
   غالمحسين بهبودي
شهيد داود زمانی بالغي اهل تهران بود اما به جهت حضور 
در مناطق عملياتي غرب و ش�مال غرب كشور، همان جا 
ازدواج وتا زمان شهادتش در كردستانات خدمت مي كند. 
پيشتر گفت و گويي با همسر شهيد انجام داده بوديم. اين 
بار خاطره اي از اين شهيد بزرگوار را از زبان فاطمه ده پرور 

مادر شهيد تقديم حضورتان مي كنيم. 
      

   نوجوان انقالبي 
پسرم زماني كه در مدرس��ه راهنمايي درس مي خواند، با جريان 
انقالب همراه شد. او متولد سال1341 بود و موقع انقالب 16سال 
داشت. همكالسي هايش مي گفتند در بيشتر زنگ ها سر كالس 
درس حاضر نمي ش��د و در خيابان ها و كوچه هاي شهر و گاهي 
هم در محيط مدرس��ه به پخش اعالميه هاي ام��ام خميني)ره( 
می پرداخت. پدرش قدرت اهلل ش��غل بنايي داش��ت و با سختي، 
روزي حالل خانواده را فراهم مي ك��رد. داود بچه خوبي بود. هم 
در كار خانه به من كمك مي كرد و هم اگر از دس��تش برمي آمد 
بيرون كمك حال پدرش مي شد. زمان انقالب پسرم را ديگر در 
خانه نمي ديديم. از تظاهرات گرفته تا پخش اعالميه هر كاري از 

دستش برمي آمد، انجام مي داد. 
   تولدی ديگر

پيروزي انق��الب ب��راي داوود، تولد ديگري بود. بعد از تش��كيل 
سپاه، خيلي زود لباس س��بز پاسداري پوش��يد و براي مقابله با 
دشمنان انقالب داوطلب شد. پس��رم عالقه بسيار زيادي به امام 
خميني)ره( داشت. وقتي غائله كردستان پيش آمد، جزو اولين 
گروه هاي داوطلب راهي آنجا شد. اعتقاد داشت پاسدار امام بايد 
در همه صحنه ها اولين نفر باش��د. پس��رم در كردستان آنقدر از 
خودش ش��جاعت نش��ان داد كه به او مس��ئوليت هايي سنگين 

واگذار كردند. 
   پاسدار تيپ27

 بعد از تشكيل تيپ27 توسط حاج احمد متوسليان و شهيد همت 
و شهيد همداني، پس��رم هم به عضويت اين تيپ درآمد. گويا در 
همان كردستان كه بود با حاج احمد آشنايي پيدا مي كند. به هر 
حال داود بعد از اينكه رزمنده تيپ27 ش��د ب��ه عنوان خبرنگار 
به پاوه برگش��ت و آنجا خدمت��ش را ادامه داد. ي��ك مدتي هم 
جانشين پاسگاه عملياتي ش��ده بود. بعد از آن تا زمان شهادتش 
فرمانده گردان و مسئول عمليات س��پاه شهرستان روانسر بود. 
داود در همان كردس��تان ازدواج كرد. همس��رش دختر يكي از 

روحانيون انقالبي و سرشناس ش��هر كامياران بود. پسرم بعد از 
ازدواج بيش��تر در همان مناطق عملياتي ماند تا نهايتاً در تاريخ 

