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آری، درست به این دلیل است که سطور زیر را به یاد آن 
دو مبارز جشاع می نویسم:

رفعت افراز و حمبوبه افراز دو خواهر بودند با تفاوت سنی 
ده دوازده سال، از خانواده ای دوست و مهسایه ما در جهرم. کم 
درآمد و آبرومند. رفعت بالفاصله پس از حتصیل دبیرستان مثل 
بسیاری از جوانان زن یا مرد آن سال ها به عنوان آموزگار در 
آموزش و پرورش استخدام شده بود. اعتقادات و فرهنگ مذهبی 
آن ها بیشرت به درکی که جماهدین در آن سال ها یعنی در دهه 
و  اعتقادات خرافی  از  دوری گزیدن  بود:  نزدیک  ۱۳۴۰ داشتند 
با آرزوهای آزادی و عدالت  روی آوردن به تفسیری از دین که 
اجمتاعی نزدیک باشد. در نیمه دهه ۴۰ رفعت به هتران منتقل شد. 
پس از گشایش دبستان و دبیرستان رفاه، از آموزش و پرورش به 
این مؤسسه خصوصی انتقال یافت و مدیر دبستان رفاه شد که 

پوران بازرگان مدیریت دبیرستان اش را به عهده داشت.

ا��از ���و�  و  ر��ت  
خ�ق � ����ت�ی  و  ا��ر���و����م   � گام  ��ش ز�ن 

"آن عاشقان رشزه که با شب نزیستند
رفتند و هشر خفته ندانست کیستند"*

*  دمحمرضا شفیعی کدکنی: «از بودن و رسودن»، انتشارات توس، ۱۳۵۷، ص ۹
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و شاگرد ممتاز  بود  هوش  تیز  بسیار  دخرتی  حمبوبه 
که برای حتصیل پزشکی به هتران آمد و در کنکور رسارسی 
پزشکی جزء خنستین پذیرفته شدگان بود.(۱) حمبوبه و رفعت 
از  و پس  بیشرت آشنا شدند  با سازمان جماهدین  تدریج  به 
هشریور ۵۰ به عضویت سازمان درآمدند. هر دو، مه علنی 
یکی  می کرد،  را  خود  کار  کدام شان  هر  خمفی.  مه  بودند 
آمد  و  رفت  تیمی  خانه های  به  دانجشو.  دیگری  و  آموزگار 
داشتند و وظایف شان را اجنام می دادند و هیچ  ردی از خود 
به جا منی گذاشتند مبادا ساواک آن ها را شناسایی کند. یک 
بار در اکترب ۱۹۷۳ یعنی مهر ۱۳۵۲ رفعت به صورت قانونی 
از کشور خارج شد. او را در دمشق دیدم و از میزان اخت 
شدنش با اندیشه و معل سازمان نکات خوبی دستگیرم شد. 
او در این سفر به یاری حمسن جنات حسینی که عضوی فعال 
پایگاه های  از  یکی  در  توانست  بود  کشور  خارج  ارگان  از 
فلسطینی در دمشق یک دوره کوتاه نظامی نیز ببیند. رفعت که 
حامل پیام از سوی سازمان برای ما بود با آنچه ما در جواب 

داشتیم به ایران بازگشت. 
متام  را  پزشکی اش  ممتاز حتصیالت  منره  با  حمبوبه 
کرد و طی دوره حتصیل چنان لیاقتی از خود نشان داد که 
هیچ یک از کسانی که در کنکور پزشکی از او جلوتر بودند 
به آن حد برسند. حمبوبه در متام سال های  بودند  نتوانسته 
او  نامه دکرتای  پایان  عنوان  بود.  اول  دوره پزشکی شاگرد 
بیامرستان  در  مورد   ۱۰ بررسی  و  رمح  از  خارج  "حاملگی 
در ۷۶ صفحه بود که در سال ۱۳۵۳ از آن دفاع کرد.  زنان" 
محتل بار سنگین مبارزه خمفی و مشی مسلحانه دشوار بود. 
او با یکی از کادرهای سازمان به نام دمحم یزدانیان ازدواج 
کرده بود، چنانکه رفعت نیز با جماهد حسن ابراری مههشری 

۱- روزنامه اطالعات ۱۴ هشریور ۱۳۴۶.  مضیمه یک.
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زندگی  نوع  از  که  می کند  پیشهناد  حمبوبه  به  سازمان  ما. 
بگیرد  فاصله  سازمان  مسائل  با  مستقیم  درگیری  و  خمفی 
نیز جلو  تابلو  نوشنت  تا  کار  این  کند.  دایر  پزشکی  و مطب 
می رود و قرار می شود در جاده ساوه مطبی دایر کند. ولی 
آن روزها شور رمانتیسم انقالبی جوانان را منی شد به راحتی 
ارضا کرد و پاخس گفت. حمبوبه از آن کار رس باز زد، زیرا 
فکر می کرد پرداخنت به حرفه پزشکی (با اینکه با سازمان در 
انقالبی  لیاقت مبارزه  او  این است که  به معنی  بود)  ارتباط 
را ندارد. تهنا او نبود که چنین فکر می کرد. تضاد آشکاری 
بین شور انقالبی مبارزان از یک سو و حمدودیت های مشی 
وجود  دیگر  سوی  از  زمان  آن  تاریخی  رشایط  و  مسلحانه 
داشت که تهنا خبشی از ظرفیت انقالبی مبارزان می توانست 
بیهوده  یا خبش های دیگر  قرار گیرد و خبش  مورد استفاده 

تلف می شد.
اوایل سال ۵۴ سازمان هر دو نفر را به خارج کشور 
اعزام کرد تا در چارچوب مهکاری با جهبه خلق برای آزادی 
به  پرستار  و  پزشک  عنوان  به  و  بپیوندند  آن جهبه  به  معان 
مبارزان انقالبی معانی که در آن زمان به شدت زیر رضبات 
ارتش شاه قرار داشتند خدمت کنند.(۲) آن ها هر دو با پاسپورت 
خودشان و حمبوبه با در دست داشنت پذیرش حتصیل در اروپا 
به انگلستان می روند. رفیقی که در لندن بود از آن ها استقبال 
می کند و ترتیب سفرشان را به خاورمیانه می دهد. در فرودگاه 
دمشق از آن ها استقبال کردم. آن زمان بین جماهدین رمس 
نبود که زن و مرد دست بدهند ولی آشنایی من با رفعت آنقدر 
نزدیک بود که من با او دست دادم و حمبوبه وقتی این را دید 
با شادی دستامن را گرفت و با مهر بسیار با یکدیگر دست 
دادیم. پس از چند روز آشنایی با هشر و آماده شدن برای 
روابط  تاریخ  نامه  فصل  در  را  ارتش شاه  باره رضبات  در  کوتاهی  رشح   -۲
کنید.  و هبار ۱۳۸۰ مالحظه  و ۶، زمستان ۷۹  دوم، مشاره ۵  خارجی، سال 

مضیمه مشاره ۲
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باید سفر را  سفر به عدن (پایتخت یمن جنوبی در آن زمان) 
ادامه می دادند که این بار من مهراهشان بودم. در چند روز 
اقامت در دمشق که برای مهه مان به یادماندنی بود علی رضا 
سپاسی نیز که چند ماه پیش به خارج کشور آمده بود آن ها 

را دید. چه برداشت خوبی از این مالقات داشتند.
اقامت  دریا  کنار  متوسط  هتلی  در  رسیدیم.  عدن  به 
آزادی معان  برای  خلق  روابط معومی جهبه  کردیم. مسوئل 
به نام سعید مسعود اوضاع جهبه را برای ما رشح داد و از 
مهکاری سازمان ما با جهبه سپاسگزاری کرد. او خاطرنشان 
می کرد این اولین بار است که زنان ما در جهبه با پزشک زن 
رسوکار خواهند داشت و این برایشان بسیار ارزنده است. 
گوش  او  حرف های  به  دقتی  چه  با  رفعت  که  منی رود  یادم 
می داد و از من می خواست که ترمجه هیچ کمله ای را از قمل 
نیندازم. دیدن اوضاع اجمتاعی و امکانات بسیار حمدود و 
در عین حال شور و نشاط جوانان به پیرشفت در یمن جنوبی 
برایامن چمشگیر بود. "رستوران"  های شبانه در کنار دریا که 
چراغ آن فقط شعله های آتش بود و روی آن ماهی تازه صید 
شده را به شیوه ابتدائی رسخ می کردند از مهه دیدنی تر بود. 
هر چه از این منطقه بلد بودم طبعا به آن ها منتقل می کردم. 
موسیقی را دوست داشتیم. رفعت ضبط صوتی مهراه داشت 
و آهنگ فیمل زوربای یونانی اثر توئدوراکیس را گوش می کرد 
قدم می زدیم  اقیانوس هند)  (ادامه  دریا  کنار  وقتی  با مه  و 
و  امپریالیسم  با  مبارزه  برای  ما  انقالبی  شور  می شنیدیم. 
از  و  می داشت  مشغول  خود  به  را  ما  ذهنیت  متام  ارجتاع 
اینکه در حمیطی قرار داشتیم که فعالیت در این راه را برای 
از  ما میرس می کرد شاد بودیم. باری، یک روز مه که یکی 
بردم. دکرت  او را پیش دندانپزشک  دندان هایش درد می کرد 
گفت باید آن را کشید. این کار را کرد ولی بسیار متعجب بود 
که چطور این خامن درد را محتل کرد. وقتی به رفعت گفمت که 
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برابر فشار  تعجب می کنند که چه محتلی داشته ای گفت در 
شکنجه که ما خود را آماده آن کرده ایم این چیزی نیست.

آن ها باید از عدن با هواپیام به غیظه و از آجنا با کامیون 
به منطقه مرزی حوف می رفتند. رشح مشاهدات و برخوردهای 
یادداشت های حمبوبه  در  را  گرانقدر  رفیق  دو  این  مصیامنه 
که در این کتاب آمده خواهید دید. من یک بار دیگر منی دامن 
پس از چند ماه، پیش آن ها رفمت. روحیه شان شاهکار بود. در 
از رفقای جهبه ملی خاورمیانه  و  از رفقای فدایی  آن زمان 
مه کسانی در آجنا بودند. رفقا فرهاد سپهری و دمحم علی 
خرسوی اردبیلی و محاد شیبانی. من در آجنا با دبیرکل جهبه 

معان رفیق عبدالعزیز القاضی نیز دیدار کردم.(۳)
که بیش از  در فصل پاییز، رفعت (نام مستعار صدیقه) 
چهل سال از معرش منی گذشت در نتیجه ابتال به یک بیامری 
بومی از نوع ماالریا درگذشت. این خرب را حمبوبه به رمز در 
تلگرافی به من که در دمشق بودم اطالع داد که مثل  پتک به 
کله ام کوبید. رفقای معانی با مرامس نظامی پیکرش را تشییع 
کردند و مهان جا به خاک سپردند. حمبوبه مهچنان در آجنا به 
خدمت ادامه داد و در دسامرب ۵۴ وقتی معال جنگ با رسکوب 
انقالب معان به پایان رسید به عدن برگشت. ما در عدن یک 
دفرت منایندگی سازمان و ده دقیقه برنامه رادیویی مهه روزه 
داشتیم به زبان فارسی که تا چند هفته پس از انقالب ۵۷ نیز 
ادامه داشت. حمبوبه مدتی نویسنده و گوینده گفتارهای این 
رادیو بود و از آجنا که حال جمسی و روحی اش بیشرت از این 
اجازه اقامت در یمن را منی داد و شوهرش مه به خارج آمده 
بود به فرانسه رفت. در فرانسه آموزش زبان فرانسه را نیز 
آغاز کرد. قبال انگلیسی و بعد عربی و حاال فرانسه. اجنام 

۳- یادداشتی که رفعت به دنبال رسزدن من به آجنا نوشته و در پیکار ش۱۹ چاپ 
مالحظه می کنید.  شده در "مضیمه ۳" 

http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-019.pdf
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وظایف سازمانی اگر آن ها را کوچک و جزئی تلقی می کرد 
برایش رضایت خبش نبود. کژی و امهال در کارها را رصیح 
بیشرتی  دلیل  حرفش  برای  اینکه  از  بار  یک  می کرد.  انتقاد 
و  می کنی  برخورد  (جتربه گرا)  آمپریک  چرا  گفت  خواسمت 
زمانی دیگر وقتی دید صبح خیلی زود از خواب برخناسته ام 
تا با اتوبوس به فرودگاه بروم و چه بسا ناگزیر بامش تاکسی 
بگیرم انتقاد کرد که چرا در خرج کردن پول سازمان رعایت 
الزم را نکرده ام. خودش چه در عدن چه در فرانسه در این 

موارد نیز به خود خستگیر بود.
بگویم  هبرت  یا  نداشت،  درست  سازگاری  شوهرش  با 
که  بودم  بار شاهد  چند  سازگاری منی کرد.  او  با  شوهرش 
برای جلب توجه شوهرش هتدید می کرد که خودکشی خواهد 
کرد. یک بار که در تلفن معومی چنین کرد شوهرش به او گفت 
گوشی را به فالنی بده، من که گوشی را گرفمت با ناراحتی 
در  او  دنبال  به  زودتر  چه  هر  که  خواست  مرصانه  من  از 
مرتو بدوم و نگذارم خود را روی ریل بیندازد. با وجود این، 
تالش های شوهرش و سازمان برای آرام کردن او ادامه یافت 
از  که  او،  به  را  وظایفی  بود. چطور می شد  کار مشکل  اما 
در  بار  بود، حمول کرد. چند  نظر روحی و جمسی شکننده 
خیابان حالش به مه خورده بیهوش افتاده بود و امکان نداشت 
مدارکی که نباید دست کسی بیفتد با او مهراه باشد. وظایف 
کوچک و رسگرم کننده مه او را ارضا منی کرد. تقریبا مهان 
مشکلی که در ایران داشت. برای آنکه تغییری در آب و هوا 
از دوستان  نزد یکی  به سوئد  ایجاد شود چند هفته  برایش 
فرستاده شد چنانکه مدتی مه پیش من به لیبی آمد. بعد که به 
فرانسه بازگشت تا حدی هبرت به مباحثی که در آن زمان در 
سازمان مطرح بود مشغول شد. در اواخر سال ۵۶ و اوایل 
۵۷ نقد معل کرد سازمان از ۵۲ به بعد در دستور کار مهگان 
قرار داشت. حبثی سیاسی زیر عنوان "جهبه واحد توده ای" 
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در مقدمه کتاب بیانیه اعالم مواضع سازمان در جلسه ای با 
رشکت چند تن از رفقا با مسؤولیت تقی هشرام مطرح شد و 

حمبوبه نیز به نوبه خود نقد جالبی نسبت به آن پیش کشید.(۴)
وقتی من توان این رفیق جوان و مصیمی را حاال مرور 
می کمن به ذهمن می زند که رشایط آن زمانه دشوار و شاید 
نه  بداند  را  خود  قدر  او  نه  که  بود  شده  باعث  دیگر  عوامل 
پاریس  به  کاری  اجنام  برای  که  بار  هر  را.  قدرش  سازمان 
بروم.  پیش حمبوبه  من خواست  از  بالفاصله  رفمت شوهرش 
افرسدگی او را به شدت آزار می داد. ما که فقط می توانستیم 
به او توصیه کنیم پیش دکرت برود چندان کارا نبود. خودش کم 
و کیف کار بیامری و نظرات پزشک را می دانست. یک بار که 
گفت باردار است و می خواهد کورتاژ کند چقدر ارصار کردم 
با این داروها که  که دست از این فکر بردارد ولی می گفت 
می خورم بچه سامل در منی آید و رساجنام در بیامرستانی در 
پاریس به گاممن وابسته به بیامرستان کوشن واقع در جنوب 
هنوز  که  تلخی  چه خاطرات  کرد.  کورتاژ  لوکزامبورگ  پارک 
افرسدگی  می کند.  روان  را  اشکم  سال   ۳۵ نزدیک  از  پس 
حضور  با  شب  یک  که  می تراشید  و  می خورد  را  او  چنان 
بود هتدید  انداخته  گریه  به  مرا مه  که  کنان،  گریه  شوهرش 
کرد که خود را از روی شیروانی کنار پنجره به پایین پرتاب 
کشیدم اش  و  گرفمت اش  شیروانی.  روی  رفت  و  کرد  خواهد 
باال. آن شب ظاهرا آرام گرفت. شوهرش مهراه با حوادثی 
که قبل از انقالب در جریان بود به ایران رفت. از آجنا برایش 
نامه می نوشت. آخرین بار که او را دیدم افرسدگی قبلی را 
یمن  از هالل امحر  که  و روی رسنخسه های رمسی  نداشت 
مهراه داشت نخسه ای نوشت و از من خواست از داروخانه 
بگیرم. این کار را کردم. فردا عرص که از او خربی نداشتیم 

۴- نک به مضیمه ۴، و صدای حمبوبه افراز در:
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/mp3/Mah-
bobeh-Afraz.mp3
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یکی از رفقا که او را از قدیم می شناخت و کلید خانه اش را 
اتاقش رفت. دمغ و افرسده  به  او  به جستجوی حال  داشت 
پیش من که در یک قهوه  خانه منتظرش بودم برگشت و گفت 
بود.  نباید می کرد کرده. عزیز من خودکشی کرده  کاری که 
روی کاغذ نوشته بود که به خاطر بیامری دست به این کار 
فرانسه  فرانک  مقداری  و  آملانی  مارک   ۲۵۰ حدود  می زند. 
نفر  ما چند  مال سازمان است.  این ها  که  بود  کنار گذاشته 
درستی  و  قانونی  پاسپورت  هیچکدام  بودیم،  پاریس  در  که 
به  ناگزیر  بدهیم.  پلیس  به  را  خرب  و منی توانستیم  نداشتیم 
طور غیر مستقیم به صاحبخانه اش زنگ زدیم تا او خرب را به 
پلیس بدهد. در آن زمان مخینی هنوز در پاریس بود و ایران 
بسیار شلوغ. باید به شوهرش زنگ می زدم، خرب می دادم تا 
او به نوبه خود به خانواده حمبوبه خرب دهد. کسی که "مرد 
حمبوبه و از خویشان نزدیکش حمسوب می شد علی  خانواده" 
اکرب سلیمی جهرمی بود. یکی از دوستان نزدیک خودم در 
تا جنازه او را  به پاریس آمده بوده  دوره نوجوانی. سلیمی 
با خود به ایران بربد. با کسانی که در آن زمان آشنا بوده 
متاس می گیرد. اطرافیان مخینی به او می گویند که حمبوبه را 
کشته اند. حاال من دوست خانواده باید چنین هتمت زشتی را 
از سازمان و از خودم دور می کردم. اکرب سلیمی با پزشکی 
قانونی فرانسه متاس می گیرد و آن ها رمسا تایید می کنند که 
درگذشت او به خاطر مرصف بیش از حد دارو صورت گرفته 
است. این را خود سلیمی زمانی که در ایران او را دیدم گفت.
او را در هبشت زهرا دفن کردند. بعدها که رژیم جدید 
بر رس کار آمد نابکاران دروغزنی مانند دمحم غرضی و علی 
دمحم بشارتی یکی از خویشان حمبوبه را قانع کرده بودند 
که علیه پیکار و من و تقی هشرام شکایت کند. در متاس با 
او گفمت که حقیقت قضیه با مدارکی که به خط خود او موجود 
است چیز دیگری ست. گفت نامه های او را از انگلستان داشته 
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که در آجنا درس می خوانده است. به او گفمت مشا منی دانید 
چندگاه  هر  بعدا  که  نوشت  نامه  ده  عدن  در  روز  یک  در  که 
سادگی  به  که  را  مبارزین  ردپای  شود.  پست  برایتان  یکی 
را  او  مه  بار  یک  بگذاریم!  منی توانستیم  مهگان  اختیار  در 
پرونده  به  دست  که  دادم  هشدار  جهرمی  سلیمی  طریق  از 
سازی نیاالید... و او دست برداشت. در بیدادگاه هشرام مه 
چنین حرفی مطرح نشد. مهین جا بد نیست از سلیمی بگویم 
معملین  اعتصابات  در  بود.  مصیمی  و  زمحتکش  مردی  که 
در  و  داشت  فراوان  فعالیت  دهه ۴۰  اویل  و  در سال ۱۳۳۹ 
روی  هنگام  او  تومه  که  متاسفم  تبعید شد.  دزفول  به  نتیجه 
کارآمدن رژیم جدید گل کرد و به رمغ اختالفی که با رجایی 
و هبزاد نبوی داشت زیر خرقه آن ها رفت. رئیس آموزش و 
پرورش هتران و سپس رئیس سازمان استخدامی کشور شد 
و در هفت تیر ۱۳۶۰ در انفجار دفرت حزب مجهوری اسالمی 
کشته شد. نکته دیگری مه بد نیست بگویم وقتی آب ها رسباال 
می رفت و فقط ستاره دروغین آقا می درخشید و بسیار کسان 
را به انواع اهتامات می آلودند، مهان خویشاوند حمبوبه فریب 
آن ها را خورد. مه او که خون حمبوبه را از ما مطالبه می کرد 
یک سال قبل در تلفن در پاخس به حمبوبه که گفته بود تغییر 
عقیده داده جواب داده بود اگر به هشرنو می رفتی هبرت بود. 
یادم هست که وقتی حمبوبه این را برایم نقل کرد اشک از 
امثال  عدالت  و  آزادی  شیفته  جان های  می ریخت.  چمش اش 
رفعت و حمبوبه نه در ایران کم بودند و نه کم اند. سال ها قبل 
از ما در هشر کوچک جهرم، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، 
شاعر آزاده ای به نام رباب متدن در دادگاه نظامی حماکمه 
شده بود. چنین مبارزانی در مهه جای دنیا یافت می شوند و 
در مسیر مبارزه طبقاتی هر چه استوارتر و روشن تر با آن ها 

می توان مهگام شد.
* * *
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اکنون که این چند سطر آشفته را با تاسف بسیار به 
پایان می برم بد نیست این نکته را مه اضافه کمن که در سال 
۱۳۵۶ و ۵۷، باال گرفنت انتقادهای درونی سازمان جماهدین 
(م.ل یا خبش منشعب) به معل کرد رهربی، باعث رسخوردگی 
و  مبارزه  در  که  منی کردند  گامن  زیرا  شد،  متعددی  افراد 
سازمانی که آن ها هنایت اعمتاد را به آن داشته اند چنین نقاط 
این  به احمتال زیاد  ضعف و اشکاالتی وجود داشته باشد. 
نکته  باشد.  حال حمبوبه شدت خبشیده  وخامت  به  نیز  نکته 
دیگری که در باره یادداشت های ظفار نباید فراموش کنیم این 
است که نگاه حمبوبه تا حدود زیادی انعکاس نگاه سازمان 
به انقالب، به تشکیالت، به جنبش های انقالبی دیگر مهراه با 
نوعی غرور و در نتیجه درس دادن به دیگران است. قاعدتا 
این گونه موارد معدود را باید در ویرایش تصحیح می کردیم 
اما برای آنکه اصالت نوشته دست خنورده مباند از آن رصف 
نظر شد. به هر حال این نوشته مه مانند مهه کارهای دیگر، 
نوشته حمبوبه  در رسارس  آنچه  دارد.  را  خود  زمانه  تاریخ 
آشکار است شکیبایی و متانت و صداقت انقالبی او و رفعت 
است. بین خود و مردم معان فاصله ای منی بینند، دلسوزی و 
مهر و وفایشان از آن ها مبارزانی انرتناسیونالیست و شایسته 

افتخار ساخته است. 

(برگرفته از خاطرات تراب حق شناس با کمی تغییر)
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در فروردین ۱۳۴۹ / آوریل ۱۹۷۰ من جزو یک هیئت سه 
نفره مهراه با فتح اهللا ارژنگ خامنه ای و لوسر مشکین فام از 
طرف سازمان جماهدین (که هنوز امس نداشت) برای متاس با 
مبارزان فلسطینی در منطقه خلیج و ایجاد ارتباط با سازمان 
الفتح، از ایران بطور قاچاقی خارج شدیم و با لنچ خود را به 
دبی رساندیم. در آن زمان، این منطقه هنوز مستعمره انگلیس 
به اصطالح مستقل  بود. در منطقه خلیج تهنا کویت (۱۹۶۱) 
و دولت امارات متحده  بود. و آنچه بعدها دولت قطر (۱۹۷۱) 
نامیده شدند هنوز حتت اداره انگلیس بودند.  عربی (۱۹۷۱) 

پس از حوادثی که در یمن در آغاز سال های ۶۰ میالدی 
رخ داده بود و کودتایی با محایت عبدالنارص رژیم "امامت" را 
در یمن برانداخته و باعث ارسال نیروهای مرصی به این کشور 
شده بود تا از حکومت مجهوری (۱۹۶۳) دفاع کنند، کمشکش 
مهمی در درون منطقه بین رژیم های ارجتاعی از نوع سعودی 
و رژیم های ناسیونالیست عرب از نوع رژیم مرص به رهربی 
عربستان  حکومت  زیرا  بود،  آمده  بوجود  عبدالنارص  مجال 
سعودی از امام یمن دفاع می کرد. گفتنی ست که شاه نیز 
در مبارزه با نفوذ مرص در منطقه با سعودی متحد بود و از 

ما  کاری  �م و  آ�نا�ی   ���� �باره  ����ری    
کار)  �� و  ل.  م.  �جا�د�ن  (�جا�د�ن، 

۱۳۵۰ د�ه   � (�فار)   �مان  ا�قال�ی  ���ش  با    
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ایران سالح و ذخایر تسلیحاتی به یمن ارسال می شد. رئیس 
مجهور یمن که مورد محایت عبدالنارص بود ژنرال سالل نام 
داشت. مهزمان با این حوادث در خبش جنوبی یمن، جنبش 
استقالل طلبانه ای شکل گرفت که رساجنام در ۱۹۶۷ جهبه 
به رهربی سامل ُربیع علی پیروز شد و استقالل  قومی (ملی) 
خود را از انگلیس گرفت. نیروهای انگلیسی رساجنام در سال 
۱۹۷۱ کل منطقه را ختلیه کردند و ایران جزایر تنب بزرگ و 
کوچک و ابوموسی را به دلیل مهین کوچ نیروهای انگلیسی از 

منطقه، اشغال کرد. 
روشنفکران  از  میالدی مجعی   ۶۰ سال های  در مهین 
و نیروهای مرتقی عربی اهل منطقه خلیج یعنی از سعودی، 
معان، کویت، حبرین و برخی مناطق دیگر سازمانی درست 
نامیدند.  کردند که آن را "جهبه خلق برای آزادی خلیج عربی" 
پس از مدتی کسانی که جای پای حمکم تری داشتند یعنی در 
حبرین و کویت، از این جهبه جدا شدند و راه مستقل خودشان 
را در چارچوب مبارزه پارملانی دنبال کردند. اما خبش معان 
به کار خود ادامه داد و خود را "جهبه خلق برای آزادی معان" 
نامید. معده کادرهای این نیروهای سیاسی ریشه در فعالیت 
"جنبش ناسیونالیست های عرب" داشتند که از مشال آفریقا تا 
خاور میانه و منطقه خلیج فارس را در بر می گرفت. در اینجا 
"حرکة  کتاب  به  (رک:  نیست.  جنبش  این  به  پرداخنت  جمال 

نوشته دکرت باسل الُکبیسی به عربی). القومیین العرب" 
عرصه معلیاتی این جهبه در خبش کوهستانی ظفار بود 
که مه مرز یمن جنوبی است (استان غیظه). منطقه کوهستانی 
باران های  است.  عربی  جزیره  شبه  در  ویژه  منطقه ای  ظفار 

مومسی، استوایی و... دارد. 
وضعیت سکنه اندک این منطقه بسیار ابتدایی و تکامل 
نیافته بود (و احمتاال هنوز هست). امرار معاش از طریق صید 
ماهی ست در ابتدایی ترین صورتش و دامداری باز در ابتدایی ترین 
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صورتش. در این باره بعدا توضیح بیشرتی خواهیم داد. 
فعالیت جهبه خلق برای آزادی معان که در ابتدا صدها 
نفر مسلح داشتند این بود که به افشاگری و بسیج سیاسی 
محایت  با  نظامی  نظر  از  و  می پرداختند  معان  دولت  علیه 
یمن جنوبی مراکز متعلق به دولت معان را مورد محله قرار 
معرفی  مارکسیست  را  خود  که  جهبه  فعالیت های  می دادند. 
می کرد باعث شد که دولت انگلیس که مهچنان حاکمیت دیرین 
خود را بر معان حفظ کرده بود، سلطان سعید بن تیمور را 
که منونه غریبی از عقب ماندگی و ارجتاع بود از کار برکنار 
کرد و پرسش قابوس را که آن زمان در یکی از دانشگاه های 
جانشین  عنوان  به  می خواند  درس  لندن  در  انگلیس  افرسی 
پدر و پادشاه معان به منطقه بازگرداند. این شاید مهم ترین 
را  حاکم  نواستعامری  قدرت  که  بود  جهبه  فعالیت  دستاورد 
جمبور کرد چهره عوض کند و سیامی به اصطالح مدرنی را 
عرضه کند و دست به یک سلسله رفرم بزند (ناخن گرفنت در 
روزهای غیر مجعه آزاد شد، مدرسه باز شد و تلویزیون آمد!).
به   ۱۹۷۰ سال های  ابتدای  از  معان  آزادیبخش  جهبه 
مجهوری  محایت  از  پرداخت.  خود  فعالیت های  گسرتش 
دمکراتیک یمن جنوبی و برخی از رژیم های عربی مانند عراق 
و سوریه برخوردار بود. در عرصه بین املللی با احتاد شوروی 
و بلوک رشق رابطه داشت و کمک هایی هر چند جزیی از آن ها 
دریافت می کرد، از اسلحه گرفته تا برخی مواد غذایی و دوره 
دیدن جوانان مبارز معانی  که جهبه معرفی می کرد تا  دریافت 

بورس حتصیلی در دانشگاه های شوروی (فنی ـ سیاسی).
بیروت  و  بغداد  در  جهبه  فعالیت های  با  ما  آشنایی 
می کردیم  محایت  آن ها  مبارزات  از  طبعا  ما  شد.  رشوع 
طور  مهین  و  جماهدین  طرف  از  متعددی  اعالمیه های  و 
چریک های فدایی و کسانی که حتت عنوان جهبه ملی خاور 
از  می شد. محایت جماهدین  منترش  می کردند  فعالیت  میانه 
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معانی ها زمانی که قابوس به دعوت شاه به ایران رفت حتی 
با انفجار مبب در جلوی سفارت معان خود را نشان داد.(۵) 

از نیمه دوم سال ۱۳۴۹ با خواندن جمله احلریه (که 
آن را جهبه دمکراتیک خلق برای آزادی فلسطین و حزب کار 
کمونیستی در لبنان مشرتکا انتشار می دادند) ما با فعالیت ها 
و درگیری های جهبه معان آشنا شدیم و گزارش های مفصلی 
که گاه به طور مبالغه آمیز منترش می شد می خواندیم. تامل 
خنستین  از  یکی  جماهدین  ما  برای  گزارش ها  این  نقد  و 
را  بود. نقش جماهد محمود شاخمی  آموزش های سیاسی 

در این باره مهواره به یاد دارم.
پس  ابتدا یکی از رفقای ما (با نام مستعار مصطفی) 
آزادی معان،  برای  فعالیت جهبه خلق  با  آشنایی  مدتی  از 
شد  جنوبی  یمن  راهی  بیروت  از  خودش  ابتکار  به  بیشرت 
گذراند.  ظفار  کوه های  در  جهبه  مبارزین  کنار  در  مدتی  و 
اطالعاتی که او از نقاط قوت و ضعف جهبه داشت مهراه با 
متاس هایی که خود ما در زمینه سیاسی و مهکاری هایی که با 
جهبه داشتیم ما را هر چه بیشرت در کنار یکدیگر قرار داد و 
به مهکاری های بیشرت کشاند. او گویا تا اواسط سال ۱۳۵۳ 
در یمن باقی ماند. اما طی این مدت ما توانسته بودیم در 
متاس های رمسی که با دولت یمن جنوبی و جهبه آزادیبخش 
معان داشتیم، گام های بیشرتی در جهت مهکاری برداریم. 
عنوان  به  (امساعیل)  خاموشی  مرتضی  رفقا،  از  نفر  یک 
مناینده جماهدین ابتدا در عدن نزد رفقای معانی مستقر شد 

۵- منابع برای اعالمیه ها و این نوع معلیات در باخرت امروز 
http://www.peykarandeesh.org/free/729-bachtareemrooz.html

و اسناد دیگری از سازمان جماهدین قبل از انقالب ۵۷
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Nashrie-
Khabari-1354.pdf
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/Mojahed-5.pdf

 و نیز از پیکار ۳، ۴، ۶، ۷، ۵۸، ۱۰۹
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(۱۳۵۳). پس از سفری که من به عنوان مناینده سازمان به 
عدن و متاسی که با مسوئلین یمن جنوبی از مجله معاون 
رئیس مجهور و نیز رفقای معانی داشمت موافقت شد که یک 
گفتار رادیویی از برنامه رادیویی هر روزه جهبه معان که از 
عدن پخش می شد ۱۰ دقیقه به زبان فارسی به ما اختصاص 
یابد. گفتار فارسی خطاب به رسبازان و ارتشیان ایرانی بود 
که از سوی شاه برای رسکوب جنبش معان به این منطقه 
گسیل شده بودند. ناگفته نگذاریم که در آغاز سال های ۷۰ 
میالدی طبق سیاستی که آمریکا داشت به شاه ماموریت داده 
بود که به عنوان ژاندارم خلیج اجنام وظیفه کند و در مهین 
راستا شاه برای رسکوب جنبش مسلحانه معان (ظفار) نیرو 
و  هواپیام  با  ایرانی  نیروهای  بود.  داشته  اعزام  منطقه  به 
مخپاره پایگاه های جهبه معان را مورد محله قرار می دادند 
که پشت  و حتی کار به مبباران استان غیظه (یمن جنوبی) 
جهبه معانی ها بود کشید. در درگیری ها، طرفین موفقیت ها 
و شکست هایی داشتند. جهبه آزادی خبش معان چندین بار 
منایشگاهی از سالح هایی که در جریان جنگ از نیروهای 

ایرانی و معانی مصادره کرده بود ترتیب داد.
در ادامه مهکاری ما با ظفاری ها غیر از اداره رادیو به 
فارسی که معدتا مسایل افشاگرانه راجع به ایران و خطاب 
ضد  هدف های  به  آن ها  کردن  آگاه  و  ایرانی  رسبازان  به 
انقالبی رژیم و تاکید بر رسنوشت مشرتک خلق های ایران و 
عرب بود،(۶) سازمان ما یک پزشک و یک پرستار زن به منطقه 
افراز.  رفعت  خواهرش  و  افراز  حمبوبه  دکرت  کرد،  اعزام 
حضور  کوبایی  پزشکان  جهبه  پشت  و  درگیری  منطقه  در 
زن  پزشک  معانی  زنان  که  بود  بار  خنستین  این  داشتند. 
می دیدند و برای شان خیلی رضایت خبش بود. آن دو چندین 

6- http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Gof-
tare-Rdio-Enghelabe-Oman-1357.pdf
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ماه زیر مبباران و در رشایط خست حمیط، فعالیت مبارزاتی 
مهبستگی  و  آن ها  انقالبی  جسارت  از  منونه ای  که  داشتند 

انرتناسیونالیستی ما با خلق معان بود.  
سفر آن ها به معان هبار سال ۱۳۵۴ بود. متاسفانه رفعت 
و سابقا  از معرش منی گذشت  از چهل سال  بیش  که  افراز 
آموزگار و مدیر دبستان رفاه بود و مهکار پوران بازرگان که 
ریاست دبیرستان رفاه را به عهده داشت، در منطقه به علت 
درگذشت. رفقای معانی  ابتال به یک بیامری بومی (ماالریا) 
در قدردانی از خدمات او رژه نظامی ترتیب دادند و او را به 
خاک سپردند. حمبوبه افراز پس از چند ماه ادامه خدمت در 
آجنا و کار گویندگی در برنامه فارسی رادیو جهبه به پاریس 

منتقل شد.(۷) 
موافقت دولت یمن با حضور ما و داشنت یک صندوق 
پستی در عدن و حساب بانکی، برای سازمان ما امکانی بود 
جهت متاس کسانی که می خواستند در آن دوره با ما ارتباط 
بگیرند. موارد متعددی داشتیم که دانجشویان ایرانی از هند 
و پاکستان که صدای رادیو را می شنیدند برخی از گفتارهای 
رادیویی را ضبط کرده و خود تکثیر می کردند. این منونه ای 
از جماهدین  برخی  حتی  بود،  ارتباطی  وسیله  این  تاثیر  از 
زندانی در مهشد با دستکاری در رادیو ترانزیستوری کوچکی 
با جنبش  رابطه  در  که  را می شنیدند. کسی  آن  داشتند  که 
خاموشی  مرتضی  رفیق  داشت  فعالیت  مهه  از  بیش  معان 
بود که در زمستان ۱۳۵۵ برای بار دوم، این بار  (امساعیل) 
به  بازرگان خمفیانه  (حوری)  با یک رفیق دیگر هایده  مهراه 
هتران  به  سامل  خود  مهراه  سالح های  با  و  بازگشت  ایران 

۷- رشح حال هر دو نفر در نرشیات سازمانی از مجله پیکار ۱۹
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-019.pdf

و خرب هشادت رفعت در نرشیه باخرت امروز مشاره ۶۹ آمده است. 
http://peykarandeesh.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/
bakhtare-emrooz-69.pdf
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رسیدند اما نتوانستند رس قرارهای خود حارض شوند. چندین 
ماه بعد معلوم شد که رفقا جهت رهایی از دام پلیس، جمددا 
قصد خروج از کشور را داشته اند ولی در نزدیکی های مرز 
بازرگان در مواجهه با تعقیب پلیس، قرص های سیانور خود 
روابط سیاسی  رسیده اند. امساعیل  به هشادت  و  را جویده 
برد.  به رس  عدن  در  داشت. چند سال  با معانی ها  نزدیکی 
مسوئل دفرت سازمان در آجنا بود. بارها به منطقه جنگی سفر 
کرد و زمانی که یک خلبان ایرانی پس از سقوط هواپیامیش به 
اسارت معانی ها افتاد و جهبه یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب 
آجنا  در  داشت.  آن حضور  در  نیز  لوموند  خربنگار  که  داد 
خاموشی نقش مرتمج را بر عهده داشت. جهبه خلبان مزبور 

را پس از انقالب به ایران حتویل داد.(۸) 
معان  انقالبی  جنبش  با  رابطه  در  که  دیگری  رفقای 
(حوری)  جمتبی طالقانی، هایده  از:  فعالیت داشتند عبارتند 
بازرگان، حمبوبه افراز، رفعت افراز، وحیدی (مستعار)، ژاله 

(مستعار)، نارص و پروین (مستعار) و پوران بازرگان. 
روابط سازمان با جهبه معان در سطح رمسی نیز ادامه 
بود  من  با  مسوئلیت اش  که  اولیه  مالقات های  از  غیر  یافت. 
مالقات های دیگری با حضور منایندگان سازمان صورت گرفت. 
در سال ۱۳۵۵ سفری به عدن داشتیم که مسوئلیت هیئت ما با 
رفیق علیرضا سپاسی (با عضویت مرتضی خاموشی مسوئل 
بود. ما مهراه با هیئت منایندگی  دفرت سازمان در عدن و من) 
سازمان چریک های فدایی خلق با مسوئلیت رفیق دمحم حرمتی 
جنوبی  یمن  دولت  دعوت  به  ماسالی)  (و عضویت حسن  پور 
برخورد  رفتیم.  به عدن  باره اوضاع منطقه  در  جهت مذاکره 

۸- رک به پیکار ۴۴ و ۹۷
http:/ /peykar. info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/
Peykar-044.pdf
http: / /peykar. info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/
Peykar-097.pdf
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برادرانه مسوئلین یمن جنوبی در یک گفتگوی ۶ ساعته بین دو 
هئیت ایرانی و رئیس مجهور یمن، سامل ُربیع علی آشکار بود. 

ما مهزمان با رفقای معانی نیز مالقات رمسی داشتیم.
با رهربی جهبه  پاییز سال ۱۳۵۶ مالقاتی رمسی  در 
آزادی معان در استان غیظه صورت گرفت. مسوئل هیئت ما 
دمحم یزدانیان بود با رشکت جمتبی طالقانی و من. مسوئل 

هیئت معانی مه دبیر کل جهبه عبدالعزیز القاضی بود. 
از دیگر فعالیت های ما کار تبلیغی سیاسی، بیان مواضع 
سازمان در قبال رژیم ایران و رژیم های منطقه، مهکاری با 
نیروهای مبارز عرب بویژه فلسطینی ها و مبارزین رشق آفریقا 
از مجله اتیوپی و اریرته، هتیه حتلیل مسایل روز از دید این 

نیروها برای نرشیات سازمان چه بیرونی و چه داخلی بود. 
جباست گفته شود که رفقای سازمان چریک های فدایی 
خلق از طریق رفقای جهبه ملی ایران در خاور میانه (وحدت 
که در آن زمان منایندگی چریک های فدایی  کمونیستی بعدی) 
خلق را دارا بودند، با دولت یمن و جهبه معان متاس و مهکاری 
داشتند. دو رفیق فدایی یکی سپهری و دیگری اردبیلی در ظفار 
هشید شدند. سپهری در منطقه جنگی کشته شد و خرسوی 
اردبیلی در منطقه پشت جهبه تا جایی که از رفقای معانی 
شنیدیم خودکشی کرد. از رفقای فدایی محاد شیبانی ویک 

حضور داشتند. رفیق دخرت در غیظه و حوف (منطقه مرزی) 
نیز کسانی چه در منطقه پشت  از رفقای جهبه ملی   
جهبه و چه در عدن حضور داشتند و مهکاری سیاسی آن ها 
با جهبه چندین سال ادامه داشت که غالبا در نرشیه باخرت 

امروز منعکس شده است.(۹)
   

مواضع جهبه آزادیبخش معان
این جهبه اساسا در مبارزه علیه ارجتاع حاکم بر معان و 
منطقه خلیج شکل گرفت. از آجنا که برخی از بنیانگذاران جهبه 
9- http://peykarandeesh.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz.html
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مانند دمحم امحد سابقه فعالیت در جهبه ناسیونالیست  های 
عرب داشتند طبیعی است که خصلت رهایی خبش ملی نقش 
مهمی در مواضع جهبه داشت. گرایش آن ها به چپ مهانند 
موضعی که در آن دوره از جنگ رسد بسیاری از جنبش های 
در  بود.  سوسیالیسم  برقراری  به  ممتایل  داشتند  مشابه 
مفهومی که شاید بتوان آن را سنزتی کمرنگ از شوروی و 
چین هر دو نامید. در جامعه ای که بورژوازی در آن پا نگرفته 
بود و خسن از طبقه کارگر گفنت سوررائلیستی است خسن از 
آموزش مارکسیسم لنینیسم و ایجاد مدرسه حزبی و دبستان 
جامعه  بود.  زودرس  حد  از  بیش  نامیدن  لنین"  "دبستان  را 
معان چنانکه پیش از این اشاره کردیم از نظر سطح تکامل 
تولیدی بسیار ابتدایی بود. برخی مفاهیمی که در جوامع دیگر 
منطقه مانند ایران چند هزار سال است که جا افتاده، هنوز 
در آجنا نه تهنا جا نیفتاده بود، حتی کسی با آن آشنا نبود. 
برای مثال آینده نگری حتی در سطح بسیار ابتدائی اش رمس 
نبود. یعنی صبح که غذا خوردی ظهر مه گرسنه می شوی و 
باید برای شب مه چیزی نگه داری، یا شیر را باید کاری کنی 
از خنستین  یکی  باقی مباند.  پنیر  مانند  دیگر  به اشکال  که 
ایرانی  رفقای  برخی  با  ناچیز مهراه  چند  هر  ما  تالش های 
با  منطقه ظفار کاشنت سزبی خوردنی  در  که  بود  این  دیگر 
بردن بذر به آجنا معلی و رمس شود. مثال ناهار، برجن را بیش 
از حد لزوم می پختند یعنی کسی فکر منی کرد برای چند نفر 
چقدر غذا الزم است. بعضی اوقات برجن باقیامنده را که گاه 
از نصف میزان پخته شده جتاوز می کرد به دور می ریختند، 
اینکه عرص مهان روز دوباره گرسنه می شوند.  به  بی توجه 
خنستین کسی از ما که به منطقه جنگی رفته بود و حتی برای 
آنکه کامال مانند آن ها زندگی کند با پای برهنه در کوه حرکت 
می کرده، می گفت که در یک نشست   شبانه که معموال مسائل و 
گرفتاری های روز مطرح می شود، زنی می گفت که من تا حاال 
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با این مرد زندگی کرده ام و دو بچه دارم اما از این به بعد 
می خوامه با آن مرد دیگری که به او اشاره می کرد زندگی 
کمن. این حضور زنان در زندگی اجمتاعی و زندگی مبارزاتی 
از طرف جهبه و دوستدارانش به عنوان منونه ای از برخورد 
پیرشفته با زنان و برابری آن ها با مردان عنوان می شد، در 
حالی که اصل قضیه شاید به یک سنت مادر ساالری قبیله ای 

بر می گشت. 
در بین جنگجویان کسانی که سواد خواندن و نوشنت 
داشتند کم بود. ولی در رهربی که معوما حتصیل کرده های 
نسبی  بطور  بودند،  دمشق  و  بغداد  در  عربی  دانشگاه های 
افرادی کارآمد و شایسته وجود داشتند. جهبه در عرصه های 
خمتلف می کوشید با عقب ماندگی های تاریخی که مردم معان 
کند.  مبارزه  بودند  دچار  آن  به  در ظفار خصوصا  و  معوما 
هر چند در مواردی ذهنیت حاکم بر خوِد کادرها نیز حتقق 
این هدف را تهسیل منی کرد. بطور نسبی احمتاال در نتیجه 
مهان سنتی که دنباله مادر ساالری گفتیم و شاید در نتیجه 
آموزش های مدرن در کادر رهربی، چند تن از زنان نیز حضور 
داشتند که غالبا به عنوان ویرتین روابط خارجی معل می کردند. 
یکی از مشکالت معانی ها این بود که بیش از آنکه نیرو و کادر 
اقشار اجمتاعی خمتلف  به اصطالح  تا  باشند  کافی داشته 
که  بودند  شده  بوروکراتیسم  نوعی  دچار  کنند  منایندگی  را 
معادل هیئت های خمتلف حزبی برای خودشان تشکل و هناد 
(مانند هناد زنان و دانجشویان و غیره) درست می کردند. این 

مشکلی ست که بسیاری از گروه های سیاسی به آن دچارند.
نیز پس  نوپای یمن جنوبی  اضافه کمن که برای دولت 
از استقالل در ۱۹۶۷ و به اعتبار گرایشات ایدوئلوژیکی که 
رهربی جهبه قومی معوما به مارکسیسم داشت، مهین وضعیت 
پیش آمده بود. سامل ربیع علی در سفری به چین و در مالقاتی 
با ماوئ تسه دون وضع خودشان و کشور نوپای شان را رشح 
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بودیم،  به جای مشا  اگر ما  می دهد. ماوئ پاخس می دهد که 
(امری  می دادیم  ادامه  مبارزه  به  و  منی دادیم  تشکیل  دولت 
یمن  دولت  دارد).  حبث  جای  و  نیست  روشن  خودخبود  که 
جنوبی که پس از خروج  انگلیس از منطقه، یکی از مهمرتین 
منابع درآمد خود یعنی پاالیشگاه عدن را از دست داده بود 
با گرفتاری های اقتصادی فراوان روبرو شد، به ویژه پس از 
و  ارسائیل  و  اعراب   ۱۹۶۷ جنگ  دولتی.  اقتصاد  برقراری 
بسته شدن کانال سوئز راه ترانزیت دریایی باب املندب را نیز 
معال بسته بود. جنوب یمن که از این رهگذر عایداتی با توقف 
مسافران کشتی ها و بویژه داد و ستد بدست می آورد، کامال 
از این عایدات حمروم شده بود. تاثیر این بسته شدن طوری 
بود که زمانی که انورسادات رئیس مجهور مرص با ارساییل 
صلح کرد و کانال سوئز باز شد، در حالی که سیاست یمن 
جنوبی علیه این صلح خیانتکارانه بود مردم از شادی رس از 
پا منی شناختند، چون امیدوار بودند با باز شدن کانال سوئز 
راه ترانزیت دریایی باز شود و گشایش اقتصادی پدید آید. 

