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 هايي نقشه قيام روزهاي همان از ما كه است اين واقعيت. بود نخورده دست اصال سنندج شهر در قيام از بعد سنندج پادگان
 به اما. داشت وجود ما هاي نقشه اجراي براي هم مناسبتري امكانات و داشتيم ژاندارمري و ارتش پادگان سالح خلع براي
 قدري بوديم، شديد العمل عكس نگران و بودند شده تقويت زاده مفتي و قرآن مكتب به وابسته نيروهاي طريق از اينكه دليل
 نيز داران درجه و افسران انقالبي شوراي و داشتيم پادگان داخل هاي نظامي و افسران از برخي با تماسهايي. داشتيم ترديد
 به حتي شهرباني مركز و بود شده سالح خلع سنندج در شهرباني. بود شده سالح خلع پادگان اما، مهاباد، در. بود شده تشكيل
. شدند سالح خلع ها كالنتري شد، سالح خلع قيام جريان در و مردم توسط زندان. بود شده تبديل فدائي چريكهاي دفتر

 وجود گانه چند حاكميت سنندج در ترتيب اين به. نبودند اي كاره ولي بودند، خودشان جاي سر دادگستري مثل دولتي ادارات
 ما را دادگستري به مربوط كارهاي از بسياري. ميكرد دخالت اجرايي كارهاي در) انقالب و آزادي از دفاع( جمعيت. داشت
 اگر هم راه پليس. ميشناخت برسميت را ما هاي ابالغيه و ها نامه دادگستري كه بود شده طوري دوفاكتو بطور.  ميداديم انجام
 توسط زمين مصادره مساله. داشتيم مردم بين زيادي نفوذ. ميداديم انجام ما را كارها عمال اما بود، خود جاي سر ظاهرا چه

 تمام در. گرفت قرار جمعيت پشتيباني مورد و كرد پيدا ادامه قيام روزهاي از بعد بود، شده شروع قيام جريان در كه مردم
 دوباره نحوي به استانداري. بكنيم دخالت كارها در ميتوانستيم ما كار اداره بويژه و دارايي اداره تا گرفته بيمارستان از ادارات،

 ارگان مثل بود، شده داده اسلحه آنها به جديد رژيم طرف از كه زاده مفتي نيروهاي. نبود ما دست در قدرتش ولي شد، داير
 خميني به وابسته اسالمي جريان نماينده قيام از قبل واقع در كه هم» صفدري« به وابسته افراد. ميكردند عمل اسالمي جمهوري

 بيشتر بروز روز ما سازماندهي قدرت. ميكردند عمل اسالمي حكومت نماينده عنوان به اكنون ديگر بودند، گرفته عهده بر را
 شهر در»  اي ماده هشت« طرح از پشتيباني يا و مريوان شهر مردم مبارزات از حمايت در مثال براي وسيعي تظاهرات. ميشد

 كانونهاي. شد انجام اي جدي اقدامات  شهر، امور اداره و مردم نيازهاي سازماندهي براي جمعيت طرف از. افتاد راه سنندج
 و داشت، وجود هم قبال كه سنندج جوشكاران سنديكاي جمله از سنديكاها، آموزان، دانش كانون معلمان، كانون مثل زيادي

 جمعيت پشتيباني مورد و بود فعال خيلي بويژه سنندج شهر كارگران سنديكاي. يافتند توسعه و گرفتند شكل خبازان سنديكاي
 تقريبا جمعيت با سنديكاها اين همه. بودند كارگران سنديكاي در ها بري سنگ و پوشاك كارگران سد، كارگران. گرفتند قرار

 قدرتي چنين تنها نه چون كند، برقرار را خود حاكميت نميتوانست اسالمي جمهوري بنابراين. داشتند مستقيمي همكاري
 و قرآن مكتب دسته دارو اول روزهاي همان از نظر اين از. ميشد تر سازمانيافته و تر راديكال مردم حركات بلكه نداشت
 محدود سنندج شهر به فقط اي انقالبي وضعيت چنين. بكنند منحل را جمعيت نوعي به كه بودند صدد در صفدري جماعت