31مردادماه1362 در درگيري با ضدانقالب به شهادت رسيد. 
   توصيه شهيد

پسرم در مورد مشكل كردستان اعتقاد داش��ت دو كار مي توان 
انجام داد؛ يكي فرهنگي و ديگري نظامي كه با ازدواج خودش و 
مسئوليت هايي كه در امور نظامي داشت، در واقع تالش مي كرد 
اين دو مورد را شخصاً انجام بدهد، به اين معني كه او با ازدواج با 
يك دختر بومي منطقه سعي كرد به مردم نشان دهد اقوام ايراني 
همگي باهم همدل و همراه هس��تند و نبايد هيچ فرقي بين يك 
ايراني اهل كردس��تان و يك ايراني پايتخت نشين وجود داشته 
باشد. داود در وصيتنامه اش نوش��ته بود: »اين انقالب احتياج به 
خون شما جوانان دارد.  اي مردم، از انقالب حمايت كنيد، امام)ره( 
را دعا كنيد و او نيز با رهنمودهاي خود شما را به بهشت جاودان 
رهنمون مي سازد.  اي كس��اني كه وصيتنامه من را مي خوانيد يا 
گوش مي كنيد، به خاطر من گريه نكنيد، من بنده ناچيز خداوندم، 
به خاطر امام حسن)ع( و امام حس��ين)ره( گريه كنيد...«. بعد از 
شهادت داود به خواست ما پيكرش را به تهران منتقل كردند. او را 

در بهشت زهرا و قطعه28 رديف6 به خاك سپرديم. 

  عليرضا محمدي
جمله اي از شهيد اصغر وصالي نقل مي شود با اين مضمون كه 
»ننگ بر جنازه پاسداري كه فشنگي در اسلحه اش داشته 
باشد«، شهيد يداهلل حاجيان مصداق بارز اين جمله بود. او 
كه در بسياري از عمليات داخلي عليه ضدانقالب جنگيده 
بود، ب�ه س�بب توانايی هايش م�ورد غض�ب گروهك هاي 
جدايي طلب ق�رار گرفته ب�ود، به گونه اي كه براي س�رش 
جايزه تعيين كرده بودند. با تأسيس گردان هاي جنداهلل در 
اغلب شهرهاي استان كردستان، يداهلل به فرماندهي يكي 
از اين گردان ها برگزيده ش�د و فصل ديگري از مبارزاتش 
علي�ه ضدانق�الب و گروهك ه�اي جدايي طلب گش�وده 
ش�د. نهايتًا بهمن ماه1361 زماني كه 30به�ار از عمر يداهلل 
مي گذشت، او و چند نفر از همرزمانش در محور ديواندره به 
كمين ضدانقالب خوردند و به شهادت رسيدند. در حالي كه 
گروه هاي جدايي طلب در خطه كردستان همچنان به دنبال 
ايجاد فتنه عليه كشورمان هستند، مروري بر خاطرات اين 
ش�هيد گرانقدر را در گفت وگو با محمدرضا كيهاني يكي از 

همرزمانش پيش رو داريد. 
     

  ترس ضدانقالب از يداهلل
شهيد حاجيان انس��ان پرجذبه اي بود، حتي هيبتش باعث ترس 
ضدانقالب مي شد و نامش لرزه بر اندام آنها مي انداخت. شايد اين 
حرفم در نظرتان اغراق به نظر برسد، اما خود يداهلل قادر بود با تعداد 
زيادي از دشمن يك تنه بجنگد و آنها را فراري بدهد، چون ترس 
در وجودش نبود، هر وقت كه صحبت از اعزام به عملياتي مي شد، 
شهيد حاجيان نفر اول داوطلب رفتن مي ش��د. خودش كه راهي 
مي شد، همرزمانش را هم تشويق مي كرد كه راهي عمليات شوند. 
شايد يكي از داليل ترس ضدانقالب از او، هيكل ورزيده و قدرتش 
جسمي زيادش بود. زياد پيش مي آمد كه مسافت طوالني را براي 
تعقيب ضدانقالب يك نفس طي مي كرد و خستگي در كارش نبود. 
بچه هاي همراهش خسته مي ش��دند اما او خستگي نمي شناخت. 
مخصوصاً اگر بحث مبارزه با دشمن بود، انگار نيروي مضاعفي پيدا 
مي كرد. بچه ها وقتي آن همه انرژي يداهلل را مي ديدند، به ادامه كار 
دلگرم مي شدند. بارها شاهد بودم او با وجود اينكه مهمات زيادي 
را روي دوش داشت، از سينه كوه باال مي رفت و كم نمي آورد، حتي 
پيش مي آمد كه تيربار را از پشت ماشين باز مي كرد و تك و تنها آن 