سوسیالیستی  اصطالح  به  چارچوب  در  که  اقداماتی 
یعنی از مجله احنصار صادرات و واردات به دست دولت اجنام 
شد باعث فرار بسیاری از بازرگانان و پیشه وران گشت. در 
عدن مغازه های بسته بیش از مغازه های باز به چمش می خورد 
و طبیعی است که فقر آشکاری را در کلیه زمینه ها می شد به 
چمش دید. اداره حکومت به سبک حکومت شوروی بود یعنی 
هیئتی سه نفره کشور را اداره می کرد. یکی رئیس مجهوری، 
یکی رئیس حزب، یکی خنست وزیر. سامل ربیع علی، رئیس 
مجهور، عبدالفتاح امساعیل رئیس حزب، که مرد فرهیخته ای 
بود و علی نارص دمحم خنست وزیر. جمال نیست در اینجا 

بیش از این به حتوالت یمن بپردازیم.
یکی از تالش های مهم دولت یمن جنوبی اجرای برنامه 
بود.  مشالی  یمن  با  وحدت  و  ساله   ۵ توسعه  و  اقتصادی 
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عبارتی که هر دو شعار را در یک جا مجع می کرد در آغاز 
اخبار رادیو و تلویزیون و دو روزنامه دولتی تکرار می شد. یمن 
مشالی که آباد تر و پرمجعیت تر و ثرومتند بود حکومتش مورد 
پشتیبانی عربستان سعودی و آمریکا قرار داشت. حدود یک 
میلیون کارگر یمن مشالی در عربستان سعودی کار می کردند 
و علی عبداهللا صاحل که با کودتا بر رس کار آمده بود در حد 
یک افرس حقوق بگیر از عربستان سعودی شناخته می شد. وی 
پس از ۳۳ سال حکومت رساجنام ناگزیر شد قدرت را به کسان 
دیگری حتویل دهد و در عربستان سعودی اقامت گزیند (۲۰۱۱). 
پیچیده  شکل  مردم  با  جنوبی  یمن  حکومت  رابطه 
بوروکراتیک نداشت. رئیس مجهور تهنا مهراه با یک نفر در 
خیابان گردش می کرد. بعضی افراد را که می شناخت دست 
بود  حامله  که  زنی  از  و  می کرد  علیک  و  سالم  و  داد  می 

می پرسید بچه چندم است. 
در آوریل ۱۹۹۰ یمن مشالی به یمن جنوبی محله کرد و 
آن را مضیمه خاک خود ساخت و وحدتی را که جنوبی ها آرزو 
داشتند با معیارهایی به دست آید که مرتقیانه می دانستند، به 
زیان آن ها و به سود مشال معلی گردید. برنامه های درسی 
مدارس و امور اجمتاعی بسیار رنگ آموزش هایی داشت که 
در کشورهای بلوک رشق می دیدیم. دیدن مدارس دخرتانه و 
آموزش های الییک و برخی مطالبی که در روزنامه ها منعکس 
می شد بکلی با آنچه در شبه جزیره عربی رایج است متفاوت 
بود. مذهب واقعا به درون مساجد رانده شده بود. فقر هر چند 
زیاد بود ولی به تساوی تقسیم شده بود. جامعه پذیرای این 
رفرم ها بود. دولت یمن جنوبی از کمک نظامی احتاد شوروی 
در  پایگاه  داشنت  شوروی  احتاد  برای  زیرا  بود.  برخوردار 
زیادی  امهیت  اتیوپی)  و  (سودان  آفریقا  و شاخ  منطقه  این 
داشت. بیامرستان بزرگ شوروی در عدن جمهز بود و عالوه 
از اهالی یمن  بر نظامیان و کارکنان روسی، کسان دیگری 
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با بورس کشورهای  نیز  نیز می پذیرفت. حتصیل یمنی ها  را 
اروپای رشقی میرس بود. 

اما روابط چین با یمن جنوبی شکل دیگری داشت. تا 
و  اقتصادی  توسعه  به  کمک  از  حاکی  می دامن  من  که  آجنا 
در  چینی ها  که  بزرگی  بافندگی  کارگاه  بود.  یمن  اجمتاعی 
آجنا به راه انداخته بودند و بویژه زنان را به کار وامی داشت 
و از خانه بیرون می کشید مثبت بود. بیامرستان چینی ها در 
عدن یک بیامرستان مردمی بود که در آن معاینه و تامین دارو 
مریض  عنوان  به  که  بود  کسی  هر  اختیار  در  بطور جمانی 
مراجعه کند. از جراحی تا طب سوزنی در اختیار مردم بود. 
چینی ها برای کنرسو کردن ماهی نیز کارخانه هایی دایر کرده 
بودند که نه تهنا مرصف داخلی را می توانست تامین کند و 
نیازی به واردات نباشد مقداری مه صادر می کرد. عالوه بر 
نیز آموزش داده بکار می گرفت. در زمینه  این کارگرانی را 
راهسازی نیز چینی ها جاده ای بین عدن و رایان، به طول ۵۰۰ 

کیلومرت می کشیدند که مهه از خصره و کوه می گذشت.
معان  انقالبی  جنبش  از  در محایت  که  است  گفتنی   
کمیته های متعددی در کشورهای اروپایی وجود داشت که نه 
تهنا در تبلیغ و انتشار اهداف این جنبش و حقانیت مبارزه 
مردم فعالیت می کردند بلکه در مجع آوری دارو و انواع وسایل 
با مسوئلیت  لندن  در  کمیته ها  این  از  یکی  بودند.  فعال  فنی 
ِفِرد هالیدی روزنامه نگار و نویسنده معروف انگلیسی بود. او 
بارها به منطقه سفر کرد و با یکی از رفقای ما در باره ایران 

و سازمان ما مصاحبه ای اجنام داده بود. 
این کمیته ها را به عربی "جلان منارصه" یعنی کمیته های 
یاری می نامیدند. در فرانسه یک روزنامه نگار لوموند به نام 

مارک کمیته فرانسه را اداره می کرد. 
در ایتالیا و سوئد و آملان کمیته های یاری فعال بودند. 
غالب نرشیات آن ها به زبان های ملی خودشان بود که به عربی 

نیز ترمجه می شد و در منطقه عربی پخش می گشت. 
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منابع مفید
نرشیه باخرت امروز در آرشیو سایت اندیشه و پیکار

نرشیه جنگل و جماهد ۴-۵ و ۶ و نرشیه پیکار در سایت 
اندیشه و پیکار 

کتاب های فرد هالیدی از مجله "عربستان بدون سالطین"
مقاالت اریک رولو در لوموند در سال های هفتاد حتت عنوان 

"ستاره رسخ بر فراز یمن جنوبی" 

منونه هایی از مهبستگی مبارزان ایرانی با جنبش انقالبی معان:
اردیهبشت ۱۳۵۳: باخرت امروز مشاره ۵۳- 

عنوان  با   ۱۷ مشاره  جماهدین  نظاىم  سیاىس-  اطالعیه 
"اعرتاض مسلحانه انقالبیون در خمالفت با سفر توطئه آمیز سلطان 

قابوس به ایران".
نیمه دوم هبمن ۱۳۵۳: باخرت امروز مشاره ۶۳- 

با  عرب  و  ایران  خلق هاى  بین  مهبستگى  مشرتک  اعالمیه 
امضاى جهبه خلق براى آزادى معان، سازمان چریک هاى فداىئ خلق 

ایران، سازمان جماهدین خلق ایران، سازمان هاى جهبه مىل ایران.
خرداد ۱۳۵۴: باخرت امروز مشاره ۶۵- 

در خربها: به مناسبت دمهین سالگرد انقالب معان تلگرام هاى 
تربیک و مهبستگى مشرتک از طرف سازمان هاى چریک هاى فدایى 
خلق، جماهدین خلق، جهبه مىل خاورمیانه به جهبه خلق براى آزادى 

معان ارسال گردید.
آبان ۱۳۵۴: مهر-  باخرت امروز مشاره ۶۸- 

پیاىم از طرف یک افرس ایراىن که در محله ارتش ایران 
اسیر  و  بوده  کرده  او سقوط  هواپیامى  و  داشته  ظفار رشکت  به 
ظفارى ها شده بود. منت خسرناىن این خلبان ایراىن در مقابل مجمع 
خلىق را جماهدین دریافت و ترمجه کردند که در باخرت امروز منترش 
شد. اسنادى نیز از افرسى که کشته شده بود بدست آمد و توسط 
در  را  آن  که  گرفت  قرار  جماهدین  سازمان  اختیار  در  معاىن ها 
کتابچه اى منترش کردند، به نام خاطرات یک افرس ایراىن در ظفار.
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/khaterate-yek-
afsare-irani-dar-oman.pdf

(برگرفته از خاطرات تراب حق شناس با کمی تغییر) 



٢٥

�ما�ی ا�قال��ون  با  ���اه 
�فار �نگ  یاددا�ت �ی 

ا��از   ���و� 





��ش اول: یک ماه کار از ۱۵ ژو�ن � ۱۶ ژو��ه [۱۹۷۵]  � 
��مار�تان ��ید ���ه �نا�(۱۰) � ���ه(۱۱) 

 

کوبایی ها  کمک  به   ۱۹۷۴ سال  در  بیامرستان  این 
بین  ساله  دو  قرارداد  یک  سال  این  در  است.  شده  ساخته 
جهبه شعبیه(۱۲) و کوبا منعقد می شود که به موجب آن کوبا هر 
سال یک کادر دوازده نفره پزشکی خودکفا به غیظه بفرستد 
تا کارهای درمانی انقالبیون و خلق ظفار را اجنام داده و در 
مضن هر سال دوره های آموزشی برای تربیت پرستار از میان 

رفقای ظفاری ترتیب دهند. این کادر شامل افراد زیر است: 
پزشک جراح معومی  -۱

پزشک جراح ارتوپد (جراح استخوان و مفاصل)  -۲
پزشک متخصص امراض داخلی   -۳

پزشک متخصص بیهوشی   -۴
۱۰- مستشىف الهشيدة فامطة غنانه.

۱۱- غیظه یا الغیظه است (Al Ghaydah)، که گاه به غیضه مه نوشته شده، 
مرکز استان املهراة در  کشور یمن که در آن زمان استان شمش یمن جنوبی 
بود. این هشر مه مرز با استان ظفار ازکشور معان است. خبشی است از یمن 
جنوبی نزدیک به مرزمعان و استان ظفار. در فاصله این هشر و استان ظفار 
کوهستانی است و انقالبیون معانی در واقع به این منطقه عقب نشینی کرده 
بودند. یا به عبارتی دیگر، پایگاه یا پشت جهبه آنان حمسوب شده، برای اجرای 

معلیات از راه کوه به ظفار می رفتند. 
۱۲- جهبه خلق برای آزادی معان، اجلهبة الشعبیة لتحریرمعان.
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رسپرستار   -۵
مسوئل داروخانه (پرستار)   -۶

مسوئل آزمایشگاه (تکنیسین)  -۷
مسوئل تلگراف و تلفن   -۸

مسوئل ماشین برق بیامرستان (تکنیسین)   -۹
مسوئل هتیه و مجع آوری گزارش و آمار کارهای درمانی    -۱۰

راننده   -۱۱
آشپز   -۱۲

 گروهی که در زمان ورود ما در غیظه کار می کردند، 
آمده  به غیظه  ژانویه ۱۹۷۵  از  و  بوده  دومین گروه پزشکان 

بودند. سایر کادرهای بیامرستان از این قرارند: 

مسوئلین بیامرستان:  -۱
که یکی از آن ها مسوئلیتش مهمرت از دو نفر  (سه نفر) 
دیگر است. این مسوئلین یکی از اتاق های مکتب جهبه [دفرت 
جهبه] در غیظه را به عنوان دفرت بیامرستان هشید فامطه غنانه 
در اختیار خود دارند که به اصطالح در آجنا در صورت لزوم 
در مورد مسائل بیامرستان جلسه تشکیل می دهند و یا مدارک 
نگهداری  آجنا  در  را  بیامرستان  اقتصاد  و  خرید  به  مربوط 
می کنند. کار این سه نفر در درجه اول هتیه مواد خوراکی و 
تأمین احتیاجات بیامرستان از قبیل آب، مالفه، پتو، صابون، 
تاید و... است. این سه نفر دیگر مسوئلیتی ندارند مگر اینکه 
وضع غیرمنتظره ای پیش آید، مثال تملبه آب بیامرستان خراب 
قرار  زمان]  یا  [جا  آن  در  شود.  پر  مسرتاح  چاه  یا  شود 
بود که در مورد ساخنت یک خوابگاه برای پرستاران، نزدیک 
بیامرستان اقدام کنند. هر یک از آن ها معموال در روز یک یا 
دو مرتبه به بیامرستان رس می زنند، ناهار یا شامی  خورده 
می روند.  بیرون  بعد  و  می زنند  گپی  دیگر  بچه های  و  بر  با 
گاهی وقت ها مه پرستاران تک و توک هر جا یکی از آن ها 
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را ببینند اگر مشکلی داشته باشند با آن ها حصبت می کنند. 
این مشکالت مه از گرفنت مرخصی، متام شدن پول و غیره 

جتاوز منی کند.

رسپرستار:  -۲
که  نرس  تربیت  اول  دوره  در  گویا  که  است  پرستاری 
سابقه  و  کرده  می یافته رشکت  ترتیب  کوبایی  رفقای  توسط 
بیشرتی نسبت به دیگران دارد. کمی مه انگلیسی بلد است. فرد 
مغروری است. وظیفه اش این است که اشکاالت کار پرستاران 
را به آن ها یادآوری کند و صبح ها در جلسه صبحگاهی که 
از حال  گزارشی  تشکیل می شود،  کوبایی  رفقای  با رشکت 
مریض ها، چگونگی کار در بیامرستان و مشکالتی که احیانا 
به وجود آمده ارائه می دهد و سپس با یکی از اطبا مریض های 
بسرتی در بیامرستان را ویزیت می کند و درمان روزانه هر 
آن ها  تا  می نویسد  پرستاران  دفرت خمصوص  در  را  مریض 
دستورات را اجنام دهند. این کار معموال یکی دو ساعت طول 
می کشد و او معموال کاری ندارد جز اینکه راست و صاف راه 
برود و به این و آن دستور بدهد و از آن به بعد کارش متام 

می شود.

پرستاران:  -۳
پزشکان کوبایی که از سال ۷۴ به غیظه آمده اند در هر 
سال یک دوره شش ماهه برای تربیت نرس ترتیب داده اند. در 
سال اول حدود شش هفت نفر در این دوره موفق شده اند و 
امسال مه دوره دوم آن ها برای عده دیگری از پرستاران از 
حدود ماه فوریه آغاز شده است. از دوره اول حدود سه چهار 
فرستاده شده اند و بقیه مهراه  نفر به منطقه [منطقه معلیات] 
با هفت نفری که دوره دوم را می بینند کارهای بیامرستانی 
را اجنام می دهند. معموال چهار نفر قبول شدگان دوره اول 
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بر کارهای هفت نفر پرستاری که دوره آموزش را می گذرانند 
حدود  بیامرستان  پرستاران  تعداد  بنابراین  می کنند.  نظارت 
اوقات  بعضی  و  است  زیادی  تعداد  که  می شود  نفر  دوازده 
تعداد مریض های بیامرستان با تعداد پرستاران یکی می شود. 

از این عده پنج نفر دخرت و بقیه پرس هستند.

پزشکان کوبایی:  -۴
ارتباط  در  که  غیظه  به  کوبایی  پزشکان  ورود  بدو  از 
با اجنام کار در بیامرستان جهبه به غیظه فرستاده شده اند، 
بیامرستان  تا  می دهد  اجنام  مذاکراتی  آن ها  با  یمن  دولت 
طبیب  که  را  در هشر]  یمن  دولت  به  [متعلق  غیظه  مجهوری 
ندارد زیر نظر داشته باشند و تا آجنا که می توانند کارهای 
واقع  در  کوبایی  رفقای  لذا  دهند.  اجنام  را  بیامرستان  آن 
انقالب  مدارس  این  بر  عالوه  می گردانند.  را  بیامرستان  دو 
دارای درمانگاهی ست که هفته ای سه شب یکی از پزشکان به 
آجنا می رود و شاگردان مدارس را ویزیت می کند. کار آن ها 
طبق دیسیپلین خاصی تنظیم و شیفت بندی شده و به صورت 
اتاقی  بیامرستان  در  کوبایی ها   می شود.  اجنام  چرخشی 
دارند که به اصطالح دفرت آن هاست. گزارش کار گروه قبلی 
به صورت منودارهای آماری در زمین های خمتلف هبداشتی، 
درمانی، آزمایشگاهی و غیره روی دیوار نصب شده است. 
این  در  بیامرستان  مریض های  به  مربوط  اوراق  و  پرونده ها 
در  بسرتی  رفقای  سالح  چنین  مه  می شود.  نگهداری  اتاق 
بیامرستان را در اینجا می گذارند. آن ها در این اتاق گزارش 
کارهای خود را تنظیم منوده و هر ماه به صورت منودار آماری 
با رشکت متام پزشکان  تکمیل می منایند. جلسه صبحگاهی 
و رسپرستار بیامرستان در این اتاق اجنام می شود. شیفت 
آن ها هر روز صبح  از  یکی  که  ترتیب است  بدین  آن ها  کار 
و  ویزیت می کند  را  بیامرستان جهبه مریض های بسرتی  در 
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برنامه درمانی و سیر بیامری آن ها را در پرونده های مربوط 
ثبت می کند. یکی از آن ها به درمانگاه رسپایی جهبه می رود، 
یکی دیگر به بیامرستان یمن می رود تا در آجنا مه مریض های 

بسرتی را ویزیت کند و مه در درمانگاه، رسپایی کار کند.

کادر آشپزخانه:  -۵
حدود سه نفراز افراد یمنی هستند که جهبه آن ها را 
برای کار آشپزی استخدام کرده و از صبح تا شب در آشپزخانه 
کار می کنند. کارگر دیگری مه هست که مالفه های مریض ها 
را می شوید و گاهگاهی اتاق های بیامرستان و درمانگاه را 

جارو می مناید. مهه این ها از طرف جهبه حقوق می گیرند.

هبداشتی  و  ساخمتانی  وضع  بارۀ  در  خمترصی 
بیامرستان

بیامرستان در یک دشت کویری بنا شده، دیواری ندارد 
بزرگ است که فقط یکی  اتاق نسبتا  از چهار  و مجموعه ای 
از آن ها به زنان و اطفال و بقیه به مردان اختصاص دارد. 
در هر اتاق حدود شش هشت ختت طبی وجود دارد. مالفه 
کثیفی تشک ختت را می پوشاند که مهیشه پر از شن و کثافت 
است و این  بیشرت به این دلیل است که مریض ها پابرهنه راه 
در  دارد.  وجود  کوچک  کمد  یک  هر ختت  کنار  در  می روند. 
هر اتاق یک میز و یک صندلی و یک کمد وجود دارد. درون 
کمد داروهای روتین بیامرستان به میزان کم وجود دارد که 
چون پرستاران انگلیسی بلد نیستند، روی هرشیشه را قطعه 
چسبانده و امس دارو را به خط عربی نوشته اند.  [پالستیکی] 
چراغ کوچکی در هر اتاق وجود دارد که برای اسرتیل کردن 
بد  آنقدر  چراغ  می شود.  استفاده  آن  از  تزریق  رسنگ های 
می سوزد که هر وقت ساعت تزریق فرا می رسد، بوی اکسید 
دو کربن متام فضای اتاق را پر می کند. رسنگ ها را درون 
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قابمله کوچکی می جوشانند و روی میزشان مه وسایل ساده 
روشویی  یک  اتاق  هر  درون  دارد.  وجود  الکل  و  پانمسان 
سیامنی ساخته شده و حوله کثیفی کنار آن آویزان است که 

مهه رفقا رس و صورت خود را با آن خشک می کنند.
مشکل  آب  مسئله  است:  چگونه  بیامرستان  آب  وضع 
از  امکانات و استفاده  با خمترص  واقع  بزرگی است که در 
نیروی بالقوه موجود می توان آن ها را خیلی ساده حل کرد. 
نسبتا  فاصله  در  که  دارد  یک چاه معیق  و  مزرعه  یک  جهبه 
خمزنی  بیامرستان  داخل  دارد.  قرار  بیامرستان  از  دوری 
سیامنی به ارتفاع چهار مرت و عرض چهار و نیم مرت وجود 
دارد که حدود سه مرتارتفاع آن از سطح زمین پایین تر است. 
این خمزن رسپوشیده است و در سطح فوقانی آن دریچه ای 
از چاه معیق  تانک هر روز  ختته ای وجود دارد. یک ماشین 
مزرعه جهبه به بیامرستان آب می آورد و از راه دریچه ختته ای 
خمزن را پر می کند. در سوی دیگر خمزن و در خارج آن روی 
زمین تملبه ای نصب شده که با گازوئیل کار می کند و آب را 
از این خمزن به خمزن آهنی دیگری که بر روی بام بیامرستان 
وجود دارد می رساند. از این خمزن آهنی به اتاق ها، مسرتاح، 
محام و آشپزخانه لوله کشی شده و آب بدین طریق در دسرتس 
قرار می گیرد. روشن است که اخالل در کار یکی از وسایل 
آبرسانی از چاه معیق تا خمزن باالی بام بیامرستان می تواند 
چه مشکالتی را بوجود آورد. مثال روزی تملبه چاه معیق مزرعه 
خراب شده و آب اصال به بیامرستان منی رسد، در این صورت 
جمبور می شوند از جایی دیگر یعنی مزارع دولتی آب هتیه 
کنند و یا اینکه تملبه رساننده آب بیامرستان خراب می شود، 
در این صورت آب به خمزن باالی بام بیامرستان منی رود و 
آب متام شیرهای آب از اتاق ها گرفته تا محام و مسرتاح قطع 
می شود. اغلب مشکالتی که بوجود می آمد رس تملبه بیامرستان 
بود. چرا؟ زیرا فردی که مسوئل روشن کردن آن است طرز 
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کار و مکانیزم کار تملبه را بلد نیست و هر از چند روز یک بار 
خراب می شود. روشن است که در غیظه [خبشی است از یمن 
جنوبی نزدیک به مرز معان و استان ظفار. در فاصله این هشر 
و استان ظفار کوهی است و انقالبیون معانی در واقع به این 
منطقه عقب نشینی کرده بودند. یا به عبارتی دیگر پایگاه یا 
پشت جهبه آنان حمسوب شده برای اجرای معلیات از راه کوه 
به ظفار می رفتند. نام منطقه ای که درست در کوهپایه است 
حوف نامیده می شود. در صفحات آتی به یادآوری روزهای 
جنگ و مبب باران منطقه به دست ارتش ایران خواهیم رسید 
یا  و  مکانیک  می شود]  مربوط  کوهپایه  و  حوف  به مهین  که 
مهندس تعمیر این قبیل اشیاء تکنیکی وجود ندارد، آن وقت 
است که متام بچه های بیامرستان و رفقایی که به بیامرستان 
رفت و آمد می کنند با تملبه ور می روند تا شاید آن را اصالح 
کنند ولی کار را خرابرت می منایند، تملبه درست منی شود و 
جنوبی]  [یمن  پمجن  استان  از  مهندس  باید  یا  که  می گویند 
بیاید یا اینکه تملبه دیگری خرید. معلوم است که آمدن مهندس 
چند روز طول می کشد و در این صورت جهبه راه آسانرت را 
انتخاب می کند و تملبه دیگری می خرد. دراین مدت دو یا سه 
تملبه جدید خریدند که حاال هر کدام چقدر ارزش دارد مباند 
و اینکه با چند دقیقه کار یک مرد جمرب این تملبه ها که به 
ظاهر خراب و از کار افتاده اند درست خواهند شد، احتیاجی 
به توضیح ندارد. اینکه در این مدت که تملبه خراب می شود 
آب را چگونه در دسرتس قرار می دهند، دریچه ختته ای سطح 
فوقانی خمزن آب را باز می کنند و به یک کرتی طناب می بندند 
و بوسیله آن از خمزن آب بر می دارند، فرد اول مهاجنا دست 
و  می گذارد  خاک  روی  را  کرتی  و  می شوید  را  و صورتش 
می رود، نفر بعدی مهان کرتی را که به خاک و گل آلوده است 
جریان  این  و  می دارند   بر  آب  می کند  خمزن  وارد  دوباره 
به مهین طریق  برای آشپزخانه مه  تکرار می شود.  مهچنان 
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قابمله های بزرگی را از آب پر می کنند و برای پخت و پز و 
ظرف شویی از آن استفاده می منایند. مهین طور برای محام 
گرفنت و غیره. قضیه آب آشامیدنی به این ترتیب است که یک 
تانکر کوچک آلومینیومی را در سایه، نزدیک خمزن آب قرار 
داده اند که در سطح فوقانی اش سوراخ نسبتا بزرگی دارد و 
یک لیوان با زجنیری به رسی که این سوراخ را می پوشاند 
بسته شده است. علت اینکه آب آشامیدنی را از شیر آب بر 
منی دارند گرمای زیاد هواست که آب را در خمزن آهنی آب 
باالی بام به جوش می آورد و خوردن چنین آبی امکان ندارد. 
لذا آب را به اصطالح در این تانکر می ریزند و در سایه قرار 
می دهند تا خنک شود. ولی مسئله این است که هر کس که آب 
می خواهد رس تانکر را برداشته و لیوان متصل به آن را درون 
قرار  تانکر  را روی رس  لیوان  و  و می نوشد  فرو می برد  آب 
می دهد، نفر دوم مه باز به مهین ترتیب آب بر می دارد. واحض 
است که در یک حمیط شزنار مهراه با بادهایی که گرد و خاک 
را در هوا می پراکند این لیوان را به چه چیزی تبدیل می کند. 
و  بیرون آن چسبیده  و  به درون  مهیشه مقداری گل و خاک 
وقتی از رس تانکر به درون آب می نگری، مهیشه الیه کلفتی از 
شن و خاک در ته تانکر رسوب کرده است. مسئله هبداشت آب 
به مهین جا خمت منی شود و وقتی دشوارتر می گردد که مهه 
مریض های بیامرستان که اکرثا رفقای ارتش آزادی خبش و 
هستند علیرمغ اینکه در اتاقشان  مواطنین [هشروندان یمنی] 
یک خمزن آب وجود دارد رس این تانکرمعومی آمده و با مهان 
لیوان و از مهان تانکر آب می نوشند. با توجه به اینکه اغلب 
و  قارچی  یا بیامری عفونی، میکروبی،  و  این مریض ها سل 
انواع میکروب ها  تانکر آب آشامیدنی به خمزن  غیره دارند، 
اول  روزهای  در  مسئله  با مهین  رابطه  در  و  می شود  تبدیل 
پیشهناد کردیم که اگر شیری به این تانکر وصل شود و از 
لیوان به داخل آن فرو نربند این مسئله حل  سوراخ باالیی، 
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می شود. ولی پیشهناد در میان عدم احساس مسوئلیت و عدم 
در  توانایی درک این مسائل از طرف رفقای مسوئل گم شد! 
مهان روزهای اول برای از بین بردن مشکل فرو بردن کرتی 
به درون خمزن آب و وارد شدن گل و خاک از این طریق به 
خمزن از بازار یک سطل و مقداری طناب و پالستیکی خریدیم 
و آن را به شکلی به دریچه ختت های فوق خمزن ثابت کردیم 
تا اگر کسی آب برمی دارد نتواند سطل را روی زمین بگذارد. 
شاید این کار کمک اصالحی کوچکی بود. گرچه هیچ کدام 
و حتی  نشده  متوجه  دیگران  تا  گرفته  از مسوئلین  رفقا،  از 
نپرسیدند که چه کسی این کار را اجنام داده، ولی توانست 
قدم کوچکی در راه کمی هبداشتی کردن آب باشد. گرچه این 
کار حل اساسی نبود ولی مهین قدر تأثیر داشت که بعد از 
چهار ماه که جمددا به غیظه برگشتیم، رفقا سطل اولی را که 
پاره شده بود عوض کرده و سطل جدیدی خریده بودند و به 

مهان طریق آب بر می داشتند.

وضع محام و مسرتاح چگونه است؟  
چاه  جاذب(۱۴)  و  حوف(۱۳)  بالطبع  و  غیظه  در  اصوال 
مسرتاح وجود ندارد و مسرتاح را مهیشه دو طبقه می سازند 
و مسئله مسرتاح دو طبقه پدیده رجن آوری است که از سطح 
ابتدایی زندگی و شکل تفکر مردم این مناطق حکایت می کند. 
(در رابطه با نبودن ابزار تولید برای حفر چاه و مهچنین چاه 
مسئله این است که مسرتاح را به صورت یک اتاقک که  آب) 
تا سطح زمین حدود سه چهار پله فاصله دارد می سازند و در 
۱۳- خبش حوف (Hawf) در سلسله جبال ظفار در مرز یمن جنوبی و معان است. 
این حمل خبشی از استان َمراره است. منطقه ای کوهستانی در نزدیکی ساحل و 
در حدود ۱۴۰۰ مرت باالتر از سطح دریا، که در ۶۰ کیلومرتی مرز با استان ظفار 
از کشور معان قرار دارد. این منطقه در حدود ۵۰ کیلومرتی رشق هشر غیظه 

است.
۱۴- دهکده جاذب (Jadib) نیز در مهان منطقه در رشقی ترین خبش این ناحیه 

قرار دارد و از توابع خبش حوف در استان َمراره است.
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کف این اتاقک سوراخی با سیامن به عنوان مسرتاح درست 
می کنند طبقه زیرین این اتاقک غیر از چاه مسرتاح است که 
در واقع اتاقکی رو زمینی است که از سه طرف دارای دیوار 
و از یک جانبش که دیوار ندارد به هوای بیرون ارتباط می یابد 
تا هوا بتواند مدفوع موجود در آن را خشک کند. معلوم نیست 
که وقتی اتاقک زیرین پر شد چه می کنند. در بعضی جاها در 
اتاق زیرین درست زیر سوراخ مسرتاح یک تانکر می گذارند 
تانکر را  اینکه پرشد،  از  و پس  یا بزنین)  (تانکر خالی نفت 
برمی دارند و تانکر خالی دیگری به جایش می گذارند. مضنا 
سوراخ مسرتاح طوری ساخته شده که فقط مدفوع می تواند 
به پایین بریزد و ادرار که به جلو روی زمین ریخته می شود 
در رساشیبی که برایش ایجاد کرده اند، توسط یک ناودان به 
بیرون می ریزد و در کوچه و هشر که راه می روی، می بینی 
که جریان ادرار از این ناودان ها به سوی زمین جاری است. 
اغلب در مهین اتاقک که مردم بدان محام می گویند با یکی دو 
ظرف آب خود را می شویند و آب و صابون و ادرار از مهان 
ناودان بر روی زمین جاری می شود که هرچقدر مه حرارت 
آفتاب زیاد باشد منی تواند زمین زیر ناودان را خشک کند و 
مهیشه حمیط مرطوب و کثیفی برای رشد انواع میکروب ها و 

فرامه است. به خصوص پشه آنوفل (ناقل انگل ماالریا) 
قرار است که مسرتاح  بدین  بیامرستان وضع  اما در 
گرچه به مهین شکل ساخته شده ولی ادرار و مدفوع هر دو 
به یک خمزن، که نه در زیر مسرتاح بلکه در خارج آن روی 
زمین قرار دارد می رود. در کنار هر مسرتاح یک دوش آب 
در اتاقک جداگانه ای قرار دارد که آب آن مه به مهین خمزن 
دو  تقریبا  به معق  می رود. خمزن فاضالب مسرتاح و محام 
خوبی  پوشش  رویش  ولی  حفرشده  زمین  داخل  مرت  سه  تا 
رویش  مقوا  و  احیانا چوب  یا  و  تکه سنگ  ندارد. سه چهار 
گذاشته اند که باز مه حمیط بسیار خوبی برای پرورش انواع 
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میکروب هاست. ولی به هرحال مسرتاح و محام بیامرستان آب 
لوله کشی دارد. یک مسرتاح و محام خمصوص زنان و دیگری 
خمصوص مردهاست. در مسرتاح گرچه شیر آب وجود دارد 
ولی روزی که رفتیم دیدیم یک فنجان کوچک زیر آن گذاشته اند 
که خود را با آن می شویند. یکی دو مرت شلنگ پیدا کردیم و 
به رس شیر آب زدیم، جالب اینجاست که بعد از چند ماه که 
دوباره به بیامرستان برگشتیم، دیدیم دو رس شلنگ کمی پاره 
شده بطوری که از رس شیر در می آید. در این مدت هیچ کدام 
به فکرشان نرسیده بود که تکه کوچکی از رس آن را بربند و 
دوباره به شیر وصل کنند وقتی شلنگ را بیرون آوردم و با 
چاقو دو رس آن را بریدم، مهه تعجب کرده بودند که چطور 

درست شد؟!
در بیامرستان هیچکس مسوئل نظافت مسرتاح و محام 
نیست. گاهی دو سه روز راه فاضالب می گیرد، یا مردم عادی 
و حتی رفقایی که ابتدائی ترین اصول هبداشتی را منی دانند 
این قمست ها را زیاد کثیف می کنند. باالخره گاهی که دو سه 
روز محام گرفنت به دلیل بسته شدن راه فاضالب غیره ممکن 
می شود با تاکید مسوئل بیامرستان مأمور شستشوی لباس ها 

را وا می دارند که راه فاضالب را باز کند. 

وضع تغذیه و مواد غذایی بیامرستان:
انبارهای  از  (غیر  دارد  اقتصاد  انبار  یک  بیامرستان 
در این انبار  خمتلفی که در خارج از بیامرستان وجود دارد) 
به عالوه سیگار،  بیامرستان  احتیاج  متام مواد غذایی مورد 
صابون، تاید و... موجود است. الزم به تذکر است که تقریبا 
که  است  شده  کنرسو   صورت  به  مرصفی  ۹۰٪موادغذایی 
ازمهه بیشرت ماهی تن می باشد. که این مواد یا از کشورهای 
اروپای رشقی، شوروی و کشورهای مرتقی دیگر و کمیته های 
مهکاری با انقالب ظفار و در کشورهای خمتلف تامین می گردد. 



٣٨

آرد مورد استفاده به مقدار فراوان حمتوی حرشات ریز است 
بطوری که نان در انواع خمتلفش مهیشه تعداد زیادی از این 
حرشات را در خود دارد. خوراک اصلی در اینجا برجن است 
یعنی هر روز ظهر حمتا و بعضی شب ها مه برجن می پزند. 
در  تقریبا  که  است  ماده ای  دومین  تن  و  فرنگی  گوجه  سس 
اکرث موارد مهراه برجن داده می شود. بعضی وقت ها ماهی 
تازه از دریا می گیرند و هر از یک هفته ده روز یک بار گوشت 
قرمز مرصف می شود که یا بز می خرند و یا ممکن است در 
بازار شرت یا گاو کشته باشند و یک وعده غذا را از گوشت 
بازار تامین می کنند. مسئله گوشت قرمز به صورت چیز جالب 
توجه ای درآمده و مهه در انتظار روزی که نوبت گوشت باشد 
ارزش  و  گاو،  شرت  بز،  از  به رس می برند. مسئله استفاده 
آن ها در ارتباط با وضع اقتصادی مردم می باشد. زیرا بادیه 
به  که  است  حیوانات  اقتصادیشان مهین  منبع  تهنا  نشینان 
به  رو  تقریبا  آن ها  پرورش  برای  مناسب  حمیط  نبودن  علت 
نابودی می روند. بزها الغر و مردنی هستند و هیچ چیز برای 
خوردن منی یابند جز خار و خاشاک و حتی از تپاله گاو و غیره 
مه می خورند. قیمت یک بز متوسط ۳۰۰-۴۰۰ تومان است که 
در  وقتی  یعنی  مناید.  تامین  را  نفر   ۵۰ غذای  بتواند  شاید 
بیامرستان بز می خرند در یک روز ناهار و شام متام می شود.
مسئله مهمی  که در وضع غذایی بیامرستان دیده می شود 
ارصاف کاری است. مهیشه مقدار زیادی غذا، ماهی، شیر 
به دور ریخته می شود. هیچکس ارزش چیزی را که  و غیره 
به دور می ریزد، منی داند و منی تواند بفهمد که این غذا تبلور 

چقدر کار است.
غذای بیامران را پرستار مسوئل هر اتاق از آشپزخانه 
ولی  است  موجود  قاشق  و  بشقاب  نفر  هر  برای  می گیرد. 
خیلی از بیامران با دست می خورند. نان شیرینی که صبح ها 
می پزند، آرد و شکر و روغن به مقدار زیاد درست می کنند و 
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نان شب مه که معموال با آن گوشت می دهند نانی است که با 
روغن پخته می شود و هضم اش خیلی خست است و فاصله 
بین خوراک ظهر تا شب معموال پنج ساعت است و تعجب است 
که در این مدت چگونه غذای ظهر هضم می شود و ساعت پنج 
بعدازظهر مه خیلی با اشهتا نان روغنی سنگین را مهراه با 
آبگوشت می خورند. در بیامرستان با توجه به وضع مریض ها 
هیچ  داده شود،  آن ها  بیامری  با  متناسب  باید  رژیمی  که  و 
از زمخ  برای مهه یکسان است.  ندارد و غذا  قانونی وجود 
و حتی  آمده است  منطقه  از  که  تا جمروحی  گرفته  معده ای 
با وضع  متناسب  نوع غذای  بچه های بسرتی مه هیچ  برای 
آن ها پخته منی شود. بچه ها باید ازمهان برجن و گوشتی که 
معموال خوب پخته نشده و هضم اش برای بالغین دشوار است 
تغذیه منایند. این مشکلی است که به خصوص در ارتباط با 
بیامری های اطفال که در این فصل بیشرت اهسال و استفراغ 
است، درمان را مشکل و حتی غیر ممکن می سازد و بعضی 
اوقات اوضاع آنقدر حاد می شود که رفقای کوبایی از مزارع 
حکومتی مقداری موز خاص که سفت است و فقط برای پخنت 
به  به صورت سوپ  تا  بیامرستان می آورند  به  مناسب است 
بچه ها بدهند و در این موارد مه اغلب چون آشپز طرز پخنت 
در  می روند.  به هدر  موزها  نیست حتی  بلد  را  غیره  و  سوپ 
و غیر از  بیامرستان هر روز عرص یک قوطی عصیر [آمبیوه] 
آن هفته ای یکی دو مرتبه بعد از ناهار هندوانه فقط به عنوان 
درس می دهند. هندوانه ای که در غیظه پیدا شده مثل پیدا شدن 
خیلی  مزرعه اش  اوال  است.  سوزان  و  خشک  بیابان  در  آب 
میزان  بنابراین  است،  دشوار  خیلی  بارآوردنش  یا  کوچک 
حمصول خیلی کم است و بطور اختصاصی از مزرعه دولتی 
به جهبه می رسد ولی وقتی دو سه تا هندوانه به بیامرستان 
آورده می شود طوری قاچ و مرصف می کنند که مهیشه قرش 
کلفتی از هندوانه قرمز قابل خوردن روی پوست باقی می ماند 
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و به دور انداخته می شود.
معموال هیچ تنوعی در نوع غذا وجود ندارد و فقط برجن و 
ماهی و نان و آبگوشت پخته می شود و مواد غذایی اولیه آنقدر 
فراوان است که بتوان غذاهای متنوعی از ترکیب آن ها پخت 
ولی مشکل زندگی ساده و ابتدائی در این مورد نیز حاکمیت 
خود را امعال می کند و پخنت غذا مه از شکل ترکیب ساده یک 
یا دو ماده جتاوز منی کند. گوشت دیگری که در این مدت در 
یا (کوامه)  بیامرستان دیدیم، گوشت حیوانی به نام (ُمحصه) 
است که در واقع نوعی الکپشت خیلی بزرگ آبزی است که 
در دریا زندگی می کند و گوشت خومشزه ای دارد. تا قبل از 
آمدن کوبایی ها مردم از وجود و قابل استفاده بودن گوشت 
این حیوان خرب نداشتند. ولی کوبایی ها که این حیوان را از 
قبل می شناختند به ساحل می روند و به خصوص در شب های 
مهتابی که تعداد زیادی از آن ها به ساحل می آیند با چاقو آن 
را شکار می کنند. هر محصه حدود ۱۵-۲۰ کیلو گوشت قرمز 
دارد و درون شکمش حدود ۲۰۰-۳۰۰ ختم وجود دارد. ختم ها 
قمست اعظم اش زرد و کمی سفید است که بسیار لذیذ است و 
از نظر مواد غذایی بیشرت از ختم مرغ پروتئین و لیپید دارند. 
ولی متاسفانه رفقا و مردم از خوردن گوشت و ختم این حیوان 
بدشان می آید در حالی که شکارش خیلی آسان و تعدادشان 
آنقدر زیاد است که اگر خبواهند استفاده کنند احتیاجی به 
تن و ماهی و حتی بز مه ندارند. روزی که گوشت محصه به 
بیامرستان می آید آن را دور از چمش مریض ها می پزند و با 
نفهمند. در عین حال  تا مریض ها  مواد دیگر قاطی می کنند 
عده زیادی که قضیه را می فهمند از خوردن آن پرهیز می کنند. 
ختم ها مه که معموال ۱۰-۲۰ عدد خورده می شوند بقیه را دور 

می اندازند.
رفقای دیگر بیامرستان غیر از بیامران مثل پرستاران، 
بیامرستان  به  خرب  بی  گاهی  که  دیگری  رفقای  و  مسوئلین 
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می آیند از آشپزخانه غذا می گیرند و هر جا شد روی زمین، 
و  می گذارند  را مهاجنا  ظرفش  و  می خورند  و...  اتاق  توی 
می روند. مهچنین فنجان های چای و شیر، خورده یا نیم خورده 
را روی زمین می گذارند و پی کارشان می روند. چون کسی 
مسوئل مجع کردن ظرف ها نیست، در گوشه و کنار بیامرستان 
توی شن ها، اتاق ها، نزدیک مسرتاح و شیر آب، ظرف ها توی 
مواد  ماندن  باقی  باعث  امر  مهین  پراکنده اند.  خل  و  خاک 
فراوان  غیره روی زمین شده و مجتع  و  غذایی، چای، شیر 
داری  که  اوقات  گاهی  که  بطوری  می زند.  دامن  را  مگس ها 
چایی می خوری ممکن است به علت افتادن مگس داخل لیوان 
جمبور شوی دو سه بار آن را عوض کنی. این مسئله مهراه 
با عدم رعایت اصول هبداشت و متیزی آشپزخانه، مسرتاح، 
اتاق ها، روشویی ها و غیره باعث تکثیر و  محام، خمزن آب، 
بیامری های  که خود  فراوان می شود  مقدار  به  انتشار مگس 

بسیار زیادی را در حمیط منترش می سازد.

مکانیسم اجرای کارهای درمانی 
در بیامرستان و درمانگاه 

چگونگی کار پزشکان و سایر رفقای کوبایی: الف) 
بزرگرتین مشکل این رفقا مسئله ندانسنت زبان است. 
یکی از آن ها (پزشک داخلی) انگلیسی را نسبتا خوب بلد است. 
جراح معومی بطور متوسط می فهمد و می تواند نظراتش را 
خیلی خمترص بیان کند. ارتوپد خیلی کم بلد است، بقیه تک و 
توک کملات انگلیسی را می فهمند. بنابراین وجود چند مرتمج 
اسپانیایی به عربی و الاقل انگلیسی به عربی برای اجرای 
کار این رفقا الزم است ولی بیامرستان فقط یک مرتمج دارد. 
او یک دانجشوی حبرینی است که پنج سال در مرص پزشکی 
خوانده و به علت فعالیت های سیاسی اخراجش کرده اند. از 
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قالب  در  و  بوده  او ممنوع  برای  به حبرین  رفنت  که  پس  آن 
و  آزادی خبش معان  در جهبه  که  رفقای حبرینی  با  ارتباط 
خلیج عربی در منطقه بوده اند به منطقه می آید و کارش را در 
آغاز می مناید.  به عنوان مرتمج  درمانگاه جهبه  و  بیامرستان 
در جلسه صبحگاهی بیامرستان او چگونگی مشکالت و حال 
به  کوبایی ها  برای  و  می پرسد  رسپرستار  از  را  مریض ها 
انگلیسی ترمجه می کند. یکی از رفقای کوبایی که انگلیسی 
و  ترمجه می کند  اسپانیایی  به  بقیه  برای  بلد است  را خوب 
بعد تصمیامتی می گیرند و دستوراتی می دهند و دوباره رفیق 
مرتمج برای رسپرستار ترمجه می کند و جلسه متام می شود. 
سپس گروه متفرق می شود. یکی از پزشکان در بیامرستان 
می ماند برای ویزیت کامل مهه مریض ها و نوشنت پرونده و 
دستورالعمل دارویی و... او با رسپرستار که کمی انگلیسی 
بلد است مریض ها را ویزیت می کنند. چگونه؟ مریض به عربی 
یا حملی حرف می زند ولی رسپرستار که انگلیسی را خوب 
بلد نیست منی تواند دقیقا گفته های مریض ها را ترمجه مناید 
و رفیق کوبایی اگر سؤالی از مریض داشته باشد از طریق 
رسپرستار از مریض می پرسد در پرونده چیزی می نویسد و 
به عربی در  او  بعد به رسپرستار دستور دارویی می دهد و 
دفرت پرستاران یادداشت می کند. بدین ترتیب اوال رابطه بین 
مریض و طبیب خیلی دشوار است و از نظر روانی مریض قانع 
منی شود و اغلب می گوید رفقای کوبایی حرف ما را منی فهمند 
که  می کشند  اکرثا جخالت  زنان  ثانیا  نیستند.  بلد  چیزی  و 
ازحقیقت مرض خود طبیب را با خرب سازند حتی اگر دل درد 
داشته باشند از ترس معاینه می گویند مثال رسم درد می کند، 
رسگیجه دارم... و بدین ترتیب مرض تخشیص داده نشده و 

بالطبع عالج مه حصیح اجنام منی شود.
در اینجا هبرت است که از نظر روانپزشکی، خشصیت و 
روحیات مردم این منطقه را حتلیل کنیم و پس از آن برداشت 
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بیان  مردم  این  درباره  را  آن ها  تفکر  طرز  و  کوبایی  رفقای 
تولیدی  شکل  ساده ترین  در  که  مهانگونه  منطقه  مردم  کنیم. 
زندگی می کنند از نظر تفکر و پیچیدگی آن، درک و تصمیم 
و جتزیه و حتلیل مسائل نیز در مهان سطح به رس می برند. 
انسان  یک  به عنوان  خود  وجود  آگاهانه  درک  به  قادر  آن ها 
نیستند. احساس وجود، هستی و حیات منی کنند در واقع از 
نظر تکاملی، خشصیت آن ها در پایین ترین سطح قرار دارد. 
آن ها حتی قادر به احساس و درک مسائل و عالمئ مرضی 
که در درون آن ها می گذرد نیستند و بالطبع منی توانند مهان 
درک ناقص خود را نیز بیان کنند. وقتی که در مورد مرض از 
آن ها می پرسی جواب های بی رس و هتی می دهند. آن ها حتی 
معنای تب و لرز، ضعف و حتی درد را به وضوح منی فهمند. 
بیشرت آن ها وقتی از طرف طبیب مورد سؤال قرار می گیرند 
که می گوید چته؟ جواب می دهند مریض هسمت. سپس سلسله 
مریض  می دومن  خوب  که  می شود  رشوع  طبیب  سؤال های 
هستی ولی بگو ببیمن مرضت چیست؟ و ناچار می شوی یکایک 
عالمئ مرض را بمشاری که مثال تب داری؟ لرز چطور. رست 
گیج می رود؟ و غیره و با کامل تعجب مشاهده می کنی که در 
برابر متام این عالمئ بدون آن که بفهمد واقعا چیست و آیا این 
عالمئ را دارد یا نه جواب مثبت می دهد و سپس می گوید که از 
رس تا پایم درد می کند و باز تاکید بیشرت که مهه جسم، مهه 
وجودم. قادر نیسمت راه بروم... (درباره این مسئله می توان به 
کتاب "انقالب آفریقا"(۱۵) نوشته فانون(۱۶) در مورد خشصیت فرد 

استعامر زده مراجعه منود).

۱۵- انقالب آفریقا، (Toward the African Revolution, 1964) ترمجه دمحم 
امین کاردان، انتشارات خوارزمی، هتران.