 براي زاده مفتي. ببرد بين از را موانع اين نوعي به كه داشت قصد اسالمي جمهوري و داشت وجود هم ديگر شهرهاي در. نبود
 ديگر آزادي از دفاع جمعيت. بود انداخته راه ها»كمونيست« عليه سيستماتيكي تبليغات ها جمعه نماز و مساجد همه در مثال
 افراد عنوان به فقط ديگر را ديگر رفقاي و من مردم،. كمونيستها فعاليت براي بود جايي نبود،» دموكراتيك« جمعيت يك

 شناخته افراد عنوان به بلكه نميشناختند، بودند، اعتماد مورد و اند، بوده مبارزه كوران در اول روزهاي همان از كه آزاديخواهي



 رهبران عنوان به را ما كه هست يادم حتي. ميشناختند ها»كمونيست« عنوان به و مشخص اسامي با و  اعتماد مورد و شده
 مصادره خود مقر به كردن تبديل براي را ساختماني فدائي چريكهاي وقتي مثال براي. ميشناختند فدائي چريكهاي واقعي
 جمهوري رژيم و كمونيستها بين جاري هاي كشمكش كه بود افتاده جا تصوير اين عموم بطور. كردند مراجعه ما به كردند،
 جريانات مورد در توهمات. بوديم تر متشكل و تر سازمانيافته ما بود، كرده تفاوت قيام از قبل دوران با اوضاع. است اسالمي
. بود فروريخته مورد اين در توهمات سنندج در مخصوصا كردستان، در و بود كرده ريزش به شروع قيام از قبل اسالمي
 خودمختاري طرح از. نميشد برجسته زياد ناسيوناليستي مسائل حتي و بود گرفته بخود طبقاتي رنگ بيشتر خيلي تبليغات
 در. نبود غالب سنندج در بود، تر قوي آنجا در كه مهاباد خالف بر ناسيوناليسم ولي شد، مي انجام تظاهرات و ميشد حمايت
 شهر در» قدرت تكليف« تا ميداد امكان شرايط اين. بود تر قوي مبارزات طبقاتي رنگ مشخص، بطور مريوان، و سنندج
 دليل اين به. داد تشكيل را» 58 نوروز« مسائل و جريانات زمينه كه بود نكته همين و. بشود بدست دست و شود روشن سنندج

 مي بوجود زاده مفتي دارودسته كه مشكالتي يا و ميكنند خالي را سنندج ي»سيلو« ذخاير دارند اينكه مثل مسائلي كه بود
 بود افتاده اتفاق بارها 58 نوروز به منتهي روزهاي در و قيام دوران همان از حتي و. ميشد تظاهرات افتادن براه موجب آوردند،

. بود شده كشيده يگر طرف از كمونيستها و طرف يك از ها اسالمي و قرآن مكتب جريانات بين خورد و زد و تقابل به كار كه
 را مردم و ميگرفت بخود طبقاتي جنبه بيشتر فضا ميرفتيم كه ما و ميكردند تبليغات ما برعليه مساجد در آنها مثال بعنوان
  .ميداديم سازمان
 مردم دارد رژيم كه بود اينطور بحث. ميكند خالي را سيلو دارد رژيم كه شد شايع شهر در كه بود ترتيب اين به» سيلو« جريان
 دسته دارو بين تضاد ديگر طرف از. دارد آستين در هايي توطئه و ها نقشه مردم براي و ميكند اقتصادي محاصره را سنندج
 و زاده مفتي دسته دارو  بين تضاد در مردم. ميكردند استفاده خود نفع به آن از مردم كه داشت وجود صفدري و زاده مفتي

 دست سنندج پادگان چرا كه بود شده ايجاد مردم ذهن در سوال اين. بكنند استفاده خود حاكميت نفع به ميخواستند صفدري
. بود گرفته شكل مردم بين در اينها از نفرتي نظر اين از اند؟ فعال آن ابقاي در ها دسته دارو اين و است مانده باقي نخورده
 افراد از نفر چند سنندج در حتي. بود افتاده براه سنندج بويژه و كردستان شهرهاي در» موقت قياده« عليه بر تظاهرات بعالوه
  .شدند آزاد باالخره زاده مفتي دسته دارو دخالت با كه شدند دستگير موقت قياده
 اين در را حركات اين همه مردم. بود عشاير و بزرگ زميندارهاي و فئودالها كردن مسلح اسالمي رژيم ديگر اقدامات جمله از