را تا باالي كوه مي برد. 
  عالقه به امام

به علت عالقه شديدي كه شهيد حاجيان به امام خميني)ره( داشت، 
زماني كه وارد سپاه شد، اخالق و رفتارش خيلي دگرگون شده بود. 
ش��جاعت، اخالق و ايمان او با هنگامي كه هنوز به سپاه نيامده بود، 
فرق كرده بود. اهل خطر بود و تمام وقت خودش را صرف و متوجه 
جنگ و جبهه مي كرد، دنبال مس��ائل دنيوي نب��ود، مي گفت: حاال 
وقت دفاع از مملكت اس��ت و ما بايد بجنگيم و هر كدام از ما لياقت 
داشته باشد، شهيد مي شود. ش��هيد حاجيان پيش از انقالب هم در 
همه راهپيمايي ها، تظاهرات و در مس��ائل علمي و مذهبي مساجد 
ش��ركت مي كرد و پيرو خط ام��ام)ره( بود. پس از پي��روزي انقالب 
اسالمي طولي نكشيد كه به عضويت سپاه درآمد، چون فكر مي كرد 
از اين طريق مي توان��د تحت فرمان حضرت امام از كش��ورش دفاع 
كند. پس از تأسيس س��پاه پاسداران، ش��هيد محمد بروجردي به 
شهر س��ريش آباد آمد و حدود60 الي 70نفر را در محل دبيرستان 
جانباز محمدمه��دي دده جاني جم��ع كرد و براي آنها از تش��كيل 
سازمان پيشمرگان مسلمان سخن گفت. بعد از يك ساعت يداهلل و 
دوستانش به مسجد س��ريش آباد رفتند و در آنجا فرم هاي عضويت 
در آن سازمان را تكميل كردند و با اين كار عضو سازمان پيشمرگان 
مسلمان شدند. يداهلل بعد از عضويت در سازمان پيشمرگان مسلمان، 
مدتي را عضو واحد عمليات س��پاه شهرس��تان قروه بود و سپس به 
خاطر تالش و شجاعت زيادي كه در راه مبارزه با گروهك ها از خود 
نشان داده بود، از سوي مسئوالن سپاه، به فرماندهي سپاه پاسداران 
شهرستان كامياران منصوب ش��د و تا پايان عمرش در سمت هاي 

مختلف با ضدانقالب و جدايي طلب ها جنگيد. 
   الگوي نيروها

ش��جاعت ش��هيد حاجيان و ايماني كه به كارش داشت به ديگر 
نيروها سرايت كرده بود. هر زماني كه او مسئول تيم براي تعقيب و 

گريز ضدانقالب مي شد، بچه ها با شوق به تيمش ورود مي كردند، 
چون ب��ه توانايي هاي يداهلل ايمان داش��تند. يك ب��ار رزمندگان 
در يك��ي از روس��تاهاي اطراف شهرس��تان س��نندج در كمين 
گروهك هاي جدايي طلب گرفتار شدند. ش��هيد يداهلل حاجيان 
وقتي متوجه شد تيربار خودي از كار افتاده و كسي هم نمي تواند 
پش��ت تيربار برود، خودش را به پشت تويوتا رس��اند و شروع به 
تيراندازي به طرف دشمن كرد. به قدري هم ماهرانه كار مي كرد 
كه همه فكر مي كردند او دوره هاي تخصصي تيراندازي با تيربار را 
پشت سرگذاشته اس��ت، در حالي كه يداهلل اصاًل آموزشي در اين 

خصوص نديده بود. 
  از جلو تير نمي خورم!