۱۹۲۶)، روانپزشک، روشنفکر و   -۱۹۶۱) ،Frantz Fanon ۱۶- فرانتس فانون
فعال سیاسی سیاه پوست فرانسوی که در مستعمرات فرانسه در مارتینیک به 
دنیا آمد. معده فعالیت او به انقالب اجلزایر اختصاص داشت. کتاب "دوزخیان 

از وی به فارسی ترمجه شده است. روی زمین" 
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اما حتلیل رفقای کوبایی از مردم چیست؟ آن ها عقیده 
بیامری  واقع  در  و  روانی هستند  مریض ها  بیشرت  که  دارند 
طب  آن ها  ندارند.  مخشصی  ارگانیک  مرض  و  جمسی 
مرتقی روسیه و غرب را خوانده اند و در جامعه ای مرتقی با 
عالی ترین شکل تولید به رس می برند و منی توانند از درک و 
حتلیل مخشصی از رابطه مشکل بیان مرض از طرف بیامر با 
سطح زندگی ابتدایی مردم این منطقه داشته باشند. آن ها هر 
مریضی را که قادر به بیان و توضیح حصیح و کامل مرض 
نباشد، روانی می پندارند.  (آنطور که رفقا می خواهند)  خود 
انسان سامل  به خستی می توان  منطقه  این  در  که  در حالی 
پیدا کرد. در رابطه با مهین برداشت، رفقا منی توانند در مهه 
موارد مرض مخشص را پیدا کنند و دیده می شود که اغلب 
می دهند.  مریض  به  اعصاب  قرص  ماالریا  داروی  جای  به 
پزشکی که در بیامرستان مریض ها را ویزیت می کند کارش 
جلسه  از  بعد  مه  پزشک  رفقای  از  یکی  ولی  می شود  متام 
باید  رابطه  این  در  بنابراین  می رود  درمانگاه  به  صبحگاهی 
را  آن  در  کار  و سیسمت  آن  و قمست های خمتلف  درمانگاه 
بیان کنیم. درمانگاه ساخمتانی است که در فاصله نزدیکی 
از بیامرستان بنا شده است و دارای چند اتاق است که به 
و  پانمسان  اتاق  داروخانه،  آزمایشگاه،  معاینه،  اتاق  ترتیب 
تزریق و چند اتاق دیگر است که خمازن داروهاست. درمانگاه 
پنج روز در هفته باز است که از زمانی که من به کار مشغول 
شدم به شش روز هفته تبدیل شد، و از این شش روز سه روز 
و سه  خمصوص مواطنین (زنان، اطفال، مردان غیره مسلح) 
روز خمصوص ارتش آزادی خبش است. تعداد مریض ها در 
دیگر  روزهای  از  بیشرت  خیلی  مواطنین  روزهای خمصوص 
است ولی مجموعا مریض های درمانگاه از روزی ۲۰ تا ۲۵ 
که  دارند  کوچکی  کارت  مریض ها  مهه  منی کند.  جتاوز  نفر 
شامل امس و تاریخ رشوع معاجله و مشاره پرونده درمانگاه 
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به  باید  هشت  ساعت  از  قبل  تا  صبح  روز  هر  آن هاست. 
در  را  آن ها  رفیق مرتمج امس های  و  کنند  مراجعه  درمانگاه 
دفرتی ثبت می کند و از روی مشاره، کارت پرونده درمانگاهی 
آن ها را بیرون می آورد و آماده می کند. این پرونده ها صفحه 
مقوایی رنگ نسبتا بزرگی است و در هر مراجعه طبیب رشح 
خمترصی از مرض و درمان را با ذکر تاریخ در دو سه سطر 
روی آن می نویسد و به پشت آن مه ورقه های آزمایشگاهی 
هر مریض را می چسباند. پرونده نسبتا کامل و خوبی است. 
خود پزشک مه دفرتی دارد که تعداد مریض های هر روز را 
با ذکر سن، جنس، مرض و نوع درمان را به شکل آماری در 
آن می نویسد که در پایان کار نتیجه گیری می کنند و گزارشی 
آماده می منایند. حدود ساعت ۸/۵ پزشک به درمانگاه می آید 
به کار می کند رفیق مرتمج باز مه کارش را از رس  رشوع 
می گیرد. زنان اغلب حارض به معاینه منی شوند. سپس پزشک 
را می دهد  دارویی  یا نخسه  و  آزمایش می دهد  مثال دستور 
می دهد  آمپول  تزریق  دستور  یا  و  می گیرند  داروخانه  از  که 
که با یک ورقه به اتاق تزریقات می روند. حدود ساعت ۱۰ کار 
پزشک و دیگران و کار درمانگاه خامته می یابد. مسئله ترمجه 
عالوه بر اینکه رابطه مریض و طبیب را خست می کند، باعث 
و بی اعمتادی مریض مه می شود  خستگی طبیب و مرتمج 
و  کوتاه رس  دو سه سؤال  با  اغلب  رفیق مرتمج  که  بطوری 
کلی  برداشت  با مهان  طبیب مه  می آورد.  را هبم  قضیه  ته 
که رشح آن گذشت تخشیص می دهد و درمان می کند. نکته 
بطور چرخشی اجنام می شود،  رفقا  کار  اینکه چون  دیگری 
چون  و  می شود  عوض  درمانگاه  طبیب  بار  یک  هفته  دو  هر 
امراض  جراح،  اطبا  و  نیستند  داخلی  اطبا  مهه  اوال  اطبا 
منطقه را که جزء ختصص داخلی است منی دانند و ثانیا در 
مکتب های طبی گوناگون درس خوانده اند، نظرات مهدیگر را 
قبول ندارند. مثال دیده می شود که مریضی در دومین مراجعه 
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آغاز  طبیب  را  سل  درمان  و  داده اند  معل  تخشیص  برایش 
کند  مراجعه  مریض  اگر مهین  روز   ۱۵ از  بعد  است.  کرده 
مرض  و  کند  رد  را  سل  تخشیص  است  ممکن  بعدی  رفیق 
دیگری تخشیص دهد. بنابراین درمان ضد سل قطع می شود 
و مثال درمان کم خونی یا غیره آغاز می گردد. در حالی که اگر 
مریض سل دارد حداقل دوره درمان ۱۸ ماه است. در میان 
پرونده های بیامران از این منونه ها زیاد دیده می شود. مسئله 
دیگری که به درمان حصیح خدشه وارد می سازد، عدم آگاهی 
مریض ها و سطح پایین اندیشه و تفکر آن هاست. مثال دارویی 
که باید هر شش ساعت جتویز کنی منی توانی مطابق با روش 
حصیح اخذ دارو به مریض بگویی. چون مریض معنی زمان و 
ساعت و هر شش ساعت را منی فهمد ناچار جمبور می شوی 
تهنا شیوه استفاده از دارو را یعنی یک قرص و یا یک قاشق 
سه مرتبه در روز را جتویز کنی. از طرف دیگر مریض ها به 
کامل کردن دوره درمان عادت ندارند. مهین که روز اول و دوم 
دارو را که اکرثا جز قرص های مسکن، ضد تب و ماالریا چیز 
دیگری نیست خوردند و کمی احساس آرامش منودند دارو را 
به کناری می هنند و پس از دو سه روز مهان مریض دوباره 
به درمانگاه می آید با مهان مرض قبلی و دوباره یک سیکل 
ناکامل درمان آغاز می شود. این شکل درمان باعث می شود 
که اغلب امراض به شکل مزمن درآید، خصوصا که امراض 
منطقه اغلب عفونی از نوع سل، ماالریا و عفونت های پوستی 
است و مزمن شدن مرض مشکل بزرگی ایجاد می کند که پای 

مریض را از درمانگاه قطع منی مناید.
مسئله رژیم غذایی، پرهیز از برخی مواد مثل منک یا 
غیره به هیچ وجه در این منطقه قابل اجرا نیست، زیرا غذا 
معموال از یک یا دو نوع جتاوز منی کند و نه تهنا در کیفیت 
آن منی توان تغییری بوجود آورد، بلکه اصال شکل پخنت مهین 
را مه درست بلد  یک یا دو ماده غذایی شان (برجن و ماهی) 
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نیستند. مسئله اساسی دیگر در درمان نقص بزرگی است که 
در داروخانه و کلًا سیسمتی  که در درمانگاه وجود دارد دیده 
می شود. در اینجا هبرت است مسئله دارو و چگونگی استعامل 
دهیم.  قرار  توجه  مورد  اصلی  عنوان موضوع  یک  به  را  آن 
تامین  منبع  چهار  از  کلًا  می شوند  غیظه  وارد  که  داروهایی 

می گردند. 
صورت  به  که  شوروی  و  کوبا  ساخت  داروهای   -۱
بسته بندی های بزرگ وارد می شود. که از نظر انواع، تقریبا 
داروهای اصلی مورد احتیاج در منطقه را تشکیل می دهد ولی 
پزشکان  را  داروها  این  کافی منی رسد.  مقدار  به  متاسفانه 

کوبایی خوب می شناسند. 
داروهایی که کمیته های مهبستگی با انقالب ظفار   -۲
می فرستند. این داروها بیشرت از اروپا و بطور معده از آملان 
غربی، رشقی و بیشرت توسط کنفدراسیون دانجشویان ایرانی 
فرستاده می شود و چون این داروها را از رشکت های دارویی 
داروهای  مزبور  کارخانه های  بالطبع  می گیرند  بطور جمانی 
گران قیمت و اصلی و مورد احتیاج منطقه را آن مه به مقدار 
شامل  که  کارتن هایی  آن  جای  به  و  کافی منی دهند  و  زیاد 
این  از  یک  ارائه می دهند. هر  منونه های طبی جمانی است 
کارتن ها حاوی تقریبا صد نوع داروست که ممکن است از هر 
نوع دارو دو سه قوطی گذاشته باشند. اشکاالتی که این نوع 

داروها دارند از این قراراست: 
داروهای اصلی مورد احتیاج منطقه را به مقدار  اول: 

کافی شامل منی شود.
داروها و خواص آن به زبان آملانی نوشته شده که  دوم: 
در منطقه هیچکس آملانی منی داند و فقط باید از روی ترکیب 

شیمیایی دارو آن را شناخت.
سوم: اغلب داروهایی است که آخرین تاریخ مرصف آن 
نزدیک است. به خصوص که سیسمت ارتباطی از این کشورها 
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تا خود عدن و بعد تا غیظه آنقدر کند است که هر چقدر مه 
مدت امکان جتویز داروها زیاد باشد در راه می ماند و فاسد 

می شود. 
نفر  یک  [داروها]  ادویه  بودن  متنوع  علت  به  چهارم: 
(حمتا طبیب یا دکرت داروساز) باید قمست زیادی از وقت خود 
را رصف جدا کردن داروها منوده و آن ها را در قفسه های 
خمصوص خود در داروخانه قرار دهد و چون پزشکی برای 
این کار وجود ندارد و مامور داروخانه مه یک پرستار ساده 
بیشرت نیست اغلب این داروها مدت های مدید در خمازن باقی 

مانده، کسی رساغ آن ها منی رود.     
رشکت های دارویی معموال برای اینکه درخواست  پمجن: 
کمیته های مهاهنگی با انقالب ظفار را رد نکرده باشند جمبور 
می شوند باالخره تعدادی کارتن دارو به آن ها بدهند. ولی آن ها 
مبنی بر اصول رسمایه داری داروهایی را می فرستند که روی 
دستشان مانده و کمرت احتیاج دارند، مثال کارتن های بزرگی 
و  (دیابت)  قند  شامل داروهای ضد فشار خون، ضد مرض 
غیره می فرستند. داروهایی که امراض مرتبط به آن ها اصال 
در منطقه وجود ندارد زیرا اوال حد متوسط معر این قدر پایین 
است که اصال کسی پیر منی شود که فشار خون بگیرد، ثانیا 
این گونه امراض خاص کشورهای غنی رسمایه داری است که 
غذایشان حاوی چربی و مواد غذایی زیاد است. بدین ترتیب 
یک  فرستادن  پول رصف  و  نیرو  قدر  چه  که  می شود  معلوم 
کارتن داروی مثال ضد دیابت می شود و وقتی به غیظه می رسد 
رشکت های  ندارد.  استعامل  مورد  زیرا  شود  سوزانده  باید 
از  مردم  که  رشایطی  در  می زنند.  مه  دیگری  کلک  دارویی 
کارتن  یک  که  خوحشالی  تو  و  می برند  رجن  بی دوایی  فرط 
امپریالسیت ها  کثیف  این حیله های  وقتی  برایت رسیده  دارو 
را می بینی قلب ات لربیز از کینه و خمش می شود. در بیشرت 
با  را  آن  قیمت  اتیکت  که  دیده ام  داروهایی  کارتن ها  این 
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در  که  داروهایی  بودند. درست مهان  نوشته  رویش  خودکار 
داروخانه های کشورهای اروپایی دیده می شود و قیمت آن ها 
را به پول مهان کشور رویش می نویسند، معلوم می شود که 
تاریخ  به  داروهایشان  می بینند  وقتی  داروخانه ها  صاحبان 
به  دوباره  و  کرده  آوری  را مجع  آن ها  است  نزدیک  انقضاء 
کارخانه های داروسازی می فرستند و صاحبان این رشکت ها 
با متام وقاحت که جزء جوهر کثیفشان است این داروها را در 
کارتن دسته بندی کرده و درخواست کمیته های مهبستگی را 

با مهین گونه داروها رسمه بندی می کنند.
داروهای  می فرستند.  لیبی  و  عراق  که  داروهایی   -۳
است.  طبی  منونه ها  اکرثا  و  کم  میزان  به  معموال  عراقی 
نصف  حمتوایش  معموال  است  جمانی  که  طبی  منونه های 
حمتوای اصلی است. مثال روی قوطی نوشته شده ۲۰ قرص 
ولی داخلش ۱۵ قرص است و اغلب باید دو سه تا قوطی را 
یکی کنی و به مریض بدهی. فرستادن داروهای ارسالی با 
و  زیاد  چقدر  کارتن ها  جحم  که  می دهد  نشان  کم  حمتوای 

حمتوایشان کم است و خود این مسئله مه یک کلک است.
از لیبی به خصوص در این اواخر داروی زیاد مهراه با 
لباس و پوشاک و پتو وغیره می رسد. اخیرا حدود پنج تن دارو 
از لیبی فرستاده شده ولی به دلیل کندی رسعت ارتباط  از عدن 
به غیظه ارسال آن ها به کندی صورت می گیرد. به خصوص در 
که راه  فصل خریف [از ژوئیه تا سپتامرب یعنی فصل باران] 
دریایی خطرناک است یا باید با هواپیام و یا با ماشین داروها 
را فرستاد. البته غیر از کندی رسعت ارتباط بین عدن و غیظه 
ضعف های اساسی تری در سیسمت سازماندهی ارسال دارو 
از عدن به غیظه و حوف وجود دارد که بعدا رشح خواهیم داد.
۴- داروهایی که مورد احتیاج زیاد منطقه و نسبتا گران 
است و به میزان الزم توسط منابع باال تامین منی شود و جهبه 
جمبور می شود آن ها را از داروخانه های عدن خریداری کند. 
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که مهمرت  مثل داروهای اطفال و آمپول کلروکین (ضد ماالریا) 
که  (آهن)  آیرون  آمپول  و  دیگر است  داروهای  از  تر  و الزم 
برای کم خونی به کار می رود. وقتی این داروها رو به امتام 
است باید سه چهار تا تلگراف فوری به عدن بزنی تا باالخره 
پس از حدود دو سه هفته این داروها برسد و به علت گرانی 
دارو جهبه قادر به خریدن میزان الزمه نیست به خصوص که 
در عدن قیمت دارو تقریبا دو برابر جاهای دیگر است. مهه 
داروهای ذکرشده فوق به خمازن داروی هالل امحر معانی در 
عدن فرستاده می شود. هالل امحر قمستی از تشکیالت انقالب 
است که با صلیب رسخ بین املللی و کمیته های مهبستگی با 
انقالب ظفار در کشورهای اروپایی و غربی رابطه دارد. هالل 
امحر دارای سه خمزن است که عالوه بر دارو از طرف بعضی 
از کشورها وسایل آزمایشگاهی، میکروسکوپ، دستگاه اشعه 
ایکس، ماشین مولد برق برای دستگاه مزبور و غیره نیز به آن 
می رسد. مسوئل هالل امحر فردی است که فقط به علت بلد 
بودن انگلیسی و لفاظی برای این کار انتخاب شده، این فرد 
غیر از خصلت های شدیدا ضد انقالبی از مسائل دارویی و 
انقالبی چیزی منی داند. تهنا کاری که اجنام می دهد این است 
که مهه داروهای فرستاده شده از طرف منابع فوق الذکر را 
در خمزن انبار کرده و هر از مدتی پس از تلگراف و ارسال 
لیست داروهای مورد احتیاج از بیامرستان های حوف و غیظه 
داشته  خرب  ازحمتوایش  آنکه  بدون  را  دارو  کارتن  تعدادی 
باشد و یا الاقل از کسی بپرسد که این داروها مطابق با این 
لیست است به غیظه و حوف می فرستد با وجود این که بارها 
و بارها لیست های مخشصی از داروهای مورد احتیاج هتیه 
شده، برایش ارسال می شود به دلیل نداشنت اطالع در مورد 
داروها و عدم احساس مسولیت چند کارتن را با کشتی یا 

بعضی اوقات با هواپیام برای ما می فرستد.
دارویی  احتیاجات  بتواند  سیسمتی  که  کلی  بطور 
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بیامرستان های حوف و غیظه را با توجه به امراض موجود در 
منطقه و با توجه به رسعت کم ارتباط بین این مناطق تامین کند، 
وجود ندارد. به عبارت دیگر ارتباط ارگانیک بین بیامرستان های 
این منطقه و خمزن داروها در عدن وجود ندارد و اگر افراد 
و  وارده  داروهای  تخشیص  کارایی  که  را  کاردانی  و  الیق 
مدت قابل استفاده بودن آن ها را داشته باشند، مسوئل هالل 
امحر منایند. این افراد از احتیاجات دارویی بیامرستان های 
منطقه توسط ارگان های مسوئل آن بیامرستان ها بطور مرتب 
با خرب شوند و مسوئلین هر بیامرستان ملزم باشند که انواع 
داروهای مورد احتیاج و کمیت الزم آن را مثال در مدت یک 
ارسال  امحر  هالل  برای  را  آن  لیست  و  بزنند  مختین  ماه 
به علت عوامل  ارتباط  راه  در  دیگری  (اگر ضعف های  دارند 
خمتلف چه عدم احساس مسوئلیت مسوئلین این قمست ها و 
چه ضعف های اضطراری مثال نبودن کشتی یا هواپیام بوجود 
شکلی حصیح  به  را  داروسازی  سیسمت  بتوان  شاید  نیاید) 
اجنام داد. حاال ببینیم که دارویی که پس از این مهه تالش 
بندی]  [طبقه  درمانگاه می رسد، چگونه کالسیفیه  به  و خرج 
می شود و چگونه مرصف می شود. پس هبرت است در مورد 
داروخانه درمانگاه کمی توضیح داده شود. داروخانه اتاقی 
است که توسط چوب متام دیوارهای آن را قفسه بندی کرده اند 
و درون هر قفسه مقداری دارو وجود دارد که مقدار نسبتا 
زیادی است و دو سه طبقه خمصوص داروهای کوبایی است 
که مسوئل داروخانه فقط آن ها را می شناسد. در زمان ورود 
ما سیسمت کار درمانگاه این چنین بود که پزشک کوبایی که 
کاغذ کوچکی  روی  درمانگاه مریض می بیند  معاینه  اتاق  در 
قرص  نوع  سه  کنید  تصور  و  می نویسد  نخسه  اصطالح  به 
کوبایی  پزشک  زیرا  است  کوبایی  داروهای  آن ها  مهه  (که 
تا جتویز کند مثال  فقط داروهای کشور خود را می شناسد) 
باید موقع خواب  یکی قبل از غذا یکی بعد از غذا یکی مه 
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خورده شود او این دستورات را دیگر منی نویسد و به مرتمج 
می گوید تا برای مریض رشح دهد که مثال قرص اول را این 
طور، قرص دوم را... مریض کاغذ را به پشت در داروخانه 
می برد و از پنجره کوچکی به دست مسوئل داروخانه می دهد 
و ایشان از هر قرص تعدادی (که هیچ وقت تعداد الزم برای 
یک دوره درمان کامل نیست، زیرا اگر خبواهند دارو با این 
اندازه بدهند اوال نه مریض مرصف می کند ثانیا داروها خیلی 
را در کاغذ می پیچد و به دست مریض  زود متام می شوند) 
می دهد، خیلی خوب سه نوع کاغذ یک رنگ و یک اندازه که 
درون هر کدام تعدادی قرص ریخته شده مامور داروخانه مه که 
چیزی دیگر اضافه منی کند زیرا به فرض مه که پزشک دستور 
استفاده هر دارو را زیر هر دارو بنویسد، مامور داروخانه بلد 
نیست که آن را به عربی ترمجه مناید و به مریض بفهامند. 
حاال مریض از کجا بفهمد که کدام قرص را قبل از غذا و کدام 
این است ضعف بزرگ دیگری که در  را موقع خواب خبورد؟! 
سیسمت درمانی درمانگاه وجود دارد که اگر خبواهیم یک راه 
نیمه معلی ارائه دهیم باید یک مرتمج کنار دست جناب مامور 
داروخانه بیاستد و برای مریض ترشیح مناید. تازه ضعف های 
اصولی دیگری در رفقای کوبایی وجود دارد که حتی مهین 
کار به اصطالح ساده را با اشتباهات فراوانی اجنام می دهند 

(بعدا منونه های آن را رشح خوامه داد).
بنابراین مشاهده می شود که معموال از داروهای دیگر 
که  حالی  در  استفاده منی شود.  آملانی  داروهای  به خصوص 
بعضی منونه های دارویی با وجود این که تعدادش کم است 
ولی بسیار قابل استفاده و مفید است و مهه در قفسه های دیگر 
داروخانه درون خملوطی از خاک و حرشات غوطه می خورند.

و  بیامرستان  درمانی  سیسمت  در  که  دیگری  نقص 
درمانگاه وجود دارد، اعتقاد راخس رفقای کوبایی به حصت 
نتیجه های آزمایشگاه است. آزمایشگاه در یکی از اتاق های 
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درمانگاه وجود دارد. آزمایش های خیلی ساده که معموال از 
ماالریا،  مثل مهوگلوبین، تخشیص  نوع جتاوز منی کنند  پنج 
گلبول های خون، مدفوع، ادرار در آن اجنام می شود. مسوئل 
آن ساعت ۸ رشوع به کار می کند و ساعت نه و نیم کارش متام 
می شود. وسائل آزمایشگاه از قبیل میکروسکوپ خیلی ساده 
و قدرتش کم است زیرا ازمیکروسکوپ های بزرگ به دلیل عدم 
وجود الکرتیسیته در روز منی توان استفاده کرد (ماشین برق 
بیامرستان شب ها کار می کند). رفقای کوبایی طبق مکاتبی 
که درس خوانده اند و این مکاتب پیرشفته بیشرت طب تکنیکی 
یعنی طبی را که با آزمایش و عکسربداری و غیره مرض را 
ثابت کند، قبول دارند. ما در اینجا منی خواهیم کمکی را که 
عکسربداری و سایر حتقیقات آزمایشگاهی به تخشیص مرض 
می کند نادیده بگیریم ولی حتی در مهان کشورهای پیرشفته 
کوبایی  رفقای  نیست.  آزمایشگاه مطلق  نتایج  به  اعتقاد  نیز 
معموال در مورد مهه امراض آزمایش می دهند و بارها دیده 
را  ماالریا  زبانی عالمئ  بی  زبان  با  مریض خودش  که  شده 
برای پزشک رشح می دهد ولی او می گوید باید آزمایش داد. 
خوب روز بعد مریض به آزمایشگاه می رود و روز بعد از آن 
با نتیجه آزمایش نزد طبیب بر می گردد ولی متاسفانه نتیجه 
آزمایش ماالریا منفی است. در این صورت رفیق کوبایی به 
روی  را رصفا  درمان  و  نداده  را  الزم  امهیت  بالینی  عالمئ 
به  مسکن  قرص  چند  می دهد.  اجنام  آزمایشگاهی  نتایج 
مریض می دهد و می رود درحالی که واقعا از نظر طبی این 
مسئله روشن است که مثال در مورد ماالریا و بطور کلی سایر 
بیامری های میکروبی و انگلی و خونی مهیشه منی توان نتایج 
موارد  در مهه  تقریبا  یا  باال  مورد  در  آورد.  دست  به  مثبت 
وقتی عالمئ تب و لرز شدید وجود داشته باشد، آزمایش خون 
مثبت می شود که این عالمئ بیشرت شب ها روی می دهد و صبح 
که انگل های ماالریا به خون محله منی کنند منی توان و یا با 
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شانس خیلی کم می توان نتیجه مثبت به دست آورد و آزمایش 
خون مه که صبح ها اجنام می شود بارها دیده شده که مریض 
با وجود ماالریا قرص مسکن گرفته  به درمانگاه رفته  صبح 
به بیامرستان مراجعه می کند و  لرز شدید  و  با تب  و عرص 
بسرتی می شود. این مسائل با رفقای کوبایی مورد حبث قرار 
مسئله  نبودند.  آن  قبول  به  آن ها حارض  در معل  ولی  گرفت 
جالب دیگری که در آزمایشگاه دیدم این است که با وجودیکه 
در مهان ویزیت اول روشن می شد که مریض، آسکاریس یا 
از  آزمایش مدفوع را می بینی  نتیجه  کرمک دارد ولی وقتی 
آن نوع انگل که قبال با عالمئ بالینی تخشیص داده ای خربی 
نیست در عوض انگل های دیگر موجود است این مسئله برای 
برسد و نتوان از آن نتیجه  یک ماه کار، شاید عادی [به نظر] 
عام گرفت ولی وقتی این مسئله را از رفیق مرتمج که سال 
جواب  پرسیدم،  می کرده  کار  کوبایی  گروه  اولین  با  قبل مه 
داد که پارسال در بیشرت نتیجه آزمایش های مدفوع کرمک و 
آسکاریس و غیره دیده می شد ولی از وقتی گروه کوبایی دوم 
آمده حتی یک نتیجه مثبت در این مورد ندیده ام و در عوض 
انگل های دیگر در نتایج آزمایش دیده می شود معلوم نیست که 
چه طور در فاصله آمدن یک گروه و رفنت گروه دیگر این مهه 
ختم انگل های خمتلف چگونه از بین رفته اند و انگل های جدید 
از کجا بوجود آمده اند. روشن است که درمان انگل ها مه که 
مرض بومی و بسیار شایع  منطقه است به این شکل اجنام 

می گیرد.
نقص دیگر سیسمت درمانی در اتاق تزریقات درمانگاه به 
چمش می خورد. درون یک قابمله آب که روی چراغ می جوشد 
وجود  سوزن  تعدادی  و  شیشه ای  رسنگ  عدد   ۴-۳ حدود 
فقط  است  ظفاری  که  اتاق  این  مسوئل  پرستار  رفیق  دارد. 
پنیسیلین،  برای  ترتیب  به  می کند  استفاده  رسنگ  چهار  از 
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اسرتپتومایسین(۱۷)، ویتامین ها (انواع خمتلف) و کلروکین (ضد 
و برای مریض های خمتلف فقط سوزن رسنگ ها را  ماالریا) 
عوض می کند. اتاق تزریقات کثیف و آلوده است. تزریقات در 
موارد عضالنی به شکل ایستاده اجنام می گیرد. به خصوص 
در مواردی که مریض ها کم خون و ضعیف هستند و آمپول 
مه بیشرت پنی سیلین و داروهای قوی است بعضی ها شوکه 

می شوند و روی زمین می افتند.

طرز کار پرستاران: ب ) 
آن ها  نفر   ۷ که  است  نفر   ۱۳-۱۲ عده شان  که  گفتیم 
موقت  دوره  بعدازظهر   ۴ تا   ۲ ساعت  از  روز  پنج  هفته ای 
پرستاری شش ماهه را حتت نظر رفقای کوبایی می بینند. این 
کالس در یکی از اتاق های درمانگاه تشکیل می شود. سه نفر 
آن ها دخرت هستند که از کالس دوم دبیرستان برای دیدن دوره 
فرستاده شده اند و بقیه مه سیکل اول متوسطه را در سوریه 
فرستاده  دبیرستان  از  مه  پرس  دیگر  نفر  سه  و  کرده  متام 
شده اند، یعنی از نظر سواد باالترین سطح را در منطقه دارا 
هستند. این هفت نفر نه بنا به میل و رغبت خشصی خود بلکه 
ازطرف جهبه بیشرت به خاطر استعدادی که داشته اند برای 
دیدن دوره پرستاری به بیامرستان فرستاده شده اند و تقریبا 
علتش  این کالس ها رشکت می کنند.  در  اجبار  به  آن ها  مهه 
این است که این رفقا که حداکرث سنشان از ۱۵-۱۶ جتاوز 
پرستار شدن  بر  را  ادامه حتصیل  و  منی کند درس خواندن 
اگر کالس  که  را می بینند  آینده خود  آن ها  ترجیح می دهند. 
سوم متوسطه را متام کنند به عدن فرستاده می شوند تا دیپمل 
آن ها  برای  دانشگاه  به  ورود  امکان  پس مه  ازآن  و  بگیرند 
وجود دارد در حالی که در دوره پرستاری باید کارهای اولیه 

Streptomycin -۱۷، نوعی آنتی بایوتیک است که باید به صورت عضالنی 
تزریق شود و بیشرت برای درمان سل به کار می رود.
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از قبیل متیز کردن مریض، عوض کردن مالفه، لگن برداشنت، 
غذا دادن به مریض، تزریقات و پانمسان را اجنام داد که این 
کارهای در سطح پایین از نظر آن ها ارزشی ندارد و آن را 
با اکراه اجنام می دهند. اصوال اجنام کار معلی چه پرستاری 
و چه کارهای دیگر مثل ظرفشویی، لباسشویی، جاروکشی، 
کمک کردن به کارگران و آشپزهای بیامرستان از نظر آن ها 
ارزشی ندارد. آن ها به  عنوان و مدرک توجه دارند و در آرزوی 
دکرت و مهندس شدن و دانشگاه دیدن به رس می برند. ازطرف 
دیگر با دیدن دوره پرستاری و متام کردن آن امکان دارد که 
آن ها را به منطقه بفرستند و این چیزی است که از آن مه 
بیم دارند. زیرا رفنت به منطقه نه تهنا آن ها را از مهه مواهب 
و نیل به آرزوهایی که در رس دارند حمروم می کند، بلکه کار 
آن ها مه دو برابر کار هر کدام از افراد ارتش آزادی خبش 
شامل  کوله  بر  عالوه  منطقه  در  پرستار  یک  زیرا  می شود. 
را  غیره  و  ادویه  دیگری شامل  کوله  باید  خود  نظامی  لوازم 
محل کند. روزهایی که سایر رفقا معل نظامی ندارند او باید 
در منطقه بگردد و مواطنین[هشروندان یا افراد غیره نظامی] 
را معاجله کند. او را وقت و بی وقت برای عالج مواطنین یا 
رفقای جمروح از پایگاه خارج می کنند. وقتی دارو در منطقه 
متام می شود او را به حوف می فرستند تا دارو بربد. وقتی 
جمروحی را از منطقه به حوف می رسانند او باید مهراهش 
باشد و خالصه کار بیشرتی از او می خواهند و این چیزی 

نیست که مورد عالقه او باشد. 

شکل تدریس در اینگونه کالهسا چگونه است؟
رفقای کوبایی که مهه شان انگلیسی بلد نیستند و فقط 
یکی از آن ها می تواند مطلب درسی اش را به انگلیسی بگوید 
و مرتمج برای شاگردان به عربی ترمجه می کند و آن ها مه 
می نویسند. در روزهای دیگری که رفقایی درس می دهند که 
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انگلیسی بلد نیستند، مطلب را به اسپانیایی می گویند. دکرتی 
که انگلیسی بلد است به انگلیسی ترمجه می کند و مرتمج مه 
از انگلیسی به عربی ترمجه می کند. تا آن ها مطلب را یادداشت 
منایند. بنابراین معلوم می شود که چه سیکل دشواری پیموده 
می شود تا مطلبی ازاسپانیایی به عربی ترمجه شده و تازه 
دربار اول ممکن است شاگردان نفهمند و دوباره باید توضیح 
کمیت  و  کیفیت  از  چقدر  ترمجه  مراحل  این  در  شود.  داده 
مطلب کاسته می شود معلوم است. از طرف دیگر شاگردی که 
به زور و اجبار به مطلب گوش می کند و یادداشت بر می دارد 
در حقیقت چقدر ماهیت درس را می فهمد، مسئله ای است که 
این نقص را نشان می دهد. رفقای کوبایی  کار معلی آن ها 
در این کالس ها جلسات پرسش مه دارند و حتی امتحانات 
ماهانه برگزار می کنند ولی معوما نتیجه این امتحانات مأیوس 
کننده است. شاگردان اصال درس منی خوانند. دفرتهایشان 
در گوشه و کنار بیامرستان پراکنده است و به هیچ چیز توجه 
ندارند. اغلب کوبایی ها پس از هر امتحان رس کالس توضیح 
می دهند و از آن ها انتقاد می منایند که چرا درس منی خوانند 
و معموال به رفقای مسوئل بیامرستان و حتی رفقای مرکزی 
با  و  باشند  داشته  اینان جلسه  با  آن ها  تا  گزارش می دهند 
این  ولی مهه  با خواندن درس منایند  وادار  را  آن ها  انتقاد 
این  به خصوص  پرستاران  رفتار  طرز  است.  بیهوده  کارها 
مهدیگر  با  حتی  و  بیامرستان  مریض های  با  آموزان  دانش 
افرسدگی  حالت  در  دامئا  دخرتها  به خصوص  نیست،  خوب 
به رس می برند و در برخوردهایشان مثل جممسه هیچ نشاط 
و حرارتی ندارند. هیچ وقت با مریض ها حصبت منی کنند و 
رفتارشان نسبت به آن ها رسد و حتی از یک حالت حتکم و 

بعضی اوقات توهین آمیز برخوردار است.
بطور  و  است  زیاد  واقعا  بیامرستان  پرستاران  عده 
شیفتی کار می کنند. شیفت کار ۸ ساعته است ولی از این ۸ 
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ساعت حتی یک ساعت مه کار ندارند. یعنی کاری وجود ندارد 
اتاق  اگر  و  اتاق است  یک  دهند. هر کس مسوئل  که اجنام 
پر باشد، از ۷ مریض بیشرت جتاوز منی کند. کار آن ها این 
است که رس ساعت معین به مریض ها آمپول بزنند یا قرص 
بدهند. گرفنت درجه حرارت از طریق زیر بغل اجنام می شود، 
زیرا در متام بیامرستان فقط یک میزان احلراره موجود است. 
فشار خون را فقط در موارد خاصی که پزشک توصیه می کند 
می گیرند زیرا پرستاران تا به حال دو سه فشارسنج بیامرستان 
را شکسته اند و تهنا یک دستگاه فشار خون مانده که از آن مه 
فقط در موارد خاصی استفاده می شود. مالفه ها ختت ها را 
ممکن است ده روز یک بارعوض کنند و ختت بیامران مهیشه 
پر از شن است. با وجودیکه از ۸ ساعت کار مقرر معال فقط 
یک ساعت کار اجنام می دهند و بقیه را به اسرتاحت و گوش 
دادن به موسیقی می گذارنند ولی دامئا ساعت خود را نگاه 
می کنند تا شیفت کارشان هر چه زودتر متام شده  به خانه 
وارد  آن ها  پایان شیفت  به  دقیقه  مریضی چند  اگر  و  بروند 
شود، آن قدر طولش می دهند تا وقت شیفت آن ها متام شود و 
اگر از آن ها خبواهی که هبت کمک کنند تا مریض را بسرتی 
که  با کامل جسارت می گویند  بنویسی  را  پرونده اش  و  کنی 

االن شیفت من متام می شود و دیگری می آید.
خانه   پرس  رفقای  از  بعضی  و  دخرت  پرستاران  مهه 
در  باشند  داشته  کشیک  که  مواردی  جز  شب ها  و  دارند 
بیامرستان منی مانند. ولی معموال بعد از متام شدن کار رسی 
می خرند  چیزی  می زنند  رستوران  و  قهوه خانه ها  و  بازار  به 
و کمی می گردند و دوباره برای شام به بیامرستان می آیند. 
در وقت آزاد دخرتان را معموال جدا جدا از مه می بینی که 
گوش  عشقی  ترانه های  دارند  و  نشسته اند  کناری  و  گوشه 
می کنند. پرسان نیز از این جو به دور نیستند ولی فعالیت و 
شور آن ها بیشرت است. بیشرت حرف می زنند و افرسده و بی 
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حال منی باشند. عرصها مهین که آفتاب کمی فرو می نشیند 
مریض ها به حیاط بیامرستان می آیند و دور مه می نشینند. 
کنار  و  گوشه  از  مهیشه  رادیو  و  صوت  ضبط  چند  صدای 
بیامرستان بلند است. بیشرت اوقات مه رفقای دیگر جهبه و 
یا معملین رسی به بیامرستان می زنند و چند مجع کوچک در 
گوشه و کنار تشکیل داده و با جک و خنده و گپ زدن وقت 
می گذرانند. خیلی کم دیده ام که رفقا به رادیوهای انقالبی که 
یکی خمصوص منطقه ظفار و یکی دیگر از عدن پخش می شود 
گوش دهند. رادیوعدن را فقط برای ترانه هایش می گیرند وهیچ 
گونه عکس العمل و یا شوری برای شنیدن و یا با خرب شدن از 
اوضاع منطقه نشان منی دهند. گویی وقتی اینجا هستند خود 
را از هر گونه احساسی که آن ها را به یاد وظیفه و کار و حتی 
روزنامه های  و  جمالت  می کنند.  ختلیه  بیاندازد،  مبارزه شان 
انقالبی خودشان فلسطین، کوبا وچین را که مهه عربی است و 
هر ۱۵ روز و به تعداد زیادی می رسد، فقط نگاهی می اندازند 
له  پا  و  زیر دست  را متاشا می کنند و سپس  و عکس هایش 
می کنند. یک شب که با مهین رفقا دور مه نشسته بودیم و به 
چیزی گفتیم که آن ها را به یاد منطقه  جک و خنده مشغول! 
انداخت. یکی شان جواب داد که بابا وملان کنید دو روز غیظه 
هستیم و باید خوش باشیم فرداست که یک دفعه می گویند برو 
منطقه و رفنت به منطقه فرصت یک حلظه خوش بودن را به ما 

منی دهد.

کارهای دیگر بیامرستان چیست؟
رفقای کوبایی هر شب طبق برنامه خاص و چرخشی 
به بیامرستان می زنند و اگر مریض جدیدی  خودشان رسی 
آمده باشد، ویزیت می کنند و مشکالتی را که در مورد سایر 
مریض ها بوجود آمده حل می منایند. شب مه مرتمج باید مهراه 
آن ها باشد. آن ها سپس ویزیت کوتاهی در بیامرستان یمن به 
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معل می آورند و هفته ای سه شب به درمانگاه مدارس انقالب 
رفته و پس از دیدن مریض ها، آن هایی را که باید در بیامرستان 
درمان شوند با ماشین به بیامرستان می آورند. از طرف دیگر 
هر وقت که جمروحی به بیامرستان برسد و یا فوریت درمانی 
حادی پیش آید هر موقع شب یا روز رفقای کوبایی را خرب 
می کنند و آن ها بالفاصله به بیامرستان می آیند و مهه کوشش 
خود را برای جنات آنان مبذول می دارند. به خصوص در موارد 
اورژانس سعی می کنند که پرستاران بیامرستان را مجع کرده 
و کارهای معلی را که برای بیامران اجنام می دهند، از قبیل 
سوند زدن، پانمسان، شستشوی زمخ برایشان رشح می دهند. 
در اینگونه موارد مه رفیق مرتمج باید مهیشه حارض باشد. 
می گیرد  صورت  بیامرستان  در  که  مهمی   کارهای  از  یکی 
بسیار متیزی  و  اتاق کوچک  اتاق معل،  معل جراحی است. 
است که برای جراحی های کوچک و متوسط ساخته شده ولی 
تقریبا وسایل  و مرتب کرده اند.  آن را خیلی متیز  کوبایی ها 
جراحی به میزان الزم وجود دارد. برای هتویه، اتاق معل یک 
کولر دارد که با برق کار می کند بنابراین هر موقعی که معل 
باشد، جمبورند ماشین برق را روشن کنند. اتاق معل دستگاه 
خمصوص بیهوشی و کپسول اکسیژن ندارد، لذا برای معلیات 
جراحی یا از بی حسی خناعی (تزریق ماده بی حس کننده 
داخل خناع) استفاده می شود که در این صورت بیامر خودش 
نفس می کشد ولی درد را احساس منی کند، اینگونه بی حسی 
برای معلیات جراحی ساده از شکم به پایین قابل اجنام است. 
نوع دیگر بیهوشی این است که ماده تزریقی بی حسی معومی 
را در داخل ورید تزریق می کنند و با یک دستگاه  (فنوبارب) 
که مثل یک بادکنک است به بیامر تنفس  خیلی ساده (آمبو) 
اتاق معل  (به جای اکسیژن). بطور کلی  مصنوعی می دهند 
برای امعال جراحی طوالنی و خست به خصوص جراحی  رس 
و صورت و قفس صدری و استخوان ها قابل استفاده نیست. 
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بیامرستان یک اوتوکالو دارد که وسائل اتاق معل و پانمسان 
البته در صورتی که ماشین برق درست  را اسرتیل می کند. 
باشد این دستگاه مه کار می کند. رفقا در معل جراحی کند 
هستند و این طبق یک اصل حاکم بر کشور پیرشفته است که 
به خصوص جراحان جوان از نظر توئری خیلی واردند، ولی 
از نظر معلی به دلیل باال بودن سطح زندگی و کمبود مرض 
کمرت با معلیات جراحی به مقدار زیاد (مثل ایران ، بیامرستان 
روبرو هستند. مثال یک معل ختنه را حدود دو ساعت  سینا) 
طول می دهند و یا در یک مورد معل آپاندیسیت را چهار و نیم 
ساعت طول دادند. ولی از نظر کلی چون معل جراحی معموال 
نتایج خوبی در بر دارد و مردم این منطقه کمرت با این نوع 
درمان که به نظر آن ها شکل معجزه دارد برخورد داشته اند، 
معل جراحی هر قدر مه که کند باشد اگر منجر به هببودی 

مریض شود تاثیر بسیار زیادی در افکار مردم دارد. 