 كه ميخواست تنها نه ترتيب اين به رژيم بكند، مستقر كردستان در را خود حاكميت ميخواهد اسالمي رژيم كه ميديدند جهت
 در خودمختاري براي تظاهرات در مثال جمله از كه را ملي خواستهاي بلكه بگيرد، پس كردستان مردم از را قيام دستاوردهاي

 خالي را سيلو كه شنيدند مردم وقتي جهت اين از. كند سركوب و خفه نيز بود شده هم تر قدرتمند و بود افتاده راه كردستان
 به تيراندازي جريان در. كردند تجمع استانداري در اعتراض براي و پرداختند تظاهرات به اند، برده را ها گندم و اند كرده
 را شهر كه بود اي جرقه يك مثل همين و. شد كشته ام، كرده فراموش را او اسم كه سنندج شهروندان از يكي مردم تجمع
 سالح خلع براي مردم. بودند شده مشخص كامال مرزها بار اين كه بود ديگري قيامي سرآغاز و. كشيد آتش به و كرد منفجر
 از بود، كرده فرار قبال خودش كه صفدري، اسالمي كميته. افتادند براه صفدري اسالمي دسته و دار كميته سالح خلع و پادگان



 دارو و شدند كشته بودند، اسالمي كميته افراد از كه پسرش و» ممد شاطر« مسلحانه تقابل جريان در و شد تسخير مردم طرف
 سنگ كارخانه صاحب كه» مرتضي استاد« نام به كسي جمله از ديگري افراد. كردند مردم قاطي را خود هم زاده مفتي دسته
 اكتفا شهر داخل در صفدري اسالمي كميته مقر  دو سالح خلع به مردم. كردند فرار كرمانشاه، متولد و بود سنندج در بري

.  بود كرده فرار سنندج پادگان داخل به صفدري خود. كردند مصادره آنرا وسايل و سالح و تصرف نيز را او منزل و نكردند
 28 لشكر پادگان جوار در كه ژاندارمري پادگان محاصره براي و افتادند براه بود شهر داخل در كه لشكر ستاد طرف به مردم
 پس آن از من و شد تصرف  شاهپور، خيابان در واقع شهر داخل در لشكر ستاد ساختمان. شدند بكار دست داشت، قرار

 اما بود، مردم از پر لشكر ستاد. بود مردم دست در و داشت حضور آنجا لشكر ستاد فرمانده. شدم لشكر ستاد وارد آگاهانه
 لشكر فرمانده به. دادند ما تحويل را او هم آنها و درآورديم مردم دست از را لشكر فرمانده ما. بكنند بايد چكار نبود مشخص

 اطاق در. شديم لشكر فرماندهي اطاق وارد ما و شد تسليم مقاومت قدري از پس كه كند باز را فرماندهي دفتر اطاق كه گفتيم
. داشتند حضور نيست يادم آن اسم كه ديگر تشكل يك نماينده و دمكرات حزب و جمعيت و فدائي، چريكهاي نمايندگان

 كرده توافق همه. شد تشكيل عمال شورا آن. نگرفت صورت زيادي بحث و جر» سنندج انقالب موقت شوراي« تشكيل براي
 او و كند صادر را پادگان تسليم دستور بايد گفتيم لشكر فرمانده به. بشود انقالب موقت شوراي تسليم بايد پادگان كه بوديم
 كرده تصرف را ژاندارمري پادگان از اي نيمه تقريبا مردم لشكر، ستاد در انقالب موقت شوراي تشكيل با همزمان. كرد توافق
  . شد آزاد بعد كه شد دستگير آنجا مهتدي عبداله حتي. داشتند رابطه اين در فعالي نقش ما رفقاي و بودند
 له كومه از و ميزنند حرف حزبشان و سازمان و خود اسم به دارند همه كه شدم متوجه داديم، تشكيل را انقالب شوراي وقتي
. بودم گرفته قرار دوراهي يك سر بر. كنم مشورت او با كه نبود آنجا له كومه رفقاي ديگر از هيچكدام. بودم آنجا من تنها

