نکرده بودند و فکر                  . هدف قرار دهند  

بعد از طي مسافتي    . ميکردند نفرات ديگري از ما هنوز پشت آن سنگ بزرگ سنگر گرفته اند              
وقتي به آنها ملحق     . پنج دقيقه اي به دو رفيق ديگر که در پشت تپه منتظر من بودند رسيدم                    

 . شدم به من گفتند فکر کرديم تو زخمي شده اي
ديگر وقتي براي استراحت نبود و ميبايست هر چه زودتر آن نقطه را ترک و بسوي روستاي                      

گروه ضربت جرات نکرده بود حتي خود را به سنگي که ما پشت آن سنگر                 . ماموخ برميگشتيم 
چون اگر به آنجا ميرسيدند و ده قدم ديگر روي           . گرفته بوديم و ديگر کسي آنجا نبود نزديک کند        

تپه قرار ميگرفتند با مشاهده جا پاي ما در ميان برف و نور مهتاب ميتوانستند ما را تعقيب     
باالخره بدون دسترسي به گلوله هاي آرپي جي به روستاي ماموخ                . و بسويمان تيراندازي کنند    

 . بازگشتيم
بعد از استراحتي کوتاه از راننده خواستم ما        . به منزلي که راننده وانت منتظر ما بود رفتيم        

از راننده  . نيمه هاي شب بود که به محل استراحت کارگران سد رسيديم          . را به اطراف سد برساند    
ما هم به محل استراحت شيفت شب کارگران سد          . تشکر کرديم و او به روستاي ساتيله بازگشت        

بخاري را   . آن شب آنجاماندگار شديم      . که بارها نزد آنان و در آنجا مخفي شده بوديم رفتيم                    
روز . برايمان چاي درست کردند، نان و ماستي خورديم و همانجا خوابيديم               . برايمان گرم کردند   

بعد در لباس عادي به ميان کارگران آجرپزي اطراف سد، که ما را ميشناختند رفتيم و تا غروب 
بعد ازسپري کردن يک روز خوب در ميان کارگران       . و تاريک شدن هوا با آنها سرگرم گفتگو بوديم 

 . ترک کرديم“ سوره زه”آجرپزي و به محض تاريک شدن هوا، آنجا را بقصد روستاي 
 
 شناسايي مرکز کنترل و بازرسي فيض آباد 

 
با توجه به اينکه امکان دست رسي به گلوله آرپي جي ميسر نشد، تصميم گرفتيم بدون آرپي                         

ابتدا الزم بود محل را        . جي عمليات ايزايي را بر روي ايست بازرسي فيض آباد انجام دهيم                    
شناسايي اين مکان در شب و نزديک شدن به اين مرکز بدرجاتي موفقيت آميز                 . شناسايي کنيم 

نبود چرا که شبها هوا صاف و مهتابي و زمين پوشيده از برف بود در نتيجه تصميم گرفتم کار                     
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بعد از مشورت با رفقاي واحد و بمنظورکار              . شناسايي آن را در طول روز خود بعهده بگيرم               
شناسايي، از آنها جدا شدم و شب هنگام با کمک يک نفر و با استفاده از اتوموبيل او وارد شهر                        

ميبايست به منزل يکي از آشنايان ميرفتم و روز بعد به شکلي براي شناسائي مقر                                . شدم
 . بازرسي فيض آباد شخصا اقدام مي کردم

در مدت زماني که در اطراف شهر بوديم کليد منزل تعدادي از کساني که همکاري                                (
هر وقت  . نزديکي با واحد را داشتند و کامال قابل اتکا و اطمينان بودند را در اختيار داشتم                       

الزم  ميديدم  و براي انجام ماموريتي بتنهايي در شهر حضور پيدا ميکردم، ميتوانستم بدون                     
اين شيوه از کار از نظر امنيتي اين خاصيت         . مشکل  وارد منزلي که از قبل مد نظرم بود بشوم   

را داشت که اگر برحسب اتفاق اهالي منزل مورد نظر در خانه نميبودند، من دچار مشکل                              
نميشدم و يا اگر در منزل بودند و مهمان ميداشتند، ميتوانستم بدون بصدا درآوردن زنگ در                       

 ).وارد منزل شده و تا خروج مهمانان در مکاني خود را موقتا مخفي کنم
ساعت حوالي ده شب . آنشب نيز به منزل خانواده اي که در محله چهار باغ ساکن بودند رفتم

پنجره يکي از اطاقها مشرف بر کوچه بود و از اينکه چراغ اطاق خاموش بود ترديد نداشتم . بود
وقتي کليد را در جا کليدي انداختم و داخل شدم، حدسم درست از آب درآمد و  . که منزل نيستند 

بدون اينکه  . بشدت خسته بودم  . بنظر ميرسيد که به مهماني رفته باشند        . کسي در منزل نبود    
.  کورمال کورمال دنبال لحاف گشتم که پيدا کردم           . چراغي روشن کنم به يکي از اطاقها رفتم           

آنرا در وسط اتاق پهن کرده روي قستمي از آن بعنوان تشک دراز کشيدم و نيم ديگر آنرا همچون                     
اهالي منزل که عبارت بودند از       .آنقدر خسته بودم که سريع خوابم برد       . لحاف بروي خود کشيدم   

 ساله، آخر شب به منزل برگشته بودند و من آنقدر در خواب             ۸ و پسري    ۱۲زن و شوهر و دختري      
آنها اتفاقات شب قبل را      . عميق فرو رفته بودم که از سروصداي وارد شدنشان حتي بيدار نشدم              

 .صبح روز بعد اينگونه  برايم بازگو کردند
اين خانواده بعد از بازگشت از مهماني، به اتاقي که من در آن خوابيده بودم آمده و چراغ را                     

بخاطر اينکه احتمال ميدادند که به آنجا بروم، با ديدن من يکه نخورده بودند و                 . روشن ميکنند 
مطمئن بودند که کسي که در وسط اتاق خوابيده و لحاف را روي سر خود کشيده است ميتواند                     

بعد از اينکه اطمينان  حاصل ميکنند، با خيال راحت به استراحت خود پرداخته و                 . عبدل باشد 
وقتيکه چشمم را باز کردم ديدم آنها        . روز بعد همگي با اشتياق منتظر بيدار شدن من ميمانند           

مرا که همچنان دراز کشيده بودم غرق بوسه          . بر بالين من نشسه و منتظر همان لحظه هستند           
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بخشي از اين خندها بخاطر ديدن من و         . صداي خنده و شادي سراسر اتاق را پر کرده بود         . کردند
و بخشي بخاطر اينکه من ديشب لحافي را استفاده کرده بودم که زمستان بروي کرسي کشيده                     

 . ميشود و اين را بعدا به جوک تبديل کردنده بودند
. بعد از خوش و بش کردن، روبوسي و در آغوش کشيدنهاي ممتد، گفتند اول برو دوش بگير                

“ کوفته و گوشت   ”ميزبان که ميدانست من از         . دوش گرفتن که تمام شد نوبت صبحانه رسيد           
خوشم مياد، صبح زود رفته بود آنرا از بيرون تهيه کرده بود و با اين کار سر سفره صبحانه مرا                        

کلي . خالصه اوقات و لحظات بسيار شيريني را در کنار هم سپري کرديم                       . سورپرايز کردند  
با زن و مرد ميزبان مسئله شناسايي ايست بازرسي فيض آباد را در ميان                       . گفتيم و خنديدم   

گذاشتم و گفتم که براي اين کار به  داخل شهر آمده ام و قبل از هر چيز به يک ماشين احتياج                             
 . با مقداري صحبت و مشورت با همديگر، قضيه ماشين را حل شد. دارم

خانم ميزبان که شش ماهه حامله بود پيشنهاد کرد موقع عبور از آن مسير او نيز همراه من 
ظاهر . باشد که طبيعي تر جلوه کند و در محل  بازرسي وانمود کنيم ما زن و شوهر هستيم                           

همسرش هم  . حاملگي او هم سبب خواهد شد زياد گير ندهند و شايد اصال سئوالي هم نکنند                   
به همين شکل کار شناسايي را بعدازظهر       . من هم موافقت کردم   . پيشنهاد او را منطقي دانست    

من پشت فرمان نشستم و زن ميزبان در طرف ديگر               . ماشين تهيه شد   . همان روز شروع کردم    
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از قبل با هم صحبت کرده بوديم که اگر          . نشست و بطرف مرکز بازرسي فيض آباد حرکت کرديم         
از ما پرسيدند کجا مي رويد، در جواب بگوييم  قصد رفتن به منزل آشنا و بستگان در روستاي                

دو الي سه کيلومتر پايين تر از مرکز بازرسي و در جوار              "  نه نه له  "روستاي  . را داريم " نه نه له  "
 . کانون کار آموزي قرار داشت

شناسايي محل مرکز بازرسي منوط به متوقف نمودن ما از سوي مامور کنترل و بازرسي                   
ميبايست موقع توقف در آنجا بخوبي      . در غير اينصورت شناسايي دقيقي انجام نميگرفت   .  بود

محل و اطراف آنرا ديد ميزدم و با ترسيم و تجسم موقعيت در ذهن خودم، بعدا کروکي آنرا روي        
خوشبختانه يکي از مزدوران      . بهرحال به محل کنترل و بازرسي رسيديم          . کاغذ پياده ميکردم   

از همان  . محلي از فاصله بيست متري با اشاره دست دستور توقف داد و بطرف ماشين آمد                       
از خانم  .  سمت راست که ساختمان محل استقرار آنها در همان سمت بود به ماشين نزديک شد                   

او هم با   . کجا مي رويد؟  : ميزبان که با من همراه بود و حاملگي او کامال مشهود بود پرسيد                
نميتونيم به  . ميرويم به روستاي نه نه له      : حالت و زرنگي خاصي توام با لحن نسبتا تندي گفت            

اين پاسخ را بگونه اي بيان کرد که بنوعي پس زدن مامور را نيز در           . فاميلهايمان هم سر بزنيم؟ 
مزدور محلي از اينکه بايد در سئوال کردن از يک زن حامله حواسش جمع باشد                        . خود داشت 

 . قدري از ماشين فاصله گرفت و گفت بفرماييد
در تمام طول اين لحظات که شايد کمتر از يک دقيقه طول کشيد، کار شناسايي را من تمام                     

موقعيت ساختمان، تپه هاي اطراف آن، سمت خودم که تپه مقابل بود و ميبايستي از                       . کردم
. آنجا وارد عمل ميشديم و خالصه همه اينها را در اين مدت زمان کوتاه به حافظه ام سپردم                          

براي مدت خيلي   . بطرف روستاي نه نه له که تا نيمي از مسير در ديد مامور قرار داشت رفتيم                  
قرار شد اگر دوباره همان مامور دستور        . کوتاهي صبر کرديم و مجددا از همان مسير برگشتيم         

توقف داد و دليل برگشتن ما را جويا شد، ما در پاسخ به او بگوئيم کسانيکه ميخواستيم به                         
هنگام بازگشت و رسيدن به نقطه بازرسي، همان . نزدشان برويم منزل نبودند و رفته اند مسافرت

همينکه خواست  . مامور قبلي دوباره دستور توقف داد و اينبار من در سمت او قرار گرفته بودم           
سوال کند تا چشمش به خانم همراه من افتاد يادش آمد که چند لحظه پيش ما را ديده است و                         

در اين لحظه هم فرصت خوبي براي روزنه ديد من براي مشاهده دقيق . بدون سوال گفت بفرماييد
بعد از انجام موفقيت آميز     . ساختمان مرکز بازرسي بود که اينبار در سمت چپ من قرار داشت            

کار شناسايي، همه چيز در نهايت امنيت و بدون عيب و نقص به انجام رسيد و بالفاصله به                             
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يک شب در همان منزل ماندگار شدم و عصر روز بعد در محلي در حاشيه شهر                   . منزل برگشتيم 
 . به رفقاي واحد ملحق شدم

. در طول دوران ماموريت دو وسيله سرگرم کننده براي اوقات فراغت در اختيار داشتيم                    ( 
ضبط صوت دوبرابر از     . اين دو وسيله عبارت بودند ازيکدست شطرنج و يک عدد ضبط صوت              

هر گاه به دو تيم تقسيم ميشديم،        . نوار کاست بزرگتر بود و شطرنج نيز تقريبا همين اندازه بود            
هر کدام از اين دو وسيله به نوبت در اختيار تيمها قرار ميگرفت که اوقاتي از روز، خودمان را با 

 .)من و دکتر جمشيد بيشتر اوقات فراغت با هم شطرنج بازي ميکرديم. آن سرگرم ميکرديم
از اين رو     . ميبايست روز بعد نتايج شناسايي را براي بقيه رفقاي واحد تشريح ميکردم                      

شب به   . نزديکترين روستا به محل مرکز بازرسي را براي استراحت يکروزه انتخاب کرديم                          
، در سمت شمال شهر سنندج که فاصله چنداني با مرکز بازرسي فيض آباد                     "سوره زه "روستاي  

 . نداشت رفتيم
بيشتر شبها آسمان صاف و       . هوا سرد بود و برف حسابي همه جا را سفيد پوش کرده بود                   

همگي به منزلي رفتيم و بعد از استراحت، صرف شام و گفتگوهاي خودماني با                   . مهتابي بود 
اهل منزل، براي خواب ما را به اطاق بزرگتري هدايت کردند که قبال هيچ گونه وسايلي در آن                         

فرش و لحاف و تشک را که ميبايست در آنجا پهن ميکرديم خودمان بر عهده                         . قرار نداشت 
براي اينکه . اما هواي اطاق هم بيرحمانه سرد بود. گرفتيم و اطاق را براي استراحت آماده کرديم

" هيتر"اطاق مقداري گرمتر شود صاحب خانه بجز چراغ نفتي، يک وسيله اضافي برقي که به آن                  
هيتر عبارت از يک سيم فنري از فلز بود که در شيارهاي يک آجر که با                    . ميگفتند برايمان آورد  

از شکل ظاهرش پيدا بود      . دست ايجاد شده بود قرار ميگرفت و دو سر آن به برق وصل ميشد                 
موقع خواب بود   . هيتر بفاصله نيم متر از بالش من قرار داشت         . که خودشان درست کرده بودند    

قبل از اينکه به    . و همگي آنقدر خسته بوديم که بدون توجه به سرماي اتاق سريعا بخواب رفتيم              
شرح عمليات بر روي مرکز بازرسي فيض آباد بپردازم، به ماجرايي که عمليات را يک شب به                        

 .تاخير انداخت اشاره ميکنم
 

 شطرنج درخواب و مصيبت هيتر

 
هر وقت  . آنشب خواب ميديدم که با دکتر جمشيد که پزشک واحد بود، دارم شطرنج بازي ميکنم            

ميخواستم مهره را به خانه اي که مد نظرم بود بگذارم، قادر به گذاشتن مهره نبودم و هر لحظه                     
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که موفق به گذاشتن مهره شطرنج در خانه مورد نظر نميشدم درد و سوزش خاصي احساس                            
چندين بار حرکت جابجايي مهره شطرنج را همچنان تکرار ميکردم اما ممکن نبود که . ميکردم

. مهره در خانه مورد نظرمن قرار بگيرد و هر بار همچنان درد بيشتري را احساس ميکردم                            
نميدانم اين لحظات از نظر زماني چقدر در خواب طول کشيده بود اما از شدت دردي که                                  