و  کوبایی، خصال  رفقای  زندگی  وضع  از  خمترصی 
روحیات آن ها:

رفقا مهه اعضای حزب کمونیست کوبا هستند و عالوه 
نظامی مه   – بر کارآیی های خمتلفشان یک عنرص سیاسی 
که خمصوص  دارند  خوبی  و  بزرگ  بسیار  خانه  می باشند. 
آن ها ساخته شده، این خانه با یک دستگاه بی سیم که بر بام 
آن نصب شده با عدن ارتباط دارد. عالوه بر این رفقا که در 
بیامرستان کار می کنند دو رفیق دیگر آن ها مه کارشناسان 
آموزشی نیروهای نظامی یمن هستند که با آن ها در یک خانه 
از  و  دارند  [را]  خود  خاص  ماشین  رفقا  می کنند.  زندگی 
در وضع  منطقه  این  مردم  با  مقایسه  در  زندگی  نظر وضع 
کننده  زیاد و خسته  کارشان  به رس می برند.  راحتی  بسیار 
نیست. مواد غذایی و حتی سیگار و رشاب آن ها از کوبا وارد 
می شود. رفیق آشپز آن ها مهراه با دو آشپز یمنی که جهبه 
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برای کمک به او استخدام کرده غذای خاص آن ها را درست 
می کند. عالوه بر غذاهای کنرسو شده کوبایی رفقا خرچنگ 
از  که خود معموال  دارند  را بسیار دوست  و گوشت محصه 
در  موز موجود  نوع  دو  از  این  بر  دریا هتیه می کنند. عالوه 
مزارع دولتی (موز خمصوص خوردن و موز خمصوص پخنت) 
و ختم مرغ که به خستی در هشر گیر می آید استفاده می کنند. 
زندگی بسیار شادی دارند. معموال در ساعات فراغت و حتی 
در مضن مطالعه در خانه به موزیک که عاشق آن هستند و 
می دهند.  گوش  آن هاست  وجود  ناپذیر  تفکیک  جزء  واقع  در 
یک ضبط اسرتیو دارند که مهه جای خانه شان را با موزیک 
شاد پر می کند. خانه آن ها یک ماشین برق خمصوص به خود 
دارد و یخچال مه دارند. در یک اتاق خانه شان عکس های چه 
گوارا و فیدل و سایر قهرمانان انقالب کوبا را به دیوار زده اند 
و  از سادگی خاص  رفقا  زندگی  است.  مطالعه شان  اتاق  و 
صفای انقالبی و برابری به معنای واقعی آن برخوردار است. 
رفتار آن ها نسبت به مه آنقدر مصیامنه و عاری از تظاهرات 
که  فهمید  خنواهی  اول  وهله  در  که  است  بورژوایی  کثیف 
از رفقا  کدام یک دکرت و کدام آشپز است. مثال گرچه یکی 
به عنوان راننده به اینجا آمده ولی کارش متام وقت نیست و 
خیلی از اوقات خود رفقای پزشک یا پرستار، مهکاران خود 
کهنگی  عین  در  و  یکرنگ  ساده،  آن ها  لباس  می رسانند.  را 
متیز است. حتی اگر رس آستین ها و یا پایین شلوارهایشان 
ریش ریش شده ولی می بینی که آن ها را به هر وسیله با خن 
دوخته اند تا قابل استفاده باشد. وظیفه متیز کردن خانه شان 
لباس های خودش  هر کس  و  می شود  اجنام  بطور چرخشی 
را می شوید. رفقا در خانه کالس های آموزش سیاسی دارند 
که بطور مرتب اجنام می شود و مسوئل آن ها هر از مدتی از 
آن ها امتحان می گیرد. در سالن بزرگ خانه شان ختته سیاهی 
گذاشته شده که جز در موارد درس دادن از آن برای الصاق 
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پوسرتهای خمتلف و شعارهای انقالبی استفاده می کنند. رفقا 
هر از مدت معینی به مترین تیراندازی می روند و مهیشه مسلح 
آن هاست.  خصوصیات  هبرتین  از  یکی  توده گرایی  هستند. 
هرگز ندیده ام که در برخورد با مردم عصبانی شوند. شادی 
خاص نه شادی هیجانی و احساسی در برخورد آن ها با مردم 
مشاهده می شود. با مهه مریض ها از پیر تا جوان و بچه، چه 
زن و چه مرد شوخی می کنند. گرچه عربی بلد نیستند ولی با 
دو سه مجله ای که یاد گرفته اند سعی می کنند به هر ترتیبی که 
شده ارتباط خود را با مریض ها بیشرت کنند. گاهی بچه های 
مریض را مدت ها بغل کرده و نوازش می کنند و یا با آن ها 
بازی می کنند و با هر کس مطابق با روحیه و موضعی که دارد 
رفتار می منایند. در مورد وظایفشان احساس مسوئلیت زیاد 
دارند (البته این خصلت نه مطلق است و نه در مهه آن ها به یک 
میزان دیده می شود). یعنی هر موقع شبانه روز که خبواهی 
حارضند به بالین مریض بشتابند و به هر ترتیبی شده آخرین 
کوشش ها را اجنام دهند. به کارهایشان مسلط هستند و در 
برابر مریض های بد حال خیلی خون رسد و مسلط بر اعصاب 
معل می کنند. هر کدام از آن ها حارض است نازلرتین کارهای 
را  غیره  و  مالفه  کردن  عوض  و  برداشنت  لگن  حتی  مریض 
اجنام دهند. مریض هایی که در رشایط خست منطقه رس تا 
از  کثافت  بوی  اوقات  بعضی  حتی  و  است  کثافت  پایشان 

نزدیک آن ها به مشام می رسد .
رفقا با ظرفیت و بسیار با حوصله هستند. وقتی از آن ها 
بدهند.  سؤال می کنی حارضند به هبرتین شکل جوابت [را] 
خبواهی،  انقالبشان  مسائل  و  کوبا  مورد  در  آن ها  از  اگر 
مدت های مدید برایت حرف می زنند. از کتاب ها و عکس های 
خمتلفی که راجع به زندگی قهرمانان انقالب و مردم کوبا و 
از  می کنند.  استفاده  آگاهی ات  بردن  باال  برای  دارند  غیره 
آن ها خواستیم روزنامه های کوبایی را که بطور مرتب به آن ها 
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می رسد، آن هایی را که به زبان انگلیسی است برای ما نگه 
دارند و آن ها با شوق متام پذیرا شدند. یکی از کارهای جالب 
آن ها نشان دادن فیمل های انقالبی کوبا و ویتنام در بیامرستان 
را  آن  برق  و ماشین  فیمل  از مدتی دستگاه  آن ها هر  است. 
به بیامرستان می آورند. در این مورد مهه مریض ها و زنان 
و مردان معانی و یمنی که خرب داشته باشند به بیامرستان 
را متاشا  فیمل های سامت  و  می نشیند  زمین  روی  و  می آیند 
می کنند. نشان دادن این فیمل ها گرچه بیشرت از دو سه بار 
بردن  باال  در  تاثیرش  یافت  می  ادامه  اگر  ولی  نشد  تکرار 

آگاهی مردم خوب بود. 
رفقای کوبایی از وقتی که به منطقه آمدند سعی زیاد 
در یاد گرفنت عربی و ارتباط با مردم از خود نشان دادند و 
عالوه بر این برای این که به خصوص رفقای پزشک بتوانند با 
مرتمج و کسانی که کمی انگلیسی بلد هستند حصبت کنند، 
دادند  قرار  انگلیسی  آموزش  مه  را  برنامه هایشان  از  یکی 
دیگران  از  هبرت  انگلیسی اش  که  آن ها  از  رفیقی  توسط  که 
است اجنام می شود. در مورد یاد گرفنت عربی رفقا کوشش 
زیاد به خرج می دهند و با مردم به گفتگو می نشینند و سعی 
می کنند حداقل مکاملات روزانه را یاد بگیرند و این مسئله را 
با رفقای جهبه در میان گذاشته اند. جهبه مه یکی از مسوئلین 
مدارس را که انگلیسی اش بسیار خوب است مسوئل آموزش 
با  به رفقای کوبایی کرده است و هفته ای چند کالس  عربی 
در  رفیق  این  که  زیادی  بسیار  وظایف  (علیرمغ  دارد  آن ها 
جهبه  رفقای  ضعف  نقاط  از  یکی  دارد).  مدارس  مسوئلیت 
کوبایی  رفقای  وجودیکه  با  معلوم می شود.  در مهین جریان 
و  پرستاران  به خصوص  مهه  به  اسپانیایی  دادن  یاد  برای 
شاگردانی که استعداد یاد گیری دارند آمادگی زیادی از خود 
نشان می دهند و حتی بعضی اوقات ارصار می کنند رفقای 
جهبه منی توانند بفهمند که اگر چند نفر از آن ها سعی بکنند 
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کوبایی  رفقای  که  را  مشکالتی  متام  بگیرند  یاد  اسپانیایی 
مرتمج  به  احتیاج  و  کنند  حل  می توانند  دارند  خود  کار  در 
خنواهند داشت. عالوه بر آن دستاوردی برای خود به دست 
می آورند ولی رفقای جهبه از این درک به دورهستند و به جای 
این که از این مهه رشایط خوب برای یاد گرفنت اسپانیایی و 
انگلیسی استفاده کنند وقت خود را رصف یاد دادن عربی به 
رفقای کوبایی می کنند که گرچه کوبایی ها سعی و استعداد 
زیاد در یاد گرفنت عربی دارند (زیرا واقعا مشکالت زیادی به 
ولی به هر  علت عدم قدرت ارتباط با رفقا و مریض ها دارند) 
حال برای یاد گیری زبان و به خصوص زبان عامیانه و بی نیاز 
الزم  وقت  دو سال  و حداقل  مدید  مدت های  از مرتمج  شدن 
است و هر چه قدر مه که جهبه نیرو برای یاد دادن عربی به 
آن ها بسیج کند مسئله ای را حل خنواهد منود، زیرا ماموریت 
آن ها یک ساله است و بر فرض که در مدت یک سال مه مرتب 
عربی خبوانند از وجود مرتمج بی نیاز خنواهند شد و در آخر 
یک سال باید بروند و بنابراین مسئله ای از مسائلی که جهبه 
با آن رو به رو است حل خنواهد شد. این ضعف بارز رفقای 
جهبه در حل مسائل و استفاده از امکانات که ازطرف کادر 
مرکزی پیشهناد شده تهنا حمدود به کادر مرکزی منی شود و 
متام  رفقای جهبه امع از پرستاران، رفقایی که در درمانگاه 
کار می کنند... مهان طور که هیچ نوع عالقه ای برای یاد گرفنت 
کار و معلومات جدید از خود نشان منی دهند مهان طورمه از 
این رشایطی که با استفاده از آن می توانند دستاوردی برای 
خود و انقالب داشته باشند غافل مانده اند. مثال یکی از رفقای 
بیامرستان که با کوبایی ها زیاد آمد و رفت داشت توانسته بود 
کمی اسپانیایی یاد بگیرد و در آزمایشگاه کمی  کارهای معلی 
یاد گرفت ولی آن را ادامه نداد تا بتواند عنرصی خود کفا 
باشد. در عوض ترانه ها اسپانیایی را خیلی خوب می خواند. 
رفقای کوبایی در متام جشن های توده ای که به مناسبت های 
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خمتلف چه از طرف جهبه و چه از طرف یمن برگزار می شود، 
فوتبالی  زمین  بدنی  و  برای حترک جمسی  می کنند.  رشکت 
دومینو، شطرجن  ورق،  به  می کنند.  استفاده  آن  از  که  دارند 
عالقه زیادی دارند و در این زمینه ها با شاگردان و معملین 
مدتی  از  هر  می دهند.  ترتیب  دوستانه ای  مسابقات  مدارس 
برنامه پیاده روی دارند که با لباس کامال نظامی و آماده باش 
مهراه با کوله و کالشین مسافتی را راهپیامیی می کنند. این 
نفری اجنام می دهند. رفقای  را در گروه های دو سه  برنامه 
بیامرستان و اعضای کادر باالی جهبه اغلب به خانه آن ها آمد 
و  این نشست ها نوشیدن رشاب  از  و رفت دارند ولی هدف 
ورق بازی است در حالی که از این رشایط در جهت آموزش 
منایند.  استفاده  می توانند  غیره  و  سیاسی  مسائل  انقالبی، 
از نظر مسائل عاطفی رفقا بیشرت به یاد کوبا و به خصوص 
از  یکی  خانواده  به  آن ها  پیوند معیق  خانواده خود هستند. 
بچه  و  زن  اکرثا  رفقا  می دهد.  تشکیل  را  آن ها  مهم  مسائل 
و  زن  عکس  ساله اند).  بعضی۲۵-۲۴  که  آن  (علیرمغ  دارند 
شلوارخود  جیب  در  و  گذاشته  نایلونی  در  را  بچه هایشان 
مهیشه محل می کنند و مه اینکه از بچه هایشان بپرسی فوری 
عکس هایشان را بیرون می آورند و نشان می دهند. در مورد 
پیوند معیق خانوادگی یکی از کوبایی ها که از نظر خصال و 
درک انقالبی در سطح باالیی است در جریان یک حبث مثال 
یکی  می تپد  کوبا  خاطر  به  ما  قلب  حفره  سه  اگر  که  می زد 
آن ها  بیشرت  تپید.  خواهد  خانواده مان  برای  حمتا  آن ها  از 
در  ایدوئلوژیکی  نظر  از  است  معلوم  که  رفقایی  به خصوص 
آن ها  با  که  اوقاتی  در  هستند  بقیه  از  پایین تر  نسبتا  سطح 
می نشینی از کوبا حرف می زنند و برای روزی که منطقه را 
ترک کنند روز مشاری می کنند. هر ماه که می گذرد می گویند 
یک ماه گذشت. در رابطه با مسائل عاطفی خودشان هر وقت 
با رفقا به خصوص پرسها شوخی می کنند از مسائل جنسی 
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حرف می زنند و گرچه عربی بلد نیستند ولی به هر طریق شده 
منظور خود را به طرف می فهامنند. این مسئله در مورد سه 
نفر از آن ها شدید است. مهین سه نفر در رابطه با دخرتان 
پرستار بیشرت سعی می کنند دستشان را بکشند و یا شوخی 
کنند که مثال قشنگ شده ای و غیره و اغلب مه با خودشان 
چرندیات  است  معلوم  که  می زنند  حرف هایی  نفری  سه  دو 
می گویند و سپس قاه قاه می خندند. البته در میان رفقا هستند 
برخوردارند  انسانی  و  متین  رفتار  از  واقعا  که  زیادی  عده 
انقالبی  غیر  ماهیت  که  است  معلوم  می کنند  موحبتی  اگر  و 
ندارند. رفقا گرچه در خانه خودشان از وضع زندگی راحت 
و ترومتیزی برخوردارند ولی اگر به جایی مهامن شوند و یا 
سفری به قریه های اطراف کنند، خصلت توده گرایی و تطبیق 
خود با رشایط حمیط را از دست منی دهند، علیرمغ این که 
خیلی از مسائل حمیط از مجله مسأله غذا و هبداشت مطابق 
میل شان نباشد. برای منونه یک روز مجعه از طرف مسوئلین 
بیامرستان برای پرستاران، کوبایی ها و ما پیک نیکی ترتیب 
دادند. برای آن روز ناهار که مجعا ۲۵ نفربودیم یک گوسفند 
خریده بودند که در حمل بپزند. نه آبی بود و نه آبادی در وسط 
بیابان در زیر سایه دو درخت خنل تشنه نشستیم. گوسفند را 
مه آجنا کشتند و بدون شسنت در حالی که به شن و خاک 
قاطی مه  که مهه  را  غیره  و  پیاز  برجن،  پختند.  بود  آغشته 
شده بود با مهان خار و خاشاک ها پختند. ولی کوبایی ها مثل 
دیگران با دست و بدون هیچ اکراهی غذا می خوردند. مهان 
روز از حلظه ورود دو صندوق رشابی را که کوبایی ها آورده 
بودند باز کردند و رفقای معانی مه با حرص هرچه متام تر 
رشوع به نوشیدن کردند و یکی از آن ها که دو بطری را پشت 
رس مه نوشیده بود مست کرد و ممسوم شد و رشوع به هزیان 
مسوئلیت  از  چنان  هزیان ها  در  که  است  جالب  کرد.  گویی 
انقالبی و پوسیدگی رژیم قابوس و شاه و وضع زندگی مردم 
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سمتدیده معان حصبت می کرد که گویی یک مبارز اسیری در 
جلسه دادگاه از خودش دفاع می کند. 

داشت  وجود  روز  آن  که  اشکالی  و  مسئله  بزرگرتین 
این بود که مهه رفقا به کالشین و سالح کمری مسلح بودند 
و هر حلظه امکان داشت دستشان روی ماشه رود. حتی خود 
مسوئل بیامرستان مه رشاب می خورد. علت این چنین از مه 
گسیختگی و بی در و پیکری چیست؟ چه کسی مسوئل حوادث 
احمتالی این جریان بود؟ عالوه بر آن، این حصنه از وجود 
نامهاهنگی و نامهگونی در تشکیالت انقالب حکایت می کند و 
نشان می دهد که این فرد یا افراد نظیر او که مدتی در منطقه 
می باشند و از هر گونه رشایط و امکانات خوب بی هبره اند 
وقتی که به غیظه می رسند و رشایطی را که نیازهای آن ها 
را برآورده سازد گیر بیاورند (مثال در برخورد با مقدار زیاد 
به طعمه  از زجنیر گسیخته  رشاب خوب)، مهچون دیوانه ای 
محله می کنند. در این میان چه کسی این مسائل را می فهمد؟ 
حتی خود رفقای مسوئل باالی جهبه وقتی به غیظه می رسند به 
چنان ارساف کاری دست می زنند که آدم در تعجب می ماند. 
یا  غیظه  در  مثال  غذایی  مواد  فراوانی  مسئله  مسئله،  ولی 
کمبود آن در منطقه نیست و نشان خواهیم داد که در بدترین 
گونه  نرسیدن هر  امید  که  زیر مبباران دمشن مه  و  رشایط 
مواد غذایی را از دست داده اند، این عیب معیق ایدوئلوژیک 

چگونه ریشه های رسطانی خود را نشان می دهد. 

درمدت یک ماه در غیظه چه کارهایی اجنام دادیم؟ 
درمانی   و  پزشکی  وظایف  را  ما  کار  اصلی  حمور 
تشکیل می داد که با استفاده از زیسنت در پراتیک توده ای آن 
به کسب خودآگاهی نسبت به خصائل طبقاتی و اصالح آن ها 
دست یابیم. گرچه بزرگرتین مشکل ما را در ارتباط با حمیط 
و رفقا، ندانسنت زبان تشکیل می داد ولی با بر طرف شدن 
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یکی رسی از نقائص موجود در طرز تفکر ما (در طول آموزش 
و شوری که برای درک هر چه حصیح تر مفهوم  ایدوئلوژیک) 
مبارزه و اجنام وظیفه انقالبی در طول کار توده ای داشتیم این 
مشکل هیچ گونه خللی در امید و اراده ما برای زندگی در یک 

حمیط جدید و یا هبرت بگویم دنیای جدید بوجود نیاورد.
با  هنوز  چون  بودیم  بیامرستان  در  که  اول  هفته  یک 
رفقای مرکزی در مورد کار در حوف یا غیظه حصبت نکرده 
پزشکی  کار  بطورفعال  نبودند)  درغیظه  آن ها  (چون  بودیم 
اجنام ندادیم ولی در هر حلظه با پدیده ای جدید، خاص دنیای 
جدیدی که در آن زندگی می کردیم رو به رو بودیم و کلًا یک 
هفته اول به آشنایی با مسائل حمیط و رفقای جدید و حبث 
با آن ها گذشت و مضن تطبیق خود با رشایط زندگی مجعی 
در بیامرستان، مدارس انقالب، بیامرستان یمن، مکتب جهبه و 
هشر را دیدیم و به حمیط آشنا شدیم پس از یک هفته به دلیل 
تاخیر در ورود رفقای مرکزی به مسوئلین بیامرستان پیشهناد 
کار موقتی در غیظه را دادیم تا سپس رفقای مرکزی بیایند و 
تصمیم بگیرند. پیشهناد پذیرفته شد و هفته ای سه روز کار در 
درمانگاه را به من و کار روزانه اتاق تزریقات و پانمسان را 
به رفیق صدیقه(۱۸) دادند. قبل از هر چیز حمور تفکرات ما را 
در مورد کار توده ای و مسائل انقالب نکات زیر تشکیل می داد: 
۱- با درک مفهوم مبارزه نباید از توده ها و حتی از رفقا 
توقع داشت و کار را فقط بر اساس مفید بودن برای خلق باید 

اجنام داد.
۲- برخورد با نقائص موجود در این قمست از تشکیالت 
انقالب باید جنبه های اصالح و آموزش را با مه داشته باشد. 
یعنی سعی شود که درمورد هر رفیقی که نقصی در کارش 
نقص  خودش  با  آموزشی  و  برخورد حصیح  با  دارد  وجود 
نقایص  رفع  برای  نیروی خودش  و  فکر  از  و  درک مناید  را 

۱۸- رفیق رفعت افراز
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استفاده به معل آید. در واقع هدف ما باید باال بردن کارایی 
رفقا در جهت درک و حل مسائل شان باشد. 

بالطبع من در مورد ویزیت مریض ها و درمان آن ها در 
سیسمت موجود و رفیق صدیقه مه در مورد کارش در خبش 
تزریقات از مهان ابتدای کار با نقائص اصولی رو به رو بودیم 

که آن ها را رشح خوامه داد.
داروخانه  در  من  کار  سیسمت  مورد  در  اصلی  نقص 
نه  و  دارد  کارایی  نه  داروخانه  مسوئل  رفیق  داشت.  وجود 
می شناسد  را  کوبایی  داروهای  فقط  او  مسوئلیت.  احساس 
به  قادر  اتاق معاینه نخسه می نویسم،  از  که حتی وقتی من 
خواندن انگلیسی مه نیست و دوباره خودم باید به داروخانه 
بروم، دارو را بگیرم و دستور استعامل آن را برای مریض ها 
رشح دمه و این روزها چاره ای جز این نیست که من تقریبا 
بین اتاق معاینه و داروخانه در حال آمد و رفت بامش. غیر از 
دو سه قفسه کوچک خمصوص داروهای کوبایی که تازه آن 
مه پر از موریانه و حرشات خمتلف و گرد و خاک است بقیه 
قفسه ها حمتوی مقدار زیادی داروهای درمه و برمه، پر از 
خاک و حرشات است. در بیشرت قفسه ها مثال شیشه رشبتی 
روی  پایین  تا  باال  از  آن  باالیی شکسته و حمتوی  قفسه  از 
دیوار ریخته است. در این صورت حرشات با خاک بر روی 
آن النه های خود را ساخته اند. در بعضی قفسه ها قوطی های 
دارو به دیوار چسبیده اند. بر روی بعضی از قفسه ها آثاری از 
تقسیم بندی داروها به شکل امساء  بیرنگی که روی قطعه ای 
پالست نوشته شده و به قفسه ها چسبانده اند، دیده می شود و 
آن نشانه کار اولین گروه کوبایی است. مدت استفاده بسیاری 
از  غیر  آمده است. رساغ خمازن می روم  به رس  داروها  از 
خمزن داروهای کوبایی، در سایر خمازن وضع بسیار آشفته 
و در مه است. الزم است که یک کار اصولی در داروخانه 
اجنام شود و آن متیز کردن داروخانه، از بین بردن داروهای 
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اسامی   نوشنت  و  داروها  جدید  بندی  طبقه  شده،  منقضی 
کلیه داروهای موجود در داروخانه در دفرتی خاص مه برای 
صاحب داروخانه مه برای اطبای موجود در درمانگاه و آشنا 
شدن مسوئل داروخانه به طبقه بندی جدید است. غیر از آن 
حبث با رفقای مسوئل گروه کوبایی رضوری به نظر می رسد.
از  بعد  زیرا  کشید  طول  هفته  سه  حدود  کار  این   
متام شدن ویزیت مریض ها در درمانگاه من و رفیق صدیقه 
تا ساعت ۲-۱  کارمان  به  و  داروخانه و خمازن می رفتیم  به 

بعدازظهر ادامه می دادیم.   
به  از روزی که رشوع  داروخانه  رفیق کوبایی مسوئل 
به  فقط  که  گفت  زبانی  بی  زبان  با  کردیم  داروخانه  در  کار 
داروهای کوبایی دست نزن دیگر هر چه دلت خواست بکن ولی 
کلًا از دخالت ما در داروخانه که موجب رو شدن کم کاری ها و 
عدم احساس مسوئلیت هایش می شد دخلور بود. تقریبا از روز 
رشوع کار ما در داروخانه مسوئل آن کلیه کارهایش را به ما 
۱۰/۳۰ کارشان متام  سپرد و چون مهه در ساعت حدود ۱۰- 
می شد و می رفتند و فقط من و صدیقه در درمانگاه می ماندیم 
و از روزهای بعد مه قبل از اینکه وقت کارش به پایان برسد، 
برای  مریض ها  وقتی  و  می رفت  و  می کرد  ول  را  داروخانه 
گرفنت دارو می آمدند کسی نبود لذا یکی از رفقای دیگرشان 
تا  می زدیم  صدا  را  بیامرستان  پرستاران  اوقات  بعضی  و 
اول که  به آن ها بدهند. از مهان روز  داروهای مریض ها را 
مسئله داروخانه را با رفقای پزشک کوبایی مطرح کردم مهه 
با  به داروخانه رس می زدند و  مسئله را پذیرفتند و هر روز 
مدتی  بودیم  داروها  بندی  طبقه  و  خاکروبی  مشغول  که  ما 
گفتگو می کردند. در جریان کار در داروخانه متوجه شدیم که 
چه بسیار داروهای خوبی موجود است که هیچکس از وجود 
آن ها خرب ندارد و چه داروهای دیگری در خمازن موجود است 
که تاریخ مرصف آن ها منقضی شده و هنوز از آن استفاده 
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می شود. مهه این جریانات را به رفقای مسوئل کوبایی یاد آور 
می شدیم دراین جریان حدود یک سوم از داروهای موجود در 
داروخانه که غیر قابل استفاده تخشیص داده شده بود خارج 
شد تا بعدا سوزانده شود. مهه داروها در طبقه خاص خود 
طبقه بندی گردید. داروهای خمازن را مه دیدیم و داروهای 
منقضی شده را بیرون ریختیم. مسوئل داروخانه نه تهنا از 
تنظیم داروها و از این که حمل کار او را از تار عنکبوت و 
کثافت و سوسک متیز می کنیم خوحشال منی شد بلکه بیشرت 
دخلور بود از این که مزامحت برایش فرامه می کنیم که مثال 
او می خواهد بنشیند مطالعه کند و با کار کردن ما حواسش 
پرت می شود. بیشرت اوقات که مریض ها از پنجره داروخانه 
دارو می خواستند او در حالی که رسش روی کتاب بود دست 
می برد و چند قرص در کاغذ می پیچید و به آن ها می داد. در  
روز آخر که مهه کارهای داروخانه متام شده بود و در مضن 
بطور ناگهانی به ما دستور دادند که به حوف برویم مقواهای 
ضد  (مثال  طبقه  هر  داروهای  اسامی   تا  چیدیم  را  خمتلفی 
را روی آن نوشته و به قفسه  روماتیسم، ضد سوء هامضه) 
حتی  و  کرده  آماده  را  مقواها  بچسبانیم.  خودش  به  مربوط 
کمی نقاشی منودیم. رو به مسوئل داروخانه کرده گفمت چون 
بلد  تو می خواهی از این داروها به مردم بدهی و انگلیسی 
نیستی اسامی  داروهای هر طبقه را که تقریبا ۱۵ عدد است به 
اسپانیایی بنویس و من خودم آن ها را به قفسه ها می چسبامن. 
کار در مجموع بیش از دو دقیقه وقت منی گرفت که او خبواهد 
که  حالی  در  و  شد  عصبانی  بنویسد.  اسپانیایی  کمله   ۱۵
تند مشغول خواندن  تند  آزمایشگاه  رفیق دیگرش مسوئل  با 
کتاب و پرسش از مه بودند، داد زد که من امتحان آموزش 
تازه  این  زیاد وقت منی گیرد  برایش گفمت که  دارم!  سیاسی 
به نفع توست نه من. با غر و لندی کار را اجنام داد. در دل 
خندیدم که این چه آموزش سیاسی–انقالبی است که احساس 
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مسوئلیت تو را سلب کرده و درست مثل شاگرد مدرسه که از 
ترس قبول نشدن در امتحان شب آخر به خرخوانی می افتد 
او  به هر حال  داری درس های سیاسی–انقالبی می خوانی. 
کرد.  متام  را  خمازن  و  داروخانه  کار  و  نوشت  را  امس ها 
با رفقای پزشک کوبایی حصبت کردیم آن ها از سازماندهی 
جدید داروخانه و کارهایی که صدیقه در ارتباط با کار خود 
اجنام داده بود راضی بودند و می گفتند که ما این سیسمت کار 
را ادامه خواهیم داد. اما در این مدت سه هفته مریض دیدن 
چون هنوز وضع داروخانه در حال اصالح شدن بود، من به 
نوبه خود در روزهای کارم سعی می کردم که نقایصی را که 
در سیسمت کار رفقای کوبایی وجود دارد (قبال رشح داده ام) 
داروخانه  به  خودم  یا  درمان  مورد  در  مثال  و  نشوم  مرتکب 
می رفمت و برای مریض ها دارو می آوردم و دستور استعامل 
آن را رشح می دادم و یا این که نخسه می نوشمت و مریض پس 
از گرفنت دارو از داروخانه دوباره مراجعه می کرد و دستور 
استعامل برایش گفته می شد. ولی این کار منی توانست بدون 
اصالح سیسمت کار ادامه یابد. رفیق صدیقه در مورد کارش 
در خبش پانمسان و تزریقات طبعا با مشکالتی رو به رو بود 
که طبق اصل حاکم بر کار و ابتکارات زیادی که از خود نشان 
می داد نتایج مثبتی به دست آورد. خبش تزریقات مه از مهان 
بلبشوی داروخانه هسمی  در برداشت. آمپول های تزریقی مهه 
در مه  و برمه و خملوط یکدیگر بودند. معل اسرتیل کردن 
اتاق  پریموس  به شکل حصیحی اجنام منی گرفت.  رسنگ ها 
دود می کرد و دیوارها را سیاه کرده بود. حتی معل تزریق 
مه به شکل حصیح و در مکان اصلی مه صورت منی گرفت. 
رفیق این نقایص را در طول کار و به تدریج مه اصالح کرد 
را  تزریقی  آمپول های  می داد.  یاد  رفقای مهکارش  به  و مه 
به عربی و  را  آن ها  و مثل داروخانه امساء  بندی کرد  طبقه 
انگلیسی روی آن ها نوشت. وسایل پانمسان را مرتب منود و 
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کارهای در ظاهر خیلی کوچک اجنام داد. ولی از آجنا که با 
صرب و حوصله و دور از الگوسازی بود نتایج مثبتی می داد. 
زیاد در  بلبشوی  قبیل  از  نقایصی  اتاق معاینه مه  در زمینه 
پرونده ها، پخش شدن دارو در گوشه و کنار اتاق، خراب شدن 
قمستی ازدیوارها و بیرون زدن گل زیر آن وجود داشت. رفیق 
بازار  از  که  پالستیکی  و  نایلون  خن  و  گونی  از  استفاده  با 
خریدیم ختت معاینه را درست کرد و قمست هایی از دیوار را 
که گچ اش کنده شده بود با مقوا و میخ پوشاند و داروها را 
مهه مجع کرده به داروخانه منتقل کردیم. در این قمست مه 
نتایج مثبتی بدست آمد و آن قدر تغییر موضع حمسوس بود 
که مهه رفقای کوبایی ما را به امس عنارص سازمانده صدا 
شود،  سوزانده  می بایست  که  داروهایی  مورد  در  می زدند. 
رفیق پیشهناد کرد که چون از شیشه های خالی آن ها می توان 
به شکل  پرستار  رفقای  از  روز  دو  است  کرد هبرت  استفاده 
مجعی کمک بگیریم و داروها را خالی کرده، از شیشه های 
آن در آزمایشگاه برای گرفنت ادرار و مدفوع استفاده کنیم. 
این مسئله را با رفقای مسوئل بیامرستان در میان گذاشتیم 
با موافقت آن ها رفقای پرستار دخرت و پرس مهه مجع شدند و 
در طی کار مجعی دو سه روزه شیشه ها را مجع کردیم. این 
کار از جهت بسیج مجعی رفقا بیشرت جالب توجه بود تا نتیجه 
دیگر آن و بعد مه رفقا با مه داروها را به بیرون منتقل کردند 
و آتش زدند. البته کار فوق و سایر مواردی که به کمک رفقا 
و حتی آموزش مسائل ساده به آن ها احتیاج داشتیم به شکل 
شسته رفته اجنام نشد. امهال، امروز و فردا کردن رفقا یا به 
زور آن ها را به کار مجعی کشاندن، زود خسته شدن و غرغر 
کردن آن ها مهه وجود داشت ولی به هر حال ایامن داشتیم که 
مهین یک گام کوچک مبدئی برای حل مسائل انقالب در طول 
کار دراز مدت مهراه با آموزش و اصالح خواهد بود. عالوه 
نقایصی  پرونده ها  وضع  بیامرستان  کار  در  باال  برمسائل 
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موجود بود که ما فرصت یافتیم در یک جلسه آن ها را مطرح 
مناییم. این جلسه هر ماه با رشکت پرستاران و رسپرستار 
بیامرستان و تعدادی از رفقای کوبایی برای حبث در مورد 
مشکالت موجود در کارهای معلی بیامرستان برگزار می شد. 
گرچه ما مسوئلیتی برای رشکت در این جلسه نداشتیم، ولی 
رشکت کردیم. اول از مهه رفیق رسپرستار بیامرستان حصبت 
کرد که مشکل ما مشکل رسنگ است که تعدادش کم است، 
یک مقدار رسنگ داریم و یک مقدار سوزن ولی چون هر کدام 
و  قالب منی شوند  به مه  وارد شده اند  از کشورهای خمتلف 
در نتیجه منی توان از آن ها استفاده کرد. قرار شد از عدن 
درخواست رسنگ شود. کی؟ منی دامن. چه کسی مسوئل این 
کار است؟ مخشص نشد. بعد رفقای کوبایی از کم توجهی 
رسپرستار و دیگر پرستاران در اجنام وظایفشان انتقاد کردند 
توجه  پرستاران  آموزش  امور  به  رفیق رسپرستار  که  این  و 
نقایص  و  برای حل مشکالت  کلًا شیوه حصیحی  و  منی کند 
اوال  که  شد  گرفته  نتیجه  مسئله  این  باره  در  ندارد.  وجود 
رفیق  ثانیا  ببینند.  کافی  آموزش  درس  کالس  در  پرستاران 
رسپرستار بطور پراکتیک در بیامرستان به آن ها آموزش دهد 
و هر روز صبح کارهای روز گذشته بررسی شود و اشتباهات 
انتقاد گردد و یک جلسه هفتگی مه  رفقا تذکر داده شده و 
داشته باشند برای بررسی کارهای هفته و حتی قرار شد در 
صورت تکرار اشتباه تنبیه به صورت اضافه کاری و یا کشیک 
شب در مورد رفقا اجرا شود. پس از آن از ما خواستند که 

نظرامتان را بگوییم مسائل مورد نظر ما این ها بودند:
مسئله آب آشامیدنی و حل مسائلی که در قمست   -۱
ابتدایی این جزوه رشح دادم، به صورت درست کردن شیر 

برای تانکر آب و غیره.
مهچنان پیشهناد کردیم که برای هر کدام از مریض ها 
و دمپایی خریداری شود. رفیق ظفاری  لیوان  یک حوله، یک 
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اوال مسئله درست کردن شیر برای تانکر آب مورد حبث  گفت: 
از عدن خواسته ایم  تعدادی  ثانیا در مورد دمپایی ما  است! 
فرستاده اند ولی مهه آن ها کوچک است و به درد منی خورد، 
ثالثا در مورد حوله و لیوان ما مشکالت اقتصادی بسیار داریم 
تا  حداکرث۴۰  خریدن  مگر  اوال  گفمت  نداریم.  پول  قدر  این  و 
از  می توان  ثانی  در  و  دارد  الزم  پول  چقدر  حوله  و  لیوان 
ارساف کاری های دیگر جلوگیری کرد و به جای آن حوله و 
ما چه ارساف کاری می کنیم؟ منونه هایی  لیوان خرید. گفت: 
را رشح دادم که قبول کرد ولی گفت به هر حال ما مشکالت 

اقتصادی داریم.
مسئله پرونده مریض های بسرتی در بیامرستان:  -۲

یک  شامل  و  می شود  چاپ  کوبا  در  مریض ها  پرونده 
پوشه و دو برگ کاغذ است که خمصوص رشح حال مریض ها 
و دستورات دارویی است. این چهار ورق پس از حدود چند 
روز پر می شود و دستورات دارویی، ساعات دادن دارو، عالمئ 
حیاتی از قبیل نبض، فشارخون و غیره که توسط پرستاران 
باید نوشته شود روی اوراق سفید و به شکل نامرتب و فرشده 
نوشته می شود. بعضی اوقات این اوراق که به پرونده ثابت 
منی شود بیرون می افتد و با اوراق پرونده های خمتلف قاطی 
می شوند. پرستاران حتی زمحت خط کشی اوراق را الاقل با 
خط کش به خود منی دهند و در یکی دو منونه که خط کشی 
شده بود، خط ها از باالی صفحه به فاصله چند سانتی مرت 
از یکدیگر رشوع شده و در پایین صفحه مهه خط ها به یک 
رنگ  با چند  است  یک صفحه ممکن  بود.  منهتی شده  نقطه 
با  یکی  نوشته شود. چون شیفت ها عوض می شود؛  خمتلف 
قرمز می نویسد دیگری با آبی و سومی با قمل مشکی. به هر 
حال من دو منونه پرونده با خود برده بودم و به آن ها نشان 
با  و  کش  خط  با  کشی  خط  اگر  حتی  که  دادم  داده رشح 
دلسوزی اجنام شود وضع پرونده ها از این هبرت خواهد شد. 
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رفیق ظفاری رسپرستار مقاومت می کرد که نه، فقط این دو 
پرونده این طور است... به هر حال پیشهناد کردیم که فرمی 
با استنسیل و خط کشی شده مثل سایر بیامرستان ها درست 
بیامرستان  برای  و  بفرستیم  عدن  در  مکتب جهبه  به  و  کنیم 
روزانه  درمان  حیاتی،  عالمئ  تعیین  خمصوص  آماده  اوراق 
منی شود در عدن  و رشح حال و غیره هتیه کنیم. رفیق گفت: 
امکانات نیست. گفمت مدارس انقالب ماشین کپی و استنسیل 
کنند.  تکثیر  برایامن  می دهیم  و  می کنیم  درست  فرم  دارند. 
پیش  ما هفته  باشند. گفمت  آن ها داشته  گامن منی کمن  گفت: 
آجنا بودیم و دیدیم که اوراق امتحانی را پلی کپی کرده بودند. 
شاید از امکانات مجهوری استفاده کرده اند. گفمت خب  گفت: 
ما مه از طریق مکتب از امکانات مجهوری استفاده می کنیم 

(اگر چنین باشد) دیگر چیزی نگفت.
مسئله دیگر نظافت مریض ها و بیامرستان بود که   -۳
به خصوص در مورد رفقای جمروح که قادر به حرکت نیستند، 
رعایت منی شود و مثال زدم که فالن رفیق جمروح را که چند 
روز پیش از منطقه آورده اند مالفه های ختتش عوض نشده و 
بوی ادرار و عفونت از چند مرتی اش احساس می شود. حتی 
او را جا به جا نکرده اند و امکان زیاد دارد که بدنش زمخ شود 
و به علت عدم ماساژ و شستشو، دهانش خشک و بدبوست. 
می شد  او  کار  به  مربوط  مریض  که  پرستار  رفقای  از  یکی 
دالیلی آورد که مهه غیر منطقی و توجیهی بود.                

بدون  ختت ها  مهه  تشک  که  بود  این  دیگر  مسئله   -۴
پوشش نایلون یا پالستیک است و مریض اگر ترحش چرکی، 
ادرار بدون اراده وغیره داشته باشد یا حتی نداشته باشد پس 
ازمدتی تشک ها کثیف و بال استفاده می شوند و باید آن ها را 
دور ریخت. پیشهناد کردیم که مهه تشک ها را با نایلون (که 
در بازار غیظه) دیده بودیم بپوشانیم و خودمان خبریم و ترتیب 
کار را بدهیم. رفیق ظفاری گفت ما جلسه ای داریم در سطح 
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این  کادر بیامرستان در مورد امر نظافت در بیامرستان که 
مسائل باید آجنا مطرح شود و طرح این مسائل را به تشکیل 
آن جلسه موکول می کنیم. از طرف دیگر اضافه کردیم که حل 
نقائص معلی به آموزش سیاسی–ایدوئلوژیکی مهه رفقا مه 
بستگی دارد به این معنا که اگر واقعا هدف مبارزه، شناخت 
دمشن و رشایط مبارزه و غیره آموزش داده شود احساس 
مسوئلیت مهه رفقا بیشرت خواهد شد و آن ها نه فقط به عنوان 
اجنام وظیفه (مثل اجنام وظیفه دریک سازمان یا جامعه غیر 
بلکه به خاطر رشکت فعال و مسوئالنه در امر مبارزه  انقالبی) 
کار خود را به حنو احسن اجنام خواهند داد. رفقای کوبایی 
که مسائل را می فهمیدند، رسی تکان دادند ولی رفیق ظفاری 
گفت که این مسئله به مسوئالن جهبه مربوط می شود و بعدا 
باال برای  ارائه دهید. گفته های  اگر می خواهید نظراتتان را 

رفقا قابل درک نبود.
دراین حبث چند نکته مهشود بود:

موجود  نواقص  و  واقعیات  که  این  از  قبل  رفقا   -۱
بیشرت  و  داشتند  آن ها  انکار  یا  توجیه  در  بپذیرند سعی  را 
کمبودهای  و  (به شکل مهبم)  دیگران  متوجه  را  نواقص  علل 
اقتصادی و غیره می کردند و وقتی در برابر توجیهات آن ها 
دلیل قانع کننده آورده می شد باالخره تسلیم می شدند ولی حل 

حمول می کردند. آن را به بعد و به دیگران (معلوم نبود کی) 
وقتی از نواقص و اشتباهات حصبت می شد رفقا   -۲
عیب  یا  و  مخشص  فرد  به  گرفنت  ایراد  به عنوان  را  انتقاد 
جویی تلقی می کردند و سعی می کردند از خشص خود دفاع 
کنند. فکر می کردند قصد ما کوبیدن خشصیت آن ها و یا عیب 
نیفتادن  جا  دهنده  نشان  که  است  فرد مخشصی  از  جویی 
مفهوم مبارزه، روحیه عدم مهبستگی، نفهمیدن مفهوم انتقاد 
و بنابراین لزوم آموزش معیق و مهه جانبه... در طول کار...!

جلسه در حال پایان یافنت بود ولی مسئله مهبمی وجود 
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باید حل شود؟  مسائلی  چه  نشد  که مخشص  این  و  داشت 
چگونه باید حل شود مسوئل اش کیست؟ چه کسی حسابرسی 
خواهد کرد و چه مدتی برای آن ها وقت الزم است؟ این جلسه 
بدون  که  بود  انتقاد  و  قالبی حل مسائل  اجرای  از  منونه ای 

حمتوا پایان یافت.
در مورد مسائل درمانگاه و بیامرستان و کلًا اصول و 
نقائص حاکم بر این قمست از تشکیالت انقالب تقریبا بطور 
منونه های  مه  آن ها  داشتیم.  حبث  کوبایی  رفقای  با  مداوم 
فراوانی از این نقائص را ارائه می دادند و به خصوص یکی از 
آن ها که از نظر درک انقالبی سطحش باالتر از دیگران بود، 
مهیشه می گفت آنچه مهم است این است که باید ریشه های 
کار را فهمید. اگر نقائص آن طور که ما می خواهیم  برطرف 
از یک  بعد  به هر حال  ناامید شد.  و  نباید دلرسد  منی شود 
ماه تصمیم گرفتیم که در یک جلسه مشرتک بین ما و رفقای 
راه  و  بررسی منوده  کلی  بطور  را  کارها  و  نقائص  کوبایی 
حل های متناسب ارائه دهیم و سپس با رفقای مرکزی جهبه 
که  در این موارد جلسه داشته باشیم. ولی متاسفانه [جلسه] 
می توانست نتایجی داشته باشد به علت فرستادن ناگهانی ما 
به حوف برقرار نشد. یکی دیگر از کارهای ما در این مدت 
شناخنت روحیه مجعی و تقویت آن در رفقا در کارهای معلی 
دسته مجعی بود. برای این منظور تصمیم گرفتیم یک قطعه 
زمین کنار بیامرستان را تسطیح کرده و رفقا را به ورزش های 
مجعی بکشانیم. قبل از هر چیز با مسوئل بیامرستان در میان 
کار معلی مجعی  یک  به عنوان  رفقا  با کمک  ما  که  گذاشتیم 
از  قطعه ای  می خواهیم  ورزش  و  افزایش حترک  برای  و مه 
زمین های اطراف بیامرستان را صاف کرده، سنگ هایش را 
کنیم  درست  ورزش  زمین  داریم  تصمیم  ما  گفت  کنیم.  مجع 
که  گفتیم  است.  الزم تر  دیگر  کارهای  و  فعال ساخمتان  ولی 
خب اینکه کاری ندارد. گفت نه مشا ممکن است زمین درست 
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که  ما  گفتیم  کنیم.  ساخمتان  خبواهیم  مهاجنا  بعد  و  کنید 
تازه اگر زمین درست  منی خواهیم چیزی بسازیم. گفت خب 
نرمش،  برای  نیست  توپ  که  گفتیم مه اش  نداریم.  توپ  کنید 
خندید و گفت ما که این بازی ها را بلد نیستیم.  طناب بازی! 
به هر حال ما روز بعد رفقای دخرت و پرس را مجع کردیم و 
گفتیم برویم بیرون بیامرستان قطعه زمینی را صاف کنیم بعد 
ورزش کنیم. سنگ ها را مجع کردیم و رشوع کردیم به نرمش. 
رفقای پرس حتی منی توانستند دست و پایشان را تکان دهند و 
واقعا نقص فراوانی داشتند. بدنشان قابلیت انعطاف نداشت 
[ارتش  حتریر  جیش  عضو  و  بوده  منطقه  در  سال ها  گرچه 
بودند ولی حترک نداشتند. بیشرتشان از این  آزادی خبش] 
حرکات خنده شان می گرفت. رفقای دیگر حارض نشدند نرمش 
بکنند. به هر حال رشح دادیم که کم کم عادت خواهید کرد و 
بدنتان نرم خواهد شد و برای روز بعد قرار گذاشتیم که مهه 
در ساعت مقرر حارض شوند ولی روز بعد هیچ کدام نیامدند. 
روز دیگری در حیاط بیامرستان برنامه ای برای پرش عرض 
ترتیب دادیم. رفقای دخرت حارض به دو و پریدن نبودند تهنا 
چند رفیق پرس رشکت کردند و وقتی که مریض ها به حیاط 
آمده و ما را متاشا می کردند یکی از رفقای پرس گفت بازی 
را متوقف کنید زیرا مریض ها قادر به دویدن و ورزش کردن 
نیستند و ناراحت خواهند شد. در حالی که چنین نبود برای 
آن ها تنوعی به حساب می آمد. رفقا کلًا روحیه کار معلی و 
نیستند و خود  قائل  برای کار معلی  ندارند. ارزشی  مجعی 
را در سطح خیلی بسیار باالتر از مثال رفقای آشپز یا سایر 
کارگرانی که در حول و حوش بیامرستان کارمی کنند می دانند. 
روزی با چند رفیق نشسته بودیم می دیدیم که کارگران 
بیرونی بیامرستان که از صبح رشوع به کار کرده تا ساعت ۶ 
بعد ازظهر مه به کارشان ادامه می دهند و کارشان این است 
که دامئا در آمد و رفت باشند و هر دفعه یک قطعه سنگ را 
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روی رسشان بگذارند و به حمل ساخمتان بربند گفمت که این 
کارگر چه قدر زمحت می کشد از صبح تا شب زیر آفتاب داغ 
یکی از رفقا جواب داد که خب پول می گیرد باید  و سوزان! 