 خود اسم به انقالب شوراي در اگر و ميدهد انجام له كومه را عملي كارهاي همه كه ميكردم فكر. بود حساسي خيلي لحظات
 چنين رسمي» اجازه« من كه ميگفتم خود پيش هم ديگر طرف از. است داده دست از را بزرگي بسيار فرصت نشود ظاهر

 دهنده تشكيل احزاب و سازمانها اسامي داشتند كه آنهايي به خطاب و»  زدم دريا به دل«  بكنم؟ بايد چكار نداشتم، را اقدامي
 حزب هر از چون!  هستم) له كومه( كردستان زحمتكشان انقالبي سازمان نماينده من گفتم مينوشتند را انقالب موقت شوراي

 كردم ذكر داشت سمپاتي اما نبود له كومه عضو ولي بود آنجا كه را ديگري شخص اسم ميخواستند، را نفر دو اسم سازمان و
 هايش اعالميه در فقط وقت آن تا كه اي له كومه  پس آها كه كردند تعجب همه. شد روبرو او آميز رضايت سكوت با كه

  ! دارد هم انساني مجسم نماينده اكنون داشت وجود

 لشكر ستاد در ،!؟»ميكنيد داريد چكار* گفتم آنها به من و داشتند» جلسه« آنجا رفقا زدم، زنگ وطندوست ساعد شماره به من 
 از را خودم نويسي اسم ماجراي وقتي و بودند آنها جمله از ساعد و فواد. آمدند فورا رفقا! است شده تشكيل انقالب شوراي
 خلع و تصرف را ژاندارمري پادگان سرانجام مردم. كرديد خوبي كار فواد، بويژه گفتند، گذاشتم، ميان در آنها با له كومه طرف
 ما تسليم  كه لشكر فرمانده. رفتند پادگان طرف به مجدد 28 لشكر سالح خلع قصد به خود سازماندهي از پس و كردند سالح
 الهي حزب سرگرد يك و خلع را او بود، ارتش كل فرمانده كه» قرني سرلشكر« اما. كرد صادر را پادگان تسليم فرمان بود، شده



 اما. كشتند را تعدادي و كردند تيراندازي مردم به شد، شروع شهر باران خمپاره بعد به آن از. بود كرده انتصاب او بجاي را
  . افتاد مردم دست به اسلحه هزارقبضه هشت حدود و. بود شده سالح خلع تماما ژاندارمري پادگان

. ميزند عام قتل به دست و ميشود سرازير شهر داخل به ارتش قوي احتمال به فردا و ميشود باران خمپاره شهر كه ديديم ما 
 و بود شده شروع كلمه اخص معني به» قيام. «گرفتيم مقاومت به تصميم انقالب شوراي در ما كه بود آنجا. بود جدي خطري
 گرفتن بدست و قدرت سر بر بود مصافي. نبود خياباني تظاهرات انداختن راه مثل ديگر اوضاع. نبود نشيني عقب براي جايي
 مستقر آنجا در را خود مقر و بكنيم تسخير را تلويزيون و راديو فرستنده ايستگاه گرفتيم تصميم ما كه بود اينجا. سياسي قدرت
 با ما. خواندم تلويزيون و راديو از را سنندج انقالب موقت شوراي پيام اولين من كه بود بامداد نيم و سه ساعت تقريبا. كنيم
 گفت، اش فرمان در او. كند صادر نيز را لشكر تسليم فرمان آنجا از كه داشتيم فرستنده ايستگاه در هم را لشكر فرمانده خود،
 ادامه شهر باران خمپاره اما. است فايده بي مقاومت است، مردم تصرف در شهر است، شده تشكيل انقالب موقت شوراي كه