موقع بيدار شدن، درد و سوزش واقعي را تازه متوجه شدم آنهم اين              . احساس ميکردم بيدار شدم   
بود که کناره دست چپم که نزديک به انگشت کوچک است روي هيتر که نزديک به بالش من بود                        

عليرغم اينکه   . درد و سوزش خيلي شديد بود         . سريعا دستم را کنار کشيدم        . قرار گرفته بود   
دستم . تالش ميکردم مبادا بقيه رفقا بيدار شوند، اما ناله هاي خفيف من بقيه را بيدار کرد                       

حسابي سوخته بود تا جاييکه ميزبان هم متوجه  سر و صدا شد و به اطاقي که ما در آنجا                                
همه در تالش بودند که درد ناشي از سوختگي دست مرا که حسابي کباب شده بود                    . بوديم آمد 

 . کم کنند
دکترجمشيد مسکني به من تزريق کرد و بعد از پانسمان و کارهاي اوليه، درد و سوزش                         

تا . روز بعد وضع سوختگي دستم افتضاح بود            . ناشي از سوختگي مقداري کاهش پيدا کرد            
از آنجا که   . بعدازظهر همان روز پوست قسمت سوختگي دستم بشکل يک تخم مرغ باد کرده بود         

زمستان بود و از دستکش استفاده ميکرديم، براي امتحان کردن و استفاده از دستکش، دستم                    
اين وضع  . عالوه بر اين، درد شديد سوختگي هم امان نميداد         . در درون دستکش جاي نميگرفت    

سبب شد عمليات بر روي مرکز بازرسي فيض آباد را يک شب  به عقب بيندازيم که بلکه دست                        
باالخره با تالشهاي پزشکي دکتر جمشيد و اينکه هر چند ساعت              . من مقداري بهبود پيدا کند     

يکبار با استفاده از آمپول، آب توليد شده درون پوست دست من را خارج ميکرد، اين امکان                        
اين هم از داستان بازي شطرنج در خواب         . فراهم شد که شب بعد بتوانم از دستکش استفاده کنم          

 .و مصيبت هيتر
 

 اجراي عمليات فيض آباد

 
در طول دو روز استراحت و بخاطر سوختگي دست من، از فرصت استفاده کرده و بخوبي نتايج                     

در اين عمليات نيز     . شناسايي و تشريح موقعيت ساختمان را مفصال براي رفقا توضيح دادم                
باالخره . محل عقب نشيني هم روستاي نه نه له بود          . هدف ما تيراندازي به سوي ساختمان بود        

بعد از دو روز ماندگار شدن در روستاي سوره زه و به محض تاريک شدن هوا، از اهالي منزل                            
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هوا همچنان صاف و شب مهتابي بود بعد از طي مسافتي و . تشکر کرديم و از آنجا خارج شديم
رسيدن به تپه مقابل ساختمان مرکز بازرسي که از روبرو حدود دويست تا سيصد متر با آن                              
فاصله داشتيم، آرايش الزم بخود گرفتيم و از سه سمت تيراندازي بسوي مقر مزدوران را شروع                    

از واکنش کند آنها متوجه شديم که حسابي خود را باخته اند و انتظار چنين حمله                               . کرديم
غافلگيرانه اي را نداشتند چرا که حتي نگهبان نيز امکان عکس العمل نشان دادن از خود را                        

بمدت ده دقيقه تمام ساختمان را مرتب مورد هدف                   . نداشت و به داخل ساختمان پناه برد             
زمانيکه آنها شروع به تيراندازي کردند که ما در حال خارج شدن از                . سالحهاي خود قرار داديم   

محل بوديم و از همان مسير عقب نشيني کرده و به شکلي که ردپايي بجا نگذاريم خود را به                          
هنوز سر  . رسانديم“ نه نه له  ”روستايي که دو سه کيلومتر با آنجا فاصله داشت يعني روستاي                

شب بود و ما کلي وقت داشتيم که ضمن استراحتي کوتاه در روستاي نه نه له، نصفه هاي شب به 
 .نقطه اي که از قبل مشخص کرده بوديم برويم

تحرک نيروهاي رژيم در شب و براي تعقيب ما کار مشکلي بود و هيچگاه خود را در شب با                    
حتي اگر متوجه حضور نقطه عقب نشيني ما در روستاي نه نه له                       . خطر مواجه نميساختند   

بنا به موقعيت مرکز بازرسي که مورد       . ميشدند، آمدنشان به آنجا در آن وقت شب ممکن نبود          
تعرض ما قرار گرفته بود، حدس نيروهاي رژيم ميتوانست اين باشد که به روستاي سوره زه يا                       

اما هر بار عقب نشيني هاي ما . آره نان که در شمال غربي شهر واقع است عقب نشيني کرده ايم
تا نيمه هاي شب در نه نه له در منزلي ماندگار شديم و به نوبت                . درست برعکس تصور آنها بود    

همانطور که پيش بيني کرده بوديم تحرکي از سوي آنها بطرف روستا اتفاق                 . نگهباني ميداديم 
بعد از استراحت و خوردن غذاي ساده اي و برداشتن مقداري نان کره و پنير براي مسير، . نيافتاد

بار اول که براي    . حرکت کرديم “ قوليان”از منزلي که در آنجا بوديم خارج شده و بطرف روستاي              
شروع فعاليت واحد به روستاي قوليان رفته بوديم، صاحب خانه به ما اطالع داده بود که فرمانده 
پايگاه روستا شخصي از ژاندارمري و اهل کرمانشاه است و نسبت به مابقي فرماندهان                                 

 . است“ آدم خوبي”پايگاههاي روستاهاي اطراف، 
گويا بارها در ميان روستا مطرح کرده بود که اگر افراد کومه له وارد روستاي قوليان شوند                   
او هيچ گونه اقدامي براي درگيري با نيروهاي مسلح کومه له انجام نخواهد داد مگر اينکه                          

البته اين صحبتها که اين فرمانده ژاندارمري           . کومه له اي ها بخواهند به پايگاه حمله کنند             
 .مطرح کرده بود با تجربه اي که در ورود ما به روستا پيش آمد بدرجاتي صحت داشت
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آنشب که وارد    . اغلب اوقات اوضاع هوا در آن مدت اصال با حرکتهاي ما سازگار نبود                      
طبق معمول برف نسبتا کمي زمينهاي اطراف را سفيد کرده بود و يک                   . روستاي قوليان شديم   

يکي يکي با فاصله از همديگر و از البالي درختان بدون برگ، در حال وارد                     . شب مهتابي بود  
بالفاصله سگهاي  . شدن به روستا بوديم که در اين لحظه صداي شليک يک تير از پايگاه بلند شد                

اين درحالي بود   . روستا که تا آن لحظه متوجه حضور ما نشده بودند پارس کردنشان شروع شد                
که من و يکي از رفقا هنوز کامال به داخل روستا نرسيده بوديم اما چهار رفيق ديگر به نزديک                       

 . اولين منزل رسيده بودند و در سايه ديواري که در اثر نور مهتاب ايجاد شده بود ايستاده بودند
ما همچنان آهسته به راه خود بطرف رفقا که تقريبا تا رسيدن به آنها صد متري فاصله                             

در اين لحظه از درون پايگاه صدايي با همان لهجه کرمانشاهي با بانگ              . داشتيم ادامه ميداديم  
خيال نکنيد که    ”معني اش اين بود که          ". خيال نه که ن نيه نازانم هاتنه ناو آواي              : بلند گفت 

اين صداي همان فرمانده اهل کرمانشاه بود که مردم روستا                        . “نميدانم وارد روستا شديد       
 .ميگفتند آدم بدي نيست

بعد از اينکه به رفقا که در کنار ديوارمنتظر ما بودند رسيديم، منزلي را که مد نظر داشتيم 
او بدون  . يکي از رفقا را کمک کرديم باالي ديوار رفته و از آنجا وارد حياط شود               . انتخاب کرديم 

صاحب خانه که قبال با سرو      . سروصدا وارد حياط منزل شد و در را براي ما به آهستگي باز کرد    
صداي پارس سگها و پيام مسئول پايگاه بيدار شده بود و از پشت پنجره ناظر ورود ما بود، از                       

. بعد از روبوسي و خوش و بش کردن، ما را به داخل هدايت کرد              . اتاق خارج شد و به نزد ما آمد 
با : برايمان سريعا چاي آماده کرد و نان و خوردني ساده اي آورد و بعد از استراحتي کوتاه گفت                      

حدس زدم که خودتان     . صداي تک تير پايگاه، عربده فرمانده پايگاه و پارس سگها بيدار شدم                  
 . باشيد

در مشورت با او و اينکه صالحديد او براي ماندگار      . هنوز تا روشن شدن هوا وقت باقي بود 
بنظرم اگر خودتان بخواهيد ميتوانيد بمانيد اتفاقي نخواهد            : شدن تا فردا شب چيست؟، گفت       

اگر فردا نيروهايشان وارد روستا شوند و تصميم به پاکسازي منازل بگيرند، آنقدر آغل در . افتاد
از آنجا که به او و تمامي         . روستا هست که دستشان به شما نرسد ميتوانيد آنجا مخفي شويد              

اهالي روستا کامال اطمينان داشتيم و اينکه در بدترين حالت ما ميتوانستيم بخوبي مخفي                      
از سوي ديگر در آن ساعات نزديک شدن به صبح امکان رفتن به              . شويم، تصميم به ماندن گرفتم    

روستاي ديگر نبود چرا که از ابتدا قصد ما ماندن در قوليان بود و چون مسئول پايگاه متوجه                      
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 . حضور ما شده بود براي ماندن ترديد داشتيم
بعد از عمليات مرکز بازرسي فيض آباد نيز نميشد در خانه باغهاي اطراف مخفي شويم چرا 

در نتيجه تنها راه ممکن     . که احتمال گشت گروه ضربت براي تعقيب ما در روز بعد وجود داشت         
براي در نظر گرفتن هر گونه اتفاقي به دو تيم تقسيم            . و امن، مخفي شدن در روستاي قليان بود        

سه نفر از رفقا آماده . شديم که در صورت گشت و کنترل منازل، سبک تر قابل جابجا شدن باشيم
ميزبانان هر دو تيم     . رفتن به منزل ديگري که ميشناختيم و از نزديکان ميزبان ما بود شدند                   

نقش نگهبان را در داخل و بيرون منزل ايفا ميکردند و قرار شد اوايل صبح به محض مشاهده                       
 . هر گونه حرکت غير عادي سريعا به ما خبر دهند

عالوه بر نگهباني دادن  آنها،  هر دو تيم نيز در داخل اطاق به نوبت هر يک ساعت يکي از                         
روز بعد هيچگونه اتفاق خاصي       . ما بيدار ميماند و به اين شکل اوضاع را زير نظر داشتيم                     

روز را به خوبي و        . نيافتاد و حتي ناچار به مخفي شدن در آغل گاو و گوسفندان هم نشديم                        
خوشي و با استراحت به عصر رسانديم و بعد از خوردن شام و تاريک شدن هوا با برداشتن نان و                        

ميبايست به مکاني که دستگاه . توشه اي و تشکر و قدرداني از ميزبانان، از قوليان خارج شديم
بي سيم را در آنجا مخفي کرده بوديم برويم و خبر عمليات مرکز بازرسي فيض آباد را براي                              

روز قبل در روستاي قليان گزارش را تنظيم کرده بودم و تيم سه   . پخش از راديو گزارش ميکرديم 
نفره اي از رفقا ميبايست مجددا به مکاني که بي سيم را در آنجا مخفي کرده بوديم رفته و آنرا                     

 . مخابره کنند
 

 تامين کمک مالي
 

آنجا يک روز استراحت    . بعد ازخروج از روستاي قوليان خودمان را به روستاي نايسر رسانديم    
کرديم و با تاخير يک روز، شب بعد سه نفر از رفقا براي مخابره خبرعمليات فيض آباد به راديو،                    

 . سه نفر ديگ به اطراف گريزه که در ده کيلومتري شهر سنندج بود رفتيم. از ما جدا شدند
اينبار مسئله مربوط به مالقات با افراد و شخصيتهاي پولدار و تقاضا از آنها براي دادن                      

. تامين نياز مالي بخشي از نقشه عمل فعاليت واحد شهر بود                  . کمک مالي به کومه له بود         
پيشتر اشاره کرده بودم که افراد ثروتمند در سنندج وجود داشتند که ضمن اينکه دل خوشي از                     
رژيم اسالمي نداشتند اما مخالفت يا حرکتي که نشاندهنده ضديت آنان با ما يا مردم بوده                          

 .باشد ازشان سر نزده بود
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 اين افراد يا صاحب مجتمع و کارخانه اي بودند و يا شرکتها و موسسات خصوصي خود را               
اما از آنطرف کومه له  به         . داشتند و از اين راه ثروت و دارايي خوبي براي خود اندوخته بودند                

براي تامين  بخشي از       . کمکهاي مالي و خوراکي مردم کارگر و زحمتکش منطقه متکي بود               
نياز مالي، تعداد افراد معيني را بعنوان کسانيکه ميبايست کمک مالي قابل توجهي به کومه                 

در اين بخش تنها به نمونه يکي از اين نوع تقاضا و                           .  له بکنند دست نشان کرده بوديم            
اين مورد معين و شيوه برخورد ما به اين              . درخواست کمک مالي از ثروتمندان اشاره ميکنم          

 .مسئله گوياي موارد مشابه ديگر است
ميبايست براي تماس گيري از طريق تلفن با اين افراد به داخل شهر ميرفتم و دو نفر از رفقا  
که همراه من بودند نيز بعد از تاريک شدن هوا به تيم سه نفره که براي مخابره گزارش عمليات                        

با آن  . فيض آباد به قه ره يان رفته بودند ملحق شوند و سپس منتظر بازگشت من از شهر بشوند               
اسلحه و وسايل خودم    . دو رفيق جلسه اي گرفتم و طرح و برنامه چند روز آينده را مشخص کردم               

فقط کلت و سه خشاب پر از فشنگ آنرا برداشتم و قبل از               . را نزد آنان گذاشتم که با خود ببرند        
در اطراف خانه باغهاي گريزه به منزلي که من را ميشناختند            . تاريک شدن هوا از آنان جدا شدم      

بعد از استراحت از مرد صاحب خانه خواستم به وسيله وانت بار خود من را به روستاي                         . رفتم
 . قشالق برساند

آنشب براي رسيدن به روستاي قشالق ميبايست از مقابل قرارگاهي که در جوار سيلو بود،                   
مرد صاحب خانه از پسر بزرگتر خود خواست که او هم با              . از طريق جاده اصلي عبور ميکرديم      

در مقابل   . سوار وانت بار شديم و حرکت کرديم              . ما بيايد که هنگام بازگشت تنها نباشد              
 .ساختمان قرارگاه که نورافکنهاي آن تمام محوطه جاده را مثل روز روشن کرده بود گذشتيم

 روستاي قشالق سنندج 
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آنجا از پدر و    . بدون مشکل به روستاي قشالق رسيديم     . آنشب اثري از کنترل و بازرسي نبود      
 . پسر تشکر کردم و بعد از روبوسي، آنها به منزل خودشان برگشتند

اوضاع را زير نظر گرفتم همه چيز عادي . روستاي قشالق مشرف بر پل رودخانه قشالق است
خانواده تنگدستي بودند و مرد       . به منزلي رفتم که از سالها قبل همديگر را ميشناختيم             . بود