شجاعت شهيد حاجيان آنقدر زياد بود كه اعتمادبه نفس عجيبي 
به او داده بود. طوري كه بارها در جمع بچه هاي رزمنده گفته بود: 
نيروهاي ضدانقالب هيچ وق��ت نمي توانند از مقابل با من رودررو 
شوند. آنها اگر مي خواهند من را بزنند، ناچار هستند از پشت سر 
و با نامردي به طرف من شليك كنند. اين حرف ها از سر غرور نبود 
بلكه شهيد حاجيان اين حرف ها را مي زد تا نفرات خودي روحيه 
بگيرن��د و در مقابل ضدانقالب احس��اس ضعف كنن��د. واقعاً هم 
جدايي طلب ها و ضدانقالب حتي از نگاه كردن به چشم هاي شهيد 
يداهلل حاجيان وحشت داشتند و هر وقت نام او در منطقه عملياتي 
مي پيچيد، بيشتر به فرار تمايل داشتند تا ايستادن و مقابله كردن. 
نيروهاي ضدانقالب هرگاه از طريق جاسوسان متوجه مي شدند 
شهيد يداهلل حاجيان مسئول عمليات است، بدون درگيري منطقه 
را تَرك مي كردند و اين نشان دهنده وحشت نيروهاي ضدانقالب از 

اين شهيد گرانقدر است. 
   خاطره كاليبر50

شهيد يداهلل حاجيان در حين شجاعت، بسيار كاركشته و آگاه بود. 
يك شب كه در يكي از مناطق كردستان با گروهك هاي ضدانقالب 
درگير بوديم، كار به جايي رسيد كه بايد يك دستگاه كاليبر 50 
را از ابتداي كوه تا نوك قله مي بُرديم تا بهتر مي توانس��تيم روي 
گروهك ها مسلط شويم. شهيد يداهلل حاجيان فرصت را از دست 
نداد و تمام قطعات جداش��دني كاليبر را از هم باز كرد و هر قطعه 
را به دست يكي از نيروها داد تا به باالي كوه ببرند. در اين هنگام 
با ناراحتي به او گفتم: اين چه كاري اس��ت ك��ه مي كني؟ در اين 

تاريكي شب چطور مي تواني اين همه قطعه را به هم وصل كني؟ 
در حالي كه من را ب��ه آرامش دعوت مي ك��رد، گفت: نترس من 
همه چيز را فراهم مي كنم. بع��د از اين صحبت ها، او رفت. حدود 
ساعت4بامداد، به نوك قله رس��يديم. آنجا شهيد يداهلل حاجيان 
تمام قطعات كاليبر 50 را به هم وصل كرد و آماده ش��ليك شد. 
وصل كردن قطع��ات يك كاليبر50 آن هم در ه��واي تاريك و با 
وجود سرماي سخت كوهستان، كار بسيار مشكلي بود و از عهده 

هر كسي برنمي آيد. 
  كينه ضدانقالب از حاجيان

عمليات موفقي كه ش��هيد حاجي��ان عليه ضدانق��الب به انجام 
رسانده بود، باعث شده بود كينه او را به دل بگيرند. يداهلل دشمن 
را از لحاظ رواني هم تحت تأثير قرار مي داد. نيروهاي دشمن براي 
اينكه او را از س��ر راه خود بردارند، رفت و آمدهايش را تحت نظر 
گرفته بود. اين شيوه آنها بود كه قبل از ترور هر شخصي، ابتدا از 
طريق جاسوسان ش��ان همه فعاليت هاي سوژه مورد نظر را تحت 
نظر مي گرفتند و نهايتاً ضربه اي مي زدند. نحوه ترور و ش��هادت 
يداهلل هم برگرفته از همين اطالعاتي بود كه از ش��هيد به دست 
آورده بودند. او در روزي كه به شهادت رسيد، داشت به مرخصي 
مي رفت. گروهك ها شهيد را تعقيب مي كنند و در محول ديواندره 