 بندند، مي گلوله به را مردم پادگان داخل از مرتجعين كه حال گفتم، شهر مردم به خطاب دوباره ساعت نيم از پس من. يافت
 اي اسلحه هر. بياورد بيرون آنرا دارد اي اسلحه كس هر و كنند بندي سنگر را جا همه شهر از دفاع براي كه است الزم همه بر

 صادر نيز دستورالعملهايي آن با همراه و. شد پخش بار چندين پيام اين. بدهد نجات مرگ از را شهروند يك جان است ممكن
 سرخود نبايد مسلحي فرد هيچ است، شده تشكيل انقالب شوراي مردم كه بود اين هست يادم كه را آنهايي از يكي كه كرديم

 زور مردم به اسلحه بضرب ندارد حق هيچكس باشند، انقالب شوراي نظارت تحت بايد همه باشد، داشته حضور شهر در
 سازمان بايد سازمانيافته يورش برابر در مقاومت و شود تامين سازمانيافته بايد شهر امنيت. كند بازداشت را كسي يا و بگويد
 شهر ساير مردم پشتيباني سازماندهي له كومه رفقاي سوي از. بود) له كومه(  ما رفقاي عهده بر شهر انتظامات عمال. باشد يافته
   رفقاي از تعدادي. دادند مثبت و فوري پاسخ فراخوان اين به كردستان روستاهاي و شهرها از زيادي تعداد و شد هدايت ها

 شهر وارد نتوانست تنها نه پادگان. شد شروع پادگان و ما بين جنگ شب  آن فرداي از. بودند مسلح علنا نيز خود له كومه
  .درآمد محاصره به عمال بلكه شود،
 و برگشت شهر به زاده مفتي. شكستند را صوتي ديوار بار چند رژيم فانتومهاي كرد، شروع را شهر شديد باران خمپاره پادگان
 اين او دسته دارو و زاده مفتي سعي تمام. بگيرد بدست بود، شده خارج بكلي آنها دست از كه را اوضاع كنترل كه ميكرد سعي
 نام اسم به ما ديگر رفقاي برخي و من از آنها. كند معرفي»  اغتشاش« اصلي عامل عنوان به را ما و كند تحريك را مردم كه بود

 نمانده باقي شهر در اثري هيچ صفدري دسته دارو از. بود ما كردن محكوم و رژيم و پادگان تبرئه  در شان سعي تمام و ميبردند
 ها هسته تشكيل با را محالت كنترل و بودند سازمانيافته محالت در مردم. بود مردم و ما دست در تماما قدرت شهر در و بود
 تحركات با همزمان كه شد موجب كردستان سراسر در من پيام وسيع پخش. بودند گرفته خود دست در خود هاي تشكل و

 شهر به مسلح و زياد خيلي مردم كردستان مناطق تمام از. شوند سالح خلع ژاندارمري هاي گروهان و پاسگاهها اكثر سنندج،
 كنترل ما را همه اما. بود غارت قصد با عمدتا كه بودند آمده» قلخاني» مسلح عشاير از اي عده حتي. شدند سرازير سنندج
  . گرفتيم را مسئوليتي بي و مرج و هرج هر جلو و كرديم



 با ، نژاد پاك شكراله و وزيري صادق صارم چون افرادي ،»دموكراتيك ملي جبهه«  و» مركز مقيم كردهاي« طرف از بعد روز 
 از سياسي سازمانهاي و آزاديخواه افراد ديگر از عظيمي انبوه. آمدند سنندج به  اسالمي، انقالب شوراي سفر زمزمه شنيدن
 ايران سراسر در شهري اولين سنندج شهر. شدند حاضر شهر در بود گرفته بخود ديگري قيام قيافه كه سنندج به  ايران سراسر

 سالح خلع اما شد، انجام انقالبي تحرك هيچ بدون مهاباد پادگان سالح خلع. بود داشته نگاه زنده را قيام حالت كه بود
 و ها روزنامه همه با مداوما هم من. بود شده تداعي قدرت» شدن بدست دست« با لشكر، سالح خلع براي تالش و ژاندارمري