اين شخص  . طبق معمول پذيرايي گرمي از من بعمل آوردند       . صاحب خانه کارگر ساختماني بود    
بعد از   . که از افراد بسيار قابل اعتماد بود، خانواده و بستگان من را بخوبي ميشناخت                              

از مدتي که وارد منطقه چم شار شديد از تمام اتفاقات خبر              : استراحت و صحبتهاي زياد، گفت    
سپس . دارم و هر روز راديو کومه له را گوش ميدهيم ميدانم چه شور و حرارتي ايجاد کرده ايد                     

گفتم درسته  . البد ميخواهي به داخل شهر بروي، من چه کاري ميتوانم برات انجام بدهم؟             : گفت
 . ميخواهم بروم شهر و کارهايي دارم که بايد انجام بدهم

شب را آنجا ماندگار شدم و روز بعد حوالي عصر مرا در ترک موتور خود سوار کرد و به                             
ابتدا او وارد منزل شد که مطمئن شود مهمان غريبه اي              . منزلي که ميبايست ميرفتم رسانيد     

از منزل بيرون آمد و با اشاره سر مرا به داخل             . من بيرون کمي دورتر ايستاده بودم      . آنجا نباشد 
ساکنان منزل همچون موارد قبلي          . فهميدم که اهل منزل فقط خودشان هستند              . فرا خواند  

همراهم لحظاتي آنجا ماند و سپس گفت اگر با من کاري            . استقبال گرم و پر شوري از من کردند       
بعد از روبوسي از هم جدا شديم و او             . نداري من ميروم و در ضمن هر کاري داشتي خبرم کن               

بعد از حمام کردن  . بعد از رفع خستگي و پذيرايي توسط ميزبان، نياز به رفتن حمام داشتم. رفت
و  سپس خوردن شام، به ميزبان گفتم ميخواهم با کسي تلفني صحبت کنم و چون موضوع                             

با هم از منزل بيرون رفتيم و در               . مقداري متفاوت است بايد از تلفن همگاني استفاده کنم               
شماره تلفن شخص صاحب     . نزديکترين باجه تلفن، او قدري دورتر ايستاد و مراقب اوضاع بود             

 . مجتمع توليدي را داشتم و بهش زنگ زدم
بدون اينکه اسم    . بعد از احوالپرسي و از آنجا که مرا نميشناخت پرسيد شما کي هستيد؟                  

من يکي از مسئولين کومه له          : خودم را بهش بگويم در جواب به او خيلي محترمانه گفتم                  
سپس ادامه دادم و گفتم اگر        !. شايد از حضور ما در شهر و اطراف شهر مطلع هستيد              . هستم

برايت مقدور باشد ترجيح ميدهم حضوري با شما صحبت کنم چرا که هم اطمينان پيدا خواهي                   
کرد که من کي هستم و هم اينکه از طريق تلفن نمي شود در مورد موضوعي که ميخواهم با                         

از آنجا که حدس ميزد مبادا از عناصر رژيم يا کسان  ديگري  . شما درميان بگذارم صحبت کنم 
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من شما و کومه له و غيره را نميشناسم لطفا هر               : اين تماس تلفني با او گرفته ميشود، گفت          
گفتم باشه و   . کاري داريد بياييد از نزديک و حضوري حرف بزنيد ببينم شما با من چکار داريد؟                

 . قرار گذاشتيم که شب بعد به مجتمع او بروم
براي تضمين امنيتي اين      . اين مجتمع توليدي کمتر از ده کيلومتر از شهر فاصله داشت                 

اما در لحظه اي که وارد دفتر شما ميشوم           . ديدار بهش گفتم من با لباس معمولي خواهم آمد          
نيروهاي مسلح ما دور تا دور مجتمع را درمحاصره خود خواهند داشت و اگر نيروهاي رژيم از                   
اين ديدار مطلع شوند مجتمع توليدي شما متحمل خسارت غير قابل جبراني خواهد شد و بنفع          

باز هم در جواب گفت من اين حرفها را نميفهمم هر کاري داريد و هر                   . خودتان هم نخواهد بود   
 . کسي هستيد بياييد از نزديک و روبرو حرفتان را بزنيد

ميدانستم که دارد پلتيک ميزند و از اين نگران است مبادا عناصر رژيم او را دست انداخته                  
فرداي آن روز ساعت ده شب در دفتر محل مجتمع . باشند و حق هم داشت که اينگونه پاسخ دهد

بعد از تمام شدن صحبتهايمان، با همراهم به منزل او                    . را، براي قرار مالقات تعيين کردم          
با يکي از نزديکان قابل      . فرداي آن روز تدارک رفتن به محل مالقات را  فراهم کردم               . برگشتيم

ميخواستم تا  . اعتماد که وانت باري داشت، قبل از تاريک شدن هوا به اطراف مجتمع رفتيم                     
قبل از اينکه هوا تاريک شود و براي اطمينان بيشتر، اوضاع اطراف مجتمع را زير نظر داشته                      

هر چند احتمال انجام چنين کاري از سوي او           . باشم که مبادا نيروهاي رژيم را مطلع کرده باشد          
در محلي در   . اوضاع آرام بود  . اما محض احتياط الزم بود اين کار را بکنم         . بسيار ضعيف بود  

من و همراهم در همان اطراف در           . دويست متري در وردي مجتمع،  وانت بار را پارک کردم                  
بعد از گذشت چند لحظه، اتومبيلي به محل شرکت رسيد و              . گودالي خودمان را مخفي کرديم     

همراهم او و اتومبيلش را بخوبي ميشناخت و گفت خودش است و آن               . دو نفر از آن پياده شدند      
به او گفتم تو برو و در وانت بار منتظر باش من              . کسي که همراه او است برادر خانمش ميباشد        

او رفت و در وانت     . بعدا به تو ملحق ميشوم و اگر اتفاقي هم افتاد تو  سريعا منطقه را ترک کن            
 . سپس هم آهسته حرکت کردم و به دروازه مجتمع نزديک شدم. بار منتظر ماند

داخل شدم و يک راست با احتياط وارد دفتر کار شدم که مجموعه                . در شرکت را نبسته بود     
. به محض وارد شدن و سالم و احوالپرسي، او مرا شناخت                  . اي چند اطاقه در يک طبقه بود           

قبل از باز شدن سر         . برادرش هم همينطور    . نزديک آمد، با هم دست داديم و روبوسي کرديم               
از ديشب تا حاال درست نخوابيده ام و فکر ميکردم      . واقعا خيالم راحت شد: صحبت به من گفت 
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به اين خاطر بود که ديشب در         . کساني از دستگاه حکومت ميخواهند مدرکي ازم گير بياورند          
در جواب گفتم حق داشتي و من        . تلفن اينگونه صحبت ميکردم بايد ببخشيد پوزش ميخواهم         

بعد از چند لحظه فضايي . اتفاقا بايد همينطوري جواب ميداديد. اصال بدل نگرفتم نگران نباش 
برادرش همانجا در آشپزخانه دفتر چاي درست کرد و مقداري ميوه هم سر                 . دوستانه برقرار شد  

هنوز اصل موضوع را مطرح نکرده بودم که با حالتي خنده گفت نکنه ميخواهي                 . ميز گذاشت 
 . حدس ميزنم بخاطر همين با من تماس گرفتي. خلع پولم کنيد

 من هم با همان حالت او و با لبخند جواب دادم و گفتم درست حدس زدي بله آمده ام تا ازت 
بعدش در مورد اهميت و ضرورت کمک         . تقاضا کنم که مقداري کمک مالي به کومه له بکني             

مالي از طرف او به کومه له مقداري توضيح دادم و دست آخر گفتم درست اين بود خودت                                
گفت راستش تنها نگرانيم اين بوده و          . داوطلب ميشدي و اين دلگرمي  بيشتري به ما ميداد             

حاال که کامال اطمينان پيدا کردم       . هست که کسي بو نبرد وگرنه حاضرم با دل و جان کمک کنم              
با اين حرفهايي که زد من ديگر جايز نديدم مبلغي را که از قبل تعيين        . ديگر خيالم راحت است 

گفتم خودت هرچه در توان داري      . کرده بودم عنوان کنم اما خودش گفت چه مبلغ بايد کمک کنم            
و اختيار با خودت است و اميدوارم مبلغي را داوطلبانه تعيين کني که نياز به طرح مبلغ تعيين 

پانصد هزار  . مبلغي را که عنوان کرد نصف آنچيزي بود که مد نظر من بود                   . شده من نباشد   
بعد از  . من هم ديگر چيزي نگفتم ازش تشکر کردم          . تومان در آن دوره مبلغ قابل توجهي بود          

 .قرار مالقات براي دريافت پول را هم مشخص کردم
. ديگر وقت رفتن بود   . قرار شد شب بعد اين مبلغ را در محل پل قشالق بدست من برساند                

ازش تشکر کردم و گفتم با          . از من خواست هر کجا که ميخواهم بروم مرا به مقصد برساند                   
بعد از روبوسي و     . وسيله نقليه اي که مقداري دورتر از اينجا پارک کرده ام به تنهايي آمده ام                     

به همراهم که در    . بغل کردن همديگر از مجتمع بيرون آمدم و در تاريکي محل اطراف دور شدم               
سپس ما  . لحظاتي منتظر مانديم تا آنها از شرکت خارج شدند        . وانت بار منتظر من بود رسيدم     

 . هم به منزل برگشتيم
بگو "همراهم از موضوع اين مالقات اطالع داشت و در حين بازگشت به شوخي ازم پرسيد                   

بعد گفت از قيافه ات      . من هم با لبخند گفتم خودت جواب را پيدا کن            ". ببينم شيري يا روباه؟    
خالصه در مسير راه نتيجه را برايش تعريف کردم و برگشتيم به منزل                  . پيداست برد با تو بوده     

 . سراسر روز آنجا ماندگار شدم و شب بعد به محل قرار که کمي خارج از شهر بود رفتم. او
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عالوه بر مبلغي که کمک کرده بود يک جعبه شيريني هم با                . سر وقت او هم به محل رسيد        
 . او رفت من هم برگشتم. مجددا ازش تشکر کردم. خودش آورده بود

 
 شکار مرغابي

 

من در  . در داخل شهر سنندج و در منزل يکي از آشنايان بودم که يک نفر مهمان به آنجا آمد                         
از . آمده و سراغ تو را از من پرسيده است.... خانم : صاحب خانه آمد و گفت. اطاق ديگري بودم

نظر ميزبان مشکلي دال بر اينکه مهمانشان بداند من در آنجا هستم نبود و من هم چون او را                        
ميشناختم و در مواردي با ما همکاري داشت گفتم مشتاق هستم او را ببينم چون ميدانستم                      

هنوز از حضور من مطلع نبود و به . بدون دليل به آنجا نيامده است حتما با من کار مهمي دارد
ميزبان گفته بود عبدل اينجاست؟ ميزبان از آنجا که به او کامال اطمينان داشت گفته بود چطور 
مگه با او کاري داشتيد؟ او هم در پاسخ گفته بود نامه اي فوري برايش آورده ام فرستنده نامه به 

ميزبان در جواب گفته بود بله اينجاست و بعد او  . من گفت از طريق شما ميتوانم او را پيدا کنم 
بعد از اينکه به نزد من آمد همديگر را بغل              . را به اطاقي که من در آنجا بودم راهنمايي کرد             

بعد از گذشت لحظاتي و تازه کردن           . کرديم و موقع روبوسي از خوشحالي اشکش سرازير شد             
رفقايت اين نامه را توسط شخصي به منزل ما فرستاده اند و من مانع شدم                  : ديدار به من گفت   

او هم  . که همسرم آنرا بياورد و به او گفتم من نامه را ميبرم چون ميخواهم خودش را ببينم                          
بعد از گذشت لحظاتي،  تازه کردن ديدار و جوياي حال               . موافقت کرد و اين بودکه خودم آوردم        

 . فاميل و آشنايان، نامه را خواندم
موضوع از اين قرار بود که رفقا از مسير روستاي دگران              . نامه توسط رفقا نوشته شده بود      

قصد رفتن به روستاي قشالق را داشتند که در ميان باغها و درختان گرياشان دو نفر را که                               
يک نفر را آزاد ميکنند و نفر ديگر را نزد خود نگه             . اسلحه به همراه داشتند دستگير کرده بودند      

محتواي نامه و انتهاي آن در کليات نوشته شده بود اما شب بعد که به رفقا ملحق                         . ميدارند
 : شدم جزئيات ماجرا را اينگونه برايم تعريف کردند

رفقا براي اينکه بطور طوالني در يک محل نباشند تصميم به تغيير محل خود ميگيرند و                     
در . روستاي قشالق را براي ماندن انتخاب ميکنند که روز بعد من راحت تر به آنها ملحق شوم                  

مسير راه و در ميان درختان و باغهاي گرياشان دو نفر مسلح را ميبينند که  بطرف آنها حرکت                    
 . رفقاي ما به آنها ايست ميدهند. ميکنند
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رفقا نزديک  . آن دونفر بخيال اينکه رفقاي ما از افراد گروه ضربت هستند توقف ميکنند                    
ميروند و ميبينند يکي از آنها اسلحه اي شکاري در دست دارد و ديگري فقط يک کلت کمري                       

يکي از رفقا بالفاصله هر دو نفر آنها را ميشناسد و به بقيه ميگويد اين شخص                       . بهمراه دارد 
. يکي از فرماندهان محلي سپاه پاسداران است که از مهره هاي باالي رژيم در کردستان ميباشد         

رفقاي ما هم براي اينکه شناخته نشوند           . آن دو نفر به رفقاي ما ميگويند شما کي هستيد؟               
ولي ما شما را نميشناسيم خودتان را معرفي              . ميگويند ما پيشمرگان مسلمان کرد هستيم         

آن فرمانده محلي سپاه بخيال اينکه رفقاي ما از پيشمرگان مسلمان کرد هستند                                . کنيد
 . رفقا مي گويند پس خودتان را معرفي کنيد!. عجيب است که شما مرا نمي شناسيد: ميگويد

هستم از فرماندهان باالي سپاه پاسداران     “ علي طهماسبي”من: خالصه  در جواب مي گويد 
به علي طهماسبي ميگويند اگر اينطور است کارت شناسايي ات را نشان بده که                  . غرب کشور 

ما مطمئن شويم، چرا که ما از منطقه ديگري آمده ايم و ماموريت گشت زني داريم و شما را                        
علي طهماسبي نيز بجاي يک کارت شناسايي، چندين کارت عضويت در                    . خوب نميشناسيم 

تا همين لحظه هم به ذهن اين       . نهادهاي سرکوب رژيم را رو ميکند و به رفقاي ما نشان ميدهد            
بعد از اينکه رفقا از       . دو نفر خطور نميکند که رفقاي ما از نيروهاي مسلح کومه له هستند                   

هويت او بخوبي اطمينان حاصل ميکنند، مقداري به آنها نزديکتر ميشوند و بالفاصله هر دو                   
نفر را خلع سالح ميکنند به هر دو نفر اطالع ميدهند و ميگويند ما کومه له هستيم و شما                           

 . بازداشت هستيد
 بعد از لحظاتي رفقاي ما نميدانند با اين دو نفر چکار کنند و تصميم گيري برايشان خيلي                   

رفيقي ميگويد آنها را نگه داريم تا فرداشب که عبدل به ما ملحق ميشود                       . مشکل ميشود 
بهر حال از آنجا که . تکليف او را مشخص خواهد کرد چون او بايد تصميم بگيرد چکارشان کنيم