این کار را بکند.
کردن  درست  داد  اجنام  صدیقه  که  دیگری  کار 
صندلی های از کار افتاده و پاره شده با استفاده از گونی 
بود. صندلی درست شده را به بیامرستان آورد و رشح داد 
که از امکانات خیلی کوچک می توان استفاده کرد. روز بعد 
رفیق صندلی خراب دیگری را با گونی و خن آورد و چند تن از 
رفقا و مریض ها را مجع کرد و برایشان رشح داد که چگونه 
می توان آن را دوخت رفقا هر کدام سوزن خن به دست گرفتند 
و قطعه ای را دوختند شاید برای اولین بار بود که سوزن به 
نبودند چگونه بدوزند.  بلد  دست می گرفتند و طبیعی بود که 
کار مجعی در عین حال که مجعی بود ولی جالب و تفریحی مه 
شده بود. به هر حال صندلی به کمک چند تن از رفقا درست 
شد و شاید برای اولین بار بود که طعم یک کار تولیدی کوچک 
را چشیدند در آن موقع گرچه علل کم توجهی رفقا را به این 
کار  در ساده ترین  عدم رشکتشان حتی  دلیل  به  کارها  گونه 
تولیدی می توانستیم حتلیل کنیم ولی انتظار کمی مه داشتیم 
که باالخره یکی از آن ها عالقه نشان دهد و این کار را فورا 
ادامه دهد. ولی نتیجه مهین کار کوچک را بعد از چند ماه که 
جمددا به غیظه برگشمت در بیامرستان و مدارس دیدم. چند 
تن از رفقای بیامرستان نه از گونی بلکه ازپوشش پالستیکی 
سیم های برق که برای برق کشی به کار می رفت و دور انداخته 
شده بود دو صندلی خراب را درست کرده بودند وعالوه بر 
آن با استفاده از ختته های صندوق های سالح، یک میز درست 
کرده و روی آن را نقاشی منوده بودند. در مدارس یک صندلی 
دیدم که با گونی درست شده بود. یکی دیگر از کارهای ما 
ساکن  مواطنین  بود.  آن ها  خانه های  در  مواطنین  از  دیدار 
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غیظه خانواده هایی هستند که یا به علت مریضی از حوف به 
بیامرستان  غیظه آمده اند و یا شوهرانشان در مکتب (دفرت) 
کار می کنند. عالوه برخانه های پراکنده، جهبه یک خانه بزرگ 
قلعه مانند دارد که خانه جهبه نامیده می شود و مواطنین که 
بیشرت زن و بچه هستند در آن برس می برند. در برخوردها 
ما از وضع زندگی گذشته و حال آن ها و نظراتشان نسبت 
روحیات  و  انگیزه ها  می کردیم  می پرسیدیم. سعی  انقالب  به 
آن ها را بشناسیم. در میان مواطنین به خصوص زنان جوانی 
که شوهرانشان هشید شده و اغلب یکی دو بچه کوچک مه 
و  نظر می رسیدند  به  افرسده  دیده می شدند. خیلی  داشتند 
اغلب نسبت به انقالب ناامید بودند. در این برخوردها سعی 
می کردیم عکس های جمالت فلسطینی و چینی را برای آن ها 
آبادانی  و  وقتی رسسزبی  چینی  در جمالت  دهیم.  توضیح 
منازل را می دیدند می گفتند ما تا آن موقعی که معان به چنین 
فوق  کارهای  بر  عالوه  مدت  دراین  مرده ایم!  برسد  مرحله ای 
سعی داشتیم در سایر قمست های انقالب به خصوص مدارس 
نفوذ کنیم، بشناسیم، نیازهای مادیشان را تخشیص داده و 
اگر سازمان برای رفع این نیازها امکانات در اختیار دارد از 
یک  به  مفصل تر  بطور  مدارس  کنیم. شناخنت  استفاده  آن ها 

قمست جمزا احتیاج دارد که بعدا رشح خوامه داد.
چرا رفقای جهبه از بدو ورود، ما را به حوف نفرستادند 
در صورتی که حوف دکرت نداشت و در غیظه مه نیاز چندانی 
به ما موجود نبود و در معل قمستی از کار رفقای کوبایی را 
گرفتند و به ما دادند؟ هر مطلبی که گفته می شود می تواند 
جواب این سؤال باشد ولی اینکه کدام یک مهمرت از دیگری 
است هنوز برای خودم مه روشن نشده شاید مه هر دو یک 

اندازه امهیت داشته باشند.
مطلب اول مسائل امنیتی است. طبعا جهبه با دو فرد 
را در  بود که ما  بود و طبیعی  به رو  وارد خارجی رو  تازه 
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حمیطی قرار دهند که امکان کنرتل بیشرتی در مورد ما داشته 
باشند. این مسئله در شکل های گوناگونی منود داشت بطوری 
که به خصوص روزهای اول هر جا می خواستیم برویم، گرچه 
طبیعی بود که کسی را مهراه ما بفرستند زیرا حمیط را بلد 
نبودیم  ولی علت دیگرش مه کنرتل ما بود. مهیشه یکی از 
رفقا را با ما می فرستادند و مخشص می کردند که چه ساعتی 
برگردید و یا وقتی که سعید مسعود(۱۹) در عدن با خرب شده 
گفته  می چرخیم،  در هشر  یا  و  می رویم  بازار  به  ما  که  بود 
را  خود  و  بگردند  در هشر  زیاد  رفقا  نیست  که صالح  بود 
رفیق مه  به  خصوصیات خود  مسئله  این  البته  دهند.  نشان 
بستگی داشت که منودهای دیگری از خود نشان داده بود. 
منود دیگرش این بود که به کیف های ما که بزرگ و مهیشه 
پر بود به صورت مشکوکی نگاه می کردند. ما در کیف هایامن 
کتاب و یادداشت هایامن، دیکشرنی و کیف فشارسنج را محل 
می کردیم. ولی گاه و بی گاه می پرسیدند که چقدر کیف هایتان 
را می گردانید. منود دیگر این مسئله این بود که ما از مدتی 
رفتیم  حوف  به  که  آخر  روزهای  تا  بودیم  بیامرستان  در  که 
گرفته  آن ها  از  بیامرستان  در  را  کوبایی  رفقای  دفرت  کلید 
بودیم که بتوانیم اگر مطالعه یا حصبتی داشته باشیم که در 
حمیط شلوغ بیامرستان امکان نداشت در آجنا اجنام دهیم 
از خانه های مجعی شان  یکی  ما در  به  که  و حتی وقتی مه 
اتاق دادند، بعضی روزها بیشرت دفرت بیامرستان را به  یک 
و  آمد  دامئا  و  بود  شلوغ  خانه  زیرا  می دادیم.  ترجیح  خانه 
رفت جریان داشت. گاه و بی گاه رفقای مکتب می پرسیدند 
که  غذا  بیامرستان می روید؟  به  دارید چرا  که خانه  که حاال 
در خانه پخته می شود و یک شب که با مسوئل مکتب و یکی 
از رفقای نسبتا مهم دیگر دور مه نشسته بودیم پرسیدند که 
عرصها چرا به بیامرستان می روید کاری که ندارید؟ جواب 

۱۹- از کادرهای قدیمی و عضو کمیته مرکزی جهبه.
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دادیم که مه مریض ها را می بینیم و مه در دفرت بیامرستان 
که ساکت است مطالعه می کنیم. رفقا به مه نگاهی می کردند 
و بعد مه با زبان حملی با مه حرف هایی رد و بدل می کردند. 
مسئله دوم عدم امطینان و ترس آن ها از فرستادن ما به حوف 
به خاطر رشایط خست زندگی در آجنا بود بطوری که حتی 
ازعدن مرتب به ما می گفتند رشایط آجنا خیلی خست است 
و به دو دلیل یکی این که خودشان را بچه کوه و پرورده شده 
برتری  ما  بر  جهت  این  از  و  می دانستند  در رشایط خست 
احساس می کردند و دوم این که ما زن بودیم. تصور می کردند 
قادر نیستیم در رشایط خست زندگی کنیم. منونه هایش این 
بود که از پیاده روی از بیامرستان تا مدارس که سه ربع طول 
می کشید تعجب می کردند و می گفتند پیاده آمدید؟ در حالی 
که برای خودشان مسئله ای نبود و یا زیاد کار کردن ما در 
درمانگاه برایشان مسئله شده بود و دامئا سفارش می کردند 
که زیاد کار نکنید و یا هر چه الزم دارید از خوراکی و غیره 
بگویید و این مسئله بعدها حتی در حوف و رشایط مبباران 
و زندگی در پناهگاه مه منود داشت و گرچه برایشان قدرت 
تطبیق ما با رشایط ثابت شده بود، ولی از مریض شدن ما 
و  هستیم  مناطق  این  بچه  ما  که  می گفتند  و  داشتند  ترس 
مشا عادت به این کارها ندارید. در این مدت که ضعف های 
بسیار  مسئله  دو  شدیم  متوجه  ظفار  انقالب  در  را  اصولی 
واحض در رشایط زندگی آن ها یکی ابتدایی بودن شکل تولید 
و دیگری طبقاتی بودن مبارزه آن هاست. بطور کلی انگیزه های 
مبارزاتی آن ها را بیشرت احساسات ناسیونالیستی که حتی 
بیشرت شکل قبیله ای و عشیره ای دارد تشکیل می دهد. گرچه 
ولی فالن  بریتانیا حرف می زنند  و استعامر  از جنات معان 
رفیق از این که تا به حال از قبیله اش کسی به طرف قابوس 
نرفته احساس غرور و افتخار می کند و یا برعکس برای فردی 
[کسی که  باشند  زیادی متساقط شده  افراد  قبیله اش  از  که 
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سقوط کرده یعنی با دولت قابوس مهکاری کرده و یا دست از 
انگیزه های  نیستند.  قائل  ارزش  زیاد  رفته]  و  مبارزه کشیده 
احساس ناسیونالیستی قبیلگی، خصوصیاتی از قبیل ساده 
اندیشی سیاسی، نداشنت مهبستگی معیق خلقی با مهدیگر 
و درک بسیار پایین از مفهوم انقالب و مبارزه که در رابطه با 
ابتدایی بودن سطح تولید است، در آن ها ایجاد کرده است. 
منونه این احساسات در شبی که فیمل های کوبایی و ویتنامی 
و فیملی از شیلی در بیامرستان نشان می دادند دیدیم. در این 
فیمل ها هر جا فیدل یا ویتکنگی را می دیدند هورا می کشیدند 
و کف می زدند و یا گرچه ماهیت انقالب آلنده را منی دانستند، 
برایش  می شد  معرفی  ملی  یک عنرص  به عنوان  او  که  مهین 
دست می زدند. کلًا شکل ساده تولید، یک ساده اندیشی مهه 
جانبه در آن ها بوجود آورده و به خاطر این نوع انگیزه های 
احساسی است که فردی که به غیظه می آید دیگر مهه مسائل 
اخبار  به شنیدن  و هیچ عالقه ای حتی  یادش می رود  انقالب 
ندارد و در رشایط حمیط فرو می رود. ولی به حمض رسیدن 
به منطقه مهین فرد با غرور و جوامنردی بسیار و با رزمندگی 
و جشاعت زیاد می جنگد و هشید می شود. در مورد تشکیالت 
باالست  با مسائل  رابطه  در  که  بزرگ معده  عیب  دو  انقالب 

دیده می شود: 
کاری  هر  واقعا  که  حالی  در  مجعی:  روحیه  عدم   -۱
هر چه قدر مه کوچک باشد برای حل اش احتیاج به نظرات 
مجع دارد و یک فرد هر چه قدر مه با جتربه باشد مگر چقدر 
می تواند کار کند. واقعا مجع است که مسائل را حل می کند 

نه فرد.
بین  ارگانیک  ارتباط  و  سازماندهی حصیح  فقدان   -۲
مسئله ای که نه تهنا مشکل اساسی این انقالب بلکه  کادرها: 
افراد  و  هست، مجع  کار  یعنی  هست  نیز  دیگر  انقالب های 
فراوان هست حتی به اصطالح سازماندهی و تقسیم مسوئلیت 
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هست ولی مهه این ها بطور مکانیستی مخشص می شود. در 
واقع به فرد نه در ارتباط با صالحیتش بلکه به علل خمتلف 
دیگر مسوئلیت می دهند. از این ها گذشته رهربی قدرت کارایی 
ندارد، بین کادرها ارتباط ارگانیک وجود ندارد، حسابرسی 
نیست، هر کس برای اجنام وظیفه بطور ظاهری کار می کند. 
مهه دلشان می خواهد کارشان را در حداقل وقت ممکن اجنام 
دهند، احساس مسوئلیت نیست. رفقا این ها را کار منی دادند 
را  کارها  می توانند  طور  چه  که  ذهنشان منی رسد  به  اصال 
هبرت اجنام دهند. گرچه در مهین رشایط حتی امکانات معلی 
تزریقات،  آزمایشگاهی،  کارهای  یادگیری  برای  بسیاری 
با ماشین  ارتباط  اتاق معل، کسب جتربه حتی در  پانمسان 
با  تلگراف و بی سیم، سیم کشی در رابطه  یا برق، دستگاه 
کارایی رفقای کوبایی هست. ولی هیچکس در فکر استفاده 

از امکانات نیست.
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��ش دوم: کار � �وف از ۱۷ ژا�و� � ۱۷ ا���ر ۱۹۷۵ 
(روز �روع ��باران)  

در آغاز هبرت است به شکل خالصه تصویری از اوضاع 
خمترصی  و  ظفار  منطقه  جهبه  پشت  هشرهای  جغرافیایی 
درباره ساخت اقتصادی–اجمتاعی آن ها ارائه دهیم. از غیظه 
که مرکز استان شمش یمن است به سوی رشق حرکت می کنیم 
و به زودی به جاده ساحلی یعنی راه اصلی که غیظه را تا 
نزدیکی مرز بین یمن و ظفار وصل می کند می رسیم. این جاده 
ساحلی کامال شنی است که در قمست جنوبی آن اقیانوس 
علف  و  آب  بی  کویری  یک دشت  آن  در مست مشال  و  هند 
دشواری  و  بسیار خست  راه  است.  گرفته  قرار  انهتا  بی  و 
است. پس از عبور از چندین ده کوچک که در کنار جاده واقع 
شده اند، قمست کوهستانی آغاز می شود. در واقع ادامه مهین 
کوه هاست که منطقه کوهستانی ظفار را بوجود می آورد. کوه 
درست از کنار ساحل آغاز می شود و جاده سنگی و پر فراز 
و نشیب در مهین فاصله کم بین دریا و کوه ایجاد شده است. 
این قمست راه بسیار خست تر از قمست قبلی است کوه ها 
که  می رسیم  منطقه ای  به  و  می کنیم  کنار ساحل طی  در  را 
فاصله دریا تا دامنه کوه بین ۳۰ تا ۵۰ مرت در نوسان است. 
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به  آدمیزاد  و  آب  "َمراره"(۲۰) است  که امس اش  منطقه  این  از 
چمش می خورد و جاده مهچنان در فاصله بین دریا و کوه به 
خانه های  پیش می رود. پس از حدود نیم ساعت (با ماشین) 
ساخته  ساحل  و  کوه  بین  فاصله  در  که  می شود  دیده  گلی 
جاده  است.  بزرگی  تقریبا  ده  است.  جاذب  اینجا  شده اند، 
را ادامه می دهیم، مهچنان خانه ها گلی، تک و توکی مزرعه 
کوچک، خیمه های زیادی که در دامنه ها کوه برپا شده است و 
 ۸ حدود ۷-  سپس اتاقک های آلومینیومی از (جنس شیروانی) 
قرار  یکدیگر  از  به فاصله چندین مرت  دامنه کوه  در  که  عدد 
است.  َحبکوک  بیامرستان هشید  اینجا  می شود.  دیده  گرفته 
جاده صعب را ادامه می دهیم و خانه ها و مزارع تک و توکی 
حوف  به  سپس  و  است  شده  ساخته  سنگی  جاده  کنار  در 
می رسیم. حوف مه از جاذب کوچکرت است. خانه هایش گلی 
و بسیار کمرت و از نظر مجعیت مه بسیار کم مجعیت تر از 
واقع شده است.  اینجا  در  جهبه  [دفرت]  جاذب است. مکتب 
فاصله جاذب تا حوف به شکل پیاده حدود یک ساعت و نیم 
وقت می گیرد. از حوف به بعد جاده از دریا دور می شود و 
دامنه کوه ها می پیامید و سپس جاده  را در  تندی  شیب های 
متام می شود. از اینجا به بعد ارتباطات و محل و نقل تا منطقه 
اولین نقطه  تا  پیاده اجنام گیرد. از انهتای جاده  باید  ظفار 
منطقه غربی ظفار سه ساعت راه است منهتی راه کوهستانی 
که در دامنه های آن درختانی قرا گرفته اند که هر چه به منطقه 
نزدیک تر می شوی بزرگ و بزرگ تر می شوند. تا سه سال پیش 
وجود  غیظه  تا  از حوف  به شکل جاده  زمینی  ارتباط  طریق 
نداشته و البته طریق دریایی مه به شکل خوب و منظم برقرار 
نبوده و در نتیجه کسانی که می خواستند از حوف و جاذب به 

یکی از استان های کشور کنونی مجهوری    (Al Mahrah) ۲۰- َمراره. املهرة
یمن است. در زمان این گزارش، استان شمش و رشقی از کشور یمن جنوبی 
این استان هشر  با مرز ظفار در معان است. مرکز  این استان جمهوار  بود. 

الغیظه است.
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غیظه بروند می بایست حدود سه روز یا پیاده و یا با شرت از 
کوه ها عبور کنند تا به یکی از قریحه های رس راه که از آجنا 
جاده شنی آغازمی شود برسند و از آجنا به بعد با مشکالت 
بسیار ماشین پیدا می کردند و به غیظه می رفتند. راه برگشت 
بعد  به  آن  از  ولی  می شده  اجنام  قبلی  برعکس صورت  مه 
دولت یمن با تالش های بسیار در حد امکانات کمی  که داشته 
راهی را که االن موجود است در قمست کوهستانی ساخته 
و بدین طریق این مشکل بزرگ در ارتباطات تا حدی برطرف 
شده است. گرچه راه بسیار دشوار و پر از سنگ های فراوان 
و در عین حال خطرناک است ولی قدم بسیار مهم و حیاتی 
شده  برداشته  یمن  یعنی  جهبه  پشت  به  ظفار  ارتباطات  در 
است. راه به قدری دشوار است که رسعت ماشین به ندرت 
یا  و  اسفالت  اگر  که  راهی  و  می کند  کیلومرت جتاوز   ۲۰ از 
حتی شوسه بود، در یک و نیم ساعت طی می شد. اکنون در 
مدت حداقل پنج ساعت با ماشین طی می شود. بعد از مسئله 
راه ارتباطی مهمرتین مسئله این منطقه آب آشامیدنی است 
برطرف  را  مشکل  این  بسیار  کوشش های  با  یمن  دولت  که 
نشین  کوه  اکرثا  که  منطقه  این  مردم  سابقا  است.  ساخته 
بوده اند، از طریق شبانی امرار معاش  یا به اصطالح (َبدو) 
می کرده اند. این ها در فصل خریف که از ماه جولی تا سپتامرب 
یعنی سه ماه طول می کشد و در این سه ماه باران می بارد، 
مه به زراعت نوعی ذرت برای نان و چیزهای دیگر مثل لوبیا و 
خیار مشغول بوده اند و مه از آب باران که نه در خمزن هایی 
که خودشان ساخته بودند بلکه از آبی که در حفره ها موجود 
برای  سال  مدت  متام  در  می شده،  مجع  کوه  سنگ های  در 
آشامیدن و مصارف دیگر استفاده می کردند. البته مه اکنون 
مه مردمانی که در کوه یا به اصطالح (ریف) [روستا] زندگی 
می کنند به مهان شیوه سابق از طریق شبانی در حد داشنت 
چند بز و یک یا دو گاو و مهراه با زراعت مومسی و مهان 
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در مومس خریف  فقط  که  باران  آب  از  استفاده  شکل سابق 
از  آب  کشی  لوله  ومعل  می گذرانند  را  خود  زندگی  می بارد 
َمراره تا حوف فقط مسئله آب را برای ساکنین این مناطق که 
در کنار ساحل زندگی می کنند حل کرده است. حتی خود مردم 
ساکنین حوف و جاذب مه سابقا از مهان شیوه کوهنشینان 
از آب باران استفاده می کردند. زیرا ساحل سنگی است و 
امکان حفر چاه وجود ندارد. ولی دولت یمن از حدود سه سال 
پیش یا کمی پیشرت از یکی از چمشه های بسیار بزرگی که 
است  جاذب)  نزدیک  و  (غرب  َمراره  باالی  کوهستان های  در 
استفاده کرده از این چمشه متام مناطق کوهستانی کوه های 
باالی َمراره تا خود َمراره و سپس در طول جاده تا جاذب و 
حوف را لوله کشی کرده است. این لوله کشی نه در زیر زمین 
(که زمین سنگی است و بسیار صعب)  بلکه مستقیام بر روی 
آن قرار دارد و در مسیر خود از کوه تا ساحل در چند نقطه 
خمزن و شیر آب برای استفاده مواطنین که در مهان حول و 
حوش به رسمی برند ساخته شده است و از َمراره تا جاذب 
آب  برای  سیامنی  راه، خمزنی  مقداری  از  هر  مه  حوف  و 
ساخته اند که به لوله آب وصل است و مردمی  که یا به علت 
دوری خانه شان از لوله اصلی یا به علل مادی قدرت لوله کشی 
آب تا خانه شان را ندارند، روزانه با ظرف های بزرگ از این 
خمازن آب می برند که بعضی از آن ها خمزن آلومینیومی یا 
سیامنی در خانه دارند و آب ذخیره یک یا دو روز را در آن 
می ریزند. مردم در این منطقه از نظر حمل سکونت به دو دسته 

تقسیم می شوند:
هشرنشینان، یعنی کسانی که در حوف و جاذب و   -۱

خالصه پایین کوه در کنار ساحل زندگی می کنند.
منظور مردمانی هستند  ریف نشینان، [روستاییان]   -۲
که در کوه های مهین منطقه که سلسله جبال متعدد و موازی 

یکدیگر را تشکیل می دهند ساکن هستند.
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نزدیکی  از  شد  داده  رشح  که  طور  مهان  کوه ها  این 
از  متعدد  تشکیل سلسله های  از  پس  و  آغاز می شود  ساحل 
از رشق  و  بزرگ جنوب عربستان)  (بیابان  ربع اخلالی  مشال 
به کوه های ظفار منهتی می گردد. در کوه های این منطقه از 
که  اینجا  خاص  نباتات  از  متعددی  بوته های  ساحل  نزدیکی 
اکرثا بی حاصل اند، دیده می شود. این نباتات طبق اصل کلی 
تطابق برای مقابله با گرمای حمیط از نوع گیاهانی هستند که 
ساقه های کلفت و کوزه ای دارند که ذخیره آب آن ها می باشد. 
هر چه که از دریا دور شده و کوه ها را بپیامیی، درختان بزرگ 
و بزرگرتمی شوند و تقریبا منطقه جنگلی کوهستانی را بوجود 
می آورند. این ها که از طریق شبانی (در واقع خرده شبانی) 
و سه ماه زراعت برای رفع احتیاجات روزمره، زندگی خود را 
می گذرانند مجعیت بسیاری را تشکیل می دهند و در عقب مانده 
زندگی  هبداشتی  و  اجمتاعی  فرهنگی،  تولیدی،  شکل  ترین 
یعنی حوف و جاذب را  می کنند. بسیاری از آن ها حتی هشر! 
ندیده اند و از ابتدایی ترین وسیله زندگی حمروم اند. به مهین 
در این منطقه یک کمله عادی تلقی شده و  مناسبت کمله (َبدو) 
در واقع بدویت به معنای واقعی در زندگی آنان دیده می شود. 
به خصوص از زمانی که  پس از پیروزی انقالب یمن [۱۹۶۷] 
باز شدن راه ارتباطی باعث آبادانی حوف و جاذب شده و به 
این منطقه دور افتاده مه مطابق با برنامه های معرانی دولت 
در زمینه های اقتصادی، اجمتاعی و هبداشتی رسیدگی شده، 
نزول ریف نشینان به هشر مه کم کم آغاز گردیده است که 
اکرثا برای خرید مواد غذایی مثل برجن و چای و یا استفاده 
از امکانات هبداشتی است. آن ها پس از رفع احتیاجات خود 
دوباره به کوه بر می گردند. از نظر ملیت مه مردم این منطقه 
دسته اول طبعا یمنی ها هستند که در کشور  دو دسته هستند: 
خود زندگی می کنند و دسته دوم معانی ها. در دسته اخیر غیر 
از رفقای ارتش آزادی خبش که یا در تشکیالت انقالب در این 
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منطقه از قبیل مکتب [دفرت]، بیامرستان و سایر قمست های آن 
کار می کنند، قمست معده را مواطنین تشکیل می دهند که در 
اثر مبباران های دمشن به خصوص در دو ساله اخیر که منجر 
به از بین رفنت حیوانات یعنی تهنا منبع معاش آن ها شده به 
تدریج به پشت جهبه یعنی حوف و جاذب پناه آورده اند و گاهی 
تهنا باقی مانده حیوانات خود را که چند عدد بز تشکیل می دهد 
با خود می آورند. این مواطنین یا به ریف رفته و کوه نشین 
می شوند و با مهان چند بز و زراعت مومسی مهراه با جیره ای 
که از جهبه می گیرند زندگی خود را می گذرانند و عده ای دیگراز 
آن ها در حوف و جاذب در دامنه کوه در چادرهایی که جهبه 
برای امرار  برپا کرده زندگی می کنند و از جهبه  آنان  برای 
معاش پول می گیرند. مواطنین را بیشرت زنان و مردان و بچه ها  
تشکیل می دهند. این ها اغلب شوهر، پرس و یا پدرانشان را که 
اکرثا در ارتش آزادی خبش بوده و یا مواطن عادی بوده اند از 
دست داده اند و عده کمی هستند که شوهر یا پرسانشان هنوز 

در ارتش آزادی خبش به جنگ مشغول اند.

وضع اقتصادی اجمتاعی هشرنشینان (ساکنین حوف 
چگونه است؟  و جاذب) 

معانی ها امع از رفقای ارتش آزادی خبش، کادرهای 
مسوئل جهبه و مواطنین کار تولیدی مخشصی ندارند رفقای 
آلود  مه  دلیل  به  که  ماهه خریف  در سه  آزادی خبش  ارتش 
از  نظامی چه  فعالیت  باران های مومسی  شدت  و  بودن هوا 
جانب دمشن و چه از طرف جهبه خیلی کم می شود، بیشرت به 
هشرهای پشت جهبه یعنی حوف و جاذب آمده و عده ای مه 
به غیظه می روند. البته آمدن آن ها از داخل طبق اجازه خاص 
از طرف مسوئلین شان و یا مرخصی های قانونی آنان صورت 
می گیرد. غیر از آن، رفقایی که در منطقه هستند اگر مریض 
یا جمروح شوند، برای معاجله به حوف می آیند که بر حسب 



٩٣

منطقه  در  آن ها  وجود  بودن  میزان رضوری  یا  مرض  شدت 
مدت کم و بیش متفاوتی را پشت جهبه می مانند.

در انقالب ظفار کادرها را مهیشه در یک موضع مثال 
از مدتی که  نگه منی دارند وهر  یا خدماتی  سیاسی نظامی 
برحسب موضع افراد و مسوئلیت هایشان متفاوت است، آن ها 
را از منطقه خارج و یا از پشت جهبه به داخل می فرستند. 
این کار از این نظر که اوال کادرهای سیاسی نظامی  دامئا 
از جو منطقه و پشت جهبه باخرب باشند و در رشایط خمتلف 
هبرت  را  واقعیات  مسوئلیت هایشان  به  نسبت  و  کنند  زندگی 
بشناسند، بسیار مفید است. البته کادرهای متخصص نظامی 
 درجه یک در منطقه از این مسئله مستثنی هستند و خیلی کم 
منطقه را ترک می کنند. زیرا این نوع کادر به تعداد زیاد وجود 
ندارد که رفقا بتوانند مسوئلیت شان را به آن ها بسپارند. ثانیا 
به خصوص در مورد افراد ارتش آزادی خبش که فقط عنارص 
نظامی هستند ماندن در رشایط خست منطقه برای مدت مداوم 
آن ها را خسته کرده و به متساقط شدن آن ها کمک می کند و از 
طرف دیگر رفقای دیگری که در قمست های اداری و خدماتی 
پشت جهبه کارمی کنند چون در رشایط بسیار راحتی نسبت 
به داخل زندگی می کنند، اگر هر از مدتی به منطقه فرستاده 
نشوند به راحت طلبی و خوش گذرانی افتاده و مسئله جنگ و 
مبارزه را از یاد می برند. بنابراین در فصل خریف عده زیادی 
از رفقای ارتش آزادی خبش در پشت جهبه و احیانا نزد زن 
و فرزندان خود به رس می برند و کار مخشصی ندارند. رفقای 
جمروح و مریض مه که چه بسرتی باشند یا نباشند از مسئله 
کار و مسوئلیت به دورهستند، چون زندگی مهه آن ها از طریق 

حقوقی که از جهبه می گیرند تامین است.
رفقای دیگر امع از کادرهای مسوئل جهبه و رفقایی که 
در مکتب یا خبش تامین اقتصاد (داخل منطقه و پشت جهبه) 
و خبش مواصالت بیامرستان کار می کنند، مهه از جهبه حقوق 
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می گیرند و مواد مرصفی موجود را مه به نسبت تعداد افراد 
خانواده شان دریافت می کنند. خانواده اینان یا در مهان حوف 
یا جاذب و یا در غیظه می باشد. رفقایی که از نظر مسوئلیت 
و  دارند  اجاره ای  خانه  معموال  قراردارند  باالتری  سطح  در 
غیر از آن ها بعضی از مواطنین با اقوام و آشنایان خود در 
معان و یا خلیج ارتباط داشته و از این طریق امکانات مادی 
ولی  می کنند.  زندگی  اجاره ای  خانه های  در  دارند  بیشرتی 
تعداد این ها نسبت به کل مواطنین رانده شده ازمنطقه که در 
چادر و یا ریف زندگی می کنند کم است. در واقع جهبه، دولتی 
در خاک یمن تشکیل داده که مردم آن بدون اینکه در ساده 
به  ارز  زیادی  مقدار  باشند  داشته  تولیدی رشکت  کار  ترین 
صورت کمک های مالی دول خارجی وارد یمن می کند و عالوه 
بر آن با استفاده از کمک های جنسی زیاد و بی دریغ و آمادۀ 
کشورهای خارجی مقدار متناهبی از نیروی کار خلق های جهان 
را می بلعند بدون اینکه ارزش کار ایجاد کنند. رفقای جهبه 
هیچ نوع کار تولیدی بلد نیستند و هیچ کارایی برای این نوع 
کارها ندارند. آن ها فقط باز و بسته کردن سالح را بلد هستند 
احساس  آزادی خبش هستند  ارتش  از  اینکه عنرصی  از  و 
غرور فراوان می کنند. آن ها حتی برای کارهای خیلی ساده و 
ابتدایی مثل آشپزی، رانندگی، صید ماهی و... کارگران یمنی 
را استخدام می کنند و به آن ها حقوق می دهند. درحالی که در 
هر کدام از تشکیالت پشت جهبه که نظر بیاندازی می بینی که 
وجود  تورم کادر (نه کادری که کارایی بالفعل داشته باشد) 
دارد و اگر از هر کدام خبواهی که کار مخشص خودش را 
بگوید جواب می شنوی که "من مسوئل فالن قمست هسمت" این 
مهه کادر، این مجع جوان های بیکار، هر کدام مسوئل کاری 
از انقالب هستند. کاری که هیچ جتسم مادی ندارد. کاری که 
نامرئی است و در خیال صورت می گیرد. ما در خبش دیگرعلل 
این نابسامانی را در اصول حاکم بر تشکیالت انقالب و روابط 
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و  حوف  ساکن  یمنی های  داد.  خواهیم  رشح  تشکیالت  بین 
جاذب از منونه های خمتلف شکل تولید هسمی دارند. بعضی 
موادی که  (نیمه شبانی)  بز و گاو دارند  تعدادی  خانواده ها 
به قدری کم است که حتی  از این حیوانات به دست می آید 
دو  یکی  که  خانواده هایی  منی دهد.  را  غذا  وعده  یک  کفاف 
بز داشته باشند فقط از شیر آن به عنوان یک ماده با ارزش 
برای بچه هایشان استفاده می کنند و شیر واقعا ارزش (دوا) 
دارای مزارع بسیار کوچکی  پیدا کرده است. عده معدودی 
هستند. این مزارع از سه چهار عدد در متام حوف و جاذب 
جتاوز منی کند و ممکن است حداکرث وسعت هر کدام به یک 
و نیم هکتار برسد. در این مزارع درخت فافا (یک نوع میوه 
می شود  کشت  فلفل  و  بادجمان  مقداری  موز،  است)،  بومی 
پیروزی  با  باالخره  است.  کم  خیلی  آن  حمصول  میزان  که 
انقالب  برنامه های  بتواند  که  تشکیالتی  دایر شدن  و  انقالب 
یمن را در این منطقه پیاده کند، کادرهایی مسوئل اجنام این 
قبیل  از  یمن  ادارات  کارمندان  بیشرت  این ها  کارها شده اند. 
مقر جهبه قومیه [نام جهبه ای بود که بر یمن جنوبی حکومت 
معملین  فرماندار،  مثل  منطقه  در  دولت  منایندگان  می کرد] 
مدارس، رفقای زن مسوئل و اعضای شعبه سازمان زنان یمن، 
کارمندان رشکت خبش تعاونی، مساعدین حصی [پزشکیاران 
و باالخره نظامیان ارتش یمن در منطقه هستند که  درمانگاه] 
قرش روشنفکر انقالبی را بوجود آورده اند. قرش اخیر نسبت 
به دستجات قبلی (شبانان، دهقانان که تعدادشان خیلی کم 
عده ای مه  زندگی هبرتی هبره ور می باشند.  از وضع  است) 
امرار  خریف  فصل  از  غیر  ماه های  در  ماهیگیری  طریق  از 
معاش می کنند. این منطقه علیرمغ منبع غنی ماهی در دریا، 
آب فراوان لوله کشی شده برای زراعت از نظر تولیدی به هیچ 
وجه خودکفا نیست. مهه چیز حتی ماهی تن در قوطی های 
کنرسو شده از خارج می رسد، در حالی که در ماه های غیر 
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به قدری زیاد صید می شود که کنار  از فصل خریف ماهی 
ساحل می ریزند. نظامیان ارتش یمن یکی از وظایف سنگین 
و بزرگ این منطقه را بر دوش دارند. زیرا منطقه مرزی و در 
معان  با  مرزی  مناطق  اولین  آن ها  است.  باش  آماده  حالت 
یعنی کوهستان های باالی حوف تا کوه های باالی َمراره [را] 
با مخپاره اندازها و انواع و اقسام سالح هایی که در اختیار 
دارند میلیتاریزه کرده اند. عالوه بر این نیروهای دیگر نظامی 
از  پلیس مه که در واقع جزئی  نیروهای  و  قبیل میلیشیا  از 

ارتش یمن است در اختیار دارند.  
    

خمترصی از وضع هبداشتی منطقه (حوف و جاذب) 
دهکده حوف در سال ۱۹۷۲ توسط دمشن از راه دریا 
مورد محله قرار گرفت و مکتب جهبه و خانه جهبه که مواطنین 
ظفاری رانده شده از منطقه در آن ساکن بودند، ویران گردید. 
عالوه بر این خسارت های دیگری مه به خانه های اطراف وارد 
آمد و چندین نفر به هشادت رسیدند. از آن سال به بعد بیشرت 
مردم ساکن حوف یا به ریف یعنی کوهستان های باالی حوف 
رفتند و یا به جاذب آمدند و دوباره خانه و کاشانه ساختند. 
بدین جهت قریحه حوف االن خیلی کوچکرت و کم مجعیت تر از 
جاذب است. جاذب دهکده ای است که حدود دو سه کیلومرت 
گلی  و  قدیمی  بیشرت خانه ها  و  دارد  امتداد  در طول ساحل 
است. بعضی دیگر را تازه ساخته اند و چند معارت دو طبقه 
و سه طبقه در آن وجود دارد. به خصوص در فصل خریف که 
دریا توفانی و هوا مه آلود و بارانی است، زمین تقریبا مهیشه 
تر است. عالوه بر آن وجود تعداد نسبتا زیادی گاو و بز و 
گاهی مرغ و خروس که آزادانه مهه دهکده را درمی نوردند و 
ریخنت تپاله ها و کثافت های آن ها زمین تر را به آلودگی های 
بیشرتی می آالید. علت دیگر آلودگی حمیط وجود مسرتاح های 
است که رشح ساخمتانی آن را در قمست مربوط به  دو طبقه! 
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غیظه دادم. وجود این مسرتاح ها باعث می شود که مهیشه از 
ناودان های خانه ها جریانی از آب و ادرار به روی زمین جاری 
باشد. عالوه بر این مدفوع مسرتاح ها مه که در اتاقک های 
زیرین مسرتاح ریخته می شود و به بیرون راه دارد مهراه با 
رطوبت هوا حمیط بسیار مساعدی را برای تکثیر و انتشار 

انواع و اقسام میکروب ها و انگل  ها فرامه می سازد.
 مردم اکرثا پا برهنه راه می روند و با مهین پایی که 
فرش  روی  می روند،  خانه  به  است  آلوده  کثافت ها  انواع  به 
وجود  علت  به  این  بر  عالوه  غیره.  و  می خوابند  می نشینند، 
نوع  تهنا  که  خالی  کنرسو  قوطی  های  فراوان  سنگالخ های 
مثل  برنده  چیزهای  ریخنت  و  می دهد  تشکیل  را  اینجا  زباله 
دارای زمخ های  مردم  پاهای  غیره مهیشه  و  شیشه شکسته 
عفونی است و راه رفنت درحمیط پر از آلودگی و رطوبت هوا 
پیگیر  و  درمان حصیح  با  در فصل خریف حتی  به خصوص 
مه التیام یک زمخ کوچک هفته  ها طول می کشد. مسئله دیگر 
لوله اصلی برای استفاده مردمی  وجود خمازن آب رس راه 
یا  و  ندارند  را  خانه  هایشان  به  کشی  لوله  امکان  که  است 
در چادر زندگی می کنند. این خمازن سیامنی بدون سقف و 
پوشش است و فکر منی کمن الیروبی شود. به هر حال مردم 
برمی دارند  آب  زندگی  برای متام مصارف  اینجا  از  تهنا  نه 
بلکه مه آجنا لباس می شویند، محام می گیرند و وجود جریان 
دامئی آب بر روی زمین مهراه با مسائل مذکور در فوق، حمیط 
بسیار مناسبی است که مهمرتین علل بیامری  های بومی منطقه 
را در خود پرورش می دهند. چارپایان موجود یعنی گاو ها و 
بزها مهیشه روی زمین می چرند ولی نه علفی در کار است نه 
خوراکی. غیر از تکه کاغذ یا مقواها و زباله هایی که احیانا در 
حمیط پیدا می شود. مهین حیوانات که پستان  هایشان اغلب با 
میکروب ها و مهمرت از مهه سل آغشته است بدون شستشو و 
متیز کردن، شیرشان دوشیده می شود و اغلب مه شیر بدون 
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که  معلوم می شود  ترتیب  بدین  و  جوشانیدن خورده می شود 
دو  می خبشد.  را شدت  بیامری سل  توسعه  و  انتشار  چقدر 
عامل دیگری که در انتشار بیامری  ها به خصوص بیامری های 
مرسی موثر است، عبارت از این است که مردم مهه با دست 
غذا می خورند. دست های آلوده به کثافت، دست هایی که چند 
می کرد،  ملس  بود  آلودگی  از  پر  که  را  پا هایش  پیش  دقیقه 
دست هایی که چند حلظه پیش با آن از مو های فرزندش شپش 
می گرفت. مسئله دیگرسنت بسیار بد بوسیدن به هنگام مالقات 
با یکدیگر است که به طرز بسیار بیشرت از آن چه که در بین 
زنان وجود دارد، بین مردان این منطقه رواج دارد. هر مردی 
که رفیقش را می بیند حتی اگر چند بار در روز او را دیده 
باشد، پس از گفنت سالم و علیک مثل امر واجب او را می بوسد 
طریق  بدین  و  باشد  داشته  سل  رفیق  یک  که  است  کافی  و 
صد ها رفیق دیگر را مبتال سازد. این ها مشکالت هبداشتی 
حمیطی است که دارای آب لوله کشی است. ولی اگر به رساغ 
ریف برویم خواهیم دید که آن ها از اساسی ترین ماده حیاتی 
یعنی آب حمروم اند. مهان طور که گفته شد آب مرصفی آن ها 
از بارانی که نه چندان زیاد در فصل خریف می بارد تامین 
می گردد. این آب در حفره ها موجود در خصره های کوه مجع 
آب  منبع  تهنا  و  می ماند  باقی  سال  یک  مدت  به  و  می شود 
خوراکی ریف را تشکیل می دهد. این آب را اگر باید خورد 
الزم است که با دست خار و خاشاک روی آن را کنار بزنی 
و سپس آب سیاه رنگ یا قرمز رنگی می بینی که در مضن 
خوردن باید مواظب باشی کرم وارد دهانت نشود. در اریاف 
در بعضی مناطق چمشه های آب شور وجود دارد ولی به درد 
آشامیدن و مصارف خوراکی منی خورد. بدین ترتیب مسئله 
برای مردم چیزغریبی است که  لباس شسنت  و  محام گرفنت 

هرگز در آن رشایط زندگی بدوی امکان ندارد.
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حال به ترشیح اوضاع در بیامرستان هشید َحبکوک 
که در فاصله بین جاذب و حوف واقع شده می پردازیم:
حدود چهار سال پیش جهبه در یک منطقه دیگر غیر از 
حمل فعلی این بیامرستان و کمی نزدیک تر به حوف دست به 
اتاق برای بیامرستان زد که کمی پس از  یا دو  ساخنت یک 
مکشوف  برای دمشن  نظامی  نظر  از  که  متوجه شدند  آغاز 
است. بدین جهت در منطقه فعلی در دامنه کوه بیامرستان را 
دایر کردند. در مهان ابتدا یک طبیب بطور رمسی از سازمان 
الفتح با رس و صدای زیاد وارد منطقه شده تا در بیامرستان 
رشوع به معاجله بیامران و جمروحین داخل مناید. ولی یک ماه 
منی گذرد که فرار را بر قرار ترجیح می دهد. مخشص است که 
او منی توانسته با رشایط  خست منطقه خود را تطبیق دهد. 
مدتی پس از آن طبیب فلسطینی دیگری از جهبه دمکراتیک 
خلق برای آزادی فلسطین به منطقه می آید و تا تابستان ۱۹۷۵ 
بطور پیگیر مشغول کار می شود. او در مدت سه سال وظایف 
انقالبی خود را خیلی خوب اجنام داده و با هر گونه رشایطی 
خود را تطبیق داده  است. ولی پس از چند سال کار مداوم 
و به دلیل دیگری در ژوئن ۷۵ به مسافرت رفت و در ماه اوت 
به  قادر  بسیار  روحی  دلیل ضعف  به  ولی  بازگشت،  دوباره 
هر  به  مراجعت منود.  به کشورش  دوباره  و  نبود  کردن  کار 
حال بیامرستان خیلی نزدیک به جاده ساحلی در فاصله بین 
دیواری  است.  شده  واقع  کوه  ارتفاع  کم  دامنه های  و  دریا 
ندارد، اتاقک های آلومینیومی  کهنه که قمست  های خمتلفی از 
آن شکسته و یا سوراخ شده به اصطالح خبش های خمتلف 
فاصله  در  را  اتاقک ها  این  می دهند.  تشکیل  را  بیامرستان 
به  بوده  تقریبا مسطح  زمین  که  جا  هر  کوه  بین خصره  های 
اتاقک ها  تعداد  کرده اند.  برپا  یکدیگر  از  تا۱۰ مرت  فاصله ۵ 
علت  به  مه  کوچک  خیمه  یک  آن  بر  عالوه  است.  عدد   ۷-۶
غیر  کرده اند.  نصب  خصره  ها  فاصله  در  رفقا  تعداد  کرثت 
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از اتاقک های مزبور که اصطالح آلونک بیشرت به ماهیت آن 
حمل  و  رسپایی  درمانگاه  به  دیگر  اتاقک  یک  است  نزدیک 
ویزیت مریض ها و یک اتاقک به خمزن اقتصاد بیامرستان و 
دیگری مه که نسبتا بزرگ ساخته شده به خبش تزریقات و 
پانمسان اختصاص دارد. اتاقک اخیر دارای یک ختت چوبی 
آوردن  بیرون  مثل  ساده  جراحی  امعال  می توان  که  است 
پاره های مبب و مخپاره، ختنه و یا سایر زمخ های نیمه معیق 
را اگر وسایل کافی برای معل موجود باشد، روی آن اجنام 
داد. درون آلونک ها ختت وجود ندارد. یک تکه ممشع کف آنرا 
می پوشاند که قمست های زیادی از آن پاره و کنده شده و چند 
پتوی بسیار آلوده تهنا موجودی این اتاق را تشکیل می دهد. 
مریض ها اغلب روی این ممشع پاره شده می خوابند. اگر پتو 
به اندازه کافی باشد به عنوان روانداز از آن استفاده می کنند. 
غیر از آن در بعضی اتاقک ها یک کرتی دود زده سیاه، یک یا 
دو پیاله یا قابمله برای آوردن آب و درست کردن چای یافت 
می شود. سقف بعضی از آلونک ها شکسته شده و به خصوص 
در فصل خریف که باران می بارد آب به داخل آلونک رسازیر 
می شود و در این صورت مریض  ها را می بینی که پتو ها را 
به خود پیچیده و در یک گوشه اتاق مجع شده اند و اگر شب 
باشد به مهان وضع در یک گوشه می خوابند. اتاقک دریچه 
ندارد ولی در یکی از جوانب آن سوراخی شبیه پنجره برای 

جریان هوا ایجاد کرده اند. 

آب بیامرستان چگونه تامین می شود؟ 
در فاصله حدود ۴۰۰ مرت از آلونک ها پس از مقداری 
پستی و بلندی و خصره، روی زمین مسطح خمزنی سیامنی 
بنا شده که به لوله آب اصلی که از نزدیک جاده عبور می کند 
وصل است. به خمزن دو شیر آب وصل شده که برای متام 
مصارف امع از خوردن، شسنت لباس، محام گرفنت و غیره از 
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آن ها استفاده می شود. خمزن سقف و پوشش ندارد و سطح 
دیگر  آشغال های  و  سزب  جلبک  زخیمی  بسیار  قرش  را  آب 
پوشانده است. اینجا تهنا حمل آب بیامرستان است و  لوله 
کشی اصال وجود ندارد. مریض ها آب خوراکی را از مهین 
خمزن در پیاله یا کرتی می ریزند و به اتاقک های خود می برند. 
لباس هایشان را زیر مهین شیر آب می شویند و مهاجنا محام 
می گیرند. برای محام گرفنت مردها خلت می شوند و زن ها با 
(مثل کیسه ای است که سوراخی  لباس خمصوص خودشان 
آب  شیر  زیر  دارد)  دست ها  برای  سوراخ  دو  و  رس  برای 
می نشینند و مقداری تاید به رس و صورت و لباس های خود 
می زنند و بدین طریق خود را می شویند. با مهان لباس های 
خیس که آب از آن رسازیر است به اتاقک های خود می روند. 
در آجنا اگر لباس دیگری داشته باشند عوض می کنند و اگر 
نداشته باشند با مهان لباس خیس آن قدر صرب می کنند تا 

خشک شود.
آبی که مریض ها از شیر آب برای شسنت، محام گرفنت و 
غیره روی زمین می ریزند، مهچنان روی زمین جاری می شود. 
چون در رس راهش پستی و بلندی وجود دارد، بعضی جاها 
درون گودال ها آب مجع می شود و به باتالق یا مرداب کوچکی 
تبدیل می گردد که اغلب مه بوته هایی در اطراف آن می روید که 
مانع تابیدن آفتاب و خشک کردن آب می شود. این باطالق یا 
خمزن و منبع رشد و تکثیر پشه های آنوفل (ناقل انگل ماالریا) 
و سایر میکروب ها و انگل های بومی منطقه است و کسی که 
به بیامرستان بیاید و الاقل به ماالریا مبتال نشود واقعا شانس 
آورده است. بیامرستان مسرتاح ندارد. پشت ختته سنگ ها، 
بزرگی که  و  بوته های کوچک  و دره ها، پشت  درون گودال ها 
یعنی  اتاقک ها...  اطراف  دارد،  وجود  سنگ ها  فاصله  در 
مهه جا می تواند به عنوان مسرتاح مورد استفاده قرار گیرد. 
بطوری که وقتی در حموطه بیامرستان، اطراف خمزن آب یا 
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می بینی  می زنی،  رس  آلونک ها  به  یا  و  می گردی  آشپزخانه 
که مریض  ها پشت مهان اتاقک شان روی زمین نشسته اند و 
که اهسال  را  بچه هایشان  یا  و  به قضای حاجت مشغول اند 
و  برینند!  تا  زمین می گذارند  روی  اتاقک  دارند جلوی مهان 
اگر کمی باالتر پشت خصره ها و به طرف کوه باال بروی که 
در آجنا در دل غارهای کوه خمازن داروهای بیامرستان وجود 
دارد، انباری از ُگه می بینی که در فاصله های نزدیک به مه 
انباشته شده است و به خصوص در فصل خریف که آفتاب کم 
می تابد و مهیشه هوا ابری و مه آلود است، این ُگه ها هیچ وقت 
خشک منی شوند و زمین مهیشه به انواع و اقسام و عوامل 
میکروبی و انگلی آلوده است. عالوه بر این چون بیامرستان 
دیوار ندارد و در دامنه کوه برپا شده، گاوها و گوسفندها و 
مرغ و خروس های زیادی را می بینی که مهیشه در حموطه 
بیامرستان بین اتاقک ها و خمزن آب، آشپزخانه و غیره به گشت 
و گذار مشغول اند و تپاله ها و مدفوع آن ها مه یکی از عوامل 
مهم آلوده کردن حموطه بیامرستان است. حتی گاهی گاو و 
گوسفند و مرغ و خروس ها به داخل اتاقک ها می روند. آن  ها 
آزادند که به مهه جا رس بزنند. گاهی به آشپزخانه می روند و 
حتی اگر در اتاق درمانگاه را نبندیم به آجنا رفته و قوطی های 

مقوایی دارو را پس از هبم ریخنت دارو ها می خورند.
این حیوانات متعلق به مردمی است که در حول و حوش 
بیامرستان یا درون غار ها یا داخل چادر ها به رس می برند و 
اغلب از آشغال، کاغذ، قوطی های مقوایی داروهای منقضی 
شده و یا گازها و پنبه های استعامل شده کثیف تغذیه می کنند. 

حتی مرغ و خروس ها تپاله گاو و گوسفند را می خورند. 

کادر بیامرستان را چه کسانی تشکیل می دهند؟
در  کار  سال  چند  مدت  در  فلسطینی  طبیب  رفیق 
بیامرستان به عده ای از رفقای جهبه کارهای معلی از قبیل 
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و  زدن  ختنه، خبیه  پانمسان  کردن رسم،  وصل  زدن،  آمپول 
این ها  است.  آموخته  را  منطقه  بومی  بیامری  چند  درمان 
عده شان از سه چهار نفر جتاوز منی کند. یکی از مهین رفقا 
کار  در  جتربه هایی  که  است  بیامرستان  مسوئل  کادر  جزء 
معلی دارد و اسامی بعضی داروها و درمان های اولیه را بلد 
است ولی سوادش در سطح بسیار پایینی مثل دوم یا سوم 
ابتدایی است. به هر حال او در غیاب طبیب طبابت می کند و 
مسوئل اداری بیامرستان و به اصطالح خود رفقای جهبه، اول 
خشصیت در بیامرستان است. مسوئل دوم بیامرستان رفیقی 
است که رابط بین بیامرستان و اداره شوئن مالی جهبه برای 
تامین احتیاجات مادی بیامرستان (غیر از دارو و وسایل طبی 
است). وظیفه او این است که اگر مواد غذایی کم باشد یا متام 
شود، ترتیبی بدهد و آن مواد را از طریق اداری به وسیله نامه 
مالی  اداره شوئن  از  می نویسد  اول  مسوئل  رفیق  رمسی که 

جهبه دریافت دارد و به بیامرستان بیاورد.
مسوئل  که  است  رفیقی  بیامرستان  سوم  مسوئل 
و  غذایی  مواد  انبار  کلید  یعنی  است.  بیامرستان  اقتصاد 
اوست  دست  و...  تاید  سیگار،  ازقبیل  مرصفی  مواد  سایر 
را  برای طبخ  احتیاج  روزانه مورد  مواد  بیامرستان  و آشپز 
شکر،  خشک،  چای  مریض ها  این  بر  عالوه  می گیرد.  او  از 
شیر، تاید و سیگار را از مهین رفیق دریافت می کنند و اگر 
مریض ها  به  روز خبواهد  ده  یا  هفته  یک  از  هر  بیامرستان 
یا گوشت شرت  بز  گوشت بدهد، رفیق مزبور مسوئل خریدن 
از بازار است و اگر فصل صید ماهی باشد ممکن است به 
کنار ساحل برود و از صیادان ماهی خبرد. غیر از سه نفر 
باال بیامرستان سه مساعد حصی (نرس) دارد. کار آن ها فقط 
در اتاق تزریقات و پانمسان است و صبح حدود دو ساعت و 
عرص مه مهین قدر یا کمرت کارشان را اجنام می دهند و غیر 
که  دارد  آشپز مه  یک  بیامرستان  ندارند.  این مسوئلیتی  از 
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ناهار و شام را می پزد. در مضن در کنار بیامرستان نزدیک 
ساحل قطعه زمین مسطحی را از دو سه سال پیش درختکاری 
کرده و به زراعت پرداخته اند. این مزرعه حدود ۴۰۰ مرتمربع 
است و تعدادی درخت تنومند بی حاصل و چند درخت فافا ، 
گوجه فرنگی، بادجمان و فلفل در آن وجود دارد. حمصول اش 
زیاد نیست. فقط گاهی برای غذای بیامرستان از آن استفاده 
عرص ها  فقط  که  دارد  مسوئل  یک  مه  مزرعه  این  می شود. 
آب  کمی  و  می آید  مزرعه  به  نشست  فرو  کمی  آفتاب  وقتی 
می دهد و می رود. او و بعضی اوقات آشپز (که یمنی است 
بادجمان و فلفل را از مزرعه به  و در استخدام جهبه است) 

آشپزخانه می برند.