ايشان را به شهادت مي رسانند. 
   مقاومت تا آخرين گلوله

روز دهم بهمن ماه1361 كه خبر رس��يد يداهلل حاجيان فرمانده 
گردان جنداهلل در محور شهرستان ديواندره و سنندج در كمين 
ضدانقالب به ش��هادت رسيده اس��ت، به اتفاق چند نفر از بچه ها 
سريع خودمان را به محل حادثه رسانديم. دوست داشتم او را در 
آخرين لحظات ببينم، اما وقتي رس��يديم ايشان شهيد شده بود. 
وقتي پيكرش را ديدم، متوجه شدم كه حتي يك فشنگ هم داخل 
اسلحه اش نمانده و تا آخرين گلوله با نيروهاي ضدانقالب جنگيده 
است. او هنگام ش��هادتش هم تعداد زيادي از نيروهاي دشمن را 
تارو مار كرده بود. دش��من فقط زماني خودش را به او مي رس��اند 
كه متوجه مي ش��ود يداهلل گلوله اي در اسلحه اش ندارد، بنابراين 
شهادت حاجيان هم همان طور رقم خورد كه خودش گفته بود. 
آنها ناجوانمردانه وقتي كه گلول��ه اي براي يداهلل باقي نمانده بود، 

ايشان را به شهادت رسانده بودند. 
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باره�ا در جم�ع بچه ه�اي رزمن�ده گفت�ه 
ب�ود: نيروه�اي ضدانق�الب هي�چ وق�ت 
نمي توانن�د از مقابل با من رودررو ش�وند. 
آنها اگ�ر مي خواهند م�ن را بزنن�د، ناچار 
هستند از پش�ت س�ر و با نامردي به طرف 
من ش�ليك كنند. اين حرف ها از سر غرور 
نب�ود بلك�ه ش�هيد حاجيان اي�ن حرف ها 
را م�ي زد تا نف�رات خودي روحي�ه بگيرند

رواياتي از شهيد داود زماني بالغي از شهداي مبارزه با ضدانقالب در كردستان از زبان مادر شهيد

پسرم در كردستان هم داماد شد هم شهيد

خاطراتي از شهيد يداهلل حاجيان از شهداي مبارزه با گروهك هاي جدايي طلب كردستان
 در گفت و گوي »جوان« با همرزم شهيد

    فؤاد مصطفي 
روزهاي منتهي به 22بهمن ماه ش��رايط خاصي در 
ايران حاكم ب��ود. درهای زندان ها باز و بس��ياري از 
زندانيان سياسي آزاد شدند. فؤاد مصطفي سلطاني، 
مؤس��س حزب كومله يك��ي از همي��ن زنداني هاي 
سياس��ي بود كه س��ال1353 توس��ط س��اواك به 
زندان افتاد و س��ال1357 در حالي ك��ه باقي مانده 
محكوميتش را در سنندج مي گذراند، از زندان آزاد 
ش��د و بالفاصله همراه برخي از دوستانش گروهك 
كومله را تش��كيل دادند. در دكتري��ن اين گروهك، 
خشونت جايگاه خاصي داشت. آنها در مقابل حزب 
دموكرات كه سابقه چند ده ساله داشت، نوپا بودند و 
براي اينكه زودتر خود را جا بيندازند،  از همان ابتدا 
مبارزات مس��لحانه آن هم با تندترين مواضع را در 
پيش گرفتند. هر چند فؤاد مصطفي فرصت زيادي 
پيدا نكرد تا تفكرات تند خود را پيش ببرد، اما حزب 
كومله بعد از كشته ش��دن فؤاد در تيرماه 1358 به 

وجود منحوس خود ادامه داد. 
    30 بهمن1357

يك��ي از اولي��ن اقدامات��ي ك��ه جدايي طلب ها در 
كردس��تان عليه انق��الب انج��ام دادن��د، حمله به 
پادگان مهاباد و خلع س��الح آنجا به فاصله دو هفته 
پس از پيروزي انقالب بود. مهاباد پايتخت س��نتي 
حزب دموكرات به ش��مار مي رفت. آنها در دهه20 
خورش��يدي جمهوري مهاباد را تشكيل داده بودند 
كه پس از خروج ارتش س��رخ ش��وروي فروپاشيد و 
در خفي به موجوديت خود ادامه داد. بعد از پيروزي 
انقالب و 30بهمن م��اه در حالي كه هيئتي از تهران 
قصد حضور در كردستان را داش��ت، پادگان مهاباد 
توس��ط ايادي حزب دموكرات و عده اي از نظامي ها 
كه به اين پ��ادگان نفوذ كرده بودند، س��قوط كرد و 
خلع سالح شد؛ واقعه اي كه حتي در خاطرات شهيد 