نفر دوم کاره اي نبود و فقط بعنوان همراه با علي طهماسبي براي شکار مرغابي به آنجا آمده                        
آزاد کردن آن يک نفر اين خطر را دامن ميزند که برود گزارش بدهد و                      . بود او را آزاد ميکنند      

بعد از آزاد کردن آن يک نفر، رفقا تازه متوجه ميشوند که                     . موقعيت رفقاي ما بخطر بيفتد       
نميبايست اين کار را ميکردند چون اگر هر دو نفرشان با هم در اسارت ميبودند تا دو سه روز                        
کسي از ماجرا مطلع نميشد و بعد از ملحق شدن من به رفقا، علي را با يک تيم و با استفاده از                      

اما در آن لحظه    . ماشين به مناطق دوردست تر منتقل و از آنجا نيز به اردوگاه روانه ميکرديم                
علي طهماسبي تصميم ميگيرد فرار کند و رفقا بخاطر اينکه چنين مهره جنايتکاري از                               
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 .دستشان فرار نکند بطرف او شليک مي کنند و کشته ميشود
بعد از اينکه آن زن نامه رسان به منزل خودش برگشت، هنوز عصر بود و من داشتم خود را                     
براي ملحق شدن به رفقا در روستاي قشالق آماده ميکردم که تلويزيون در بخش اخبار استان                        
خبر کشته شدن علي طهماسبي را پخش کرد و سپس مسجد جامع سنندج را نشان داد که                              
جمعيت زيادي از نيروهاي نظامي و اطالعاتي و امام جمعه و استاندار کردستان را در آن برنامه 

با ديدن مراسمي که در مسجد جامع براي علي طهماسبي تدارک ديده بودند، بيشتر                           . ديدم
همچنان ناراحت و عصبي بودم که کاش رفقا . متوجه مهم بودن اين مهره رژيم در کردستان شدم

اين کار را نميکردند چرا که بودن چنين مهره بااليي در دست ما و گرفتن اطالعات از جناياتي                    
که او و ديگر همکارانش در کردستان و جاهاي ديگر مرتکب شده بودند مهمتر از کشتنش بود                   

 .اما ديگر کار از کار گذشته بود
با ساکنين منزلي که در آنجا بودم روبوسي کردم و از صاحبخانه تقاضا کردم با استفاده از                     

من را به روستاي قشالق رساند و خودش به شهر   . وسيله نقليه اش مرا به روستاي قشالق برساند 
به آنها  . هوا تازه داشت تاريک ميشد و منزلي که رفقا در آنجا بودند را ميدانستم                        . برگشت

بعد از تازه کردن ديدار و احوالپرسي، چگونگي ماجرا را پرسيدم و آنها از ابتدا تا                   . ملحق شدم 
کار آنان را مبني بر کشتن مهمترين مهره رژيم             . به آخر با تمام جزئيات آنرا برايم شرح دادند            

رفقا در پاسخ به من ميگفتند در آن موقعيت چگونه ميتوانستيم او را حداقل تا                . سرزنش کردم 
وقتيکه نحوه انتقال او را که ميشد براحتي و با ماشين تا منطقه سارال و                  . منطقه سارال ببريم  

از آنجا هم به شيوه هاي ديگر تا مرز شلير ببريم توضيح دادم، گفتند تازه گذشته است چون ما                      
 .در آن لحظه به اين فکر نکرده بوديم

روز بعد که خبر کشته شدن علي طهماسبي را براي راديو کومه له مخابره کرديم، با استناد                  
به کارتهاي متعدد شناسايي که به همراه داشت و بنا به فضا و واکنش مردم شهر سنندج خبر را        

علي طهماسبي يکي از فرماندهان رده       : "خبر اينگونه از راديو کومه له پخش شد         . تنظيم کردم 
باالي حکومت در کردستان، يکي از شش عضو سپاه پاسدران براي امضاي حکم افراد محکوم                  
به اعدام، چندين پست مهم و کليدي در دستگاه اطالعاتي، سابقه خدمت در ديگر دستگاههاي             
سرکوب رژيم در غرب کشور و يکي از عوامل رواج مواد مخدر در کردستان بدست کومه له                         

 ".کشته شد
تمام دستگاهها، نهادهاي نظامي، اطالعاتي، استانداري و امام جمعه سنندج براي مراسم               
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از اين سو شادي و سرور و خوشحالي مردم شهرهاي             . تشيع جنازه او سنگ تمام گذاشته بودند        
کردستان بويژه مردم سنندج از کشته شدن يکي از مهره هاي جنايتکار رژيم اسالمي حد و مرز                   

بعد از عمليات پليس راه سنندج تهران، عمليات بر پايگاه باوه ريز، مصادره انبار                          . نداشت
دولتي، عمليات بر روي مرکز بازرسي فيض آباد و کشته شدن يکي از مهره هاي رده باالي رژيم، 
اکنون ديگر کار به جايي رسيده بود که شبانه روز نيروهايشان در حالت آماده باش بسر                                    

گزارش تحرک و جنب و جوش گروههاي ضربت حتي در محالت حاشيه شهر به اطالع                 . ميبردند
تقريبا . بعد از اين ماجرا سعي کرديم براي مدت نسبتا کوتاهي زياد آفتابي نشويم              . ماميرسيد

 .بمدت يک هفته در روستاهاي اطراف مخفي بوديم و استراحت ميکرديم
  

 بمباران شهر سنندج 
 

در اطراف گريزه، خانه هايي در يک مجموعه و بطور پراکنده توسط                .  بود ۶۵اواخر ديماه سال     
. اين منازل نه حالت روستا را داشتند و نه تک خانه باغ بودند                   . صاحبان آنها احداث شده بود      

از . بعضا از سه تا ده منزل و يا بيشتر را شامل ميشد که پراکنده و دور از هم ساخته شده بودند    
آنجا که در اطراف گريزه مجتمع ها و شرکتهاي خصوصي و يا دولتي متعددي  قرار داشتند،                       
کارگراني که در اين شرکتها کار ميکردند در همان اطراف و براي نزديکي با محل کار شان  اين     

شب قبل به يکي از اين منازل آمده بوديم         . خانه ها را بنا کرده بودند و در آنجا زندگي ميکردند       
 عصر بود و رفقا      ۴ساعت حوالي   . و قصد داشتيم بعد از تاريک شدن هوا به روستاي قار برويم              

ضمن استراحت، هر کدام مشغول جمع و جور کردن وسايل بودند و من با صاحب خانه سرگرم                        
 . گفتگو بودم

صدا بحدي قدرتمند بود که احساس کردم          . ناگهان صداي مهيبي منطقه را بشدت لرزاند         
براي يک لحظه   . محل اختفاي ما را پيدا کرده اند و دارند اطراف آنرا با توپ و خمپاره ميکوبند         

احساس کردم در محاصره کامل قرار گرفته ايم و خارج شدن از آن وضع بسيار سخت خواهد                          
سريع . به رفقا گفتم سريع آماده شوند بايد در نهايت هوشياري از اينجا خارج شويم                               . بود

 . خودمان را آماده کرديم
هنوز براي خروج از منزل تصميم نگرفته بودم و همچنان اين صداي مهيب بتناوب ادامه                      

لحظه اي از پنجره اطاق بيرون را نگاه کردم اما آثاري از نيروي نظامي رژيم يا توپ و                        . داشت
تانگ در آن اطراف ابدا قابل مشاهده نبود و تنها چيزي که به ذهنم رسيد اين بود که احتمال در             



 181 مختصري از فعاليت سياسي در کردستان

اهالي منزل متحير و وحشت زده در گوشه اي از           . اطراف شهر برنامه مانور نيروهاي رژيم باشد       
بعد از چند لحظه و تکرار همان               . لحظات پر اضطرابي بود       . اطاق منزل جاي گرفته بودند         

صداها، متوجه حضور چند هواپيما در آسمان شهر سنندج شديم که بسرعت از باالي محل                          
اينها هواپيماهاي عراقي بودند که به شهر سنندج حمله کرده و نقاطي از                 . استقرار ما گذشتند  

 . شهر را بمباران کرده بودند
بمبارانها شايد در فاصله زماني ده الي پانزده دقيقه          . حمله هواپيماها ضربتي و کوبنده بود     

بعد از آرام    . صاحب خانه و خانواده اش که بسيار ترسيده بودند بتدريج آرام شدند                . اتفاق افتاد 
شدن اوضاع با رفقا جلسه اي گرفتم و در مورد ادامه فعاليتهايمان و شرايط پيش آمده  صحبت     

به رفقا گفتم موقتا ادامه فعاليتها و طرحهايي که ميبايست رويش کار ميکرديم بايد                     . کردم
معلق بماند و در اين موقِعت بايد تا آنجا که برايمان ممکن و مقدور است، با در نظر گرفتن                           

 . حفاظت از امنيت خودمان به کمک مردم صدمه ديده برويم
مشکل ما اين بود که نميشد خود را به خطر انداخته و در يک پوشش عادي  آنهم همه افراد                  

به رفقا گفتم شما تا دو سه روزي به          . واحد به ميان مردم برويم و از نزديک اوضاع را جويا شويم            
من هم  . قه ره يان برويد و سعي کنيد توسط کسانيکه در منزلشان خواهيد بود کسب خبر کنيد                

به تنهايي به داخل شهر ميروم و اخبار و گزارشات اين واقعه را لحظه به لحظه برايتان ميفرستم               
طبق معمول تنها کلت و دو خشاب را           . که از طريق بي سيم براي راديو کومه له مخابره کنيد              

رفقا نيز بعد از رفتن من به شهر، آنها هم به            . برداشتم و با کمک صاحب خانه به داخل شهر رفتم         
 . طرف روستاي قه ره يان حرکت کردند

قبال توضيح دادم که تعدادي از افراد و خانواده هايي که از نزديکان کومه له بودند و                                 
همکاري هايشان با اين واحد در سطح برجسته اي بود، کليد منزل خودشان را در اختيار من                         

با وارد شدن به    . گذاشته بودند که اگر ماموريت داخل شهر داشتم بدون مشکل وارد منزل شوم               
بعد از مسقر شدن، کارهايي را که ميبايست در رابطه با قضيه            . شهر به يکي از اين منازل رفتم 

از طريق تماس تلفني با       . بمباران در داخل شهر انجام ميدادم براي صاحب خانه توضيح دادم                
افراد معيني در داخل شهر تماس برقرار کردم که از تعداد کشته و زخميها و مناطق بمباران                         

 . شده اطالعات کسب کنند
الزم ديدم تا قبل از اينکه رژيم بر بستر برکات جنگ ايران و عراق و در دستگاه دروغ                                 
پراکني اش به دادن اطالعات و گزارشات غير واقعي بپردازد، اخبار و گزارشات واقعي و درست    
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را سريعا از طريق راديو کومه له در اختيار افکار عمومي و مردم شهر و روستاهاي کردستان                       
 .قرار دهيم

اين . اولين کاري که کردم اين بود که يکي از فعالين با تجربه را به نزد خودم فرا خواندم                           
شخص موتورسيکلت داشت و ازش خواستم مرا بر ترک موتور سوار کرده و به تمام نقاطي که                       

آن شب تقريبا اکثر نقاطي که در سطح شهر بمباران شده بود را از نزديک                 . بمباران شده بود ببرد   
از طريق افراد ديگري که راحت به آنان دسترسي داشتم، درخواست کردم به تمام نقاط                          . ديدم

بمباران شده رفته و آمار تعداد کشته و زخمي ها را تا جاييکه ممکن است گردآوري کرده و به                       
 . من برسانند

 ساعت و با کمک و همکاري فعالين و کسانيکه شخصا آنها را                          ۲۴در مدت کمتر از         
ميشناختم و حاضر به انجام هر نوع همکاري بودند، گزارش دقيقي گردآوري کردم و آنرا براي                       

انعکاس اخبار وگزارشات دقيق از راديو      . رفقا در قه ره يان فرستادم که براي راديو مخابره کنند          
کومه له براي حتي خود مردم تعجب برانگيز بود که چگونه راديو کومه له اين خبر و گزارشات                     

 . دقيق را با اين سرعت کسب و منعکس کرده است
اين در حالي بود که بعد از گذشت چند روز، هنوز نهادهاي                     
حکومت قادر به دادن گزارشي از چند و چون اين فاجعه و قرار دادن 

تکميل . اخبار کشته و زخميها در اختيار مردم نشده بودند                          
گزارشات و مخابره کردن آن براي راديو کومه له تقريبا به امري هر              

بمدت بيش از يک هفته، تمام کار هايمان کال          . روزه تبديل شده بود   
واحد شهر با تمام توان بر         . بر روي اين موضوع متمرکز شده بود          

ارسال گزارش هر روزه،     . روي اين  فاجعه انساني فوکوس کرده بود         
آمار کشته و زخميها، تخمين ميزان خسارات وارده و اقدامات                   
ديگري از اين نوع بدون همکاري شبکه وسيعي از افراد و جمعها                 

شرايط در داخل شهر بگونه اي بود که ميشد                  . غير ممکن بود    
بخوبي از نظر روحي به بخشي از خانواده هايي که عزيزانشان را از              

 . دست داده بودند توجه کرد
ماندن در داخل شهر را تمديد کردم و تصميم گرفتم شخصا به               
خانواده هايي که  آنان را از نزديک ميشناختم و مشکلي از نظر                     
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کساني . امنيتي براي من ويا آنها ايجاد نميکرد، براي ابراز همدردي با آنان به ديدارشان بروم                    
که عزيزانشان را در اين بمباران از دست داده بودند و از طرفي قبال از حضور واحد شهر اطالع                       

رفتن من براي ديدار با بازماندگان         . داشتند براي من پيغام ميفرستادند که به ديدارشان بروم             
اين فاجعه،  چه به مثابه شخص و چه بعنوان نماينده کومه له در آن لحظات دردناک، مرهمي بر                    

از زبان تعدادي از بازماندگان و خانواده هايشان شنيدم که           . زخم ها و آرامشي بر اندوهشان بود       
". با ديدن تو و اينکه به ما سر زدي درد ناشي از درگذشت عزيانمان کمتر شده است                  : "ميگفتند

علت  هم اين بود که کومه له و افراد آن            . اين گفته ها حقيقتي غير قابل انکار در آن  نهفته بود            
 .در آن ايام در دل مردم متنفر و منزجر از رژيم اسالمي عميقا جا داشتند

هر وقت براي ديدار با خانواده اي به نزدشان ميرفتم، بعد از تاريک شدن هوا اقدام ميکردم                     
در موقع رفت و برگشت نيز           . که عموما خانواده و نزديکترين اطرافيان آنان حضور داشتند                

تعدادي از جوانان بدون اينکه کسي متوجه حضور آنان شود، بعنوان نگهبان و محافظ در بيرون           
از منزل و داخل کوچه ميايستادند که اگر مورد مشکوکي مشاهده کردند سريعا دست بکار                       

در مواردي افراد غريبه هم براي تسليت گفتن مراجعه ميکردند که               . شده و من را مطلع کنند       
 . من را نمي شناختند

براي اي کار معموال از لباس روستايي استفاده ميکردم و همان دستمال دور سر که به آن                         
ميگويند عمدا بصورت    " گلنگ"ميگويند به دور سر ميبستم و حواشي آنرا که بهش                " رشتي"