وضع تغذیه مریض ها دربیامرستان چگونه است؟
غذا  شام  و  ناهار  یعنی  وعده  دو  در  فقط  مریض ها 
ناهار در ساعت ۱۱/۳۰ و شام در ساعت ۵/۳۰  می خورند. 
-۹/۳۰ حدود  آشپز  می شود.  داده  مریض ها  به  بعدازظهر 
۱۰ به آشپزخانه می رود و غذا می پزد. غذا در هر دو وعده 
برجن است. برجن را معموال خوب منی پزند و مهیشه سفت و 
و  (کنرسو ماهی)  هضم اش مشکل است. ظهرها معموال تن 
کمی رب گوجه فرنگی به برجن اضافه می کنند و شب ها برجن 
سفید که بعضی اوقات که کمی آب روغن و رب گوجه فرنگی 
روی آن می ریزند، داده می شود. بعضی روزها حتی تن مه 
با غذا منی دهند و به جای آن کمی بادجمان و گوجه فرنگی و 
بعضی اوقات مه کنرسوهای بقوالت مثل لوبیا و سزبی روی 

برجن می ریزند.
هفته ای یک  بار یا هر از ده روزی یک بار به مریض ها 
بیامرستان  که  است  بزی  یا  گوشت  این  می دهند.  گوشت 
می خرد یا از شرتی که گاهی اوقات در بازار برای مهه مردم 
می کشند، مقداری می خرند و به بیامرستان می آورند. قیمت 
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یک بز الغر و مردنی در اینجا حدود ۳۰۰-۴۰۰ تومان است. 
و  مسوئلین  دارد،  وجود  بیامرستان  در  گوشت  که  روزهایی 
بعضی از مساعدین حصی مقدار نسبتا زیادی را خمصوص 
خود برمی دارند و بقیه را برای حدود صد نفر مریض بسرتی 
نگه می دارند. یک مرتبه که خودم شاهد بودم یک ران را برای 
و بقیه باقیامنده بود برای  حدود سه چهار نفر برداشته بودند! 
صد نفر. آشپز حدود ساعت ۱۱/۳۰ سوت می زند. از هر یک 
به  (نفری که نسبتا سامل ترازبقیه باشد)  آلونک ها یک نفر  از 
آشپزخانه می رود و یک سینی را که برجن در آن ریخته شده 
برمی دارد و روی رس گذاشته به آلونک خود می رود. به هر 
هر  درون  مریض  های  تعداد  می رسد.  غذا  سینی  یک  آلونک 
اتاقک بین ۷ تا ۱۲ نفر در نوسان است که طبعا عده کمی از 
آن  ها مه بچه های شیرخوار یا بزرگ تر هستند. طبیعی است 
که وضع غذا چگونه است: برجن نپخته مهراه با تعداد معدودی 
تکه های ریز گوشت یا تن که شاید به هر کدام دو تکه گوشت 
این وصف روزی که در بیامرستان گوشت باشد،  با  نرسد. 
روز شادمانی مریض هاست. مریض ها که مسملا دچار انواع 
متفاوت امراض می باشند، با مهان دست های آلوده دور سینی 
می نشینند و با اشهتای متام غذا را می بلعند. در این وسط 
بچه های کوچک یا از خوردن غذا در می مانند یا اگر خبورند 
دل درد می گیرند. غذا خیلی به رسعت متام می شود. بعد از 
از  یا پس  به آشپزخانه برمی گرداند و  آن یک نفر سینی را 
شسنت به آجنا می برد. وضع شام مه در ساعت ۵/۳۰ چنین 
یعنی مریض ها  است. در بیامرستان صبحانه معمول نیست! 
از ساعت ۵/۳۰ امروز تا ساعت ۱۱/۳۰ روز بعد چیزی برای 
خوردن ندارند (دلیلش بعدا گفته خواهد شد). صبح مریض ها 
در بیرون هر آلونک کمی هیزم و یا چوب های خشک را مجع 
منوده و آتش برپا می کنند. بر روی آن چای درست می کنند و با 
شیر می خورند و به بچه  ها مه فقط شیر و چای می دهند. شیر 
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و چای را در پیاله ای می ریزند مهه از کوچک تا بزرگ ازمهان 
پیاله می خورند. قبل از مبباران تعدادی صندوق بیسکویت به 
بیامرستان آوردند. ماجرا از این قرار است که شوروی تعداد 
نسبتا زیادی صندوق بیسکویت برای جهبه به غیظه می فرستد. 
ولی رفقای جهبه و مریض های بیامرستان که از رشایط غذایی 
بسیار هبرتی نسبت به حوف برخوردارند به مذاقشان سازگار 
جهبه آن ها را  منی آید، از خوردن آن امتناع می کنند. ناچارا! 
آوردند  به بیامرستان  تعدادی را مه  و  به حوف منتقل کرده 
و به مریض ها به جای نان می دادند. این بیسکویت ها واقعا 
چیز خوب و خوش مزه ای بود ولی در بیشرت صندوق هایی که 
در اتاقک انبار بیامرستان بود آب باران و گل نفوذ کرده بود. 
علیرمغ آن، مهه مریض  ها با حرص و ولع آن را می خوردند. 
حتی خود ما مه صندوقی به خانه بردیم و به جای نان از 
۶ از  آن استفاده می کردیم. هر روز عرص حدود ساعت ۵ - 
از  و  بیامرستان می رود  اقتصاد  انبار  به  نفر  یک  اتاقک  هر 
مسوئل اقتصاد چند قوطی شیر و مقداری چای خشک، شکر، 
سیگار، کربیت، تاید و غیره برای افراد اتاقک خود می گیرند. 
البته عالوه بر مریض  های بسرتی هر روز تعدادی مریض دیگر 
نیز در بیامرستان غذا می خورند و آن  ها به دو دسته تقسیم 
طبیب  که  ظهر  تا  از صبح  که  آن هایی  اول  دسته  می شوند: 
مریض می بیند نوبت هبشان منی رسد و جمبورند تا ساعت ۳ 
در بیامرستان مبانند که کار عرص رشوع می شود. دسته دوم 
مریض هایی هستند که در دو نوبت آمپول دارند صبح و عرص. 
آن ها دیگر ظهر به خانه منی روند، بلکه روی سنگ یا خاک کنار 
اتاق تزریق می نشینند تا حدود ساعت ۳ که آمپول عرص را 
مه بزنند و بعد به خانه بروند. رفقای دیگر جهبه نیز که برای 
دیدار رفقای بسرتی خود به بیامرستان می آیند، گاه و بی گاه 

شام را در بیامرستان می مانند.
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اشکاالت معده موجود در اوضاع بیامرستان: 
به عنوان  نقائص بسیار زیاد و ریشه ای در بیامرستان 
یک قمست از تشکیالت انقالب وجود دارد که رابطه ارگانیک 
با نقائص موجود در خود انقالب معان  دارد. البته ما قصد 
مقایسه این بیامرستان با نوع ایده آل آن را نداریم، که اگر 
چنان فکر کنیم هیچکس منی تواند قبول کند که این چند آلونک 
بیامرستان نام دارد، بلکه می خواهیم نشان دهیم که در صورت 
حتلیل حصیح و اختاذ شیوه های مناسبی که البته با اصول 
از  می توان  دارد  ارتباط  انقالب  این  و  جامعه  این  بر  حاکم 

امکانات موجود به هبرتین وجه استفاده کرد.
مسئله این است که از یک طرف تعداد زیاد مریض با 
بدترین نوع امراض در بدترین رشایط زندگی قرار گرفته اند 
و ضعف های  کادر حمدود  با  بیامرستان  مقابل  طرف  در  و 
بسیارش و نقائصی که گفته شده و خواهد شد، قرار دارد. 
ببینیم خصوصیات و مناسبات بین این دو وجه تضاد چگونه 
است؟ اول مشکالت موجود در وجه اول را بررسی می کنیم: 
خنست تعداد مریض ها بی هنایت زیاد است. پیدا کردن آدم 
سامل در این منطقه شاهکار است. این مریض ها به دسته های 
گوناگونی تقسیم می شوند که هر کدام مشکالتی خاص خود 

دارند:
رفقای ارتش آزادی خبش و میلیشیا که در منطقه   -۱
داخل مریض شده و برای درمان به بیامرستان می آیند. این 
رفقا مه معانی ومه یمنی هستند. در واقع وقتی شدت مرض 
در آن ها به حدی برسد که دیگر قادر به کوچکرتین کار نباشند، 
برای معاجله به حوف می آیند و مهه آن ها پس ازچندین شبانه 
روز راهپیامیی و گرسنگی وقتی از راه می رسند، بسیار خسته 
و ناراحت می باشند. ما قمست معده توجه و امکانات خود را 
معال در اختیار این رفقا قرار می دهیم. این ها خود به سه دسته 
تقسیم می شوند اول: رفقایی که مرض شان مخشص بوده و در 
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حوف چه در بیامرستان و چه به شکل رسپایی با امکانات ما 
قابل درمان است. البته وقتی حصبت از درمان می کنیم شکل 
ایده آل آن نیست. چه اگر خبواهیم چنین کنیم باید مهه رفقا و 
مردم را در بیامرستان بسرتی کرد. مسئله ای که دراینجا قابل 
ذکراست حالت روانی رفقا نیز هست، زیرا اغلب رفقایی که از 
منطقه می آیند مدت های مدید در آجنا بوده در بدترین رشایط 
باشند،  کرده  ازدواج  اگر  کرده اند.  زندگی  روحی  و  مادی 
مدت های زیاد زن و بچه شان را ندیده اند و بطور کلی عالوه 
بر درمان امراض جمسی احتیاج به مدتی اسرتاحت و متّدد 
اعصاب در پشت جهبه دارند. رفقای مسوئل جهبه مه روی 
این مسئله تاکید دارند که برای رفقای مریضی که وجودشان 
ندارند،  نظامی–سیاسی)  (ازنظر  منطقه رضورت حیاتی  در 
هسولت بیشرتی قائل شویم و در مورد فرستادن آن ها به غیظه 
این  با  برخورد  در  جهت  بدین  نکنیم.  کوتاهی  عدن  حتی  و 
گروه سعی می کنیم که از وضع روانی آن ها و میزان خستگی 
روحی شان مطلع شویم و اگر درک کنیم که دل شان می خواهد 
به غیظه بروند و یا مدت بیشرتی در حوف مبانند، برای دسته 
اول گزارش طبی نوشته و آن ها را به غیظه می فرستیم و برای 

دسته دوم مه از جهبه اجازه مرخصی بیشرتی می گیریم. 
دسته دوم رفقایی هستند که گرچه مقداری مریض  دوم: 
هستند ولی متارض می کنند. مخشص است که متارض ناشی 
نظر  از  چه  داخل  بسیار خست  از رشایط  فرد  خستگی  از 
در  فرد مه  انگیزه  نبودن  قوی  و  و چه جمسی است  روحی 
آن هسمی  دارد. آن ها خود را به بدترین شکل مریض نشان 
می دهند، عصبی هستند و در برخورد اول از رفنت به غیظه به 
استان پمجن حرف می زنند. می گویند می دانیم که مرض مان 
در اینجا قابل درمان نیست و غیره. البته اگر چه جهبه اختیار 
کامل فرستادن مریض  ها در صورتی که معاجله شان در حوف 
امکان پذیر نباشد به طبیب می دهد، ولی در عین حال مهشود 
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است و بارها از طرف رفقای مسوئل گفته شده که امکانات ما 
حمدود است و می گویند ما منی توانیم مهه مریض هایی را که 
دلشان هوای غیظه کرده به آجنا بفرستیم، زیرا عالوه بر کم 
شدن تعداد نظامیان در داخل باید پول رفت و آمد و گشت و 
گذار مریض ها را در هشرهای دیگر مه بدهیم و این ازعهده 
مریض هایی  مورد  در  به خصوص  جهبه  لذا  است.  خارج  ما 
که مطیع خواسته های  این است  که متارض می کنند نظرش 
آن ها نشویم و سعی کنیم از رفنت آن ها به غیظه و یا جای 
دیگر جلوگیری کنیم، ولی ما در واقع روش میانه ای در پیش 
گرفتیم. بدین معنا که نه مطیع کامل دستورات جهبه شدیم و نه 
مطیع کامل خواسته های مریض های متارض کننده. زیرا فکر 
می کردیم که مریض را به زور منی شود در حوف نگه داشت 
و یا به منطقه فرستاد. چه بسا که رفنت به منطقه با این وضع 
روحی به متساقط شدن او کمک کند و اگر مه در حوف مباند 
و از مهان اول با رفنت او به غیظه خمالفت کنیم، هر چقدر مه 
که درمان اش کنیم باز پس از چند هفته مهان است که بود. 
روش ما این بود که برحسب درجه شدت متارض مریض رفتار 
کنیم. اگر آنقدر شدید است که به هیچ وجه حتی حارض به یک 
روز ماندن در حوف نیست، گزارش طبی با تذکر نکته متارض 
برایش می نویسیم و به غیظه می فرستیم ولی برای دیگران اول 
مقداری سؤال می کنیم که نظرت در مورد رفنت به غیظه چیست 
و ما در اینجا امکانات خوب دارویی داریم، اگر یک هفته یا 
به غیظه  را  تو  دارو خوب نشدی،  از استعامل  بعد  دو هفته 
پس  متارض شان  درجه  برحسب  مه  دسته  این  می فرستیم. 
ازمدتی ماندن در حوف که حمیطی راحت و به هر حال پشت 
آرام خبش  و  تقویتی  داروهای  با درمان،  جهبه است مهراه 
خوب می شوند و به منطقه برمی گردند. ولی عده ای از آن ها 
پس از دو سه هفته ماندن مه قانع نشده و جمبور می شویم 
آن ها را به غیظه بفرستیم، زیرا می دانیم که معاجله او نه دارو 
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بلکه حمیط هبرت و امکانات بیشرت است. 
گرچه مرض شان  که  رفقایی هستند  دسته سوم  سوم: 
مهم است ولی به دلیل رضورت وجود آن ها در منطقه یا به 
خاطر ایامن و شوری که به مبارزه دارند، حارض نیستند حتی 
یک روز مه در حوف مبانند. در مورد رفقای اول چون جهبه 
دستور می دهد، ما سعی می کنیم مقدار زیادی از داروهای 
خاص مرض او را مهراه با داروهای مقوی و تاکید بر استعامل 
دارو به آن ها بدهیم و بفرستیم. ولی درمورد دومی ها بارها 
مریض هایی را دیده ام که واقعا مریض خست بوده اند (مثال از 
شدت کار و محل اجسام سنگین خونریزی از کلیه دارند)، ولی 
با ارصار زیاد من و سایر رفقا و حتی بعضی اوقات هتدید 
که اگر خنواهی در اینجا مبانی یا به غیظه بروی اصال هبت 
دارو منی دهیم مه حارض منی شوند در حوف مبانند. در مقابل 
این مریض ها که عشق و شور زیاد به مبارزه دارند چه کنیم؟ 
هبرتین نوع داروهای موجود را به مقدار زیاد به آن ها می دهیم 
استفاده  را  داروهایشان  که حمتا  آن ها  به  مکرر  و سفارش 
کنند ولی می دانیم که آن ها هرگز به دستور ما معل خنواهند 

کرد و با زور مه که منی شود کسی را از مبارزه بازداشت.
پایگاه های  در  یمن  میلیشیای  پلیس  و  ارتش  افراد   -۲

نظامی حوف و جاذب تا َمراره.
یمن در کوهستان  های حوف و جاذب و َمراره پایگاه های 
مرزی  منطقه  منطقه،  این  که  به خصوص  نظامی دارد.  متعدد 
دارند.  باش  آماده  حالت  نقاط  مهه  در  نیرو ها  مهه  و  است 
آن  ها گرچه در پشت جهبه به رس می برند، ولی امکانات غذایی 
وضع  که  بطوری  است.  حمدود  بسیار  روحیشان  آسایش  و 
غذایی آن  ها از خود رفقای جهبه که در حوف و جاذب زندگی 
می کنند به مراتب بدتر است. زیرا جهبه منابع مالی و کمکی 
فراوان دارد، ولی دولت یمن امکاناتش بسیار حمدودتر از جهبه 
است. به هر حال آن  ها مه به علت رشایط خست زندگی که 
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تقریبا شبیه ریف نشینان می باشد (چون در کوه و بین آن  ها 
به رس می برند)، چه از نظر غذا و آب، چه کار و محل اجسام 
و کشیک... زیاد مریض  سنگین (سالح ها، مخپاره انداز ها،...) 
می شوند. آن  ها معموال با نامه ای که از مکتب جهبه می گیرند به 
بیامرستان می آیند. عده ای از آن ها را بسرتی می کنیم و عده ای 
دیگری را مه به ناچار بسرتی می کنیم. زیرا مثال عالج اش یک 
آمپول روزانه به مدت یک هفته است، و او هر روز منی تواند 
به خاطر آمدن به بیامرستان و تزریق آمپول سه چهار ساعت 
راهپیامیی کند. البته از طرف دولت یمن در کوهستان  های این 
منطقه بطور پراکنده حدود دو سه نفر مساعد حصی با امکانات 
آمپول های  تزریق  گاهی  که  می کنند  کار  بسیار خمترصشان 
مریض ها را به عهده آن ها می گذاریم. ولی با توجه به تعداد 
مریض ها  روانی  وضع  آن  بر  عالوه  و  حصی  مساعدین  کم 
است،  غیره  و  غذایی  بد  خوابی،  بی  از خستگی،  ناشی  که 
جمبور می شویم عده ای از آن ها را الاقل برای متدد اعصاب 
البته عده ای مه در  مه که شده در بیامرستان بسرتی کنیم. 
میان آن ها هستند که متارض می کنند و هر از سه روز یک 
بار به بیامرستان می آیند و آه و ناله رس می دهند. ما پس از 
درمان  های طوالنی تا جایی که دسمتان برسد سعی می کنیم 
اینگونه افراد را که معال منی توانند کار کنند، به غیظه بفرستیم، 
ولی مسوئلین آن ها خستگیری بیشرتی تا مسوئلین جهبه دارند 

و با فرستادن آن ها به غیظه روی موافق نشان منی دهند.
شد  گفته  قبال  که  طور  این ها مهان  نشینان:  ریف   -۳
و  از اولیه ترین وسایل زندگی حمروم اند. با آن آب کذایی! 
غذایی که شامل برجن، آرد و ذرت و کمی ماهی خشک است. 
این ها رجندیده ترین و بدوی ترین انسان  های این منطقه اند. در 
مورد این هاست که جمبور می شویم آن ها را بطور خانوادگی 
بسرتی کنیم. مثال یک پدر با دو فرزندش که هر سه مریض 
هستند به درمانگاه می آیند و آن ها را باید بسرتی کرد. عالوه 
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بر این مادر و سه چهار بچه دیگرشان را مه به دلیل اینکه 
مادر باید از دو بچه مریض اولی مواظبت کند باید مهراهشان 
بسرتی منود. در واقع ما بیشرت بسرتی خانوادگی داریم تا 
سه  دو  بیامرستان  اتاقک  هر  در  و   این صورت  در  فردی. 
خانواده که هر کدامشان سه چهار بچه  قد و نیم قد دارند 
بیامرستان ممکن  در  این ها  اقامت  در طول  زندگی می کنند. 
است بچه هایی که اول مریض بوده اند خوب شوند و بچه های 
مریض  مادر مه  گاهی  مبتال شوند.  یا سل  ماالریا  به  دیگر 
می شود و مدتی را رصف درمان آن ها می کنیم، دوباره پدر 
مرض  یا  و  می شوند  مبتال  دیگری  مرض  به  اول  بچه های  و 
اولی شان عود می کند. این نوع خانواده های ریف که اغلب چند 
به بیامرستان می آیند و  با بزهای خود  بز مه دارند، گاهی 
هر روز بر حسب اینکه کدام یک از افراد خانواده حالش هبرت 
باشد، پدر یا مادر یا فرزند بزها را برای چرا به کوه می برند 
و عرص به بیامرستان باز می گردانند و روز بعد نوبت دیگری 
فرا می رسد. اغلب این خانواده ها حدود یک تا یک و نیم ماه 
بسرتی می باشند و عالوه بر مرض که این مردم را به ماندن 
در بیامرستان وا می دارد، چیز دیگری نیزهست که آن ها را 
شدیدا به بیامرستان عالمقند و وابسته می سازد و آن وضع 
غذای بیامرستان است. غذای بیامرستان با رشحی که داده 
شد برای این ها نعمت بزرگی است. روزی دوبار برجن خوردن، 
گاهی گوشت، شیر و چای و... و مهین عامل است که هر چند 
که آن ها را معاجله کنی وقتی از مرخص کردن آن ها خسن 
می گویی، یک مرض دیگر می تراشند تا بدین وسیله چند هفته 
دیگر در بیامرستان باقی مبانند و رساجنام بعد از یکی دو ماه 
وقتی آن ها کامال راضی و خوشنود شدند، اگر از مرخصی 
بزهایشان  با  صلوات  و  سالم  با  و  می پذیرند  بزنی  حرفی 
به  خانواده  یک  بچه های  مهه  گاهی  می گردند.  بر  ریف  به 
یا امراض مرسی دیگر مبتال می شوند در این  کچلی (جرب) 
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که  کنی  بسرتی  را  آن ها  کامل  معاجله  تا  باید  مه  صورت 
مشکالت زیادی در درمان این ها و عدم اختالط آن ها با سایر 
ریف  خانواده  های  اغلب  دارد.  وجود  بیامرستان  مریض  های 
نشین وقتی که می خواهند بیامرستان را ترک کنند به درمانگاه 
می آیند و چند نوع دوا مثال مسکن، قرص ضد ماالریا یا پامد 
برای حساسیت های جلدی مه می گیرند که یا برای خودشان 
است یا برای خانواده  های دیگری که در ریف زندگی می کنند 

و منی توانند پایین بیایند.
جتسم  نیز  این ها  می آیند:  داخل  از  که  مواطنینی   -۴
زن ها،  پیر  هستند،  مطلق  حمرومیت  و  بدویت  و  سمتدیدگی 
زنان جوان مهراه با بچه  های قد و نیم قد که هفت شبانه روز 
در راه بوده اند، زیر مبباران دمشن، گرسنگی و تشنگی مهه 
از  این  ها  از  گروه  یک  وقتی  است.  درآورده  پا  از  را  آن  ها 
راه می رسد هر کدام از طرفی روی زمین می افتد و از حال 
بچه ای که از فرط  می رود. منی دانی اول به کدام یک برسی! 
بی غذایی، اهسال و استفراغ به حالت امغاع افتاده یا آن که 
در اثر ماالریای شدید دچار تب و لرز است، آن که رسفه های 
فراوان مهراه با استفراغ های خونی دارد؟ کدام یک؟ این  ها 
هر چه داشته باشند باید در بیامرستان بسرتی شوند وماه ها 
برایشان  بز مه  یک  آن  ها حتی  اغلب  بیامرستان مبانند.  در 
باقی منی ماند که با خود بیاورند. هستی شان فقط لباس کهنه 
و رورسی ژنده ای است که بر رس دارند. این ها وقتی بسرتی 
می شوند تا مدت های مدید یعنی تا زمانی که جهبه برای آن  ها 
به  این  ها  می مانند.  بیامرستان  در  کند،  هتیه  خانه  یا  چادر 

بیامران دامئی بیامرستان تبدیل می شوند.
۵- ساکنین حوف و جاذب: مردم این منطقه امع ازمعانی 
یا یمنی به این بیامرستان مراجعه می کنند. البته دولت یمن 
در اینجا یک درمانگاه دارد که دو سه نفر مساعد حصی (که 
در آن کار می کنند و به  حدود دو سال درعدن دوره دیده اند) 
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درمان مریض ها می پردازند. ولی چون درمانگاه آن ها طبیب 
ندارد، مریض ها ترجیح می دهند که به بیامرستان ما بیایند. 
این مریض ها نیز اگر حال شان بد و احتیاج به مراقبت دامئی 
 داشته باشند، در بیامرستان بسرتی می شوند ولی مشکل کار 
این است که بعضی اوقات جمبور می شویم مریض هایی را که 
احتیاجی به بسرتی شدن نداشته ولی هر روز تزریق دارند، در 
بیامرستان بسرتی کنیم. زیرا بیامرستان از حوف دور است 
(از حوف تا جاذب پیاده یک و نیم ساعت راه است و فاصله 
و مریض ها جمبور  بیامرستان تا جاذب حدود ۲۰ دقیقه است) 
می شوند هر روز با ماشین از حوف به بیامرستان بیایند، که 
اوال ماشین کم است و یک یا دو وانت بین حوف و جاذب در 
 ۳-۲ حدود  بیامرستان  تا  کرایه حوف  و  هستند  آمد  و  رفت 
تومان است و مریض ها واقعا منی توانند هر روز این قدر پول 

بدهند و فقط برای یک تزریق آمپول به بیامرستان بیایند.
۶- رفقای جمروحی که ازمنطقه می آیند یا ریف نشینانی 
به شکل  از کوه، مارگزیدگی  قبیل پرت شدن  از  به عللی  که 
محل  بیامرستان می آیند:  به  اورژانس  و  بد حال  مریض های 
رفقای جمروح از داخل به این ترتیب است که یک گروه ۱۰- ۱۵ 
نفری مهراه با یک مساعد حصی مریض را از منطقه خارج 
می کنند. برای این کار با چوب و پارچه برانکاردی هتیه کرده، 
جمروح را روی آن می خوابانند و با طناب او را به برانکارد 
ثابت می کنند. سپس ۴ یا ۵ نفر برانکارد را محل کرده و پس 
گروه  با  را  که خسته شدند جای خود  ربع ساعت  از حدود 
گوناگون،  دشواری های  با  طریق  بدین  می کنند.  عوض  دیگر 
در معرض خطر قرار گرفنت حدود ۲۰ نفر یک جمروح را از 
منطقه خارج می کنند. ما در مورد رفقای جمروح منطقه معموال 
بیم زیادی نداریم، زیرا معلوم است مریضی که توانسته مدت 
تقریبا زیادی حداقل ۸ تا ۱۵ روز در منطقه مانده و در طی راه 
طوالنی و دشوار به بیامرستان آورده شود آن قدر خطرناک 
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نیست که احتیاج به معل فوری داشته باشد. ما سعی می کنیم 
اقدامات الزم اولیه را در مورد این رفقا اجنام داده و آن ها را 
هر چه زودتر به غیظه بفرستیم. مهین طور در مورد مریض های 
ریف نشین که عالج آن ها از قدرت و امکانات ما خارج است. 
به این ترتیب دامنه معل بیامرستان متام منطقه حوف و جاذب 
و کوهستان هایش و مهچنین حداقل منطقه غربی ظفار را در 
منطقه رشقی مه  به  که  گروه هایی  برای  گرچه  می گیرد.  بر 
و احتیاجات دارویی و راهمنایی  باید وقت گذاشت  می روند 

 های الزمه را به آن  ها داد.

حصبت  منطقه  امراض  یعنی  دوم  قمست  از  حال 
(میکروبی،  عفونی  نوع  از  بیشرت  منطقه  امراض  می کنیم: 
انگلی) و مرسی است. سه مرض اصلی موجود که تشکیل یک 
سل.   کم خونی ۳-  ماالریا ۲-   -۱ مثلث را می دهند عبارتند از: 
به جرأت می توان گفت که کم خونی ۱۰۰٪، ماالریا ۹۵٪ و سل 
مه حدود ۹۵٪-۹۰ است. کم خونی در بدترین شکل خود در 
اینجا بیداد می کند. دیدن پلک های سفید و رنگ باختگی خیلی 
عادی به نظر می رسد. صد درصد مریض  ها رسگیجه، تپش 
قلب، ضعف جمسی و تنگی نفس ناشی از کم خونی دارند. 
به خصوص در مورد رفقای ارتش، چه ارتش آزادی خبش و 
چه ارتش یمن که کار های سنگین و خست و راهپیامیی  های 
طوالنی دارند. سستی عضالت، لرزش زانو ها و عدم توانایی 
در کوهپیامیی زیاد دیده می شود. علت کم خونی بسیار شدید 
غیر از فقر غذایی، بیامری  های خست و شدیدی مثل ماالریا و 
سل و... مه می باشد. در واقع کم خونی یک بیامری اصلی و 
مطلق است. حال باید در هر مریض دنبال امراض دیگر گشت 
تا الاقل اگر نتوان وضع غذایی را خوب کرد این بیامری  ها را 

تا آجنا که می توان درمان کرد.
ماالریا اغلب به شکل مزمن درآمده است و مهه افراد هر 
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از مدتی تب و لرز دارند. در واقع تب و لرز آن قدرعادی است 
که بیشرت مریض  ها  وقتی مورد سؤال قرارمی گیرند که چه 
ناراحتی داری؟ می گویند: ماالریا. می پرسی از کجا می فهمی 
یکایک  را  ماالریا  عالمئ  سپس  و  می گوید...  داری؟  ماالریا 
بیامرستان  از  که  مریض  هایی  اوقات  خیلی  می دهد.  رشح 
مرخص می شوند و یا ریف نشینانی که از کوه برای خرید به 
هشر آمده اند به بیامرستان مراجعه می کنند و می گویند قرص 
ماالریا بده. ما مه این کار را می کنیم. علت شکل مزمن ماالریا 
عالوه بر از بین نربدن خمازن اصلی آن، درمان ناکافی مه 
می باشد که انگل را در بدن بطور کلی از بین منی برد و هر از 
مدتی در کبد تکثیر پیدا کرده و به خون محله می کند و شکل 
مزمن را به شکل حاد تبدیل می مناید و این پروسه مهچنان 
در طول زمان تکرار می شود. برای مردم اینجا کمله سل یا 
مهان قدر عادی است   (Tuberculosis خمففT.B) "تی بی"
که زکام در کشور ما. اینجا هیچکس از سل ترس و خوفی 
ندارد. حتی رعایت و توجه مردم مثال در کشور ما نسبت به 
فردی که زکام دارد و اقداماتی (مثل از یک لیوان آب خنوردن، 
نبوسیدن مهدیگر) خیلی بیشرت از رعایت و توجه این ها نسبت 
به سل است. خونریزی از ریه چیز خیلی عادی است (دیروز 
یک کاسه خون استفراغ کردم و یا هر وقت رسفه می کمن یک 
می کند  بیان  را  این  که  مریضی  می آورم).  باال  خون  لیوان 
چهره اش آن قدر خون رسد و بی تفاوت است که فکر می کنی 
فقط قرص رسدرد می خواهد. زندگی مجعی قبیلگی، متاس 
دامئ با خاک، اشیاء و آب آلوده، غذاخوردن با دست، مبتال 
داخل  بوسیدن،  مثل  رسومی  و  عادات  سل،  به  گاوها  بودن 
کردن زبان توی دهان بچه کوچک برای حمبت به او... آلوده 
بودن منطقه، جمزا نبودن مریض ها به خصوص پیر زن ها و پیر 
مردهایی که سل پیرشفته دارند از بچه ها و جوان ها. عالوه 
بر نقائصی از قبیل فقر غذایی و عدم رعایت اصول هبداشتی 
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مهه دست به دست مه می دهند و سل منترش را به صورت 
که عدم  در می آورند.  (آندمیک)  بومی رسارسی  بیامری  یک 
درمان یا در صورت درمان ناکافی بودن و غلط بودن درمان 
باعث می شود که نه تهنا مریض  (الاقل برای یک و نیم سال) 
خوب نشده بلکه به خمزنی پر از میکروب تبدیل شود که با هر 
رسفه  و یا در صورت سل کلیوی یا گوارشی، در هر دفعه 
و  هوا  در  را  میکروب سل  میلیون  میلیون ها  مدفوع  و  ادرار 
زمین پراکنده می سازد. اینجا به دلیل پابرهنه راه رفنت، دامئًا 
پا می شود، امکان  لولیدن که باعث جراحات  در خاک و خل 
زمخ های پوستی سلی و غده  های سلی در گردن و غیره خیلی 
زیاد وجود دارد. یعنی نه تهنا سل ریه بلکه متام انواع سل 
وجود دارد و در مهه چه بچه، جوان و پیر دیده می شود. این ها 

بودند سه بیامری اصلی و مهم اینجا. 
آلرژی ها  برویم.  دیگر  بیامری های  رساغ  به  حال 
اشکال خمتلف  در  که  است  منطقه  شایع  بیامری  دیگر  نوع 
آلرژی های پوستی، خودمنایی می کند. خارش زیاد پوست و 
لکه  های بزرگ و کوچک و سپس پوست جراحت برمی دارد و 
جراحت به دلیل عفونی بودن منطقه و متاس با خاک و اشیا 
آلوده به چرک می نشیند و چرک در رسارس پوست گسرتش 
می یابد. گاهی متام دست ها و پا ها را با مه می گیرد. َجَرب یا 
نوع دیگر بیامری پوستی منطقه است که مرسی است  (گال) 
و متام بدن را در بر می گیرد. خارش آزار دهنده ای دارد و 
اغلب به چرک می نشیند. تعجب است که مثال وقتی از زنی 
جواب  ساده  خیلی  دارد،  ناراحتی  چه  بچه ات  که  می پرسی 
می دهد جراحت و وقتی لباس بچه را کنار می زنی، می بینی 
که متام پای بچه از باال تا پایین به معق یک سانتیمرت به چرک 

نشسته است. 
آمس مه یکی از بیامری های آلرژیک این منطقه است و 
داخل منطقه ظفار زیاد وجود دارد. محالت شدید آمس چه در 
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بچه ها و جوان ها زیاد دیده می شود و در داخل منطقه یکی 
دلیل جنگلی  به  (شاید  را تشکیل می دهد  امراض اصلی  از 
اپیدمی  یک  صورت  به  اغلب  یرقان  و  ترامخ  حمیط).  بودن 
(Epidemia یعنی شایع شدن یک بیامری با رسعت انتشار 
زیاد) به خصوص در میان بچه ها درمی آید و مهه منطقه را یک 
 باره با مه در بر می گیرد. بطوری که از ریف یا هشر هر کس 
که بچه اش ترامخ دارد و به بیامرستان می آید، در وقت برگشت 
چند قطره یا پامد مه برای مهسایگان وخویشان خود می گیرد. 
در میان بچه ها اهسال و استفراغ یک مرض دامئی است که 
هر از مدتی تکرارمی شود. چند روز خوب می شود و سپس 
مادران اصول هبداشتی  ادامه می یابد.  مدتی طوالنی  برای 
نشسنت  علت  به  که  شیشه ای  آلوده  پستانک  نیستند.  بلد  را 
می گندد از این ها استفاده می کنند. مردم شیوه استفاده از 
دارو را بلد نیستند. حتی بلد نیستند چه طور رشبت اهسال 
به بچه شان بدهند و اغلب دارو از دهان بچه بیرون می ریزد. 
اهسال، استفراغ  های مزمن در بچه ها آن قدرادامه می یابد که 
آن ها را به بیامری دیسرتوفی یعنی حتلیل رفنت متام بدن و 
عدم قدرت جذب روده مبتال می سازد. دراین صورت کم خونی 
رس  یعنی  گرسنگی  کالسیک  شکل  و  شده  برعلت  مزید  مه 
بزرگ، شکم باد کرده و گنده، دست ها و پا های الغر و دراز 
به وجود می آید، درست عین عکس های کودکان گرسنه هندی 
یا بیافرایی که در روزنامه  ها دیده می شود. کم خونی شدید 
در بچه  ها عارضه ای به نام خاک خوری بوجود می آورد. بچه 
بیامری های  هیچ غذا منی خورد غیر از خاک آن مه چه خاکی! 
انواع  دارد.  وجود  اینجا  در  زیاد  مقدار  به  روده ای  انگلی 
کرم ها از آن مجله آسکاریس، کرم کوچک (کرمک) کرم قالبدار 
صورت  به  که  آمیبی  بیامری  های  انواع  و  و...  کدو  کرم  و 
اهسال خونی مزمن درمی آید. کرم قالبدار چنان که از امس اش 
پیداست با قالب های خود به دیواره روده می چسبد و خون 
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از  یکی  می شود.  دیده  در متام سنین  امراض  این  می مکد. 
امراض که بیشرت در منطقه ظفار دیده می شود، خونریزی از 
گلوست. علت اش این است که در حمل مجتع آب در حفرات 
آلوده  کوهستان که تهنا منبع آب آشامیدنی رفقاست بسیار 
است، زالوهای کوچکی زندگی می کنند که رفقا وقت آشامیدن 
به علت تغییر رنگ آن در مدت طوالنی منی توانند زالوها را 
ببینند. این زالوها از مری پایین منی روند و به درون حلق می 
چسبند و مرتب خون می مکند. در حمل خون خوردن آن ها زمخ 
بوجود می آید که به علت ترحش ماده ای از طرف زالو که مانع 
بند آمدن خون می شود، این زمخ التیام منی یابد و خونریزی 
نتوانستیم درمانی  ادامه می یابد. ما و رفقای کوبایی  مرتب 
طبی برایش بیابیم، غیر از عالج حملی خودشان. عالج شان 
این است که چون زالوعالقه زیادی به آب دارد، بیامر چند روز 
آب منی خورد و می خوابد. جلوی دهانش را ظرفی پر از آب 
قرار می دهند. زالو پس از چند روز کم کم به طرف آب حرکت 

کرده و باالخره از دهان بیامر خارج می شود.
و  کچلی  می توان  عفونی  بیامری های  دیگر  انواع  از 
جزام را نام برد. کچلی به مقدار زیاد وجود دارد که عالوه بر 
حمل اصلی عفونت که یک عفونت قارچی است، میکروب های 
فراوان دیگر مه به آن اضافه می شود و کمپلکسی از انواع 
عفونت ها بوجود می آورد. معموال به صورت خانوادگی در متام 
بچه  های خانواده دیده می شود. که در آن صورت باید مهه را 
در یک اتاقک بسرتی کرد و از متاس آن  ها با مریض  های دیگر 
جلوگیری منود. جزام نیز از بیامری  های مزمن عفونی و مرسی 
است که در منطقه دیده می شود. مردم آن را بیامری خبیث نام 
گذارده اند که به تدریج متام اعضای بدن مثل بینی، گوش ها 
و صورت را می خورد و یا انگشتان را تکه تکه از بدن جدا 
می سازد. عالج آن مه باید تدریجی و الاقل به مدت دو سال 
باشد. بد نیست منونه ای از این بیامری را رشح دمه که مه 
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مبین مقاومت قهرمانانه مردم در راه کسب آزادی و مه بازگو 
کننده مشکالت جهبه است. رفیقی که حتی قبل از انقالب ظفار 
یعنی در زمان امام غالب(۲۱) در معان داخل، جزء مبارزین بوده 
و سپس در انقالب یازده ساله ظفار رشکت داشته و االن پیر 
و  وحشتناک  به صورت  و  است  مبتال  جزام  بیامری  به  شده 
شدیدی است که آخرین مراحل خود را می گذراند و رسارس 
با زن و  او را مهراه  از منطقه  آلوده است.  به چرک  بدنش 
فرزندانش آوردند. در بیامرستان یعنی در اتاقک ها که امکان 
بسرتی نبود و جهبه حتی چادر یا یک اتاق نداشت یا نداد 
که این مریض و زن و فرزندانش درآن زندگی کنند. رفقای 
بیامرستان او را به غاری که در کوه های باالی بیامرستان و 
نزدیک به ما واقع شده بردند و با گاز برایش پشه بندی درست 
کردند. زن و فرزندانش مه در مهین غار به رس می برند. یکی 
از  مملو  که  را  بدنش  روز  هر  مساعد حصی مه  رفقای  از 
چرک است می شوید. در مضن چون آخرین مراحل خود را 
می گذراند، دیگر درمان و دارویی موثر نیست و فقط با عالج 
حملی یعنی داغ کردن بدن با میله آهنی داغ دردش تسکین 
رشح  را  آن  بعدا  که  دارد،  نام  (کووی)  عالج  این  می یابد. 
به خصوص  ویتامین  کمبود  منطقه  دیگر  بیامری  داد.  خوامه 
ویتامین A است که منجر به خشکی قرنیه (پرده شفاف چمش 
می شود و منجر به کوری می گردد. من  یا در واقع نور چمش) 
رفقای بسیار جوان ارتش آزادی خبش را که سن شان حدود 
۱۵-۱۶ ساله است و به این بیامری مبتال شده اند زیاد دیده ام. 
در آغاز روی چمش شان لکه سفیدی ظاهر می شود که بتدریج 
۲۱- امام غالب بن علی اهلنائی، از رهربان مذهبی و ضد استعامری معان از 
طایفه اباظیه بود که در جنبش مبارزاتی  بین سال های ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۷ به مبارزه 
با حکومت وقت معان پرداخت. پس از شکست این جنبش در این سال او به تبعید 
به عربستان رفت و در دمام زندگی می کرد و در تالش بود که دولت در تبعید به 
وجود بیاورد. او خمالف رسخست حکومت و خاندان قابوس بود. وی در نوامرب 

سال ۲۰۰۹ در دمام درگذشت.
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بزرگ می شود و نور چمش را می گیرد. رفقا این بیامری را 
خیلی ساده تلقی می کنند و وقتی که برای آن ها گزارش طبی 
تعجب  اظهار  بروند،  به عدن  به غیظه و سپس  که  می نویسم 
می کنند. یا این که وقتی می پرمس، می گویند چمش هایم خوب 
درک  گویی  ندارد.  خوفی  چیز  هیچ  از  اصال  ولی  منی بیند. 
منی کند که چه نعمتی را از دست می دهد. اصال قدرت فکر 
ارتش  رفقای  میان  ندارد.  مه  را  خود  آینده  به  حتی  کردن 
آزادی خبش میلیشیای ارتش یمن و به خصوص آن هایی که 
وظیفه محل و نقل مواد غذایی، اسلحه، مخپاره، مخپاره انداز... 
را به داخل یا به کوهستان ها برای مواقع [اردوگاه، سنگر] 
نظامی ارتش یمن بر عهده دارند، امراضی دیده می شود که 
معدتا به دلیل فشار اجسام سنگین در طول محل طوالنی آن ها 
روی پشت و کمر است. این ها اغلب بدون این که سل داشته 
باشند، پس از دو سه روز محل و نقل خون استفراغ می کنند 
و یا خونریزی از کلیه به شکل شدیدی دارند. زیرا حتت فشار 
و  شده  پاره  کلیه  و  ریه  کوچک  رگ های  و  مویرگ ها  فراوان 
خونریزی آغاز می  شود. در واقع مهه رفقا می دانند که پس از 
سه چهار روز محل و نقل، یک خونریزی شدید در انتظارشان 
است و بدون ترس می گویند (که دو تا لیوان خون استفراغ 
کردم). مهین ریه ها و کلیه ها جمروح است که مهراه با ضعف 
جمسی و فقر غذایی میکروب سل زمینه مساعدی برای رشد 

می یابد.
به  رفقا  اکرث  سنگین  اجسام  محل  اثر  در  مهچنین 
دیسکوپاتی یا به قول معروف بیامری دیسک مبتال می شوند 
که دیسک یعنی غرضوف بین دو مهره کمرشان معیوب شده، 
از بین می رود و سپس اعصابی که از خناع مربوط به مهین 
می گیرد حتت  منشا  است  سیاتیک  عصب  اکرثا  که  مهره ها 
مرض عصبی  که  به سیاتیکی  واقع  در  و  گرفته  قرار  فشار 
مهراه با درد شدید پاهاست تبدیل می گردد. از این گذشته 
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یکی  که  اعصاب  بر  وارد  فشار  تاثیر  رفقا حتت  از  بعضی 
تناسلی  دستگاه  به  که  است  آن ها مه عصب رشمگاهی  از 
ادراری می رود، قرار گرفته و به بی اختیاری در دفع ادرار و 
منی مبتال می شوند. که واقعا چه از نظر جمسی و چه از نظر 
مزمن  امراض  نوع  این  می دهد.  کاهش  را  قدرتشان  روحی 
در  که  دیگری  مرض  هستند.  دهنده  آزار  واقعا  و  می شوند 
سطح عام دیده می شود، سوء هامضه زمخ معده اثنی عرش 
است و حتی اگر درست تخشیص داده شود ولی به علت عدم 
رعایت رژیم غذایی  امکان درمان مداوم و به خصوص [عدم] 
هرگز خوب منی شود. امراض روانی، نوع دیگر امراض منطقه 
است. هر جامعه ای مطابق با سطح تولید و فرهنگ خاص اش 
آزادی  ارتش  رفقای  از  برخی  دارد.  را  امراض خاص خود 
خبش به خصوص آن ها که در داخل بوده و در رشایط خست 
روحی و جمسی زندگی کرده اند بطور ناگهانی به جنون مبتال 
می شوند. البته تعدادشان کم است ولی افرسدگی، ناامیدی، 
اضطراب و عصبی شدن زیاد دیده می شود. در میان زن ها 
نیز غیر از موارد امراض عصبی عادی، بیخوابی، اضطراب 
با سؤال های  تو  و  است  چگونه  که  کنند  بیان  که منی توانند 
مرض  شکل  دو  درمی آوری.  را  ریشه اش  باالخره  خمتلف 
و  می باشد  زیاد  مه  تقریبا  که  می شود  دیده  روانی  خاص 
شاید این  ها بیان نادرست امراض جمسی یا جتسم آرزوهای 
خفته و رسکوب شده آن هاست. از برخی زنان می شنوی که 
می گویند "چهار سال است حامله هسمت و بچه هر ازچند ماه 
زنده می شود و سپس می میرد، ولی هیچ گاه متولد منی شود". 
شاید  بعضی دیگر می گویند که "توی دمل مار حرکت می کند" 
و تاکیدم بیشرت روی قمست قبلی است که این جامعه با عقب 
افتادگی مهه جانبه و الجرم عقب ماندگی فکری حتی برای 
مرض اش  بیان  و شکل  ندارد  قدرت  احساسات اش مه  بیان 
مهان داستان هایی است که جادوگران منطقه گفته اند (چهار 
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و یا حقایقی است که در حمیط دیده، کام  سال حامله بودن) 
مریضی  مورد  یک  حوف  بیامرستان  در  پیش  چندی  که  این 
داشتیم که ماری به بزرگی نیم مرت دفع کرد. علت اش معلوم 
است دست های آلوده به خاک. ختم مارها را که در منطقه زیاد 
هستند با غذا به دهان می برند و ختم درون شکم باز شده و 
ماری از آن بیرون می آید که بزرگ شده و سپس با مدفوع 
دفع می شود. از اینجاست که برای شناخت مسائل یک جامعه 
چه سیاسی، اقتصادی، انقالبی و خدماتی اش باید به درون 
جامعه رفت، با توده ها زیست و در زوایای مسائل زیربنایی و 

روبنایی اش رخنه منود و آن ها را حتلیل مخشص کرد.

و  در حوف  َحبکوک  بیامرستان هشید  در  کار  رشوع 
مشکالت موجود نشاندهنده وجه دوم تضاد:

بود  مجعه  روز  رفتیم  بیامرستان  به  که  روزی  اولین 
این  از  اول  بار  که  کس  هر  تعطیل!  مه  درمانگاه  بالطبع  و 
اتاقک های  و  درمانگاه  اتاق  وضع  کند،  دیدن  بیامرستان 
مریض ها را به خصوص در آن وضعی که ما دیدیم ببیند، هر 
چقدرمه که برخودش مسلط باشد، کمی  شوکه می شود. در 
اتاقک درمانگاه میزی موجود بود که روی آن مقدار زیادی دارو 
به شکل غیرمنظم و درمه و برمه ریخته شده بود و یک ختت 
سفری کهنه که قمستی از پارچه اش مه کنده شده بود، در 
گوشه ای قرار داشت. دور اتاقک را قفسه هایی با چوب درست 
کرده بودند که درون هر قفسه مقدار بسیار زیادی دارو مثل 
یک انبار روی مه ریخته شده بود. تارهای عنکبوت از سقف 
آویزان بود و قفسه های دارو را نیز می پوشانید. گرد و خاک 
مهه جا را فرا گرفته بود. به هر قوطی دوا که دست می زدی، 
مقدار  می آمد.  بیرون  درونش  از  حرشه  و  مورچه  عامل  یک 
ریخته  زمین  روی  گاز  پنبه،  دارو، قرص های خمتلف،  زیادی 
پا له شده بود. در کناره های اتاقک کارتن و  و زیر دست و 
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صندوق های بزرگ دارو وجود داشت و در بعضی گوشه ها مه 
انباری دارو روی زمین انباشته شده بود و حرشات گوناگون 
در آن جوالن می زدند. اتاق تزریقات و پانمسان مه دچارمهان 
بلبشو و کثافت کاری درمانگاه بود. یک میز کثیف که روی آن 
چند شیشه پنیسیلین و آمپول های دیگر گذاشته بودند. در و 
دیوار اتاقک از داروهایی که مضن مرتب کردن آمپول برای 
تزریق از رسنگ به بیرون پاشیده می شد، پر بود. مرکرکروم 
و داروهای خمتلفی که روی زمین ریخته شده بود، مهه جا را 
رنگین کرده بود. ظرف جوشاندن رسنگ ها دود زده و سیاه 
بود و روی چراغ کوچکی قرار داشت. رسنگ ها شیشه ای نبود 
بلکه از رسنگ های پالستیکی که فقط یک دفعه قابل استفاده 
استفاده  منی شوند،  اسرتیل  مه  جوشاندن  با  حتی  و  است 
می کردند. مقدار زیادی بسته های گاز، پنبه و باند روی زمین 
ریخته شده و به گل و خاک آغشته بود. به خمازن ادویه [دارو] 
که در غارهای کوه وجود داشت رس زدم. از صد مرت مانده 
درون  و  بود  ریخته  زمین  روی  خمتلف  داروهای  خمزن،  به 
خمازن مه صندوق هایی باز شده و متام داروهایش با خاک 
خملوط  شده بود و یا بر عکس تعداد بسیار زیادی صندوق 
و کارتن از چند سال پیش مانده و هنوز باز نشده بود. در 
و  مدفوع  و  بودند  گزیده  النه  کالغ ها  که  بعضی خمازن مه 
مارمولک های  بود.  پوشانده  را  دارو ها  سطح  کثافت هایشان 
خمتلف قد و نیم قد از در و دیوار باال می رفتند. در مهان روز 
سایر قمست های بیامرستان، اتاقک های مریض  ها و آشپزخانه 
را دیدم، تا برداشت کلی از حمیطی که در آن به کار مشغول 
نظرمی رسید،  به  الزم  که  کارهایی  باشیم.  داشته  می شدیم 

عبارت بود از:
ویزیت مریض ها در درمانگاه صبح و عرص.  -۱

داروهای  بندی کردن  و طبقه  درمانگاه  متیز کردن   -۲
موجود در آن، چه آن ها که درون قفسه و چه آنچه که روی 
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زمین و درون کارتن ها قرارداشت.
ویزیت مریض های بسرتی و درمان آن ها.  -۳

۴- طبقه بندی کردن داروهای خمازن و انتقال داروهای 
الزم از آجنا به درمانگاه.