 در مثال براي و ايران، سراسر در سنندج رويدادهاي و حوادث مجموع در ترتيب بدين و داشتم مصاحبه مورد اين در ها رسانه
. بكند دخالت ماجرا در مستقيما خود شد ناچار اسالمي جمهوري انقالب شوراي نتيجه در. يافت انعكاس» آيندگان« روزنامه
 ما و بود زياد انساني تلفات. نبودند مسلح وسيع بطور مردم هنوز اما بودند، سنگرها در مردم و ميكوبيد را شهر مرتب پادگان
 براي را خود و شد مي وارد پادگان به نيرو مداوما هليكوپتر با و ميكرد تر مستحكم را خود موقعيت پادگان. داشتيم نواقصي

 ادامه را مبارزه آخر تا بتوانند كه نبود طوري هم شهر در مقاومت نيروهاي وضعيت. كرد مي آماده شهر به بزرگ تعرض يك
 شكل مردم بين در تمايلي شديم متوجه. بود گرفته را مردم از بسياري جان بارانها خمپاره و ميشد زياد ها زخمي تعداد. بدهند
 به پيامي شد ناچار سنندج انقالب موقت شوراي روز، آن فرداي. شود برقرار بس آتش و صلح نحوي به كه است گرفته

 كه داديم توضيح. بكنيم سرنگون نميخواهيم را اسالمي جمهوري حكومت ما كه بگوييم شديم ناچار و بدهد اسالمي جمهوري
 لشكر پادگان سالح خلع قصد كه نبوديم ما اين. اند كرده دفاع خودشان از فقط مردم و است كرده حمله شهر مردم به پادگان

 تحريك با مساله كه گفتيم. كنيم دفاع خودمان از ناچارا كه ايم شده مجبور ما و است كرده حمله ما به پادگان بلكه داشتيم، را
  كه بود اين نشيني عقب اين پشت واقعيت. است شده ايجاد صفدري و زاده مفتي جريان بين ها درگيري و رقابتها از ناشي
 آن كردن ويران و شهر مردم شديد سركوب دستور» قرني« طرف از. نداشتيم را تقابل و مقاومت ادامه قدرت و توان كه واقعا
 و بوديم گرفته قرار ،»قرني« ارتش، كل فرماندهي و پادگان بين مكالمات جريان در رفقايي طريق از ما. بود شده صادر

 مسلحانه مقاومت يك توان مردم كه ميديديم ما اينكه باضافه فاكتور اين. بود شده داده شهر كردن ويران دستور كه ميدانستيم
 انقالب شوراي هيات ورود منتظر كه بود اين. بدهيم تن حكومت با سازش يك به كه كرد مجبور را ما نداشتند را قاطع

 شديم متوجه متاسفانه چون. بكنيم تثبيت بوديم، آورده بدست آنوقت تا كه را دستاوردهايي الاقل تا شديم اسالمي جمهوري
  . داد تن دوگانه حاكميت يك به ميتوان كه بوديم باور اين بر اما نيست، پذير امكان قدرت تمام گرفتن بدست كه

 شوراي دست در منحصرا ديگر اوضاع، كنترل و آمدند سنندج به كردستان مختلف شهرهاي از ديگري نيروهاي ديگر طرف از 
 آمده سنندج به همراهانشان و صدر بني رفسنجاني، بهشتي، طالقاني، هم، اسالمي انقالب شوراي طرف از. نماند انقالب موقت
 قصد. بشوند تهران از اعزامي اسالمي انقالب شوراي و ما ديدار مانع كه كردند را تالششان تمام زاده مفتي دسته دارو. بودند
 حذف جاري مسائل صحنه از و نابود بكلي را ما و بكنند تمام را» كمونيستها« كار اعزامي، هيات با هماهنگي با كه داشتند
 با ديدارهايي ما. كنيم حل مذاكره طريق از را مساله تا بگيريم تماس هيات آن با كرديم سعي ديگر طرف از هم ما اما،. بكنند
 ،»مركز مقيم كردهاي جمعيت« از وزيري، صادق صارم با جمله از نبودند، اسالمي جمهوري هيات جزو كه ديگري كسان