ناشيانه اي بر روي قسمتي از صورتم قرار ميدادم و به محض اينکه شخص غريبه از منزل خارج 
ميگفتند بر سر   " تقيله"ميشد موقتا دستمال دور سر را بر ميداشتم و فقط کاله گردي که به آن                 

به اين شکل تا آنجا که ممکن بود به ديدار خانواده هايي که عزيزانشان را از دست                   . ميگذاشتم
در جريان همين بمباران، افرادي از نزديکان، دوستداران و فعالين کومه له                . داده بودند ميرفتم  

 . نيز جان خود را از دست دادند
بطور مشخص يکي از فعالين باسابقه و پرشور کومه له که يکي از جسورترين زنان مبارز                    
بود و و طي سالها فعاليتها و تالشهاي بسيار با ارزشي از خود نشان داده بود، در جريان اين                           

عالوه بر اين، چند خانواده ديگر از نزديکان کومه له                       . بمباران جان خود را از دست داد              
 .عزيزانشان را از دست دادند از جمله، همسر، فرزند، خواهر، برادر و يا پدر و مادر

آن روز را ميشد با      .  براي مردم سنندج روز بسيار تلخي بود        ۶۵ ديماه سال    ۲۸بدينترتيب    
 و ديگر تهاجمات     ۵۹ روزه سنندج در ارديبهشت        ۲۴، جنگ   ۵۸نوروز خونين سنندج در سال        
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حمله به کردستان توسط حکومت تازه بقدرت           . هوايي رژيم اسالمي به کردستان مقايسه کرد          
رسيده اسالمي و جنگ ايران و عراق از ابتدا تا نوشيدن جام زهر توسط خميني، برکتي براي                         

حمالت هواپيماهاي   . جنايتکاران اسالمي و براي تثبيت پايه هاي ضد انقالب اسالمي بود                    
هاي مسکوني    جمله اين مناطق  آپارتمان    از .  نقطه شهر سنندج صورت گرفته بود۱۳عراقي در  

ميدان شهرداري، خيابان فلسطين، چهارباغ، پيرمحمد، خيابان انقالب، اکباتان و ميدان لشکر              
 . بود

 نفر از مردم شهر سنندج در جريان اين حمله هوايي ۲۲۰بنابه آمارهايي که بعدا منتشر شد 
عالوه .  نفر اعالم کرده بود    ۲۰۰همين آمار تعداد زخميها را حدود        . جان خود را از دست دادند      

يکبار وقتيکه شب    . بر اين خسارات زيادي به خانه و کاشانه مردم شهر سنندج وارد شده بود                     
هنگام همه افراد واحد شهر به منزلي در حاشيه شهر براي ديدار و تسليت رفته بوديم، زن                                
خانواده که برادرش را در جريان اين بمباران از دست داده بود با شيون و زاري و صورت چنگ                          

ما هم بدور او حلقه زده، او را در آغوش گرفتيم، لحظاتي                       . زده و خون آلود بطرف ما آمد            
بعد از اينکه کمي آرام گرفت صورت همه ما را بوسيد و گفت                 . گريستيم و او را دلداري داديم       

 . ديگر آرام شدم با آمدنتان به اينجا اصال احساس نميکنم برادرم کشته شده است
 

 کوه چهل چشمه 
 

در طول مدت زمان ماموريتمان يک اسب داشتيم که هر وقت الزم ميشد براي حمل اسلحه آرپي        
 ولت بي سيم و نگهداري نان و مقداري خوراکي در داخل خورجينهاي اسب از آن ۱۲جي، باطري 

هر وقت هم نيازي نداشتيم آنرا در روستايي به دست شخص قابل اطميناني                 . استفاده ميکرديم 
اواخر . ميسپرديم که تا مقطعي به آن احتياج پيدا ميکرديم، از اسب بخوبي نگهداري کند                         

. ماموريت سه ماهه واحد شهر که شش ماه بدرازا کشيد به پايان رسيده بود.  بود۶۵اسفند ماه 
در مسير راه هر روز در      . بعد از طي کردن مسافتي بمدت  يک هفته، به کوه چهل چشمه رسيديم              

. يک روستا بطور مخفي ماندگار ميشديم و بعد از تاريک شدن هوا به حرکت خود ادامه ميداديم
قبل از روشن شدن هوا از روستاي شاه نشين در منطقه سارال،               . هنوز برف کامال آب نشده بود      

 . بطرف کوه چهل چشمه حرکت کرديم
رفته يا آنرا از نزديک ديده باشند ميدانند که                " چل چمه "کسانيکه به کوه چهل چشمه يا            

مخصوصا اينکه برف در ارتفاعات     . صعود به اين کوه بويژه در زمستان،کار بسيار سختي است    
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. قسمتهايي از کوه، به يک متر ميرسد            
هدايت کردن اسب و بردن آن به باالي کوه          
چهل چشمه همراه با وسايلي که بهمراه             

در قسمتهايي  . داشتيم بسيار سخت بود     
از دامنه کوه، چهار دست و پاي اسب در           
برف فرو ميرفت و فقط  بدن اسب بيرون            

گاها مقداري صبر ميکرديم تا       . ميماند
مجددا اسب به خود تکاني بدهد و                     
حرکت را در مسير مناسبتري ادامه                

در قسمتهاي صعب العبور و پر برف، بار . ناگفته نماند خيلي اين اسب را رعايت ميکرديم. دهد
اسب را تخليه ميکرديم و با تقسيم کردن وسايل در ميان خودمان،  آنها را بر دوش  قرار داده و                     

هوا روشن شده بود و ما هم در حال باال رفتن از کوه                     . بدين شکل به راه خود ادامه ميداديم          
هنگام بازگشت، سه نفر از شهر براي ملحق شدن به صفوف کومه له به ما پيوسته بودند                  . بوديم

بعد از روشن    . دو نفر از آنان زن و شوهر و اهل سنندج بودند               . و آنان را با خود بهمراه داشتيم         
 . شدن هوا به باالي قله چهل چشمه رسيديم

چهار طرف   . منظره بسيار زيبا و دلنشيني بر فراز اين کوه بلند در مقابل خود داشتيم                          
قله کوه پر از برف و بتدريج دامنه هاي آن               . منطقه دور تا دور در معرض ديد ما قرار داشت              

براي نشستن و رفع خستگي ناچار بوديم از               . بطرف دره بصورت پراکنده برف کمتري داشت            
پانچو نوعي باراني پالستيکي      . هايمان بعنوان فرش استفاده کنيم و روي آن بنشينيم             " پانچو"

کاله دار سبک بود که تا زانو بدن را ميپوشاند و براي جلوگيري از خيس شدن لباسهايمان                                  
. مسير حرکت از قسمت شرقي کوه چهل چشمه بود            . درموقع بارندگي از آن استفاده ميکرديم       

بعد از رسيدن به قله، ادامه مسير و مقصد بعدي ما قسمت غربي کوه بود که بطرف پايين به                         
ميبايست کمي صبر ميکرديم تا در         . از توابع سرشيومريوان ختم ميشد      " گوگجه" روستاهاي  

چرا که در دامنه کوه، در معرض ديد پايگاه روستا قرار . تاريکي هوا وارد روستاي گوگجه شويم
 . ميگرفتيم

در قسمت سربااليي بخاطر      . اسب همچنان بسختي ميتوانست در ميان برفها حرکت کند             
اينکه تحرک داشتيم سرماي چنداني احساس نميکرديم اما وقتي بطرف سرپاييني رسيده و در                   
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نصفي از راه را بطرف پايين طي          . سرما بشدت فشار مياورد    .  جايي به استراحت ميپرداختيم    
کم کم هوا داشت تاريک مي شد و به نقطه اي رسيديم که دو سه درخت و کمي بوته                      . کرده بوديم 

. به رفقا گفتم مقداري هيزم از زير برفها پيدا کنند بلکه آتشي روشن کنيم                    . در اطراف آن بود    
مشغول روشن کردن آتش بودم که . همگي با هم کمک کرديم و مقداري هيزم خيس جمع آوري شد 

اگر بتواني از هيزمي که از آن آب بيرون ميزند آتش روشن کني، يک                : دکتر جمشيد به من گفت    
براي خودم هم      . واقعا درست ميگفت     . بسته از سهميه سيگار خودم را بهت جايزه ميدهم                    

باورکردني نبود که بشود با آن هيزم نرم و خيس که از زير برفها خارج کرده بوديم آتش روشن                            
 .من همچنان در تالش براي روشن کردن آتش بودم. شود

کار . باالخره با زحمت زياد و استفاده از هر تکه پارچه و دستمال و کاغذي، آتش روشن شد                    
البته نصفي . بجايي رسيد که توانستيم با ريختن برف در داخل کتري سياه، چاي هم درست کنيم

چون تازه از اطراف شهر        . از جايزه ام را از جمشيد گرفتم و نصف آنرا به خودش بازگرداندم                       
مقدار زيادي  . برگشته بوديم امکانات خوراکي و قوطي هاي کنسرو مختلف تهيه کرده بوديم                 

نان لواش که تا چند روز ميتوانست جيره غذايي همه ما باشد تهيه کرده بوديم و رفقاي سيگاري 
دو نفر زن و شوهري که همراه ما بودند بخوبي               . نيز هر يک باکسي سيگار بهمن جيره داشتند          

هواي همديگر را داشتند و چون بار اولشان بود که با چنين شرايط سختي روبرو ميشدند، هر                        
 . يک از ما سعي ميکرديم به آنها فشار نيايد و کمکشان ميکرديم
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قبل از اينکه به کوه چهل چشمه برسيم، زن همراه را در مسير بدون برف سوار اسب ميکرديم 
بعد از سپري کردن بخشي از  وقت در آن نقطه،              . که فشار ناشي از پياده روي را احساس نکند           

. ديگر وقت آن رسيده بود حرکت کنيم و خود را به ته دره و از آنجا به روستاي گوگجه برسانيم                         
چون سرازيري بود، با برداشتن هر گام        . بزرگترين مشکلمان همچنان بحرکت وا داشتن اسب بود        
 . به جلو دستهاي اسب تا محل گردن در برف فرو ميرفت

به رفقا گفتم بار اسب را از         . در يک لحظه فکري به سرم زد که عذاب اسب بيچاره کم شود                 
سپس دو عدد از پانچوهاي پالستيکي را بهم وصل            . رويش بردارند خودمان آنرا حمل ميکنيم       

اسب ترسيده بود و هر بار تالش            . کرديم و با تالش زياد اسب را بر روي پانچوها خوابانديم                   
آنگاه دو نفر از رفقا     . دست و پايش را بستيم که نتواند برخيزد       .  ميکرد روي دست و پا بايستاد     

با در اختيار داشتن افسار اسب که در حالت درازکش به پهلو بود، آنرا همچون بازي سر سره در                      
 . يک چشم بهم زدن به ته دره  و محل بدون برف کشاندند

خالصه از  . شايد مسافتي که به اين شکل اسب را منتقل کرديم بيش از پانصد متر بود                       
در انتهاي دره    . اينکه توانسته بوديم اسب را  از مشقت بيش از حد نجات دهيم خوشحال بوديم                

وقتيکه دستها و پاهاي اسب را نگاه کردم، هر            . ديگر مشکلي براي حرکت اسب وجود نداشت        
در پايين کوه و البالي تپه ها بطرف            . هوا کامال تاريک شده بود      .  کدام دو برابر باد کرده بود        

از اينکه زمين بدون برف را در نزديکي هاي روستا ميديديم              . روستا، ديگر از برف خبري نبود      
بدون اينکه سگهاي روستا از         . پايگاهي مشرف بر روستا قرار داشت          . خيلي خوشحال بوديم    

 . حضور ما مطلع و شروع به پارس کردن بکنند وارد روستا شديم 

 روستاي گوگجه 
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جمله اي که صاحب خانه خطاب به ما بيان کرد هنوز بياد . سريعا در يک منزل مستقر شديم
گفت . گفتم چطور مگه؟  . نميدانستم کومه له هم هليکوپتر دارد       : برگشت رو به من گفت     . دارم

ما قادر نيستيم تا روستاي     . عزيز من، شما از کجا تونستيد با اين همه برف وارد روستا بشويد             
. فقط با هليکوپتر قابل تصور است     . بغلي برويم و شما از آنطرف چهل چشمه آمدي به اينطرف؟          

بعد از کلي صبحت، گپ زدن، استراحتي خوب، غذايي ساده و دلچسب و بخاري گرم براي خشک 
کردن لباسيهايمان، ديگر ميبايست از روستاي گوگجه خارج ميشديم چرا که موقعيت براي                      

طي آن چند ساعت نيز اسب هم شکمي از عزا درآورده بود و         . ماندن از نظر نظامي مناسب نبود 
مقصد بعدي ما روستاي اسحاق آباد بود که با گذشتن از يک              . در آغل گرمايي ذخيره کرده بود      

تا رسيدن به اسحاق آباد دو        . رودخانه وارد جاده مريوان سقز ميشديم و به آن روستا ميرسيديم             
 .بعد از روبوسي با اهل منزل نيمه هاي شب آماده حرکت شديم. ساعتي فاصله داشتيم

 
 داخل رودخانه  

 
مقصد بعدي ما روستاي اسحاق آباد      . وقتيکه از روستاي گوگجه خارج شديم نيمه هاي شب بود         

يک پايگاه نظامي روبروي همين روستا       . بود که مجموعا شش خانوار در آنجا زندگي ميکردند          
وجود داشت که فاصله آن تا داخل روستا کمتر از يک کيلومتر بود و با جاده خاکي مريوان سقز                       

تا رسيدن به کوههاي مشرف بر دشت شلير که در آنطرف جاده                        . دوکيلو متر فاصله داشت      
مريوان سقز بود، فاصله چنداني نداشتيم اما براي استراحت و تهيه خوراکي در ادامه مسير                        
دشت شلير که روستاهاي آن خالي از سکنه بود، الزم بود روز بعد در روستاي اسحاق آباد                                 

 . اسحاق آباد آخرين محل ماندن ما براي يک روز استراحت در خاک ايران بود. ماندگارشويم
ابتدا براي رسيدن به روستا ميبايست از روي پل رودخانه اي عبور ميکرديم تا به آنطرف                        

بارندگي و آب   . هوا خيلي تاريک بود و چون آخرين روزهاي اسفند ماه بود باران ميباريد             . برسيم
کمتر از نيم ساعت به محل      . شدن برفهاي کوه چهل چشمه، به اين روخانه خروشان سرازير ميشد          

وقتيکه به ابتداي شروع حرکت روي پل رسيديم        . پلي که بر روي رودخانه احداث شده بود رسيديم   
مشاهده کرديم که مسير پل به شکل نردبان مانند است و تخته هاي کوبيده شده به آن بطور يک                     

براي عبور از آن نميشد براحتي به آنطرف رودخانه رفت ميبايست با            . درميان شکسته شده است   
اما مشکل جدي اين بود  . احتياط قدم بر ميداشتيم وگرنه در ميان زمين و هوا معلق ميمانديم 

لحظه اي توقف کرديم و در فکر راه حل عبور             . که عبور دادن اسب از روي پل غير ممکن بود            
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با اينکه از پانچوهايمان استفاده ميکرديم اما بارش باران هم امان . دادن اسب از رودخانه بوديم
تاريکي هم در حدي بود که تشخيص دادن فاصله سه چهار متري را برايمان سخت کرده                 . نميداد