تنظیم و کنرتل اتاق تزریقات و پانمسان.  -۵
ارتباط با مساعدین حصی داخل منطقه، فرستادن   -۶

داروها و وسایل طبی الزم برای آن ها.
و  اریاف  در  که  حصی  مساعدین  با  ارتباط   -۷
کوهستان های باالی حوف و جاذب بودند، هتیه کردن داروهای 

الزم برای آن ها و دادن راهمنایی های الزم.
۸- رسیدگی به وضع آشپزخانه و اصالح کمیت و کیفیت 

غذای مناسب برای مریض ها. 
کارها  این  با اجنام  ارتباط  در  ما  نظرات  نقطه  حمور 
ظفار  انقالب  مادی  نیازهای  رفع  یعنی  مهان هدف سازمان 
بود و در این ارتباط مهواره به دو نکته توجه داشتیم و سعی 

می کردیم که در معل مه پیاده مناییم.
ما بدون هیچگونه توقع مادی و معنوی چه از طرف  یک: 
خلق و چه از طرف رفقا کار می کنیم، چرا که کار ما اجنام 

وظیفه است به مفهوم انقالبی آن.
هدف از اجنام کارها نباید اجنام یک رسی وظایف  دو: 
و حتی اصالحات به شکل رفرمیستی باشد. باید سعی کنیم 
که در مضن کار با سایر رفقای بیامرستان آن ها را آموزش 
دهیم و سطح دانش طبی و هبداشتی آن ها را باال بربیم تا 
مسائل  حل  برای  بیشرتی  کارایی  بعدها  بتوانند  خود  آن ها 

خود داشته باشند.
 به هر حال دورمنایی که برای کارهای خود داشتیم، 
یک برنامه وسیع و مهه جانبه و یک دوران پرکاری را نشان 
می داد که ما را شور و شوقی فراوان تر از پیش خبشید، که 
چون نسبت به غیظه اوال حمیط توده ای تر و ثانیا کار بیشرت 
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رابطه  در  و رشایط  از حمیط  می توانستیم  ما  بالطبع  و  بود 
و  باشیم  داشته  بیشرتی  دستاوردهای  توده ای  پراکتیک  با 
این شوق به خصوص در هفته های اول آنقدر زیاد بود که با 
وجودیکه روزانه ۱۲ ساعت بطور مداوم کار می کردیم، آرزو 
می کردیم، می توانستیم شب ها مه کار کنیم. اولین برنامه کار 
متیز  بسرتی،  مریض های  درمانگاه،  مریض های  ویزیت  را 
کردن و طبقه بندی کردن داروهای موجود در درمانگاه قرار 
دادیم. پس از یکی دو روز کار تعداد مریض ها به حدی زیاد 
شد که از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر حدود ۶۰ تا ۷۰ مریض 
نوبت  و  بودند  آمده  از صبح  که  آن ها  از  عده ای  و  می دیدم 
هبشان منی رسید در بیامرستان می ماندند تا دوباره از ساعت 
۳ کارم را آغاز کمن. رفیق صدیقه به خاکروبی و طبقه بندی 
کرد  آسان تر  بسیار  مرا  کار  که  پرداخت  درمانگاه  دارویی 
زیرا طبیب در آجنا باید نقش تخشیص دهنده امراض و کار 
دادن دارو، توضیح در مورد استعامل آن و حتی نشان دادن 
طرز استعامل به شکل معلی به مریض ها را مهه با مه اجنام 
دهد. پس از معاینه هر مریض داروهای الزم را جدا می کردم 
و طرز استعامل آن ها را برایشان می گفمت. چون اگر تا آن 
بودند  ندیده  را  بینی  قطره  یا  پامد چمش  قطره چمش،  وقت 
لذا قطره  و  نفهمیده اند  از توضیح پی می بردم که  بعد  حتی 
باید  چگونه  که  می دادم  نشان  معلی  شکل  به  کرده  باز  را 
پانمسان  به  احتیاج  مریض ها  اگر  مضن  در  کرد.  استفاده 
در  ما  با  که  بیامرستان  مسوئل  رفیق  به  داشتند  تزریق  یا 
درمانگاه کار می کرد، دستور نوع آمپول و وقت و میزان آن 
را می دادم و او روی ورقه ای امس مریض را با دستور تزریق 
می نوشت و به مریض می داد. مریض سپس به اتاق تزریقات 
می رفت و پانمسان یا تزریق اش را آجنا اجنام می داد. رفیق 
در  به خصوص  ما  به  فوق  کار  بر  عالوه  بیامرستان  مسوئل 
ترمجه زبان حملی منطقه به عربی کمک می کرد. ما از ساعت 
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و  ۱۲ تا ۳ بعدازظهر فقط ناهار می خوردیم (در بیامرستان) 
داروها  بقیه اش را در درمانگاه رصف کالسیفه [طبقه بندی] 
و نظم خبشیدن به کارها می کردیم. از ساعت ۳ تا ۶ دوباره 
تاریک می شد  هوا  تقریبا  را می دیدیم.  درمانگاه  مریض های 
ولی هنوز تعداد زیادی مریض بیرون درمانگاه منتظر نشسته 
بودند، در حالی که ما هنوز مریض های بسرتی در بیامرستان 
را ویزیت نکرده و دستورات دارویی آن ها را نداده بودیم. به 
هر حال مریض هایی را که حالشان بد بود رسپایی دیده به 
بقیه می گفتیم که روز بعد صبح زود بیایند ولی اغلب آن ها که 
از ریف آمده بودند قدرت برگشنت به کوه و چند ساعت پیاده 
روی را نداشتند شب را در مهان اطاقک ها به رس می بردند تا 

روز بعد نوبت درمانگاه به آن ها برسد.
می رسید.  بسرتی  مریض های  ویزیت  به  نوبت  سپس 
تعداد آن ها در آن زمان حدود ۱۰۰ نفر بود و درون اتاقک ها 
صدیقه  رفیق  با  را  کار  این  نداشت.  وجود  رفنت  راه  جای 
می کردم،  معاینه  من  می دادیم.  اجنام  بیامرستان  مسوئل  و 
صدیقه داروهای الزم را از اتاقک درمانگاه می آورد و برای 
ترمجه  بر  عالوه  بیامرستان  مسوئل  و  می داد  رشح  مریض 
دستورات، پانمسان و تزریق را روی اوراقی می نوشت و به 
حدود  تا  اول  هفته  یک  ترتیب  بدین  می داد.  مریض ها  دست 
ساعت ۷/۵ شب در بیامرستان کار می کردیم و بعضی روزها 
منی توانستیم مریض های بسرتی را ببینیم. زیاد شدن تعداد 
تعجب  بیامرستان  رفقای  برای مهه  ما،  زیاد  کار  مریض ها، 
قفسه ها  و  زده  باال  را  که آستین هایامن  ما  به  آن ها  آوربود. 
بیامرستان  در  شب   ۷/۵ ساعت  تا  یا  و  می کردیم  جارو  را 
می ماندیم، مرتب سفارش می کردند که "این کارها را نکنید"، 
خودتان را خسته می کنید، آخر مردم که منی فهمند، گاهی مه 
پوزخند می زدند... و این سفارش ها در روز آخر هفته یعنی 
پنجشنبه به صورت اعرتاض یکی از مساعدین حصی جلوه 



١٢٨

گر شد. او در حالی که از کار زیاد خودش (نسبت به سابق) 
در ارتباط با کار زیاد ما ناراحت و خسته بود بعدازظهر وقتی 
مشغول ویزیت مریض ها در درمانگاه بودیم، آمد و بر رس مردم 
داد زد که ول کنید بروید و آن ها را با داد و فریاد بیرون کرد 
و گفت امروز عرص را دیگر تعطیل کنید، ما ُمردیم. مسئله این 
بود که رفقای بیامرستان چه رفیق به اصطالح خشص اول که 
با ما کار می کرد و چه رفقای دیگر که در اتاق تزریق و پانمسان 
کار می کردند، به علت زیاد شدن تعداد مریض ها و طوالنی 
شدن وقت کار از صبح تا شب جمبور می شدند در بیامرستان 
زیاد  کاِر  این  و  دهند  اجنام  را  مریض ها  کارهای  و  مبانند 
نسبت به میزان کار قبلی، آن ها را دل خور و عصبانی کرده 
بود. به هر حال ما بدون هیچ واکنش بدی مسئله را به حنوی 
متام کردیم. ده روز بعد رفقای کمیته مرکزی حملی مسوئل 
بیامرستان خواستند که با ما جلسه ای داشته باشند. در این 
جلسه پس ازخوش آمدها و تقدیر فراوان! ازطرف رفقا، مسئله 
اساسی از طرف رفیق مسوئل بیامرستان مطرح شد. معلوم 
بود که مسئله چه بود. او مه در مضن تشکر و تکریم فراوان 
مسئله زیاد کار کردن ما را در بیامرستان مطرح کرد و گفت 
که سابقا (یعنی زمان دکرت فلسطینی و وقتی خودش به جای 
او کار می کرده) ساعات کار مخشص بوده و حدود سه ساعت 
صبح و دو ساعت بعدازظهر بوده است. در مضن تاکید می کرد 
که نظم خبصوصی در گذشته وجود نداشته و دکرت هر وقت که 
می خواست و یا مریض حالش بد بود، مریض های بسرتی را 
می دید. حتی اگر مریض های زیادی مه به درمانگاه می آمدند 
ویزیت آن ها را موکول به روز بعد می کرد و اشاره کرد که ما 
عالوه بر کار خدماتی، کار سیاسی مه می کنیم (می دانستیم 
و بعدها مه بیشرت فهمیدیم که معنی کار سیاسی چیست). 
نه من و نه رفقای مساعد حصی بیامرستان منی توانیم مهه 
وقت مان را رصف کار در بیامرستان بکنیم و دلیل می آورد که 
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مریض ها منی فهمند. آن ها معنی تالش و کوشش ما را درک 
منی کنند. آن ها عقب مانده اند. (می گفت مردم متخلف اند [عقب 
و بعدها مه هر نقصی را با این پوشش که مردم  مانده اند] 
باز  هر کاری برای آن ها بکنی  متخلف اند، توجیه می کردند) 
مه چیزی طلب کارند و بعد اضافه کرد که مشا وقتی ظهر 
در بیامرستان می مانید (گرچه روز اول خودشان گفته بودند 
که در بیامرستان ناهار خبورید زیرا رفنت پیاده به خانه و در 
مردم مهین  گرما ناراحت تان می کند و ما مه ماشین نداریم) 
تعداد  بدین علت  و  به مشا می افتد می نشینند  که چمش شان 
مریض ها زیاد می شود و اگر ظهر به خانه بیایید و عرص به 
بیامرستان بروید، هبرت است و بعد رفقای کمیته مرکزی حملی 
اضافه کردند که ما برای مشا آشپز استخدام می کنیم. رفقا 
در مضن بیشرت تاکیدشان روی سالمتی ما مه بود و این که 
کار زیاد ما را از پا می اندازد و بعد توضیحاتی دادند راجع 
از داخل می آیند و بعضی  آزادی خبش که  ارتش  به رفقای 
وضع روانی خوبی ندارند و بنابراین برای اسرتاحت آن ها را 
به غیظه بفرستید. در این میان مسوئل بیامرستان مرتب تاکید 
می کرد که من اهل منطقه و فرزند این مردم هسمت و مسائل 
مقدماتی  یک رسی  از  پس  ما  پاخس  می کمن.  درک  را  آن ها 
راجع به هدف ارتباط جنبش ما با انقالب معان بدین ترتیب 
آغاز شد که: "خودتان می دانید که سه ماه است که بیامرستان 
طبیب نداشته، کار کردن ما در این دو هفته به خصوص طبیب 
زن باعث شد که عالوه بر متام ساکنین حوف و جاذب حتی 
از اریاف دور مه مریض ها راهی بیامرستان شوند. در این 
یک هفته مهه مریض ها واقعا احتیاج به درمان فوری داشتند 
و ما منی توانستیم درمان آن ها را به عقب بیاندازیم. از طرف 
دیگر می دانیم که در این مدت رفقا خسته شده اند، ولی به هر 
حال مسئله این است که باید وظیفه انقالبی را اجنام داد و 
مریض ها را درمان کامل کرد. برای رفقا از نظر طبی مثال 
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زدیم که مریضی که با ۷ روز تزریق پنیسیلین بیامری اش خوب 
می شود، اگر آن را به ۴ روز تقلیل دهیم، نه تهنا خوب نشده، 
دوباره مراجعه خواهد کرد، بلکه این بار مرضش مزمن تر شده 
و بالطبع درمانش مه طول خواهد کشید. عالوه بر آن ما از 
خلق هیچگاه توقع تشکر و تکریم نداریم و نباید داشته باشیم. 
مهان طور که خودتان می گویید آن ها به دلیل سلطه استعامر 
بنابراین گناهی  بوده اند.  اولیه ترین نعامت زندگی حمروم  از 
را اجنام می دهیم،  آگاهی وظیفه خود  با  که  ما  ولی  ندارند 
نباید انتظار تشکر داشته باشیم. مسئله دیگری که در این هفته 
قمستی از وقت ما را گرفت، بلبشو اتاق درمانگاه بود (البته 
من این طور حصبت نکردم و گفمت که داروها خملوط است و 
باید آن ها را جدا کرد و فهمید که چه هست و چه نیست تا 
بتوانیم احتیاجات خود را از عدن تامین کنیم. زیرا می دانسمت 
از  و  گیری می اندازد  به موضع  را  رفقا  برخورد،  این شکل 
انتقاد از این که نقص کارشان به خصوص در مقابل رفقای 
مالیم حصبت  طرفی  از  می شوند.  ناراحت  شده  رو  مرکزی 
کردن ما مه باعث شده بود که یکی از مساعدین حصی که 
خصایل ملپنی زیاد دارد به علت این که از کار زیاد خسته شده 
بود، در دیداری که سعید مسعود از حوف کرد به او گفته بود 
بلد نیستند و منی شناسند. که بعدا در  این ها داروها را  که 
این مسئله رو  او  با خود  با سعید مسعود و بعدها  جریانی 
اوضاع  به  ترتیبی  و  کرد  منظم  را  آن ها  که می بایست  شد) 
بدهیم. از این به بعد مه به رساغ خمازن می رویم تا آن ها را 
بیامرستان  کارهای  در  سازماندهی  درباره  کلًا  کنیم.  منظم 
به عنوان یک اصل کلی کمی  رشح دادم و پیشهناد کردم از 
این به بعد کار رفقایی را که در اتاق تزریقات کار می کنند به 
شکل شیفتی در خواهیم آورد، تا زیاد خسته نشوند. مهچنین 
توضیح دادیم که بیشرت نیروهای معلی و دارویی خود را برای 
درمان رفقای جوان که منابع ذخیره نیروهای انقالبی هستند 
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می داریم.  مبذول  آن ها  مورد  در  بیشرتی  وقت  و  می گذاریم 
در مضن پیشهناداتی در مورد بیامرستان داشتیم که اول از 
در  بیامرستان  اقتصادی  بودجه  که  پرسیدیم  مرکزی  رفقای 
برای  آنچه که فعال  از  بیشرت  آیا می توان  و  چه حدود است 
بیامرستان پول خرج می شود چیزی اضافه کرد؟ این سؤال 
قبل از پیشهنادات برای این بود که در غیظه پیشهنادات ما را 
مثال در مورد خریدن دمپایی و یا حوله و لیوان برای مریض ها 
به کمبود پول ارتباط می دادند و مسئله را توجیه می کردند و 
ما این بار قبل از پیشهنادامتان می خواستیم به قول معروف 
بگیریم. رفقا جواب دادند که امکاناتی موجود  از آن ها "بله" 
است.  پیشهنادات ما که البته مهراه با ترشیح وضع و دالیل 

عملی عنوان می شد، عبارت بودند از:
درست کردن پوشش برای خمزن آب بیامرستان و   -۱
قبل از آن متیز کردن خمزن از جلبک و حمتویات دیگرش و 
سپس کلر زنی مرتب آب. به خصوص که در حمیط بیامرستان 
صندوق های خالی زیادی از دارو و اسلحه وجود داشت که 
فقط کار یک یا دو روز بود که یک جنار می توانست از آن ها 

رسپوش خوبی برای خمزن آب بسازد.
۲- ساخنت مسرتاح و محام. در برابر این پیشهناد رفیق 
مسوئل بیامرستان با خنده ای گفت "ساخنت مسرتاح و محام 
کوه  و  که پشت سنگ  کرده اند  عادت  اینجا  برای کی؟ مردم 
هستند و متخلف. غیر از این  غذای حاجت کنند. این ها "بدو" 
مردم جخالت می کشند در حمل مخشصی مثل مسرتاح اجابت 
مزاج کنند و به خصوص زنان معتقدند که باید به جایی بروند 
که کسی آن ها را نبیند و نداند که آن ها برای چه می روند". 
جواب ما این بود که اوال به فرض که مردم بدو هستند ولی 
اگر ما می دانیم که این وضع حصیح نیست و از نظر طبی به 
رضر آهنا و بقیه مردم متام می شود، در حد امکانامتان باید 
وضع را تغییر دهیم، حال گو که از مهان روز اول این ها مهه 
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به مسرتاح و محام نروند، آن ها کم کم عادت خواهند کرد. 
و  منی روند  سنگ  و  کوه  پشت  به  فعلی مهه  وضع  در  ثانیا 
اغلب به خصوص شب ها در اطراف اتاقک حمل خودشان رفع 
حاجت می کنند و بچه هایشان را که مهیشه در نزدیکی اتاقک 
نگه می دارند تا برینند و سپس مهاجنا او را می شویند. در 
مورد محام گرفنت مه با لباس، زیر آب می نشینند و با تاید 
خود را می شویند در حالی که اگر مکانی حمفوظ وجود داشته 
باشد، مردم راحت تر خواهند بود. ثالثا گرچه مردم پشت سنگ 
و کوه می روند ولی با مدفوع این ها میکروب امراض خمتلف 
یا  و  منترششده  هوا  در  دوباره  و  بین منی رود  از  آن  درون 
در سطح خاک باقی می ماند و راه رسایت امراض را خیلی 
آسانرت می کند. از جهت دیگر آبی که از محام کردن مریض ها 
روی زمین جاری می شود مهان طور که قبال رشح داده شد 
حمل رشد میکروب ها و پشه آنوفل است و آن را مه مهراه 
با فاضالب مسرتاح باید کانال کشی کرد تا به خمزن یا چاه 
فاضالب خمت شود. رفیق که این بار در برابر جواب های عملی 
قرار گرفته بود و از این نظر دیگر منی توانست چیزی بگوید 
به رس می بریم،  نظامی  اوضاع  و  ما در رشایط  "آخر  گفت 
که  حملی  در  کنیم  خرج  پول  باید  چرا  نداریم.  دامئ  وضع 
را  کار  این  اجازه  ما  به  نظامی  ندارد. رشایط  ثبات  امکان 
منی دهد". مسئله رشایط نظامی یکی از اصطالحاتی بود که 
توجیه کننده مقاومت آن ها در مقابل تغییر وضع موجود بود. 
به هر حال این دفعه رفقای مرکزی چند بار با دلیل و چند بار 
مه با نوعی پرخاش به او فهامندند که ما حصیح می گوییم و 

او دیگر حرفی نزد.
مریض های  سایر  از  سلی  بیامران  کردن  جدا   -۳
بیامرستان و بسرتی کردن آن ها در یک اتاقک یا چادری که 

کمی  دورتر از بیامرستان و سایر اتاقک ها باشد.
پیر  فعلی حدود شش  در وضع  که  مسئله چنین است 
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استفراغ  خون  دامئ  که  نوع سل  وحشتناکرتین  با  سلی  زن 
کرده و از تنگی نفس آرام و قرار ندارند و یک دم از رسفه 
آلونک های  سایر  میان  در  اتاقک  یک  در  منی ایستند،  باز 
اتاقک های  به  آن ها  از  بعضی  و  می کنند  زندگی  بیامرستان 
آن ها  به  دیگر  اتاقک های  زنان  و  بچه ها  یا  می روند  دیگری 
رسمی زنند و به خصوص چون این ها قادر به راه رفنت نیستند، 
درست در بیرون اتاقک می رینند و استفراغ می کنند و مهاجنا 
غذا می خورند... این وضع به قدری وحشتناک است که رفقای 
بیامرستان از مجله مهین رفیق مسوئل از اولین روزی که به 
این اتاقک رس زدیم و به خصوص پیر زن ها ما را بوسیدند، 
سفارش کردند که زیاد به اتاق این ها نروید و نگذارید مشا 
ما  به  چادر  یک  که  کردیم  پیشهناد  حال  هر  به  ببوسند.  را 
بدهند و ما آن را در فاصله ای نه چندان دور از بیامرستان 
برای آن ها نصب می کنیم. هر کدام از ما هر از دو روز به 
رفقای  از  یکی  درمان)  و  معاینه  نظر  (از  رسمی زنیم  آن ها 
بیامرستان را مسوئل می کنیم که برای آن ها آب وغذا بربد، 
تا دیگر به آمدن به رس خمزن آب احتیاجی نداشته باشند. 
ندارند.  را  بیشرتشان کسی  زن ها  پیر  این  "آخر  گفت  رفیق 
آن ها اغلب فرزندان خود را در جنگ از دست داده اند. اکرث 
ما منی توانیم  اینجا هستند.  است  از سه سال  بیشرت  آن ها 
آن ها  دور کردن  اوال  گفتیم  کنیم".  از خودمان جدا  را  آن ها 
این قدر زیاد نیست که نتوانیم به آن ها برسیم و درمانشان 
کنیم. ثانیا وضع این ها واقعا خطرناک است و سالمتی مهه 
افراد بیامرستان را هتدید می کنند. و بعد او گفت "خوب اگر 
این طور است سایر مریض های سلی مثل پیر مردان یا بچه ها 
و جوان ها را باید برایشان چادر جمزا هتیه کنیم، که آن مه 
و  بچه ها  سل  طبی  نظر  از  که  دادیم  جواب  ندارد".  امکان 
جوان ها با سل پیران از نظر رسعت و انتشار و جواب دادن 
به درمان فرق می کند. بچه ها و جوان ها در اثر درمان خیلی 
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جوان های  و  بچه ها  می توانیم  بنابراین  می یابند،  هببود  زود 
سلی را در یکی از مهین اتاقک ها نگه داریم ولی دور کردن 
پیران واجب است. بعد رفیق گفت: "آخر باران می بارد، بعدش 
مه گرما ناراحتشان می کند". ولی بعد رفقای مرکزی گفتند 
"چون از نظر طبی حصیح است و ما مه امکان یک یا دو چادر 

داریم باید قبول کنیم".
و هضم  به خوردن  قادر  بچه ها  که  غذاهایی  پخنت   -۴
آن ها باشند و مهچنین دادن نان به مریض ها برای صبحانه. 
توضیح دادیم که در وضع فعلی غذای بالغین را که برجن نپخته 
به بچه ها مه می دهند و بچه که اغلب مریض هستند،  است 
این چنین  به جویدن و هضم کردن  قادر  نه  دارند  نه اشهتا 
برجنی هستند. بنابراین اگر روزانه با مهین مواد موجود در 
پخته  آن ها  برای  شیربرجن  یا  سوپ  مثل  غذایی  بیامرستان 
شود، بسیارخوب خواهد بود و گفتیم که مریض ها در صبح 
ساعت هااز  و  چای خبورند  با  که  ندارند  چیزی  یا  نان  هیچ 
ساعت ۵ بعدازظهر امروز تا ظهر روز بعد گرسنه می مانند و 
پیشهناد کردیم که اقال صبح ها نانی برایشان پخته شود. در 
مورد پیشهناد اول یعنی غذای بچه ها، رفقا گفتند که آشپز ما 
منی تواند و بلد نیست غذای بچه ها را درست کند و ما قادر 
به استخدام آشپز نیستیم. در اینجا رفیق صدیقه قبول کرد که 
هر روز یک وعده برای بچه ها غذا درست کند، مرشوط بر این 
که لوازم آشپزی از قبیل چراغ و قابمله را در اختیاراش قرار 
دهند که رفقا قبول کردند. ولی در مورد نان دادن به مریض ها 
برای صبحانه گفتند "ما امکان مالی نداریم که هر روز صبح 
به صد نفر نان بدهیم و این آشپز مه تازه بلد نیست نان بپزد" 
(آشپز یمنی بیامرستان در استخدام جهبه است). از طرف 
مهین  با  فعلی  در رشایط  تازه  که  کردند  مطرح  رفقا  دیگر 
وضع غذا، مریض ها را به زور از بیامرستان بیرون می کنیم 
(پس ازدرمان). آن ها در موقع خروج خوحشال نیستند، آن ها 
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در خانه خودشان کجا دو وعده برجن سیر دارند؟ کجا شیر 
می خورند؟ کجا این قدر به آب نزدیک هستند؟ ما اگر خبواهیم 
برای مهه نان هتیه کنیم مهه مردم به بیامرستان جهوم می آورند 
و می خواهند بسرتی شوند و ثانیا ما دیگر قادر نیستیم آن ها 
را بیرون کنیم، بنابراین منی توانیم این پیشهناد را قبول کنیم. 

ما مه دیگر حرفی نزدیم.
متیزکردن  نفربرای  دو  یا  یک  که  کردیم  پیشهناد   -۵
کثیف  خیلی  درمانگاه  اتاق  مثال  کنند.  استخدام  بیامرستان 
است زیرا اوال  دارو می ریزد و مردم پا برهنه می آیند. بعضی 
اوقات بچه ها در اتاق درمانگاه می رینند یا می شاشند و یک 
عامل خاک با داروهایی که روی زمین می ریزد خملوط شده، 
کام اینکه ما هر روز با جارویی که صدیقه با چوب و پارچه 
درست کرده اتاق را جارو می کنیم و بعد مه رفقای اتاق تزریق 
باند، پنبه و گازاستعامل شده خونی وچرکی را با هزار نوع 
کثافت در مهان اتاق می ریزند. آمدن حیوانات خمتلف مثل گاو 
و بز و مرغ و خروس مه اضافه می شود و مریض ها مه که 
بر  و ماهی را دور و  شیر و عصیر[آب میوه]   (can) قوطی 
اتاقک ها می ریزند و هبرت است اقال یک نفر روزانه بیامرستان 
را متیز کند. رفقا قبول کردند و گفتند که سعی می کنیم یک 
آشپز هبرت برای بیامرستان استخدام کنیم. در مضن ما گفتیم 
که احتیاج به آشپز نداریم، به پیاده روی مه عادت داریم و 
احتیاج به ماشین نداریم و بعد تقاضای سالح کردیم. گفتند 
"پس از دو هفته ترتیب اش را خواهیم داد". به رفقا گفتیم که 
درصدد هستیم کتابی شامل اصول کمک های اولیه، هبداشت و 
معاجله بیامری های بومی منطقه بنویسیم تا به خصوص برای 
رفقای داخل منطقه قابل استفاده باشد. در اینجا رفیق مسوئل 
کتابی  مه  مروان]  [دکرت  فلسطینی  "دکرت  گفت  بیامرستان 
نوشته". گفمت خوب آن کتاب فقط مربوط به مسائل هبداشتی 
بیامری های  درمان  و  تخشیص  می خواهیم  ما  ولی  است. 
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منطقه را به شکل ساده و به خصوص با استفاده از کتاب های 
جدید بنویسیم. رفقای مرکزی خوششان آمد و تشکر کردند و 
در مضن از مقاومت های رفیق مسوئل مه در مقابل ما دخلور 
بودند. سپس رفیق مسوئل بیامرستان گفت "ما هر هفته یا ۱۵ 
روز یک بار با متام کارکنان بیامرستان جلسه داریم و در آجنا 
راجع به مشکالت بیامرستان حصبت می کنیم". قبل از پایان 
که  کارهایی  کردن  یادداشت  بدون  می خواستند  رفقا  جلسه 
می بایست اجنام می دادند، بروند. با تذکر ما نوشتند. عالوه بر 
این، رفقای مرکزی گفتند "وقتی از بیامرستان می آیید دیگر 
در خانه مریض قبول نکنید مگر موارد اورژانس و وقتی مه 
که مشا را به بالین مریض می برند، حمتا باید از مکتب اجازه 
نامه داشته باشند (که در معل ممکن نبود زیرا شب ها مکتب 
باز نبود و مردم آنقدر جعله داشتند و برای مریض بدحالشان 
زیرا مردم عادت  ناراحت بودند که وقت تلف کردن خطا بود) 
خواهند کرد و حتی پس از این که مشا مه رفتید هر دکرت 

دیگری که بیاید مهان توقع را از او خواهند داشت".
جلسه  از  بعد  روز  شد؟  اجنام  چگونه  پیشهنادات  اما 
از رفیق مسوئل بیامرستان خواستیم که در مورد چادر اقدام 
نامه ای رمسی نوشت و سپس  از چند روز  کند. او مه پس 
به وسیله رابط بیامرستان به اداره شوئن مالی منطقه برد و 
پس از چند روز توانست مسوئل مربوطه را پیدا کند. هفته ای 
گذشت، خربی نشد. دو باره تذکر دادیم و گفتیم اگر ممکن 
است، خودمان به اداره مسوئل مالی برویم. گفتند نه خودمان 
اقدام می کنیم. یک هفته بعد مسوئل شوئن مالی را دیدیم، گفت 
ما اینجا چادر نداریم. گفتیم که دانش آموزان مدارس انقالب 
که برای اردوی تابستانی به کوه های باالی َمراره رفته اند و ما 
هفته قبل پیش آن ها بودیم، چادرهای اضافی دارند ولی ما با 
معملین آن ها حصبت کرده ایم و گفتند ما چادر نداریم و اگر مه 
که به بیامرستان بدهیم می دانیم که بعدا به ما پس منی دهند و 
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خالصه قبول نکردند که به ما چادر بدهند (چادرهای ذکر شده 
در اردوی مدارس از هبرتین و زیباترین چادرهای پیک نیکی 
به یمن  بود که حتی پنجره و غیره داشت و از آملان رشقی 
هدیه داده شده بود. جهبه آن ها را از یمن گرفته بود. رفیق 
مزبور گفت "خودم به اردو می روم واز آن ها می گیرم". پس از 
آوردند و حاال حصبت رس حمل نصب  را  یک هفته چادرها 
چادر بود. رفقای بیامرستان جایی را پیشهناد می کردند که 
چند قدم با اتاقک ها فاصله نداشت و در مقابل ارصار ما مه 
راضی نشدند و گفتند که این راه دور است. به هر حال ما مه 
نتوانستیم آن ها را قانع کنیم. چند روز مه رس چگونگی نصب 
چادر اشکال داشتند، زیرا کمی تکنیکی بود و نقشه داشت. 
ما که نقشه را دیدیم، متوجه شدیم که مهه لوازم الزمه اش را 
نیاورده اند. یک هفته وقت گرفت تا یکی از معملین مدارس آمد 
و با لوازم اضافه چادر را نصب کرد. به هر حال چادر نصب 
شد. ولی برای کف چادر احتیاج به گونی، ممشع یا حصیر 
داشتیم که در حوف موجود نبود. فقط گوشه ای از چادر گونی 
انداختیم و رویش پتو پهن کردیم و مریض های سلی را به آجنا 
منتقل کردیم. در مورد درست کردن پوشش خمزن آب مه بعد 
از گفتگوها و تذکرات پی درپی، رفقا گفتند در حوف جنار پیدا 
منی شود و باید برویم از غیظه جنار بیاوریم. بیش از حدود یک 
ماه یکی از رفقا برای آوردن جنار، مسوئل نظافت بیامرستان 
ماه  زیرا  برگشت.  و دست خالی  رفت  غیظه  به  آشپزخانه  و 
رمضان آغاز شده بود و در ماه رمضان مهه کارها را تعطیل 
می کنند و به خصوص کارگرانی که در غیظه کار می کنند از 
استان پمجن یمن به آجنا می آیند و در این ماه به استان خود 
برمی گردند. لذا نتوانستیم کارگر پیدا کنیم. البته بعد از متام 
رفقا  تا  ولی  یافت.  ادامه  ما  تذکر  و  پیگیری  رمضان  شدن 
تصمیم بگیرند و حرکت کنند، ماه اکترب شد و مبباران آغاز 
گردید. در مورد درست کردن غذا صدیقه رشوع به کار کرد. 



١٣٨

پس از درگیری های فراوان با مسوئل اقتصاد و بقیه مسوئلین 
که از هر کار جدیدی دخلور بودند، باالخره چند قابمله نو که 
بدون استفاده گوشه انبار افتاده بود، پیدا کردند (در حالی 
یا  سوپ  روز  هر  صدیقه  نداریم).  قابمله  می گفتند  رفقا  که 
شیربرجن درست می کرد و به هر اتاق یک یا دو قابمله کوچک 
برای بچه ها می داد. مردم که تازه اولین بار بود که شیربرجن 
یا سوپ (بطور کلی هر چیز ترکیبی که غیر از شکل ساده 
دیده بودند و به خصوص به مذاق بچه ها  مواد اولیه آن باشد) 
سازگاربود، خیلی خوحشال بودند. صدیقه به مادران بچه ها 
خودتان  پیش  از شسنت  پس  کوچک  قابمله های  که  بود  گفته 
مباند و هر روز از هر اتاق یک نفر قابمله ها را به آشپز خانه 
بیاورد و غذای بچه ها را بگیرد. یکی از مساعدین حصی که 
خصایص ملپنی داشت (مهان کسی که مریض ها را از اتاق 
درمانگاه بیرون کرد)، با این امر خمالفت کرده و گفته بود که 
مردم دزدند و قابمله ها را برمی دارند و به خانه شان می برند، 
قابمله ها را ازشان بگیرید، اصال غذا درست کردن برای بچه 
یعنی چه...؟ ولی صدیقه کارش را ادامه داد، گرچه خیلی ها 
از این کارش تعجب می کردند و بعضی ها پوزخند متخسرآمیز 
می زدند. ولی مردم خیلی استقبال کردند. عالوه بر آن صدیقه 
بعضی روزها چراغ خوراکپزی را به اتاق مریض ها می برد 
برای  را  برجن  لعاب  و  غذا  کردن  درست  طرز  مادران  به  و 
بیامرستان  رفقای  از  بعضی  می داد.  یاد  اهسالی  بچه های 
دارید  مشا  که  کارهایی  این  پیش  زمان ها  از  که  می گفتند 
می کنید بلد هستیم ولی برای این مردم بدو و متخلف [عقب 
افتاده] چه فایده دارد؟ در مورد درست کردن مسرتاح و محام 
چون احتیاج به کارگر داشتند و برخورد با ماه رمضان سبب 
اکترب  اول  روزهای حدود  در  بیاورند.  کارگر  نتوانند  که  شد 
پس از چند جلسه دیگر که با رفقای مرکزی داشتیم، قرارشد 
به  رشوع  و  کرده  استخدام  کارگر  بیامرستان  مسوئلین  که 
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ساخنت منایند. ابتدا در مورد حمل بنا گفتگو به معل آمد و 
سپس در مورد طرح ساخمتان حصبت شد. این ها مهان طرح 
مسرتاح های دو طبقه معروف در ذهنشان بود و مقدار زیادی 
حصبت کردیم که اگر به آن شکل ساخته شود فایده ای ندارد، 
جز انتشار کثافات بیشرت، و رشح دادم که باید خمزنی بزرگ 
به عنوان چاه فاضالب توالت، دور از حمل خمزن آب درست 
کرد تا هیچ آبی روی زمین باقی مناند و به وسیله کانال کشی 
سیامنی بتوان محام و مسرتاح را به خمزن فاضالب وصل 
بودند.  از تصور درک چنین طرحی عاجز  منود. رفقا اصال 
کانال یعنی چه؟ هیچ چیز جز مهان شکل مسرتاح حملی در 
ذهنشان نبود. به هر حال قبول کردند که وقتی کارگر آمد، من 
برایش رشح دمه که چه طور بسازد. رفقا دو سه  (معامر!) 
روز کارگر آوردند تا خمزن فاضالب را حفر کند، ولی چون 
زمین سنگی بود برای حفر احتیاج به دینامیت داشت که در 
سه روز این کار اجنام شد و سپس به علت مبباران متوقف 
گردید. فاصله بین قبول پیشهناد ما تا رشوع کار حدود دو 
و نیم ماه بود که به علل خمتلف، هبانه های گوناگون، تنبلی، 
خست اندیشی در مورد اجنام کارها، عدم تنظیم کارها... از 
مقامات باال تا پایین گرفته بیش از سه روز کار اجنام نشد. 

چه کارهای دیگری در این مدت در حوف اجنام شد؟ 
قبل از هر چیز هبرت است که مهکاران بیامرستانی خود 

را معرفی کمن.
واقعا  را  خود  که  است  بیامرستان  مسوئل  رفیق   -۱
طبیب می پندارد و از این حلاظ به دلیل جتارب معلی که دارد، 
اتکا به نفس اش زیاد است. سواد خواندن ونوشنت ندارد. زیاد 

مغرور است.
که  است  فردی  یک:  مشاره  حصی  مساعد  رفیق   -۲
خصایل ملپنی دارد. مدت ها در خلیج کار می کرده و به قول 
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خودش از ابتدای رشوع انقالب ظفار به انقالب خدمت کرده 
است. گاهی آنقدر با غیرت و جوامنرد می شود که فکر می کنی 
کار  و  دارد. چنان حرف می زند  احساس مسوئلیت  قدر  چه 
به مهه  گاهی  و  می دارد  وا  تعجب  به  را  انسان  که  می کند 
مردم حفش می دهد و آن ها را دیوانه خطاب می کند. به رفقای 
بد می گوید  ما  از مجله  بد می گوید. پشت رسمهه  مهکارش 
می کند  تعریف  و  چاخان  منافع اش  حسب  بر  فرد  جلوی  و 
وقتی احتیاجی داشته باشد چنان دکرته، دکرته [خامن دکرت] 
می گوید و وقتی داروی اش را گرفت و رفت دیگر دوستی متام 
و حوصله  تعریف می کند. صرب  زیاد  از خودش  شده است. 
می کند  چنین  این  واقعا  و  می خواهد  دلش  ندارد.  کارکردن 
که کار اش یک ساعته متام شود. اصال نظم و قانون رسش 

منی شود.
این ها با  رفقای مساعدین حصی مشاره دو و سه:   -۳
اینکه سنی ندارند زیاد مغرورند و به زمحت جواب سالمت را 
می دهند. آنقدر امخو و بدخلق هستند که انسان جرأت منی کند 
به  بقیه اش  و  دارند  دوست  را  کم  کار  بزند.  باهاشان حرف 
موسیقی گوش کردن و چرند گویی مشغول اند. انتظار احرتام 
و کرنش بی اندازه دارند. ما این جو را از مهان روزهای اول 
دریافتیم. احساس مقاومت و عدم اقرار به نقایص و نپذیرفنت 
پیشهنادات ما، عالوه بر روحیات و ضعف های خود رفقا، از 
نظر خود آن ها دو علت دیگر مه داشت، اول آنکه ما اجنبی 
یا حداقل غیرعرب بودیم، دوم اینکه زن بودیم. ولی ما عالوه 
بر ایامن خود مبنی بر عدم موضعگیری و حل کردن نقایص 
به  با آن ها  و ضعف ها در مضن مهکاری و رشکت در معل 
خاطر خصوصیات معیق تر آن ها نسبت به رفقای غیظه تصمیم 
کنیم.  برخورد  بیشرت  و حوصله  با ظرفیت  قضایا  با  گرفتیم 
از  بتوانیم  معل  در  تا  باشیم  داشته  بیشرت  انعطاف  قابلیت 
نیروی خود و آن ها برای حل مسائل بیامرستان استفاده کنیم. 
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زیرا کار ما مهه به مه بستگی داشت و هر گونه موضعگیری 
آن ها مثال امهال در اجنام دستورات دارویی... نتایج کار ما 

را مه از بین می برد ومعال ممثر مثر واقع منی گردید.
بعد از دو هفته در بیامرستان با مهین رفقا جلسه ای 
تشکیل دادیم. یکی از مساعدین حصی اول پیشهناد خودش 
را مطرح کرد که درمانگاه را بعدازظهر ها تعطیل کنیم. زیرا 
از  یکی  چون  است.  زیاد  تزریقات  اتاق  بر  مریض ها  فشار 
مساعدین حصی به مسافرت رفته بود، دو نفر به مهه کارها 
منی رسیدند و ساعات کارشان مه  (آن طوری که می گفتند) 
زیاد شده بود. مهه این پیشهناد را قبول کردند و ما مه به 

دالیل زیر قبول کردیم:
به  رفنت  بیامرستان،  در  مریض ها  دیدن  بر  عالوه   -۱
خمازن، جدا کردن ادویه، آوردن آن ها به درمانگاه و طبقه بندی 
زیرا متام داروهای آجنا  بود.  ما  از وظایف  آن ها مه  کردن 
خملوط بود و می بایست ساعت ها وقت رصف کرد، تا دانه دانه 
داروهای خمتلف را از مه جدا کرد و در عرض دو هفته کار در 
بیامرستان تقریبا داروهای درمانگاه با آن مهه زیادی به دلیل 
مرصف زیاد، داشت متام می شد و رضوری بود کار خمازن را 
رشوع کنیم و چون خمازن مهان غارهای درون کوه بود و از 
ساعت ۴-۵ به بعد تاریک می شد جمبور بودیم ساعت ۲ تا ۵ 
در خمازن کار کنیم. صندوق ها را جا به جا کرده و داروهای 
هر طبقه را جدا مناییم. مشکل دیگر داروها این بود که اغلب 
به آملانی نوشته شده بود و فقط از روی ترکیب شیمیایی دارو 
می بایست تخشیص داد که به چه درد می خورد و چه خاصیتی 

دارد که بالطبع وقت بیشرتی می گرفت.
۲- دیدن مریض های بسرتی و درمان آن ها مه از وظایف 
ما بود که الاقل هفته ای سه روز یعنی یک روز در میان باید 
اجنام می شد و در روزهای اول به علت زیاد بودن مریض ها 
و کار کردن در درمانگاه تا شب بطور خوب نتوانسته بودیم 
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مریض ها را بشناسیم و معاینه کرده، معاجله مناییم و این مه 
وقت می خواست ولی ما مهان  بعدازظهرها فقط وقت داشتیم.
۳- مساعدین حصی واقعا خسته شده بودند و حتی اگر 
کار درمانگاه در بعدازظهر مه فوریت داشت بطور مرحله ای به 
خاطرعدم موضعگیری آن ها و در نتیجه اخالل در کار خودمان 

می بایست با پیشهناداتشان موافقت کنیم.           
۴- عالوه بر آن خود ما مه در عرض دو هفته کار تقریبا 
شبانه روزی که فقط فرصت چند ساعت خواب داشتیم، بسیار 
خسته شده بودیم و حتی به رادیو مه منی توانستیم گوش دهیم. 
تازه اکرث اوقات شب ها مه ما را به بالین مریض می بردند و 
به  مسمتر  بطور  کنیم، منی توانیم  کار  چنین  اگر  کردیم  فکر 
کارمان ادامه دهیم و مریض خواهیم شد. پیشهناد قبول شد و 
از آن به بعد ما بعدازظهرها در خمزن دارو بودیم یا مریض ها 
را ویزیت می کردیم. اگر مریض بد حال به بیامرستان می آمد، 
می شدیم.  مشغول  دیگر  اصلی  کارهای  به  واال  می دیدیم 

پیشهنادات دیگری از جانب ما بود، عبارت بودند از:
به  که  کردیم  پیشهناد  تزریق  مسوئل  رفقای  به  الف) 
نظافت و مرتب کردن وسایل کارشان بپردازند و گفتیم که ما 
روزهای آینده به کمک مشا می آییم و در متیز کردن اتاق با 
مه مهکاری می کنیم و اگر اشکالی در مورد داروهای موجود 
در آن اتاق و لوازم طبی دیگر و لوازم جراحی موجود بود، 
داروهایی  لیست  با  مهراه  را  احتیاجامتان  کرده،  طرف  بر 
قبول  رفقا  می داریم.  ارسال  عدن  به  است  نیازمان  مورد  که 
کردند، از روز بعدش مهه چیز را مرتب و متیز کرده، اتاقشان 
را حسابی جارو کردند. ما مه چند بار به کمکشان رفتیم و 
داروهای مهم و مورد استعامل آن ها را در قوطی های خمتلف 
با  آن ها  کرده،  خارج  را  زائد  وسایل  زدیم.  برچسب  چیده، 

دیدن مهکاری ما در معل بیشرت کار می کردند.
ب) به رفیق مسوئل اول بیامرستان که کارایی معلی اش 
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پیشهناد  زیاد بود (در زمینه وصل کردن رسم، ختنه و غیره) 
کردیم که این نوع کارها را بیشرت به رفقای مساعد حصی 
دیگر واگذار مناید، تا آن ها مه عنارصی باجتربه شوند. این 
پیشهناد رفقای اخیر را خوحشال کرد، زیرا رفیق مسوئل اول 
مهیشه این نوع کارها را در احنصار خودش قرارداده بود 
نفر دیگر داشت، آن ها را  و پیشهناد ما که نفعی برای سه 

خوحشال منود و رفقا قبول کردند.
از رفقا خواستیم روزهایی که به خمازن می رویم،  ج) 
پایین  را  تا وقتی که کارتن ها  بیاید  ما  آن ها مهراه  از  یکی 
می آوریم به ما کمک کند. این پیشهناد از آن جهت بود که در 
روزهای قبل وقتی به یکی از آن ها می گفتیم که مثال برویم با مه 
مقداری دارو از خمازن بیاوریم، از زیر کار در می رفتند و این 
شکل رمسی کردن کار دیگر، آن ها را جمبور می کرد که کمک 
کنند. به خصوص وقتی ما مه کارتن روی دوش می گذاشتیم 
و به درمانگاه می آوردیم غیرتشان کمی گل می کرد. در مضن 
قرار گذاشتیم که خمازن دارو را از نظر نوع دارو به حمل 
و  مناییم  را متیز  آجنا  و  کنیم  بندی  طبقه  غیره  و  پنبه  گاز، 
داروهای منقضی شده را دور بریزیم. به شکلی که رفقا بدانند 

در هر خمزن چه داروها و چه وسایلی موجوداست.
د) به رفقا گفتیم که اگر کارها روبه راه شود و فرصت پیدا 
کردیم هفته ای یک یا دو جلسه در مورد شناخنت داروها و اثر 
آن ها و عالج بیامری های ساده بومی حصبت می کنیم تا خودتان 
بتوانید داروها را تخشیص بدهید و این رفقا را خوحشال کرد. 