چمران بازتاب يافت. 
    جنگ 15ساله

اگر از ابتداي س��ال1358 ت��ا اوايل ده��ه70 را كه 
همچنان رزمندگان با چهره هايي نظير شهيد احمد 
كاظمي درگير وقايع كردس��تان بودند به حس��اب 
آوريم، اين خطه از كش��ورمان يك جن��گ حدوداً 
15ساله را ش��اهد بود. اوج اين جنگ از سال1358 
تا س��ال1367 يعني قري��ب 9 الي 10س��ال طول 
كش��يد؛ زماني كه كش��ورمان مورد هجوم بعثي ها 
نيز قرار گرفت و به اين ترتي��ب، رزمندگان هم بايد 
با بعثي ها مي جنگيدند و هم ب��ا ضدانقالب كه خود 
را به ش��كل مردم درمي آوردند و به نيروهاي خودي 

ضربه مي زدند. 
    استراتژي ترور

يكي از فعاليت ه��اي ناجوانمردانه اي كه ضدانقالب 
همواره در طول حيات خود خصوصاً در كردس��تان 
دنبال كردند، چن��گ زدن به اس��تراتژي ترور بود. 
آنها از اولين ماه هاي فعاليت خود در بعد از پيروزي 
انقالب تا همين اواخر كه هرازگاهي شاهد ترور يكي 
از رزمندگان يا مردم توس��ط آنها هس��تيم، همواره 
اس��تراتژي ترور را در كن��ار برخي اقدام��ات نظير 
شبيخون و كمين  دنبال مي كنند. برخي رزمندگان 
بومي كردستان در همان دوران جنگ و دور از خط 
مقدم توسط ضدانقالب در ش��هر يا روستاي شان به 
شهادت رس��يدند. گروهك ها حتي اين رزمنده ها را 
سال ها پس از دفاع مقدس نيز تعقيب كردند و برخي 
از آنها را در خ��الل دهه های70 و 80 ت��رور كردند. 
كاك ج��الل  بارنامه يكي از ش��هداي ش��هير خطه 
كردستان اس��ت كه در كسوت پاس��داري به درجه 
سرداري نيز نائل آمده بود. او خرداد سال1383 در راه 
مزرعه اش توسط ضدانقالب ترور شد. اين ترورهاي 
ناجوانمردانه تا االن نيز ادامه دارد. اما هيچ گاه باعث 
نش��ده مردم و رزمندگان مقابل تهديدهای دشمن 
تسليم ش��وند و اقوام كرد همچنان در خط انقالب و 
كنار ديگر اقوام ايراني در مقابل دشمن ايستاده اند. 

نگاه

مروري بر تحركات جدايي طلبانه 
گروهك ها در خطه كردستان

از تشكيل كومله
 تا تداوم استراتژي ترور

    عليرضا محمدي
اين روزه�ا كه ش�اهد اتفاقات تلخ�ي در برخي 
شهرهاي كشورمان هستيم، مي بينيم كه چطور 
گروهك ه�اي مختل�ف از فضاي به وج�ود آمده 
سوء اس�تفاده مي كنند ت�ا به اهداف خودش�ان 
برسند. كردستان يكي از مناطق مرزي كشورمان 
است كه از زمان پيروزي انقالب مورد طمع برخي 
از همين گروهك هاي ضدانقالب و جدايي طلب 
قرار گرفت؛ جريان هايي كه سعي مي كنند مردم 
منطقه را جذب خود كنند، اما اگر نبود همراهي و 
همدلي رزمندگان با مردم غيور كردستان، شايد 
فتنه اي كه ضدانقالب در كردس�تانات به وجود 
آورده بود، ده ها س�ال انرژي كشورمان را صرف 

خود مي كرد. 
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