درمدت زمان ماموريت واحد در شهر و اطراف آن، کمکهاي مالي که جمع شده بود را در                     . بود
. داخل يک نايلون ذخيم و سپس در داخل يک کوله پشتي از جنس برزنت محکم قرار داده بوديم                    

حمل کوله پشتي در آن لحظه      . کوله پشتي پر از پول بود و حلقه هاي آنرا هم با فشار بسته بوديم       
به رفقا گفتم شما همگي با احتياط از روي پل عبور کرده و به آنطرف برويد و                        . بعهده من بود  

وسايلي را هم که بر روي اسب گذاشته بوديم را هم با خود به آنطرف ببريد بلکه من بتوانم اسب                       
 . را از داخل رودخانه عبور داده به آنطرف منتقل کنم

با وجود سيل خروشان رودخانه که عرض آن حدود صد و پنجاه متر ميشد، بعيد بنظر                               
يک گوني علف را که براي اسب به همراه داشتيم بر پشت پاالن                  . ميرسيد که بتوانم موفق شوم     

کوله پشتي پولها هم هنوز بر کول من بود و با کمک رفقا سوار اسب                   . اسب محکم بسته بوديم    
تالش کردم اسب وارد رودخانه        . اسلحه و خشاب فشنگهايم را نيز با خود بهمراه داشتم               . شدم

بقيه رفقا بدون مشکل به آنطرف رودخانه رسيده بودند و فقط . شود اما بهيچوجه حرکت نميکرد
 .دو نفر نزد من مانده بودند که براي هدايت اسب به من کمک کنند

هر چه تالش ميکرديم حرکت کند بي فايده بود و اسب تکان                        . بر روي اسب سوار شدم        
کافيست که  . به آن دو رفيق گفتم منتظر نشويد اسب را هول دهيد که ترسش بريزد                    . نميخورد

اما اسب از ما سه نفر عاقلتر بود و حق                . دستانش به آب برخورد کند حتما راه خواهد افتاد             
محل تماس آب رودخانه با لبه آن که ما ايستاده            . داشت حرکت نکند و خود را به رودخانه نزند         

بوديم، حالت شيب سرازيري نداشت وگرنه اسب ميتوانست حرکت کند بلکه شبيه لبه استخر بود 
بعد از هول دادنهاي متعدد و رسيدن دست اسب به لبه             . که از همان لبه آب حالت گودي داشت        

افتادن من در آب با کوله پشتي پر از          . آب رودخانه، من و اسب هر دو به داخل رودخانه افتاديم           
 . پول و اسلحه و خشابهاي فشنگ دقيقا شبيه شيرجه بردن از باالي سر اسب بود

وقتيکه بداخل رودخانه افتادم ميدانستم که سرعت آب بحدي است که من و اسب را با خود                  
چيزي که به ذهنم رسيد اين بود که افسار اسب را رها نکنم و آنرا در زير آب بدور                         . خواهد برد 

تنها شانسي که داشتم اين بود که اسب بعد از اينکه با سر به داخل                        . مچ دستم محکم کردم    
با کمک گرفتن از افسار اسب، به سطح           . رودخانه افتاد، خودش را به لبه رودخانه چسبانده بود           

 . رفقاييکه آنطرف رودخانه بودند همگي براي کمک به اين طرف آمدند. آب برگشتم
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بدنبال اين ماجرا   . بعد از تالش زياد، آنها توانستند من و اسب را از رودخانه بيرون بياورند              
و درحاليکه همچنان باران ميباريد و هوا تاريک و سرد بود، تمامي لباسهاي من خيس شده                          

رفقا همانجا هر يک تکه اي از لباس خود را از تن در آورده و به من دادند تا لباس                                   . بودند
رفقا و همراهان ما خيلي دلشان بحالم ميسوخت ولي من سعي              . مختصر و خشکي به تن کنم      

ميکردم با خنده و شوخي بروي خودم نياورم و نشان دهم اتفاق خاصي نيافتاده است تا به اين                         
بهر حال تيمي از رفقا به گشت زني در                 . شکل بتوانم نگراني و دلسوزي آنان را جبران کنم                

قسمتهاي پايين رودخانه پرداختند تا اينکه توانستند محلي را پيدا کنند که اسب قادر ميشد                  
سه نفر همراه و     . با پايان اين ماجرا، بطرف روستاي اسحاق آباد براه افتاديم            . از آنجا عبورکند  

بقيه رفقا تا رسيدن به روستاي اسحاق آباد، هر يک بنوبت و موقع راه رفتن مرا ماساژ ميدادند                    
 . که اقال مقداري بدنم گرم شود

 
 راديو ترانزيستوري

 

بدنبال ماجراي افتادن من و اسب با کوله پشتي پر از پول به داخل رودخانه، عاقبت بعد از طي                     
صاحب خانه که من را . سريع همگي وارد منزلي شديم. مسافتي به روستاي اسحاق آباد رسيديم

اولين کاري که کردم چک کردن کوله پشتي بود که            . ميشناخت استقبال گرمي از ما بعمل آورد       
. مبادا اسکناسها خيس شده باشند، ديدم حتي قطره اي آب هم وارد کوله پشتي نشده است                           

صاحب خانه بخاري را به گونه اي         . حدودا يک ساعت و نيم به روشن شدن کامل هوا مانده بود               
از آنجا که ماندگار شدن و مخفي شدن در طول             . برايمان گرم کرده بود که تماما قرمز شده بود          

روز در اين روستا هيچوقت سابقه نداشت، صاحب خانه تالش ميکرد در اين وقت کوتاه تا روشن 
اما ديگر هوا داشت      . شدن هوا هرچه زودتر مهمانوازي خود را انجام دهد و ما را روانه کند                     

روشن ميشد و امکان بيرون رفتن از روستا که کامال در معرض ديد پايگاه قرار داشت و ما هم                    
 . چنين قصدي نداشتيم عمال غير ممکن بود

صاحب منزل  . در اين روستا شش خانوار زندگي ميکردند و همگي با هم خويشاوند بودند                 
عبدل برنامه تان چيست، هوا دارد روشن             : که همه ما را ميشناخت رو کرد به من و گفت                    

امروز را اينجا خواهيم ماند و عصر بعد از : در پاسخ به او گفتم. ميشود ميخواهي چکار کني؟
به محض شنيدن پاسخ من، با هر دو دست روي سر خودش                   . تاريک شدن هوا حرکت ميکنيم      

مگر عقلت رو از دست دادي؟ تا حال نديده بودم که کومه له اينقدر بي عقل                          : کوبيد و گفت   
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در تاريخ حضور چندين ساله کومه له در اين منطقه، : گفتم چرا مگر چي شده است؟ گفت. باشد
حاال تو با شش    . حتي براي يک ساعت هم در طول روز، يک نفر نتوانسته است اينجا مخفي شود               

نفر مسلح و سه نفر مهمان ميخواهي در طول روز اينجا بماني و همه ما را خانه خراب بکني؟                      
برايش توضيح دادم که وقتي وارد روستا شديم، نه افراد پايگاه و نه سگهاي روستا از آمدن ما                      

از پنجره بيرون را بهش نشان دادم       . در ثاني وقتي براي بيرون رفتن هم نمانده است . خبر نداشتند 
در موقع  . و گفتم نگاه کن هوا روشن شده است پرنده هم پر بزند پايگاه ميبيند چه برسد به ما                      

نگران نباشيد هر دو    : پذيرايي و آوردن نان، وقتي ديد که راه ديگري نيست رو کرد به ما و گفت                  
بهش گفتم اينگونه مناسب     . نفر از شما را به منزلي در ميان اين شش خانوار تقسيم ميکنم                   

 .او هم موافقت کرد. در دو منزل بهتر است چون اگر اتفاقي بيفتد نبايد پراکنده باشيم. نيست
پنج نفر آنجا مانديم و چهار نفر هم به منزل بغل              .  به دو گروه چهار و پنج نفر تقسيم شديم          

وسايل و بارها را به داخل آورده بوديم و صاحب خانه قبلترخودش اسب را هم به                     . دستي رفتند 
تا . در هر دو منزل به نوبت و از داخل نگهبان گذاشتيم که اقال کمي بخوابيم                        . آغل برده بود   

ما فقط نياز داشتيم    . ساعت يک بعداظهر همه چيز بخوبي و خوشي و در امن و امان پيش رفت               
سه ساعت ديگر بدون دردسر وقت بگذرد چرا که هر چه زمان به عصر نزديک ميشد، اگر هم                            

چون . متوجه حضور ما ميشدند، هم فرصت درگير شدن داشتيم و هم فرصت خروج از روستا                      
نيروهاي رژيم از ترس اينکه مبادا ضربه بخورند خود را با درگيريهاي نزديک عصر و لحظات                      

 . تاريک شدن هوا مواجه نميکردند
پنجره اطاقي که ما در آن نشسته بوديم مستقيم روبروي             . ساعت حوالي يک بعد اظهر بود       

فاصله مستقيم روستا با پايگاه هم در حدود پانصد . پايگاه که با روستا همسطح بود قرار داشت
. ناگهان در يک لحظه متوجه شدم که تمام نيروهايشان در محوطه پايگاه بخط شدند       .  مترميشد

صداي دستورات نظامي به چپ و راست، خبردار و غيره از طرف فرمانده بلند شد که ما در آن                       
تيم ديگر  . از طريق بي سيم با رفقاي تيم ديگر تماس گرفتم که آماده باشند               . فاصله ميشنيديم 

تماس بي سيمي را باز نگه داشته بوديم اما صحبت                     . نيز اين تحرکات را زير نظر داشت             
.  رژه اي نظامي در داخل محوطه پايگاه که بخوبي قابل مشاهده بود برگزار شد                         . نميکرديم

ميدانستم هر اتفاقي بيفتد       . تعداي در حدود سي نفر         . نفراتشان بخوبي قابل شمارش بودند         
تنها چيزي که بهش فکر ميکردم سه نفر از         . مشکل خاصي براي مردم روستا پيش نخواهد آمد       

 . همراهانمان بودند که براي ملحق شدن به صفوف کومه له با ما آمده بودند
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به صاحب خانه گفتم اگر درگيري شد اين سه مهمان راسريعا به آغل گوسفندان ببرد و آنان                     
ديدي گفتم عقلت را از دست دادي و          : در جواب برگشت گفت    . را مخفي کند که صدمه نبينند      

سعي کردم روحيه اش را تقويت کنم و گفتم هيچ . ماندگار شدن در اين روستا سابقه نداشته است
چون اگر متوجه حضور ما ميشدند احتياجي        . اتفاقي نخواهد افتاد حتما مسئله اي پيش آمده        

 . به اين همه سرو صدا راه انداختن نبود بلکه اقدام به حمله غافلگيرانه ميکردند
تحرکات داخل پايگاه تمامي نداشت و به مدت يک ربع تا            . با توضيحات من قدري آرام شد     

صاحب خانه بطور تصادفي و براي مشغول نگه              . بيست دقيقه ناظر و شاهد اين وضع بوديم             
وقتي کمي دقت کردم        . داشتن افکار پريشانش، راديو ترانزيستوري منزلشان را روشن کرد                  

متوجه شدم همين حرکاتي که در پايگاه در حال وقوع است در برنامه راديويي هم همين بساط                     
آنگاه تازه فهميدم که روزهاي دهه فجر رژيم است و اين همه سر وصداي داخل                          . برقرار است 

بعد از اين ماجرا صاحب خانه روحيه تازه اي گرفت و . پايگاه براي برگزاري اين مراسم بوده است
 .بقيه روز را تا تاريک شدن هوا دور هم به خوبي و خوشي سپري کرديم

 
 دشت شلير

 

بعد از اطمينان حاصل کردن از قضيه          
داخل پايگاه در روستاي اسحاق آباد،،         
چند ساعت باقيمانده را هم پشت سر            

. گذاشتيم و تاريکي شب فرا رسيد                
اينجا ديگر آخرين نقطه ماندن ما در            

هم خودمان خستگي و     . خاک ايران بود  
سوز و سرماي شب و روز قبل را از تن            
بدر کرده بوديم و هم اسب نيز استراحت     
خوبي کرده بود و بتدريج ورم دست و              

مقداري علف را   . پايش هم کم شده بود    
در گوني براي اسب ذخيره کرده و روي           

ميبايستي بعد از      . بارها بسته بوديم     
طي کردن مسافت کوتاهي به جاده                
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مريوان سقز برسيم، بالفاصله به آن طرف جاده رفته و از دره اي  بطرف بلنديهايي که مشرف بر                      
 . دشت شلير بود ميرفتيم

با اهالي هر شش خانوار روستا روبوسي کرديم و با تقدير از زحمات و ازخودگذشتگي هايشان                     
از آنجا که استراحت خوبي کرده بوديم انرژي کافي براي رسيدن به بلنديهاي               . آنجا را ترک کرديم   

. در واقع اين ارتفاعات محدوده مرزي ايران و عراق بود                   . مشرف بر دشت شلير را داشتيم          
از اين رو اسب ميتوانست بخوبي در              . کوههاي اين منطقه مثل چهل چشمه پر برف نبود                  

 . مسيرحرکت کند
تا رسيدن به محلي که ميبايست طول روز را در آنجا استراحت ميکرديم، توقوف هاي                            

“ آوه الن  ”با روشن شدن هوا، به منطقه اي در دشت شلير به نام                           . کوتاهي بين راه داشتيم      
دشت شلير جزو خاک عراق بود و در گذشته بدليل حضور نيروهاي مسلح مخالف                         .  رسيديم

حکومت بعث در اين منطقه، خالي از سکنه شده بود اما از روستاهاي آن که به خرابه تبديل                          
 .  شده بود ميشد براي استراحت استفاده کرد

 و در بوحبوحه جنگ بين کومه له و حزب دمکرات، مقر نيروهاي ما               ۶۳اين محل در سال     
در آوه الن توقف     . هنوز ميشد از ويرانه هاي باقيمانده از آن، بعنوان پناهگاه استفاده کرد              . بود

کرديم و بعد از خوردن غذا و چاي، با استفاده از کيسه خوابهايي که به همراه داشتيم و با                                   
 . گذاشتن نگهبان، به جبران بي خوابي شب قبل پرداختيم

. نگهبان دم صبح خودم بودم و قبل از اينکه رفقا را بيدار کنم آتش جانانه اي روشن کردم                        
بعد از خوردن صبحانه، تا حوالي عصر         . بقيه رفقا را از خواب بيدار کردم        .چاي آماده شده بود    

نان تمام شده بود اما از کنسروهاي مواد خوراکي که قبال تهيه کرده بوديم                      . استراحت کرديم 
در مسير رسيدن به مقصد بعدي تنها روستايي که در دشت شلير سکنه                  . چند تايي مانده بود    

به رفقا گفتم تا رسيدن به آن روستا نبود نان  را تحمل                . “بوخه الن ”داشت روستايي بود به اسم       
خيالمان از بابت درگيري با         . حوالي ساعت دو بعداظهر بطرف آن روستا براه افتاديم                 . کنند

نيروهاي رژيم راحت بود چرا که منطقه شلير بجز آن تک روستا بقيه خالي از سکنه بود و حضور                    
 .نيروي نظامي رژيم در اين دشت وسيع معني نداشت

دو نفر از رفقا بعنوان       .  ساعت چهار بعدازظهر به پانصد متري روستاي بوخه الن رسيديم              
ضد کمين جلوتر از بقيه حرکت کردند که تا قبل از رسيدن ما به آنجا، اوضاع را تحت کنترل                          