 ، زاده مفتي. بوديم داده قرار زاده مفتي باند هاي توطئه جريان در را آنها و داشتيم دموكراتيك ملي جبهه از نژاد، پاك شكراله«



 صديق كه بود گفته و بود داده نشان  بودند، رفته رازي دانشگاه به كه اعزامي هيات به را سنندج انقالب موقت شوراي اعالميه
 درمقابل ما. هستند آنها اتفاقات مسبب و اند كرده صادر آنرا سالح خلع قصد به پادگان به حمله فرمان او، نزديكان و كمانگر

 جنگ اين از مردم است، بوده صفدري و زاده مفتي جماعت بين درگيري و رقابت! نه ميگفتيم و ميكرديم رد را» اتهامات« آن
 پادگان طرف به دسته دارو دو اين مشكالت به خود اعتراض دادن نشان براي و شده خشمگين اسالمي جريانات بين قدرت
. بس و كرديم حمايت مردم از انقالب موقت شوراي عنوان به ما و است كرده تيراندازي مردم به مقابل در پادگان. اند رفته
 دفاع قيام آثار و قيام از داريم ما ايم، گرفته قرار يورش مورد االن باشيم، داشته دمكراسي و آزادي كه كرديم قيام كه گفتيم
  .ميكنيم
 من مثل ي» محركين« و مسببين كه بود شده پخته ذهنيت اين با زاده مفتي دسته دارو سعايت با اسالمي، انقالب شوراي هيات

 افتادم، راه رازي دانشگاه ساختمان به ورود قصد به من وقتي. يابد فيصله مساله تا بكنند اعدام و زندان و محاكمه و دستگير را
 از تعدادي مذاكرات، محل در. دادند مي شعار پادگان جنايات و كشتارها عليه كه شدم روبرو مسلح و بزرگ بسيار جمعيت با

 طوري بود پرخاشگر و عصباني و تند خيلي طالقاني. داشتند حضور اردالن يوسف و شيخ فاتح و فواد كاك جمله از ما، رفقاي
 حكومت از آخوندي طاغوتي حكومت كه بود گفته عزالدين شيخ چون پرداخت، لفظي مگوي بگو به عزالدين شيخ با كه

 جمهوري و آخوندها به چرا هستيد آخوند خودتان شما گفت عزالدين شيخ به طالقاني. است تر بد شاهنشاهي طاغوتي
 و دستگير را كمانگر، صديق است، داده را پادگان به حمله فرمان و تلويزيون رفته كه كسي آن بياييد ميكنيد؟ توهين اسالمي
 داد با را اين و بود ترسيده مردم پرشور موج و اوضاع با شدن روبرو با كامال كه بود معلوم. ميشود حل مساله تمام بكنيد، اعدام
 اعدامش قصد شما كه شخصي آن زدم فرياد بلند و تعرضي و تند لحني با و شدم بلند من. ميكرد پنهان كشيدن عربده و زدن
 راه سروصدا بهشتي سپس. ماند ساكت و نزد حرفي هيچ ديگر مذاكره جلسه پايان تا و پس آن از طالقاني. هستم من داريد، را

 را من محاكمه صالحيت شما گفتم او به محكم خيلي و رفتم جلو من. كرد تاكيد من محاكمه مساله بر بازهم و انداخت
 برابر در مردم از دفاع براي را خودمان داليل ايران مردم برابر در حاضرم و هستم پاسخگو ايران مردم به فقط من. نداريد
 و بياورد پايين را خود صداي بهشتي كه شد موجب من قاطعيت. بدهم ارائه است، شده مرتكب سنندج پادگان كه جناياتي
 كه گفتم من شد، آرام قدري فضا كه بعد. بكنيم حل را مساله» برادرانه« كه ايم آمده ما نيست، محاكمه مساله نه كه گفت

 قدمي بازهم آنها بدهم؟ پس بازجويي شما به من كه هستيد چكاره شما اصال كنم، شركت بازجويي در نيستم حاضر بهيچوجه
  .»كنيم حل را مساله برادرانه كه است اين قصد نيست، بازجويي مساله كه گفتند  و نشستند عقب ديگر

  )پايان( 
 