. به محض اينکه به روستا نزديک شديم ناگهان چند تير بطرف ما شليک شد                          . داشته باشند  
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تيم ضد کمين با پاسخ به تيراندازي . سريعا در پيچ وخم تپه ها و گودالهاي اطراف سنگر گرفتيم
محوطه خالي از درخت بود اما پشت روستا مملو از                . طرف مقابل سريعا بطرف ما برگشت        

همزمان با پاسخ به تيراندازي متقابل، خودمان را به ميان درختها            . درخت و منتهي به کوه بود     
قضيه از اين قرار بود که در منطقه پنجوين که به دشت شلير نزديک است پايگاه رژيم                   . رسانديم

در اين پايگاه که شايد پنج کيلومتر با اين روستا               . هنوز جنگ ايران و عراق بود       . قرار داشت 
 . فاصله داشت،  نيروهاي ارتش و سپاه براي مقابله با سربازان عراقي مستقر شده بودند

آنروز يک واحد سي نفره از نيروهايشان وارد اين روستا شده بودند و ما از حضور آنها اطالع                   
بيخيالي آنها نيز به اين خاطر بود که ميدانستند هنوز زمان حضور واحدها و                                 . نداشتيم

گردانهاي کومه له به منطقه فرا نرسيده است و با خيال راحت براي پر کردن شکمشان به اين                            
بعد از تمام شدن تيراندازي هاي متقابل، معلوم شد که آنها شب را در همان                 . روستا آمده بودند  

ما نيز ناچار شديم به        . هوا تاريک شده بود و مقداري هم بارندگي بود               . روستا خواهند ماند   
ارتفاعات مشرف بر روستا که کوه پايه هاي سنگي و پر از درخت داشت برويم و ضمن تسلط بر                   

 . اوضاع، شب را همانجا ماندگار شويم
در محلي که ما مستقر بوديم        . در آن لجظات بجز قند و چاي چيزي براي خوردن نداشتيم               

در آن فصل از سال      . پسر جواني چوپان گوسفنداني بود که شب را در بيرون از روستا ميگذراند               
. بردن گوسفندان به چراگاه و شب را خارج از روستا سپري کردن، در کردستان امر متدوالي است                 

 روستاي بوخه الن 
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او را صدا کردم و مختصر ناني که به همراه داشت با ما تقسيم کرد اما نان خالي او هم دردي را     
گوسفندي که  . گفت بله   . به چوپان گفتم ميتواني يک راس گوسفند به ما بفروشي؟          . دوا نميکرد 

 . خود او قيمتش را تعيين کرده بود ازش خريديم
همانجا رفقا به کمک     . آتش بسيار بزرگي روشن کرديم که از هيچ قسمتي قابل ديدن نبود                 

اما عليرغم اينکه گوشت زيادي موجود بود ولي           . چوپان، گوسفند را آماده کباب شدن کردند         
باالخره . خوردن گوشت خالي کباب شده نيز به هيچ وجه نميتوانست جاي لقمه اي نان را بگيرد                  

 . ناچار شديم آن شب را در آن ارتفاعات، همراه با بارش باران به صبح برسانيم
هوا که روشن شد تمام منطقه شلير و بخشي از منطقه پينجوين را در معرض ديد خود                            

مطمئن بودم نيرويي که شب قبل را در روستا              . با دوربين همه جا را زير نظر گرفتيم           . داشتيم
ما همچنان منتظر خروج آنها از روستا             . گذرانيده، بايد در آن لحظات روستا را تخليه کند               

از اين ساعت به بعد بود که يکي از رفقاي .  اين وضع تا ساعت چهار عصر ادامه داشت.   بوديم
نگهبان با دوربين مشاهده کردکه واحد سي نفره اي که شب را در روستا گذرانده، دارد بسوي                         

. نگهبان تحرک اين نيرو را به من اطالع داد. پايگاه نظامي در آنسوي دشت شلير حرکت ميکند
با مشاهده اين وضع     . هنوز هوا کامال روشن بود که همه آنها داشتند منطقه را ترک ميکردند                

از ارتفاعات پايين آمديم و با تاريک شدن کامل هوا           . ما نيز خود را آماده ورود به روستا کرديم        
 . مردم اين روستا از اهالي کردستان عراق بودند. وارد روستاي بوخه الن شديم

هر سه نفر براي . به محض اينکه وارد روستا شديم همگي اهالي روستا به استقبال ما آمدند
پيدا بود که از شب قبل نگران وضع ما بوده اند . استراحت و خوردن غذا در منزلي مستقر شديم

چون روز قبل در حين درگير شدن ما با نيروهاي رژيم  و اينکه زني را که همراه ما بود از دور                            
هيچگاه توجه و محبتهاي مردم اين روستا را             . ديده بودند و ميدانستند ما کومه له هستيم            

قبل از ورود   . انگار ميدانستند که دو روز است ما نان به همراه نداريم              . نميتوانم فراموش کنم  
.  ما، بيشتر منازل شروع به پختن نان کرده بودند و فکر ميکردند تعداد نفرات ما زياد است                         

اين مردم شريف و مهربان براي پذيرايي از ما هر چه در اختيار داشتند، از تخم مرغ و برنج                              
آنشب همگي فقط دوست داشتيم نان تازه با              . گرفته تا نان، ماست و دوغ، سر سفره آوردند               

بعد از خوردن غذا و استراحتي چند ساعته، نصفه هاي شب با برداشتن                 . ماست و دوغ بخوريم    
مقداري نان و ماست، روستاي بوخه الن و مردم مهربان آنجا را براي رسيدن به مقصد بعدي ترک 

 .کرديم
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 بازگشت به اردوگاه

 
در " بوخه الن "بعد از خروج از روستاي         

حاشيه مرزي منتهي به دشت شلير براه        
نسيم بهاري کم کم شروع به              . افتاديم

حال و هواي فرا رسيدن . وزيدن کرده بود
دشت شلير   . بهار را ميشد حس کرد           

پوشيده از درختان بلوط در آستانه                  
هر از گاهي توقفي        . جوانه زدن بودند    

براي سيگار کشيدن، نشستن دور هم و         
اينکه بعد از شش ماه دوري از                           

عزيزترين رفقايمان و اينکه اولين واکنشها بعد از ديدار با آنان چگونه خواهد بود را با شور و                        
ديدن دوباره رفقايمان در اردوگاه و بعد از گذشت شش ماه واقعا به رويا                     . شوق بيان ميکرديم   

 .تبديل شده بود
دشت بدون برف شلير گويا بعد از روزها جدل و جنگيدنمان با کوههاي پر از برف پذيراي ما                  

هيزم فراوان دشت شلير اميد بخش گرمي          . حوالي ظهر در محل امني توقف کرديم         . شده بود 
 . آتش جانانه اي برپا کرديم. تنمان بود

چاي . اولين و مهمترين کار رفقا طبق معمول قرار دادن کتري آب بر روي آتش براي چاي بود
 . آماده شد و مواد خوراکي که به همراه داشتيم را خورديم و همانجا استراحت خوبي کرديم

ميرسيم را از طريق    " سه يران بند  "قبل تر و اينکه بطور تقريبي چه روزي به اطراف روستاي              
قرار بود واحدي پنج نفره تا          . بي سيم بزرگ به رفقاي کميته ناحيه سنندج اطالع داده بوديم                   

 . به استقبال ما بيايند" سورکيو"ارتفاعات کوه 
طبق قرار تعيين شده هر نيم ساعت يکبار بي سيم کوچک را روشن ميکردم که تماس ما با                     

محل ملحق شدن ما با رفقا،           . رفقايي که در نوار مرزي به ما ملحق ميشوند برقرار شود                    
از مسير  . مشرف بر نواحي غربي شهر بانه بود        “ سورکيو”در دامنه کوه     " که نه سوره  "روستاي  

تماس ما  .  ميان بر و بدون اينکه به روستاي سه يران بند برويم بطرف که نه سوره حرکت کرديم                   
همچنان حرکت خود بطرف     . با واحدي که ميبايست به آنها ملحق شويم هنوز برقرار نشده بود               
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بعد از طي کردن مسافت زيادي حوالي ساعت ده شب به آنجا . ادامه داديم" که نه سوره"روستاي 
با اينکه بشدت خسته بوديم اما از اينکه آخرين . در دو منزل نزديک به هم تقسيم شديم.  رسيديم

 .نقطه براي ملحق شدن به رفقايمان بود خستگي چنداني احساس نميکرديم
تصميم . از اين روستا تا رسيدن به ارتفاعات کوه سورکيو يک ساعتي راه باقي مانده بود                      

گرفتيم دو سه ساعتي استراحت کنيم و در صورت عدم ارتباط با رفقايي که قرار بود به ما                             
ملحق شوند، در نظر داشتيم بطرف ارتفاعات سورکيو که پر برف بود حرکت خود را ادامه                             

از اينکه تماس بي سيم با آن رفقا برقرار نشده بود اندکي نگران بودم چرا که بدون آمدن                      . بدهيم
آنها وارد شدن به قسمت غربي کوه سورکيو که مشرف بر خاک عراق بود، اين احتمال وجود                             

اين مناطق نيز جبهه هاي پراکنده . داشت که در مواجه با نيروهاي عراقي با مشکل روبرو شويم
 . جنگ بين نيروهاي نظامي عراقي و نيروهاي جمهوري اسالمي بود

صدايي از آنطرف بي سيم به گوشم رسيد        . طبق معمول سر نيم ساعت بي سيم را روشن کردم 
اين . صداي من را ميشنوي؟    ) که بمعني عقاب است  اسم رمز واحد ما            (،  “هه لو ”: که گفت 

يدي محمودي بود   . صدا را فورا شناختم   . صداي آشنايي بود که شش ماه بود آن را نشنيده بودم           
بعد از برقراري تماس و خوش وبش         . که بعنوان معاون تيم پنج نفره به استقبال ما آمده بودند              

وقتيکه پرسيدم  . کردن با او در بي سيم، ابتدا فکر کردم که تازه به ارتفاعات سورکيو رسيده اند                 
از . ما در منزلي در روستاي که نه سوره هستيم شما کجا هستيد؟: کجا هستيد؟ در جواب گفت

وقتيکه من بهش گفتم ما هم در روستاي که نه سوره هستيم هر دو حسابي                      . اين بهتر نميشد   
مسئول تيمي پنج نفره که به        . ( بالفاصله آنها به منزلي که ما در آنجا بوديم آمدند             . خنديديم

 و در جريان     ۶۶استقبال ما آمده بودند سعيد جهاني بود که حدودا يک سال بعد در فروردين                       
 .) تصرف پايگاه ژان جان خود را از دست داد

تيم ديگر  . لحظه ديدار با رفقايي که ماهها از آنها دور بوديم برايم غير قابل توصيف است                 
با ديدن رفقا شور و حال         . که در منزل بغلي مستقر بود را مطلع کردم که به ما ملحق شوند                     

بغل کردن و روبوسي انرژي ما را براي حرکت بعدي               . بسيار زيبايي فضاي اطاق را گرفته بود         
بعد از اينکه همگي دور هم جمع شديم، طبق معمول بعد از گپ زدنها و                 . چندين برابر کرده بود   

شوخيهاي هميشگي، چند نفر از اهالي روستا مقداري نان و نيازهاي خوراکي را از چند منزل                       
نيمه هاي شب با ميزبانان خود روبوسي کرديم و سپس روستاي که نه سوره     . برايمان فراهم کردند 

 . را به قصد ارتفاعات کوه سورکيو ترک کرديم
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هنوز هوا روشن نشده بود که به انتهاي دره کوه سورکيو که در قسمت غربي و به سمت                               
به معني چادرکده که معموال       " چارگاه"در محلي به اسم       . مناطق کردستان عراق است رسيديم      

آتشي روشن کرديم . جاي دنج و با صفايي بود. محل قرار و استراحت کارگران مرزي بود رسيديم
تا . و بعد از خوردن چاي و صبحانه و استراحتي کوتاه، در هواي گرگ و ميش آماده حرکت شِدم                  

رسيدن به سه دستگاه الندکروز که براي انتقال ما به اردوگاه آمده بودند حدود يک ساعت فاصله                  
هنوز يکربع ساعت از توقفگاه مان در چهارگاه دور نشده بوديم که همان نقطه مورد                       . داشتيم

کافي بود همين يک ربع ساعت ديرتر            . اثابت چند خمپاره از سوي نيروهاي رژيم قرار گرفت               
 .  نفر بوديم وارد ميشد۱۴حرکت ميکرديم که قطعا تلفات غير قابل جبراني به ما که اکنون 

بعد از دور شدن از آن محل و رسيدن بر باالي تپه اي چشممان به سه دستگاه الندکروز سفيد                   
حدود دويست  . افتاد که از همانجا از دور با بلند کردن دست با همديگر به احوالپرسي پرداختيم               

سريع پايين رفتيم و به عزيزان راننده خودروها ملحق         . تا سيصد متر با ماشينها فاصله داشتيم      
هنوز آن صحنه ها را مقابل چشمم دارم و برايم فراموش شده . چه لحظات شورانگيزي بود. شديم

 . نيستند
در پشت هر يک از ماشينها بسته هاي             . شور و حال بغل کردن و روبوسي تمامي نداشت              
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مواد خوراکي زيادي وجود داشت که براي ما  
همانجا همگي نشستيم و با            . آورده بودند  

روشن کردن آتش، درست کردن چاي و خوردن         
صبحانه اي مفصل و درست و حسابي، دلي           

در ميان شوخي ها و گپ        . از عزا در آورديم    
زدنها، هر يک از رفقا آخرين پکها را به                      

اسب را به يکي از               . سيگارهايشان زدند   
اهالي منطقه سپرديم که در ازاي هزينه اي             
که خود تعيين کرده بود آنرا به اردوگاه چناره         

همگي . ديگر وقت رفتن بود         . منتقل کند   
" عربت"سوار بر خودروها از مسير منطقه             

 . بطرف اردوگاه چناره براه افتاديم
بعد از گذشت از دو مرکز بازرسي، توقف        . شادي و انرژي از سر و کول همه رفقا باال ميرفت          

کوتاه در آنجاها و طي کردن مسافتي يک ساعته، به اردوگاه چناره رسيديم و از ماشينها پياده                    
از محل ورودي تا وسط اردوگاه         . صحنه اي که ديدم مرا به شدت هيجان زده کرده بود               . شديم

شايد بفاصله بيشتر از صد متر تمامي رفقاي داخل اردوگاه براي استقبال از ما و بغل کردن و                      
درست يادم نيست اما شايد نيم ساعت فقط با روبوسي و بغل کردن  . روبوسي انتظار ميکشيدند 

رفقاي کميته ناحيه برنامه استقبال از ما را، از              . با رفقاي حاضر در اردوگاه چناره سپري شد           
بدون تعارف بايد بگويم استقبالي      . ارتفاعات کوه سورکيو تا اردوگاه چناره  ترتيپ داده بودند             

که از واحد شهر بعمل آمد در حد خود بي نظير بود و واقعا شايسته همه رفقايي بود که در اين                        
 . ماموريت شش ماهه شرکت داشتند

بعد از پايان خوش و بش ها، روبوسي ها و بغل کردنها، کميته ناحيه سنندج از قبل محل                       
. ويژه اي را براي استراحت يک ماهه ما اختصاص و آنرا در اختيار واحد شش نفره قرار دادند                         
. براي همين مدت يک ماه افراد واحد از انجام هر گونه خدمات اردوگاهي معاف شده بوديم                         

امکانات خاصي نظير تلويزيون و مواد خوراکي و حتي سفر به اردوگاههاي ديگر را براي ما در                  
الحق که اين توجهات شايسته تک تک اين رفقا بود که بمدت شش ماه بدون                    . نظر گرفته بودند  

وقفه فعاليتهاي موفق، ارزشمند و پرشوري انجام داده بودند و با دست کامال پر و بدون ريخته                     
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ديد و بازديدهاي ويژه پاياني     . شدن خون از دماغ کسي سالم و سرحال به اردوگاه بازگشته بودند            
هر روز و هر شب عده اي از رفقا يا خانواده اي ما را دعوت به مهماني در منازل                                  . نداشت

بازگو کردن جزئيات ماموريت و گفتن از خاطرات و لحظه هاي شيرين و                     . خودشان ميکردند 
 .اتفاقات متعدد برايشان بسيار شنيدني بود

ماموريت من اما گويا به پايان نرسيده بود چرا که از طرف ارگانهاي ستادي و اردوگاهها و                  
راديو کومه له و راديو حزب دعوت شده بودم که در مورد اين ماموريت، دستاوردهايش و                             

اولين پاسخم را به    . ارزيابي از اين فعاليتها، جلسه بگذارم و مصاحبه هاي راديويي انجام دهم              
دعوت زنده ياد صديق کمانگر عزيز دادم که از من خواسته بود براي شرکت در مصاحبه اي با                       

 .راديو کومه له، راهي اردوگاه محل استقرار راديو شوم
  

 جمعبندي پاياني بخش چهارم
 

واحد شهر در اين ماموريت مشخص وظايفي در کليات در دستور کارش قرار گرفت که پيشتر                   
. مسئله مهم اما نحوه و چگونگي پيشرد و اجراي اين وظايف بود                       . به آن اشاره کرده بودم        

طرحها، اهداف تعيين شده و سبک و روش اجراي برنامه ها، چگونگي رعايت اصول مخفي                          
کاري براي يک واحد مسلح، ارتباط با فعالين و مردم، اتخاذ تصميمات در رابطه با اتفاقات و                    
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وقايعي که ناخواسته واحد با آن مواجه ميشد، همگي به ابتکار و خالقيت افراد واحد و هدايت                   
که در اين ماموريت شش ماهه، تصميمات بر          ميتوانم بگويم   به نوعي   . و رهبري آن مربوط بود     

روي تمام طرحها توسط مسئول واحد و در مشورت و هماهنگي با تک تک افراد واحد شهر                             
رمز موفقيت . هيچ طرح و تصميمي نبود که مورد توافق اعضاي واحد نباشد. صورت ميگرفت 

تشخيص و تحليل درست از اوضاع          : از نظر من عبارت بودند از         . در اين ماموريت طوالني     
منطقه فعاليت، اتخاذ سبک و روش مناسب و اصولي منطبق بر آن شرايط، رعايت اکيد اصول                  
مخفي کاري، دخالت دادن تک تک اعضاي واحد در طرحها و تصميم گيريها، مرزبندي جدي با                   
تک روي و حرکتهاي چريکي و قهرمان بازي، جدي بودن در به تحقق درآوردن اهداف اين                                   

مقداري . ماموريتو موارد ديگري از اين دستشاخصهايي براي موفقيت در اين حرکت بود                        
 .کنکرت تر به اين جنبه ها اشاره اي ميکنم

مخفي شدن در روستاهاي اطراف و يا قدري دورتر، با مخفي شدن در داخل شهر بعضا                            
حتي در  . در روستاها افراد واحد شهر چهره اي کامال مسلح و نظامي داشتند                    . متفاوت بود 

موقع اشغال کردن يک روستا توسط نيروهاي مسلح رژيم يا گروهاي ضربت و بقصد بقول                                
خودشان پاکسازي روستا و جستجو در منازل و آغل گوسفندان براي دسترسي و زدن ضربه به                       
ما، واحد ما کامال مسلح و آماده براي پاسخگويي هر گونه تعرضي از جانب نيروهاي رژيم                         

 . بود
اگر بر حسب اتفاق آنها متوجه حضور ما در روستا مي شدند و قصد تيراندازي يا درگيري                    
ميداشتند، تنها راه ممکن  دادن پاسخ متقابل از جانب ما را ميطلبيد که با درگير شدن و آتش 
و گريز بايد کاري ميکرديم که از روستا خارج شده و مانع وارد نمودن ضربه اي  به ما و اهالي                         

چه در دوران فعاليت در دسته سازمانده و چه در دوره فعاليت واحد شهر، بعلت                       . روستا شوند 
رعايت اکيد نکات امنيتي، بجز مورد روستاي برده سپي که  بطور تصادفي رخ داد و در بخشي       

 . از اين نوشته چگونگي آن را توضيح دادم، هيچگاه چنين اتفاقي روي نداد
. اما مخفي شدن در روستاهاي پرجمعيت اطراف شهر و همچنين در داخل شهر متفاوت بود

اگر قرار بود نقل و انتقالي صورت بگيرد و يا مثال به تنهايي يا دو نفري از مکاني به مکان                            
ديگري در طول روز حرکت ميکرديم، سالح، خشاب و فشنگها را به همراه خود حمل نميکرديم                   

فقط کافي بود از لباس معمولي و همشکل لباس                 . و حالتي نيمه مسلح  بخود ميگرفتيم            
در هنگام تاريک شدن هوا     . روستائيان استفاده شود و سپس بدنبال آن ماموريتي معين ميرفتيم  
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و با رعايت اکيد نکات امنيتي حتي ميشد به تنهايي يا با يک نفر همراه در داخل شهر پياده از                  
تنها وسيله دفاعي که در چنين مواقعي به همراه خود حمل                    . نقطه اي به نقطه ديگري رفت         

ميکرديم، کلت و دو يا سه خشاب پر از فشنگ آن بود که براحتي در زير لباس قابل مخفي                              
به همراه داشتن کلت از اين نظر الزم بود که اگر بر حسب اتفاق در منزلي يا در حين                     . کردن بود 

عبور از جايي به جاي ديگر شناسايي شده و يا لو ميرفتيم، ميتوانستيم بعنوان يک وسيله                             
در طول دوران ماموريت    . دفاعي موقت و براي گريز از موقعيت نامناسب، از آن استفاده کنيم             

 . واحد ما، هيچگاه چنين موردي مبني بر کشف يا شناسايي اتفاق نيافتاد
اما اين تنها بخش بسيار کوچکي از جنبه هاي تکنيکي، سبک کاري و رعايت مسايل                          

مهمترين عاملي که شايد بتوان گفت درصد بسيار بااليي از ادامه        . امنيتي توسط خودمان بود 
کاري، امنيت و موفقيت ما را در پيشبرد کل فعاليتهاي واحد تضمين ميکرد، حمايت گسترده        
و همکاري همه جانبه مردم، فعالين و دوستداران کومه له در داخل شهر و روستاهاي حومه                          

 .بود
از . امکانات وسيعي که در شهر ميشد از آن استفاده کرد بخوبي در دسترس ما قرار داشت                 

نيروي انساني گرفته تا منازل، استفاده از تلفن، امکانات حمل و نقل از موتورسيکلت گرفته تا   
خودروهاي شخصي، کاميون بار و غيره، در مواقع مورد نياز بي دريغ از سوي دوستداران و                          

از اين امکانات و نيروي انساني ابدا بعنوان امکانات             . فعالين در اختيارمان قرار داده ميشد       
يکبار مصرف به آنها نگريسته نميشد بلکه برعکس بعنوان امکاناتي که ادامه کاري را تضمين 

مهمتر از آن حفاظت از امنيت مردم، فعالين و کسانيکه ما را ياري                          . کند استفاده ميشد    
 .ميدادند، سياست ناظر بر کار ما بود

براي نمونه يکبار . فداکاري کسانيکه با ما همکاري ميکردند واقعا غير قابل توصيف است
که در روستاي نايسر بوديم، اسلحه و فشنگهايم را در منزلي گذاشتم و ميبايست بدون سالح  به 

. داخل شهر ميرفتم و سپس بعد از انجام ماموريت در داخل شهر به روستاي نايسر بر ميگشتم                  
بعد از گذشت دو روز، رفقاي ديگر واحد به منطقه ديگري دور               . فقط کلت را با خودم برده بودم       

. از نايسر رفته بودند و قرار بود در آن محل که با آنجا بسيار دور بود به رفقا ملحق ميشدم                             
براي اينکه به اسلحه، خشاب و فشنگهايم دسترسي پيدا کنم ميبايست کسي به آنجا ميرفت و                  
آنها را با يک وسيله نقليه برايم به داخل شهر و به منزلي که در آنجا بودم منتقل ميکرد و سپس      

افراد منزلي که در     . با همان وسيله نقليه به نقطه اي که ميبايست به رفقا ملحق شوم ميرفتم                   
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آنجا بسر ميبردم بر سر اينکه چه کسي برود و اسلحه و فشنگها را از نايسر برايم  بياورد                                   
از زناني که در آن منزل حضور داشتند تا مردان و جوانان، هر کس بنوبه خود                          . مشاجره بود 

در واقع انجام چنين کاري عليرغم خطراتي که                   . ميخواست داوطلب انجام اين کار بشود             
ميتوانست آن شخص را تهديد کند اما بنوعي انجام آن، يک نوع افتخار و غرور محسوب                              
ميشد و اينکه اين افراد با داوطلب شدن براي انجام آن ميخواستند وظيفه اي را که براي خود                        

باالخره قرعه بنام يکي از  آنها در آمد و آن شخص با استفاده از وانت             . قايل هستند انجام دهند 
 . بار خود عازم نايسر شد

با همکاري صاحب    : شيوه انتقال اسلحه، خشاب و فشنگهاي مرا اينگونه انجام داده بود                 
خانه دو صندوق را که در فصل تابستان براي حمل ميوه از آن استفاده ميشد به اين کار                                     

خشاب و فشنگها را در يک صندوق و اسلحه را که تاشو بود در صندوق                       . اختصاص ميدهند 
که نوعي نان   " کوليره"سپس روي آنرا با خوراکي هاي روستايي نظير نان           . ديگر قرار داده بودند    

کلفت است با کره، پنير و ماست تزئين کرده و بدون اينکه روي صندوق ها را بپوشانند آنرا در                        
آن شخص بدون هيچ گونه مشکل و دردسري اسلحه و                  . قسمت عقب وانت بار قرار داده بود           

بعد از اتمام اين کار که مجموعا حدود         . فشنگها را به منزلي که من در آنجا بودم منتقل کرد            
يک و نيم ساعت بطول انجاميد، با استفاده از همان وانت بار، من را هم  به محلي که ميبايست     

اين تنها نمونه کوچکي از اين نوع همکاريها بود که بارها و در طول               .به رفقا ملحق شوم رسانيد    
يکبار يکي از   . دوران فعاليت واحد شهر صورت ميگرفت که مواردي از آنرا زنان انجام ميدادند   

 . زنان در دونوبت با استفاده از چادر زنانه، اسلحه را از منزلي به منزل ديگر منتقل کرد
بعنوان مسئول  . در مورد نحوه روابط با فعالين الزم ميدانم چند نکته مهم را اشاره کنم                     

واحد شهر، با فعاليني معين از تشکيالت و دوستداران کومه له و بنا به ضرورت  با آنها در                           
براي رعايت نکات امنيتي نيازي به شناخته شدن اين افراد توسط اعضاي واحد                    . تماس بودم 

شرايط و موقعيت، اين ارتباط     . ارتباط با آنان بطور جداگانه توسط من صورت ميگرفت        . نبود
جمعهاي خانوادگي و    . منفصل را بعنوان سبکي از کار در رابطه با فعالين ضروري ميساخت                 

جواناني هم بودند که تشکيالتي نبودند بلکه در يک رابطه طبيعي و اجتماعي بصورت جمعي با  
 .واحد همکاري ميکردند

عليرغم اينکه خيلي از جوانان، فعالين و خانواده ها با همديگر در يک رابطه طبيعي قرار                     
داشتند  و همديگر را مي شناختند، خود را دوستدار و مدافع  افق و سياستهاي کومه له                                 
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اما مسئله  . ميدانستند و حاضر به انجام هر گونه وظيفه اي که بهشان محول ميشد بودند                        
اگر . ادامه کاري و حفظ امنيت  ايجاب ميکرد که با هر يک از آنها بطور منفرد در تماس باشم                   

در منزل کسي بودم که يک خانواده شش نفره بودند، به يکي از اعضاي آن خانواده کاري را که از                
عکس اين هم صادق    . عهده او ساخته بود سپرده ميشد که بقيه از آن اطالع مستقيمي نداشتند             

بکار گيري سبک و شيوه هاي           . در مواردي هم نيازي به استفاده از اين شيوه کار نبود                    . بود
عالوه بر شناخت و تسلط بر         . مختلف در هر زمان و مکان معيني، قانونمندي خاصي ندارد              

روشهاي مختص با اوضاع و شرايط آندوره، بکار گيري ابتکارات و خالقيتهاي ويژه براي انجام                  
 .هر کاري، ميبايست متناسب با شرايط آن لحظه در موردش تصميم گرفته ميشد

کومه له در دوره هاي قبلتر واحدهايي را در اين سطح و براي انجام همين دست از                                        
ماموريتها در داخل شهر سازمان داده بود که هر بار بدليل عدم توجه به نکاتي که به آنها اشاره        

. کردم، آن توقع و انتظاراتي را که ميبايست اهداف تعيين شده را برآورده کند به ثمر ننشسه بود
 . در مواردي نيز حتي لطماتي را با خود بهمراه داشت

 بمدت شش ماه و با انجام           ۶۵انجام فعاليت واحد شهر سنندج در پاييز و زمستان سال                  
فعاليتهاي موفقيت آميز  يک واحد شش نفره هيچگاه سبب نشد که حتي يک نفر از کسانيکه با                   

در . ما همکاري کردند، چه در آن موقع و چه بعد از آن، مشکل امنيتي براي کسي ايجاد کند                      
 .اينجا مختصري از تاريخ يکدوره را بپايان مي برم 

*** 
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 عمال نابرابري هاي نظام سرمايه داري را با تمام وجود لمس              در سن چهارده سالگي   
 با کارگران، مشاهده دردها و رنجهاي آنان که خود نيز به                 کي نزد آشنائي از  .کردم

 .ي را در ذهنم بوجود آورده بود       ادي ز بخشي از اين طبقه تبديل شده بودم، سئواالت        
 : مدام اين سئوال محوري در ذهنم ميچرخيد که 

ي بدون کمترين تالش و کار صاحب ثروت و سرمايه هستند و عده  معدودچرا عده ”
 . ”از فقر و تنگدستي رنج ميبرند؟ شتر ي بکثيري در جامعه با جان کندن و کار

اين مشاهده ساده، جرقه و نقطه شروع شکل گيري باور و گرايش سياسي من در                        
اعتراض به وضع موجود بود و اين چيزي نبود بجز شرايط و موقعيت فرودست و                     

ن جرقه، داستان زندگي من را رقم          ي ا .نابرابر بخش عظيمي از مزدبگيران جامعه        
تغيير وضع موجود نيازمند حزبي با افق و سياستهاي روشن، و بکارگيري              اما  . زد

 . راه حل هاي واقعي و عملي براي تحقق اهداف کارگري کمونيستي بود
 