رفیق خشص اول گفت، حتی! من مه استفاده می کمن.
در این جلسات از اخبار جنبش هر چه داشتیم حصبت 
حرف می زدند که  می کردیم و... رفقا از امور نظامی و [؟؟] 

فقط امسی از آن برده می شد.
یکی از کارهای دیگر که پس از دو سه هفته کار به آن 
دست زدیم، مرتب کردن دفرت و نوشنت پرونده برای بیامران 
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بسرتی بود. این کار در جهت نظم دادن به تخشیص و درمان 
مریض ها بسیار کمک می کرد. رفیق صدیقه این کارها را اجنام 
می داد، بطوری که اسامی مریض های هر اتاق مهراه با تاریخ 
و  ورود، تخشیص مرض، درمان (اسامی  داروهای مرصفی) 
سیر بیامری را هر روز می نوشت و عرصها که روز ویزیت 
بود با مه به اتاق های مریض ها می رفتیم و مخشص بود که 
چند مریض داریم. اسامی را به ترتیب می خواندیم و معاینه 
جمدد می کردیم و بر حسب شدت مرض یا هببودی، داروها را 
ادامه داده یا تغییر می دادیم و یا مریض را مرخص می کردیم. 
از  که مملو  اتاقک هایی  چنان  در  به خصوص  دادن  نظم  این 
زن و بچه بود، مهه مه تقریبا شکل و لباس یکسان داشتند و 
به خصوص تعداد زیادشان (حدود صد نفر) که شناخنت قیافه، 
بود،  برایامن خیلی مشکل  آن ها  نگهداشنت مرض  در خاطر 
را خیلی  کار  مفید  نتیجه  و  منظم  و  را خیلی ساده  کارمان 
بیشرت از سابق منود. در اتاق درمانگاه که با رفیق مسوئل کار 
می کردیم اشکاالتی وجود داشت، علیرمغ اینکه ما داروها را 
مرتب کرده و روزانه اتاق را جاروی خمترصی می زدیم، ولی 
او منظم نبود ریخت و پاش فراوان می کرد. وقتی می خواست 
چند قرص را در کاغذ بپیچد و به مریض بدهد، مقدار زیادی 
قرص را روی زمین می ریخت و بعد وقتی کار متام می شد، 
و  می رفت  و  بازمی گذاشت  را  قرص  بزرگ  شیشه های  رس 
درون  به  اغلب  خریف  مومسی  باران  با  مهراه  هوا  رطوبت 
شیشه ها و قوطی ها نفوذ می کرد و آن ها را خراب می منود. ما 
روزهای اول چیزی منی گفتیم و وقتی او می رفت، رس شیشه ها 
را می بستیم و میزش را مرتب کرده و می رفتیم. پس از چند 
روز وقتی باران یکی از شیشه های قرص را که تقریبا حدود 
هزار قرص داشت خراب کرد، در مضن کار با حلن مالیمی 
گفمت که این حصیح نیست و باید رس شیشه ها را بست. تا 
چند روز مرتب بود ولی بعد به نسبت کمرت اشتباهاتش ادامه 
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یافت و وقتی می دید که بعضی اوقات اتاق خیلی کثیف شده 
و ما اول صبح داریم جارو می کنیم، خیلی تغییر کرد و صبح 
زود اتاق را جارو می زد و تقریبا مرتب شده بود. در مهین 
مضن چون او با ما در اتاق درمانگاه کار می کرد، هر وقت 
مرض جدیدی شایع می شد، برایش تعریف می کردم، درمانش 
را می گفمت و یا اسامی  داروها و موارد استعاملشان را رشح 
می دادم، در مورد مریض های بد حال، شکل درمان و چگونگی 
ادامه آن و حتی امس مرض را می گفمت و این باعث می شد که 
معلومات توئریک او باال برود و اتفاقا خیلی با استعداد بود 
و زود یاد می گرفت و بعضی اوقات گوشی را به او می دادم 
او  تقریبا کارایی  بدین شکل  تا ریه مریض ها را گوش کند، 
بیشرت می شد. در مورد مریض ها عالوه بر تخشیص و درمان 
و  دارو  استعامل  چگونگی  دادن  آن ها، رشح  به  رسیدگی  و 
غیره تقریبا یک برنامه نیمه آموزشی در مورد مریض ها اجرا 
به خصوص در موارد  شد. مثال بچه هایی که اهسال داشتند 
شدید مهیشه برای مادران رشح می دادم که باید شیر بچه را 
تا یکی دو روز قطع کنند و به او رسم بدهند و چگونگی درست 
کردن رسم را با آب و شکر و منک می گفمت و یا طرز شسنت 
شیشه های شیر و غیره را . این مسئله به حدی اثر داشت که 
بعدها بعضی مادران را که می دیدم، می گفتند بچه مان اهسال 
داشت و شیرش را قطع کردیم و رسم دادیم، حاال هبرت شده، 
بدون اینکه به بیامرستان رجوع کرده باشند، و یا صدیقه که در 
مورد هبداشت، شستشوی اطفال، دارو دادن به اطفال و حتی 
نتایج  می کرد  آموزشی  معلی  کارهای  بزرگساالن،  هبداشت 
کارش خیلی خوب بود. مریضی که از ریف می آمد و از بوی 
کثافت منی شد معاینه اش کرد، پس از اینکه برایش رشح داده 
می شد و حتی صدیقه آن ها را زیر شیر آب می برد و یادشان 
می داد که چه طور خود را بشویند، روزی که از بیامرستان 
می رفت، عالوه بر هببودی کمی مه معلومات هبداشتی به دست 
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آورده بود. زنان حتی منی دانستند چگونه به بچه هایشان دوا 
به  می داد.  یاد  آن ها  به  بسیار  حوصله  با  صدیقه  و  بدهند 
بعضی بچه های الغر و مردنی صدیقه با قطره چکان رشبت 
اهسال می داد. عالوه بر این چون رشبت اهسال در بیامرستان 
بیامرستان چند قرص  یا مسوئل  قبلی  نداشت، طبیب  وجود 
خمصوص اهسال بزرگساالن را به مادر می داده که در آب 
حل کند و به بچه بدهند و این ها اغلب منی دانستند چطور و به 
چه میزان این درمان را اجنام دهند. یکی از کارهای صدیقه 
این بود که از خانه چند بطری خالی به بیامرستان می آورد 
و هر روز یک یا دو شیشه رشبت اهسال با مهان قرص ها و 
آب درست می کرد. شیشه های کوچک داروهایی را که به درد 
منی خورد، مجع می کرد و به کمک مریض ها آن ها را می شست 
و سپس رشبت اهسال را در شیشه های کوچک می ریخت و 
آماده برای مریض ها می گذاشت و وقتی رشبت متام می شد، 
به مادران می گفت که شیشه ها را بشویند و دوباره به درمانگاه 
بیایند تا رشبت اهسال بگیرند. صدیقه از مریض هایی که قادر 
به اجنام کار بودند، برای بعضی کارها مثل شسنت شیشه ها، 
درست کردن گاز و غیره استفاده می کرد، یا داروهای منقضی 
شده را به آن ها می دادیم تا حمتویاتش را به دور بریزند و 
شیشه هایش را نگه دارند تا از آن در درمانگاه استفاده شود. 

چه اشکاالت دیگری در بیامرستان موجود بود؟
به  احتیاج  که  مریضی  و  هستند  ختت  بدون  اتاقک ها 
تزریق رسم داشته باشد، باید روی زمین خبوابد و ما رسم را 
به پنجره اتاقک ها یا ختته هایی که گوشه و کنار اتاقک فلزی 
درست کرده اند وصل می کنیم. این شکل تزریق  به عنوان (رف) 
چون  بچه ها.  مورد  در  به خصوص  دارد،  دردرس  واقعا  رسم 
ختت بیامرستانی نداریم که دست و پای بچه ها را ببندیم و ثابت 
کنیم، هیچ وقت منی توانیم به بچه رسم وصل کنیم. مگر اینکه به 
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او لومینال بزنیم تا خبوابد و تکان خنورد و به مهان طریق باال 
رسم را وصل کنیم. مشکل اساسی دیگر عدم وجود پرستار 
برای هر اتاق است. در واقع مریض های بسرتی در بیامرستان 
هیچ فرقی با مریض های رسپایی که روزانه به درمانگاه می آیند 
و معاجله می شوند ندارند. فقط در مورد مریض های اول حمل 

زندگی شان بیامرستان است و شام و ناهار آماده.
در بیامرستان های عادی مثال غیظه، هر اتاق یک پرستار 
دارد. پرستار داروهای مریض را می دهد. مواظب رسم است 
که قطع نشود و یا احوال بیامران را گزارش می کند. شب ها 
پرستاران شیفت دارند. برای مریض های که در شب مراجعه 
می کنند امکاناتی هست و غیره ولی وضع بیامرستان ما طور 
و  جتویزمی کنیم  ما  که  را  داروهایی  مریض  است.  دیگری 
و  می دهیم، پیش خودش نگه می دارد، (مثال برای یک هفته) 
خودش هر روز مرصف می کند و یا اگر آمپول داشته باشد، 
نوشته دستش  را  آمپول  تزریق های  نوع  و  تعداد  که  ورقه ای 
داده ایم، صبح و عرص به اتاق تزریقات بیامرستان می برد و 
مهاجنا آمپول می زند و دوباره به آلونک خودش بر می گردد. 
حاال حساب کنید که مریض سلی یا آمسی چگونه می تواند از 
جایش تکان خبورد و حتی به اتاق تزریقات برود. مهین طور 
در مورد استعامل داروها. مریض ها اغلب فراموش می کنند 
داروهایشان را خبورند و یا گم می کنند. تهنا کاری که ما در 
این موارد می توانیم اجنام دهیم این است که در ویزیت روزانه 
مریض ها از میزان دارویی که نزدشان موجود است و یا تعداد 
موجود  اگراشکالی  و  اطالع می یابیم  مانده  باقی  آمپول های 
بود تاکید می کنیم. حتی گاهی اوقات هنگام ویزیت مریض ها 
و  را خبورند  قرص هایشان  جلو خودمان  که  می داریم  وا  را 
بدین وسیله درمان را کمی منظم تر و پیگیرانه تر اجنام می دهیم. 
معموال کسی  کند،  مراجعه  بیامرستان  به  مریضی شب  اگر 
شیفت و کشیک ندارد و ممکن است بعد از ساعت ها یکی از 
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مساعدین حصی را که خانه اش نزدیک بیامرستان است صدا 
کنند و او خودش هر چه صالح دید، درمان می دهد. از طرف 
دیگر به علت عدم وجود شیفت و کمبود کادر، مثال مریضی که 
باید هر شش ساعت آمپول به او زده شود و یا قرص داده 
شود، امکان دسرتسی به درمان حصیح را ندارد. قرص را که 
و  را منی فهمد  غیره  و  معنی ساعت  که  داد  به خودش  باید 
آمپول مه رفقای مساعد حصی فقط صبح و عرص می زنند. 
بنابراین مریض که به تزریق مرتب آمپول طبق اصول درمانی 
حصیح نیاز داشته باشد، منی تواند از درمان حصیح هبره ور 
شود، در حالی که مرض اش مخشص است. دارو مه موجود 
موارد  در  به خصوص  بالطبع  ندارد.  وجود  کادر  ولی  است 
خطرناک که جریان دامئی رسم یا پنیسیلین الزم است، کمبود 
کادر، عدم احساس مسوئلیت رفقا، بی توجهی به مسائل خلق 
بیامرستان  بزرگ  از مشکالت  یکی  نشان می دهد.  را معیقا 
مسوئل  حصی،  مساعدین  مسوئلیت  احساس  عدم  مسئله 
پانمسان و تزریقات حتی در کار چند ساعت روزانه شان است. 
آن ها با مردم چنان رفتار می کنند که گویی حیوان اند. با داد 
و بیداد مریض ها را از اتاق بیرون می کنند. مریض ها را به 
شکل ایستاده و به طرز وحشتناکی آمپول می زنند. در مورد 
آمپول باید گفت که اوال چون رسنگ های مورد استعامل آن ها 
پالستیکی است، اسرتیل منی شود. بالطبع با سوزن میکروب 
زیادی وارد بدن می شود و ثانیا رفقا حمل تزریق را بلد نیستند 
و اغلب جاهایی تزریق را اجنام می دهند که بسیار به عصب 
سیاتیک نزدیک است و این مسئله در بچه ها منجر به آپسه های 
وحشتناک چرکی و یا فلج پا شده است. در مورد عوض کردن 
ما  شیشه ای،  انواع  به  آن ها  تبدیل  و  پالستیکی  رسنگ های 
مقدار زیادی رسنگ از رفقای خودمان خواستیم که آوردند و 
آن ها را به اتاق رفقا بردیم. به دلیل عملی  رشح دادیم، که این 
خمالف  آن ها  ولی  منی شود،  اسرتیل  پالستیکی  رسنگ های 
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عوض کردن رسنگ ها بودند و دلیل شان این بود که رسنگ های 
شیشه ای داغ می شوند و ما که می خواهیم رسیع آمپول بزنیم 
داغ  پالستیکی  رسنگ های  ولی  می سوزاند،  را  دسمتان 
منی شوند و خیلی راحت است (که خود این مسئله دلیل بر این 
آنقدر داغ منی شده که  است که رسنگ های پالستیکی حتی 
آن ها  اسرتیل شود). در حالی که سوزن های مورد استفاده 
مثل قالب است و پاهای مردم را سوراخ می کند. یکی دو بار 
مهان  به  دوباره  آن ها  ولی  کردیم.  عوض  را  رسنگ هایشان 
بود. مسئله  راحت تر  برایشان  بردند، چون  پناه  پالستیکی ها 
دیگر در مورد تزریق آمپول از اتاق درمانگاه رشوع می شود. 
من وقتی مریض را معاینه می کمن، داروهای الزم را از قفسه ها 
بر می دارم و برای مریض رشح می دمه و دستور تزریق آمپول، 
می گویم که او  نوع آن را به رفیق مهکارمان (خشص اول!) 
بارها  می دهد.  مریض  دست  به  و  می نویسد  ورقه ای  روی 
دیده ام که من چیزی گفته ام و او امس آمپول دیگری را نوشته 
و یا تعداد روزها را کم یا زیاد نوشته. حال اگر ورقه تزریق از 
تزریقات  اتاق  به  وقتی  برود،  بیرون  حصیح  درمانگاه  اتاق 
می رسد، رفقای مسوئل تزریق عالوه بر امهیت ندادن به مسئله 
اسرتیل کردن در مقدار دارو دقت به خرج منی دهند و گاهی 
کمرت و زمانی بیشرت می زنند. بارها شده که مثال برای مریضی 
مدت یک هفته آمپول نوشته ام و روز چهارم که ورقه را به نزد 
دیگر  می گویند  او  به  دروغ  به  می برد  تزریق  مسوئل  رفقای 
آمپولت متام شده و چون مریض ها سواد ندارند منی فهمند که 
چند روز دیگر آمپول شان باقی مانده. فقط بعضی از آن ها که 
روز  دارویی چند  در دستور  که  دارند  یاد  به  معاینه  روز  از 
آمپول برایشان نوشته ام (و به خصوص به دلیل اعتقاد زیاد که 
چنین  تزریقات  مسوئلین  که  این  از  پس  دارند)  آمپول  به 
می گویند، پیش من می آیند و ورقه شان را می آورند که مگر تو 
نگفتی مثال هفت روز آمپول داری، چرا این ها بعد از چهار روز 
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انتقام  رفقا  وقت ها  بعضی  شده؟  متام  آمپولت  که  می گویند 
جویی می کنند. مثال اگر اشکالی در کارشان مشاهده کمن و 
تذکر بدمه، برعکس کارها را بدتر اجنام می دهند یا در جای 
دیگری تالفی می کنند. یکی از منونه های درد آور این مسئله 
 (Gelfam) را رشح می دمه، پودری موجود است به نام ژلفام
که به رفیقی که برای هتیه دارو برای منطقه رشقی می خواست 
به عدن برود گفته بودم اگر دیدی خبر. به خصوص برای منطقه 
رشقی که ارتباطش با پشت جهبه خست است، مفید است. 
زیرا خونریزی حمل گلوله و مخپاره را بند می آورد. رفیق در 
اروپا  در  رفقایش  به  و  نیاورده  دست  به  را  دارو  این  عدن 
تلگراف زده بود و چون خیلی گران بود چهار قوطی برایش 
مراجعت سه  در  حال  هر  به  کالن).  پول  (با  بودند  فرستاده 
تایش را با خود به منطقه برد. یکی از آن ها را پیش خومان 
نگه داشتیم. یک روز مرا به بالین جمروحی که تیر خورده بود، 
به بیامرستان بردم و چون جمروح  با خودم  بردند. پودر را 
هشید شد، پودر را به دست یکی از مساعدین حصی سپردم 
و برایش رشح دادم که چه خواصی دارد و چه قدر گران است 
و سفارش زیاد کردم که در یک مکان خاص نگه دارد و این 
در  می کردیم.  حرکت  غیظه  به  صدیقه  مهراه  که  بود  روزی 
مراجعت من ازغیظه پس از هشادت صدیقه که یکی ازدخرتهای 
جهبه ملی با من بود، دو روز در بیامرستان کار کرد و در این 
دو روز به اتاق تزریقات رفته بود، مقداری رسنگ شیشه ای را 
که ما خودمان از غیظه آورده بودیم به آجنا برده و با رفتار 
آمرانه و حتکم آمیز رسنگ های پالستیکی آن ها را دور ریخته 
به  رفقا  بود،  گذاشته  آن ها  جای  به  شیشه ای  و رسنگ های 
خاطرانتقام جویی به خصوص در مقابل رفتار حتکم آمیز دخرت 
جهبه ای که با غرور آن ها سازگار نبود و با رفتار قبلی ما با 
آن ها تشابه نداشت، چند روز بعد پودر فوق را مهه روی زمین 
خالی کرده با آشغال و کثافت خملوط کرده بودند. وقتی با 
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کامل تعجب پودر را در میان کثافت ها دیدم و از آن ها علت را 
کرد  نثاراش  حفش  چند  و  کرده  فالنی  گفت  یکی  پرسیدم، 
(رفقای مهکاراش) و خالصه هر یک دیگری را مقرص می مشرد 
و پشت رس او حفش می داد. یکی دیگر از کارهای این رفقا، 
من  اطالع  بدون  مریض ها  درمان  و  کردن  اقدام  خود  پیش 
نصف  برسیم،  بیامرستان  به  دیرتر  دقیقه  چند  اگر  است. 
مریض ها را با داروهای غلط رد کرده اند و یا اگر شب مریضی 
به بیامرستان بیاید، خودشان دوا می دهند و روز بعداش مه 
به ما هیچ منی گویند و ما اغلب در ویزیت روزانه مریض های 
بسرتی، به مریض های جدیدی بر می خوریم که رفقای مساعد 
حصی درمانشان را آغاز کرده اند و چه بسا که غلط بوده و 
آن ها  از  وقتی  کنیم.  آغاز  را  درمان  نو شیوه جدید  از  باید 
می خواهیم که مریض هایی که شب می آیند، اگر حالشان بد 
است ما را خرب کنند و اگر درمان می کنید، فقط درمان تسکینی 
باشد، می گویند یادمان رفت یا مرض اش ساده بوده و خودمان 
مساعدین  به  را  اعمتادشان  دیگر  مریض ها  ولی  بودیم.  بلد 
بیامرستان  در  ما  روزی  اگر  و  بودند  داده  دست  از  حصی 
نبودیم و از رفقای مزبور دوا می گرفتند، روز بعدش مه حمتا 
به ما مراجعه می کردند تا دوباره معاینه شوند. مشکل دیگر 
موجود در کار ما این است که اکرث بیامری ها واگیردار هستند 
که به دلیل زندگی مجعی چه در ریف و چه در هشر و چه در 
اتاقک)  یک  در  نفر   ۱۲ تا   ۱۰ شدن  (انباشته  بیامرستان 
بیامری ها به رسعت از یکی به دیگری منتقل می شود. مشکل 
کم  ماالریا،  زیاد  انتشار  دلیل  به  داروست.  مسئله  ما  دیگر 
خونی و سل ما مهیشه احتیاج به مقدار زیادی داروهای ضد 
این امراض داریم. در مورد داروهای ضد کم خونی به جز چند 
پیدا  (خمازن)  دارویی  انبارهای  میان  در  که  کوچک  کارتن 
می شدیم  جمبور  اغلب  و  نبود  موجود  دیگری  چیز  کردم، 
آن ها  به  و  کرده  حل  آب  در  بچه ها  برای  را  آهن  قرص های 
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بدهیم. البته این کار فقط برای مریض های بسرتی ممکن بود. 
زیرا مادران که اینگونه کارها را بلد نبودند ولی اگر می خواستیم 
دارو  واقعا  داشتند  کم خونی  در صد  که صد  مردم  به مهه 
این  خرید  رصف  باید  جهبه  بودجه  نصف  شاید  برسانیم، 
داروها می شد. از طرف دیگر چون اینگونه داروها، داروهای 
ضد کم خونی و تقویتی گران می باشند، کمیته های مهبستگی 
کم  خیلی  را  داروها  این  کننده  کمک  کشورهای  حتی  و 
می فرستند. مهین مشکل در مورد آمپول (نه قرص) ضد ماالریا 
وجود داشت. ما تقریبا مهیشه قرص ضد ماالریا داشتیم و 
آمپول را به دلیل این که گران است در بیشرت موارد جهبه از 
داروخانه های عدن هتیه می کند و بدین ترتیب خیلی گران متام 
می شود و به میزان کم در اختیار ما قرار می گیرد و ناچار 
خوردن  به  قادر  که  بچه ها  برای  فقط  را  آمپول ها  می شویم 
قرص های تلخ ضد ماالریا نیستند به کار بربیم. ولی پس از 
چند بار فرستادن تلگراف فوری و نامه ممکن است چند قوطی 
آمپول به ما برسد و این آمپول ها در مدت یکی دو هفته متام 
به ماالریا هیچ چیز در اختیار  می شود و برای بچه ها مبتال 
نداریم. بارها بچه هایی را به بیامرستان آوردند که دچار تب و 
لرز شدید بودند و ما آمپول نداشتیم. ناچار قرص های بسیار 
تلخ را با مقدار بسیار زیادی شکر در آب حل می کردیم و به 
بچه ها می دادیم ولی ما مگر چه قدر وقت داشتیم که به مهه این 
کارها برسیم. بار دیگر تلگراف و نامه و لیست داروهای روزها 

را می فرستادیم و پس از یکی دو هفته دارو داده می شد. 
مشکل دیگر در مورد درمان مریض ها تعداد زیاد آن ها 
به  که  را  دارو  است.  معاجله  در  آن ها  گیرنبودن خود  پی  و 
مریض می دهی حتی به مقدار زیاد مثال برای ۱۰ روز پس از 
یکی دو روز که استفاده کرد و کمی هبرت شد، دارو را کنار 
در  می آید.  مرض رسامغان  مهان  با  بعد  هفته  و  می گذارد 
مورد داروهای موجود در خمازن می توان گفت که داروهای 
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بسیار خوب و گرانقیمت در میان آن ها یافت می شود. منهتی 
الزم است که فردی طبیب یا دکرت داروسازی باشد و کارش 
فقط جدا کردن داروهای خملوط باشد، که متاسفانه این چنین 
کسی در مدت سه ماه قبل از ورود ما وجود نداشته. از مجله 
داروهای خوب که انسان تعجب می کند که چه طور به اینجا 
رسیده، داروهای ضد آمس است که به صورت اسپری است 
و  دارو جدید  این  تکنیکی است.  که کمی  دارد  و دستگاهی 
بسیار گران است. حدود چهار سال پیش در ایران قیمت یک 
دانه آن ۶۰ تومان بود و اینجا مقدار زیادی از آن را درمیان 
خار و خاشاک یافمت. در واقع هیچکس بلد نبود و منی دانست 
که این دارو چیست و چه طور از آن می توان استفاده کرد. 
مهچنین پامدهای بسیار گرانی برای حساسیت های جلدی چه 
به صورت مالیدنی و چه به صورت اسپری وجود داشت که 
هر کدام آن ها شاید ۳۰-۴۰ تومان بود. مهین طور آمپول های 
مقوی بسیاری را پیدا کردیم که هیچکس از وجود آن ها خرب 
نداشت و در واقع خشص اول بیامرستان که به جای طبیب کار 
می کرده قبل از ما مهین طور شانسکی بر حسب اینکه مریض 
می گفته که مثال حساسیت دارم یک پامد را بر می داشته و به 
او می داده. حاال این پامد ترکیبش چیست و چه فایده دارد و 
خمصوص کدام مرض است، معلوم نیست. مهچنین داروهای 
بسیار خوب و جدید و گرانی برای پانمسان سوختگی، زمخ ها 
و عفونت های پوستی پیدا کردیم که حتی رفقا از اثر خوب و 
معجزه آفرین این داروها در درمان زمخ ها تعجب می کردند. 
از نظر کمیت دارو و کیفیت آن، فراوانی باند، پنبه، گاز و غیره 
حوف بسیار غنی تر از بیامرستان غیظه بود و فقط نیروی کار 
سازماندهی  و  شناخته  را  آن ها  مهه  بتواند  که  داشت  الزم 
کند و در معل از آن ها استفاده حصیحی به معل آورد. جالب 
توجه است که پس از پیدا کردن داروهای مفید و قرار دادن 
برای رفقا رشح می دادم  که  آن  از  و پس  آن ها در قفسه ها 
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از دو سه روز میزان  آن را می گفمت، پس  و مورد استعامل 
آن به نصف می رسید. زیرا هر کدام از رفقا برای بچه ها و 
خانواده و قوم و خویشان خود مقداری را به خانه می بردند. 
آغاز شد، ما  ولی به هر حال و تا زمانی که قصف (مبباران) 
عالوه بر داروهای درمانگاه، متام داروهای موجود در خمازن 
باز  کارتن  و  و صدها صندوق  کیلو  هزاران  به  شاید  که  را 
بندی  طبقه  و  کرده  شناسایی  می رسید،  نشده  باز  و  شده 
منوده و حمل دقیق هر کدام از آن ها را می شناختیم و تقریبا 
موجودی  نظر  از  و خمازن  درمانگاه  بین  خوبی  بسیار  نظم 
ادویه برقرار شده بود. در این تصفیه بسیاری کارتن داروهای 
فاسد شده را دور ریختیم. بسیاری مواد اولیه مثل ید و غیره 
برای  ترکیبی  داروهای  آن ها  از  که می خواستیم  کردیم  پیدا 
بعضی بیامری ها درست کنیم. به بسیاری داروهای جدید و 
بطور  را  احتیاجات  و  کمبودها  و  یافتیم  دست  مفید  بسیار 
میزان  از  برآوردی  توانستیم  و  بود  روشن  دقیق  و  مخشص 
اسهتالک دارو در بیامرستان به دست آوریم. که در صورت 
مهکاری رفقای دیگر مسوئل در عدن و غیره می شد نظم را به 
حتقق رساند. مهچنین در اتاق تزریقات تصفیه کاملی به معل 
اولیه جراحی مخشص  ادوات  و  دارو  دقیق هر  آورده، حمل 
و این تنظیم، کارها  شد (طی چند جلسه کار فردی و مجعی) 
را خیلی مرتب و ساده منود. مجموعه این کارها باعث درمان 
کاهش  مدتی  از  پس  که  بطوری  شد،  مریض ها  از  بسیاری 
تعداد مریض ها تعجب آور بود. در این مدت چندین مریض بد 
حال که تا یک قدمی مرگ پیش رفته بودند و حتی در مورد یکی 
از آن ها هیچگونه امیدی نداشتیم، با درمان پیگیر و حصیح 
درمان شدند و روزی که از بیامرستان می رفتند آن قدر سامل 
را بیشرت چیزی شبیه  آن ها  بودند که خوب شدن  و رسحال 
فراموش منی کمن  هرگز  را  منونه ها  این  می دانسمت.  معجزه! 
ولی به هر حال زمینه های اصلی بیامری، فقر، جهل، رشایط 
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خست زندگی ابتدایی، گرسنگی و غیره باز مه وجود داشت 
و بدون حل اساسی آن ها نتیجه خوب منی شد به دست آورد.

مساعدین  نیاز  می بایست  بیامرستان  در  ما  داروهای 
حصی کوهستان های حوف و جاذب را که هر کدام درمانگاه 
مساعدین  از  کدام  هر  می کرد.  تامین  نیز  داشتند،  کوچکی 
حصی هر از ۲۰ روز یک دفعه به بیامرستان می آمد و داروهای 
الزمه را می گرفت. ما وظیفه داشتیم که عالوه بر هتیه داروهای 
الزمه آن ها، طرز استعامل دارو، میزان استعامل و خاصیت 
دارو را مه برایشان رشح دهیم و اغلب آن ها روی قوطی های 
منطقه  داروهای الزم  تامین  را می نوشتند.  این مطالب  دارو 
نیز از وظایف ما بود که به دو شکل اجنام می گرفت. بعضی 
اوقات از هر پایگاه منطقه یک مساعد حصی برای گرفنت دارو 
می آمد و ما مهه داروهای لزومه را مهراه با آموزش خاص 
استعامل داروها در اختیارش می هنادیم. عالوه بر آن وسایل 
بند  اولیه،  کمک های  برای  دارو  انبارهای  در  که  را  بسیاری 
آوردن خونریزی، محل جمروح از منطقه تا حوف پیدا کرده 
بودیم، در اختیار آن ها می هنادیم. ما مهیشه هنگام بررسی 
نظر  از  چه  را  منطقه  داروهای  الزم ترین  و  هبرتین  داروها 
هسولت محل و نقل و چه از نظر فوریت اثر، جدا کرده و برای 
مساعدین  با  را  آن ها  و  می هنادیم  کناری  در  منطقه  رفقای 

حصی می فرستادیم. 
آمده  خارج  به  منطقه  از  که  رفقایی  مه  اوقات  گاهی 
بیامرستان  به  بروند،  داخل  به  گروهی  می خواستند  و  بودند 
یک  رفقا  البته مهه  می گرفتند.  را  الزم  داروهای  و  می آمدند 
جا  داشتند. مهین  خودشان  با  کوچک  اولیه  کمک های  بسته 
از جعبه های بسیار جدید  پیدا کردیم  رشح دمه که وسایلی 
که شامل متام لوازم برای کمک های اولیه و محل جمروح بود 
باندهای خاص  و  بندی  برای زمخ  و چسب های خیلی خوب 
دررفتگی مهه و مهه را شامل می شد ولی رفقای بیامرستان 
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وقتی از وجود آن ها خربدار شدند، از هر کدام از این جعبه ها، 
به خصوص قیچی را که در خانه شان الزم داشتند، برداشته و 
بقیه را روی زمین رها کرده بودند. بطوری که پس از مدت ها 
هیچ کدام از بسته ها قیچی نداشت! طی این مدت در ارتباط با 
کادرهای بیامرستان یک جلسه با یکی از رفقای کمیته مرکزی 
نیازهای  مورد  در  فراوان،  تقدیر  از  پس  او  داشتیم.  حملی 
بیامرستان از ما پرسید. ما مه مشکالت موجود را که عدم 
از  ارسال داروهایی بسیار الزم (ضد ماالریا، کم خونی و...) 
عدن، بطور کلی عدم وجود یک سازماندهی در تامین احتیاجات 
بیامرستان ها و دیگر وضع بد تغذیه مریض ها در بیامرستان 
را مطرح کردیم. در مورد غذا رفیق از هتیه کردن نان برای 
صبحانه امتناع کرد و گفت ما توانایی اقتصادی نداریم و اگر 
چنین کنیم مهه مریض ها در بیامرستان متحصن می شوند و 
بیرون منی روند. ولی گفت که در زمینه دارویی اقدام می کنیم. 
نتیجه اقدام او این بود که بعدا رفقای کوبایی مهراه با مسوئل 
جدید بیامرستان غیظه دو روز به حوف آمدند و طی جلساتی 
مشکالت کار ما را پرسیدند و نتایجی که حاصل شد این بود 
که من و یکی از رفقای پزشک کوبایی به عدن برویم و داروهای 
انبار شده در عدن را رس و سامان دهیم و به بیامرستان ها 

منتقل کنیم، که به دلیل پیشامد مبباران معلی نشد. 

خمترصی در مورد درمان های قدیمی موجود در منطقه
سپس  و  است  بوده  جادو  و  قدیمی حسر  درمان های 
نوع جدیدی از درمان که نوعی داغ کردن با میله های آهنی 
درمان  امس  است.  گردیده  اضافه  آن  به  است  گداخته شده 
است [به عربی آخرالدوا الکی به تعبیرحافظ].  اخیر (کووی) 
در این نوع درمان میله های آهنی گداخته شده را بر حسب 
اینکه مرض در کدام قمست بدن باشد، در شکل های متفاوت 
معودی، افقی، چهارگوش و یا خطوط موازی روی بدن قرار 
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به  اغلب  و  است  معموال معیق  حاصله  و سوختگی  می دهند 
چرک می نشیند. واقعیت این درمان این است که درد حاصل 
اولیه  درد  که  می دهد  آزار  را  مریض  قدر  آن  سوختگی  از 
اعتقادات  در  معیقی  ریشه های  آن  بر  عالوه  می رود.  یادش 
مردم این منطقه دارد. هیچکس از مردم را منی توانی ببینی، 
آثاری از داغ در قمست های خمتلف بدن نداشته  اینکه  مگر 
باشد. این درمان هنوز به شکل وسیع رایج است. مثال بچه ای 
که به دنیا می آید و به علت عدم شستشو و آلودگی های خمتلف 
نافش کمی چرک می کند و یا دیر خوب می شود، آن را کووی 
می کنند. بدین ترتیب که اطراف ناف را به شکل مربع کووی 
می گذارند. تصور کنید که بچه چهار روزه و میله داغ آهنی! 
پس از داغ کردن حمل آن به چرکی معیق می نشیند و اغلب 
پس از این ماجرا ست که مادر بچه اش را برمی دارد و پیش 
دکرت می آورد. جوان ها کمرت به کووی اعتقاد دارند. ولی حتی 
آزادی خبش و سایر رفقای جهبه که  در میان رفقای ارتش 
معیقی  ریشه  اعتقاد  این  کرده اند،  و حتصیل  خوانده  درس 
دارد. یکی از رفقا که کارشناس نظامی منطقه بود و دچار 
معیقا  و  بود  گذارده  کووی  را  پشتش  بود،  دیسک  بیامری 
اعتقاد داشت که کووی هبرت از داروست و ما جمبور بودیم هر 
شب پس از آمدن به خانه برای پانمسان زمخ کووی به چرک 
نشسته  ایشان به خانه اش برویم و چون قادر به حرکت نبود 
آوردند  بیامرستان  به  را  دیگری  ماهه  یک  بچه  بزنیم.  آمپول 
را  بیضه اش  نزدیک  و  می کرد  گریه  کردن  ادرار  هنگام  که 
کووی کرده بودند که باعث چرکی شدن بیضه ها شده بود و 
به حالتی خست او را به بیامرستان آوردند. چند روز معاجله 
هر  به  فرستادیم.  غیظه  به  را  او  بد  حال  دلیل  به  ولی  شد 
حال به خصوص در مورد ریف نشینان که دستشان از دکرت 
بیشرت  جاذب  و  حوف  ساکنین  به  نسبت  است،  دور  دارو  و 
کووی می کنند و تقریبا مهشان حمتا وقتی به طبیب مراجعه 
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یا در حین  و  می کنند زمخ های کووی را مه نشان می دهند 
گذاشنت مه ختصص  کووی  البته  می برد.  پی  انسان  معاینه 
می خواهد و معموال اطبا به خصوصی از خود اهالی به این 
کار دست می زنند و شغل شان و درآمدشان از این راه است 
و حتی بعضی از آن ها معروف تر از بقیه هستند و کارشان 
بیشرت می گیرد. در مهین جا هبرت است مسائل روبنایی این 
جامعه را از قبیل عقاید، فرهنگ، مذهب و احساسات مه بیان 
کنیم. چرا که شکل درمان مه جز یکی از مسائل فوق است. 
تشکیل  را  مردم  عقاید  از  یکی  زاییدن  مسئله  کردن  پهنان 
می دهد. آن ها زاییدن نزد طبیب، اقارب و خویشاوندان و حتی 
نزد مادر خود را عیب می دانند. در موقع زاییدن وقتی مادر 
احساس درد شدید می کند و می فهمد که زایامن نزدیک است 
به تهنایی از غار یا خانه خارج شده و به فاصله بسیار دور از 
خانه، پشت ختته سنگ ها می نشیند و به تهنایی می زاید، ناف 
بچه را با سنگ می برد و پس از آمدن جفت، بچه را برداشته 
در  بدین صورت  گاهی  حتی  مسئله  می گردد.  بر  خانه  به  و 
می آید که زنان مدت حاملگی خود را منی گویند و اگر کسی 
از آن ها بپرسد که مثال چند روز به پایان نه ماه باقی مانده، 
جواب درست منی دهند زیرا عیب می دانند که کسی از وقت 
زایامن آن ها مطلع شده و برای کمک پیش او بیاید. تهنا در 
صورتی که به مشکل بسیار خطرناکی بر خبورند، طبیب را 
خرب می کنند و این مه تازه در مورد هشرنشینان صادق است. 
فراوان مهراه  درد  با محتل  که  زایامن  در طول  هرگز  آن ها 
است، ناله و فریاد منی کنند و آن را عیب بزرگی می پندارند. 
مچ  تا  را  خود  دست  شود،  متولد  می خواهد  بچه  که  وقتی 
وارد دهانشان می کنند تا بدین وسیله از فریاد و صدای خود 
جلوگیری کنند. زایامن هیچ تغییری در کار و زندگی روزانه 
کار  به  رشوع  زایامن  از  پس  راحت  خیلی  منی دهد.  آن ها 
می کنند. پس از آن بچه خود را هرگز رها منی کنند. کارشان 
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نگه  خود  دامان  در  را  بچه  شب  تا  صبح  از  که  است  این 
دارند. هیچ کهنه یا شلواری به بچه منی پوشانند و آن را الی 
نگه می دارند  دامان خود  در  را  بچه  و طوری  پیچیده  پارچه 
که مدفوع و ادرارش روی زمین بریزد و سپس آن را با خاک 
کردن  نوازش  و  بوسیدن  برای  می کنند.  پاک  و  می پوشانند 
بچه زبانشان را تا ته توی دهان بچه می کنند و این عالیرتین 
شکل احساس و حمبتشان است. معموال از مواد خمتلفی مثل 
(حنا یا سدر) ولی به صورت پودرهای حملی که از گیاهان به 
دست می آورند به رس و روی بچه می مالند، بطوری که وقتی 
بچه را می بینی متام بدنش به دمله های سیاهی از کثافت آلوده 
یا شلواری اجنام  کهنه  بدون هیچ  بچه ها  نقل  و  است. محل 
می شود. حتی در مورد بچه های اهسالی این ها عادت ندارند 
که بچه خودشان را بپوشانند. بارها روی دست مادر یا در 
درمانگاه حین معاینه می شاشند یا می رینند و مادر سپس با 
جعله با لباس خود آن را پاک می کند. زنان صورت و زبان 
خود را با مواد سیاه و نیل می پوشانند و گاهی مایع زردی به 
صورت خود می زنند. لثه هایشان اغلب خالکوبی شده است. 
روی بینی و درون گوش هایشان سوراخ های بزرگ و متعددی 
برای حلقه های طال وجود دارد. لباس هایشان به شکل کیسه 
گشادی است که یک سوراخ برای رس و دو سوراخ برای عبور 
دست هایشان دارد و آن قدر بلند است که پایین آن را هنگام 
داشنت  می آالیند.  کثافت  با  و  می کشند  زمین  روی  رفنت  راه 
وضع  مردمی  که  مردم، مهان  است.  عام  تقریبا  مسئله  طال 
تغذیه بدی دارند، اغلب مقدار زیادی طال به رس و کله خود 
آویزان می کنند، بطوری که باعث تعجب می شود که این طالها 
از کجا آمده؟ زنان عادت دارند که موهای خود را با مقدار 
بسیار زیادی کرم چرب کنند. با وجودیکه کرم ها گران است 
ولی پس از محام گرفنت متام موهای خود را کرم می مالند و 
این کار را هر جا باشند اجنام می دهند. حتی در بیامرستان 
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زنان هرگز کرم زدن به رس را فراموش منی کنند که خود موی 
خیلی  چیز  می شود. شپش  تکثیر شپش  و  رشد  باعث  چرب 
شامپوهای  با  که  پرستارانی  غیظه  در  حتی  و  است  عادیی 
خیلی خوب رس خود را می شویند، دامئا رس مهدیگر را برای 
یافنت شپش کاوش می کنند. ماتیک کردن مه از آن کارهایی 
است که در میان زنان حتی دخرتان سه چهارساله رایج است. 
زنان به خصوص آن هایی که دو رگه بودند، از تیره بودن پوست 
با  خود خیلی ناراحت بودند و به ما (که چندان سفید نبودیم) 
دیده حرست باری نگاه می کردند. معموال زنان اعضای ارتش 
آزادی خبش پس از ازدواج و مهین که بچه دار شدند، مبارزه را 
به کناری گذاشته و به پشت جهبه می آمدند و فقط به خانه داری 
و بزرگ کردن بچه مشغول می شدند. عقیده شان این است که 
هر کس بچه دارد، منی تواند تفنگ به دست بگیرد و مبارزه 
کند. بسیارند زنان جوانی که سال ها در ارتش آزادی خبش 
بوده اند و حاال فقط بچه داری می کنند. شوهرانشان یا هشید 
به  طالق  و  ازدواج  مسئله  هستند.  منطقه  در  یا  و  شده اند 
آداب و رسوم و خمارج  از  ازدواج  سادگی آخبوردن است. 
دیگر هتی است و به مهان نسبت طالق مه خیلی زیاد است. 
به کوچکرتین هبانه سطحی زن خود را طالق می دهند. اصال 
روابط عاطفی موجود بین زن و شوهر به صورت جوامع دیگر 
می کند،  بچه  و  خانواده  و  خانه  بند  پای  را  مرد  و  زن  که 
وجود ندارد. مسئله داشنت بچه هیچ مشکلی در طالق بوجود 
منی آورد. زنان جوانی هستند که چند شوهر کرده اند و از هر 
کدام مه چند بچه دارند و نسبت به بچه های شوهران قبلی 
هیچ عاطفه و حمبتی ندارند، اصال به فکر آن ها نیستند. مهین 
طور در مورد مردان. در یکی دو مورد که زن یکی از رفقا 
دچار جنون شده بود، به او گفمت که باید حمتا به غیظه برود 
ولی او نه تهنا پس از ارصارهای من این کار را نکرد، بلکه 
با کامل خونرسدی گفت احتیاجی ندارد. مهین طور یکی از 
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به غیظه  بود و می بایست رسیعا  بد  زنانی که حالش بسیار 
منتقل شود. ماشین و مهه وسایل را برای مسافرت به غیظه 
برایش آماده کرده بودیم. مهه چیز حارض بود ولی شوهرش 
منی گذاشت و می گفت این می میرد و هبرت است که اصال به 
غیظه نرویم، و مهه این حرف ها را جلو زن بیچاره که در حال 

مرگ بود، می زد.
سؤال  ما  از  دامئا  رفقا  مهه  ازدواج  مسئله  مورد  در 
می کردند که ازدواج کرده اید؟ بچه دارید؟ وقتی می گوییم آره، 
بسیاری از آن ها حتی یکی از رفقای کمیته مرکزی می گفت که 
شوهرتان را که ازتان دور است ول کنید و مهین جا ازدواج کنید.
هیچگونه  و  است  عادی  بسیار  مسئله  رفقا  هشادت   
واکنشی حاکی از تاثر در آن ها دیده منی شود. مثال در مورد 
هشادت صدیقه هیچ کدام از رفقا از او حرفی نزدند، مهین 
طور در مورد سایر رفقای هشیدشان. در صورتی که مردم 
عادی، مهان مردمی  که صدیقه برای آن ها کار می کرد، پای 
به صورت  را  پاک خود  حرف هاشان می نشست، احساسات 
که  زن  پیر  یک  موردی  در  می دادند.  نشان  خالصانه ای 
چمش هایش آب آورده بود و درست منی دید وقتی از هشادت 
و  گریست  زارزار  و  گرفت  بغل  در  مرا  شد،  باخرب  صدیقه 
بقیه زنان بعدها می گفتند ما مه گریه کرده ایم و برای تو مه 
ناراحت بودیم و می گفتیم تو مه می میری (بلد نبودند چگونه 
یکی  برادر  که  مورد  یک  در  کنند).  بیان  را  احساسات خود 
از رفقای بیامرستان مریض و در حال امغا بود و ماشین را 
آماده کرده بودیم که او را به غیظه بربد، خود رفیق به جای 
اینکه در رساندن هر چه رسیع تر برادرش به غیظه جعله کند. 
به فکر سیگار و غذای خودش در طول راه بود. اول از صندوق 
و سپس  آورد  را  غیره  و  سیگار  زیادی  بسته  اقتصاد  انبار 
برادرش را در ماشین گذاشت و پس از مرگ برادرش مه آن 
قدر بی تفاوت بود که گویی هیچ اتفاقی نیافتاده. در مقابل زن 
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و بچه ها و خانواده هر هشید از احرتام بیشرتی برخوردارند 
بیشرت.  او  امتیازات  باشد،  و هر چه مسوئلیت هشید مهمرت 
به خصوص زن هشید از موقعیت خودش امتیاز فراوان می برد. 
به او زیادی می رسند، چه از نظر مادی و چه از نظر روانی 
و برای ازدواج مه رفقا ترجیح می دهند با زن هشید ازدواج 
کنند. در یک مورد یکی از رفقای ارتش آزادی خبش که سنش 
حدود ۲۰ سال بود با زن هشیدی ازدواج کرد که چهار بچه 
مهچنین  بود.  مادر  مثل  جدیدش  شوهر  به  نسبت  و  داشت 
برای زن هشید حتی اگر بیامری مهمی نداشته باشد تهسیالت 
بیشرتی برای مسافرت به غیظه و حتی عدن فرامه می سازند.
که  دارند  بزرگی  آرزوی  می کنند  ازدواج  که  رفقایی 
دارای فرزند شوند. فقط به این خاطر که بعد از هشادتشان 

امس شان باقی مباند و بگویند پرس هشید.
از حیاتی ترین مواد الزم زندگی مردم را  سیگار یکی 
تشکیل می دهد. رفقا تقریبا هر چند ساعت که بیدار باشند، 
بسیار  بودجه  سیگار  خود  و  می کشند  سیگار  پیوسته  بطور 
هنگفتی از جهبه را به خود اختصاص می دهد. البته هر چه از 
حوف و جاذب به سوی غیظه و عدن حرکت کنیم، سیگارهای 
وجودیکه  با  می شود.  گرانرت  سیگارهای  به  تبدیل  توتونی 
در  ولی  است،  ممنوع  منطقه  تا  غیظه  از  مرشوب  نوشیدن 
غیظه با وجودیکه مهه رفقا مسلح هستند، خیلی آزاد رشاب 
و  می شود  وارد  به شکل خمفیانه  در حوف مه  و  می خورند 
بیشرت به رفقای مسوئل می رسد. حتی در منطقه جنگ که هیچ 
امکانی برای درست کردن رشاب وجود ندارد، رفقا به شکل 

خمفیانه در مققمه شان، از آرد رشاب درست می کنند.
تفاوت  مواطنین  با  جهبه  مسوئل  رفقای  زندگی  شکل 
بسیار دارد. البته این تفاوت هر چه از منطقه به غیظه نزدیکرت 
زندگی  از  نظر  رصف  تفاوت  این  است.  بیشرت  می شویم، 
زندگی  و  آن  اجاره  پرداخت  خانه،  در  جهبه  رفقای  کردن 
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از  آب  باران  که هنگام  در چادر، چادرهایی  کردن مواطنین 
آن رسازیر می شود، شامل مواد غذایی و غیره مه می شود. 
رفقای جهبه از امکانات بیشرتی برای استفاده از مواد غذایی 
و پول برخوردارند و درست به مهین نسبت رفقای جهبه توقع 
داشنت امتیاز برای درمان هبرت و رسیع تر، معاینه خصوصی تر 
دارند. با وجودیکه به من گفته بودند در خانه مریض نبین، ولی 
خودشان به خانه ما می آمدند و اهل و ایال و خانواده شان را 
می آوردند یا اگر به بیامرستان می آمدند، توقع داشتند که به 
رسعت و خارج از نوبت آن ها را به شکل خصوصی ببیمن. در 
مواردی حتی توقع داشتند که برای آمپول زدن به بیامرستان 
به حمض دیدن  نیایند و ما به خانه شان برویم و آمپول بزنیم! 
کوچکرتین ناراحتی و مرض در یکی از افراد خانواده شان، 
فورا ما را به بالین مریض می بردند. در حالی که خودشان 
مواطنین  مورد  در  اگر  و  نیست  مهم  قدر  آن  که  می فهمیدند 
چنین حالتی را می دیدند، هرگز حارض نبودند به مهان شکل 
ما را به بالین بربند. کلًا مهه مردم به خصوص مواطنین به دلیل 
سطح پایین درک و شعور منی توانند فوریت یا عدم فوریت یک 
مرض را بشناسند. بارها شب ها به خانه می آیند و می گویند 
فالنی دارد می میرد... شعورش را از دست داده... و آنقدر 
می گویند که تو فکر می کنی تا برسی مریض مرده است. وقتی 
به خانه شان می روی، هر چه نگاه می کنی که چه کسی مریض 
است تخشیص منی دهی و باالخره با پرسش معلوم می شود 
که مرض چیز مهمی نبوده است. مواطنین به خصوص در مورد 
درمان دارویی، عقاید خاصی دارند. آن ها آمپول را هبرت از 
هر داروی دیگری می دانند و اگر به آن ها آمپول بدهی، خیلی 
را خوحشال منی کند.  آن ها  قرص  ولی  می شوند.  خوحشال 
رشبت به هر حال هبرت از قرص است. شدت و معق این عقیده 
به حدی است که ما بعضی اوقات جمبور می شویم، آب مقطر 
اصلی  داروی  به  ندارد  چندانی  اثر  که  را  مسکن  آمپول  یا 
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درمان اضافه کنیم تا در واقع یک نوع روان درمانی مه کرده 
گوشی  گذاشنت  با  که  می کنند  فکر  معاینه  مورد  در  باشیم. 
می فهمد  را  چیز  طبیب مهه  قفسه صدری شان  یا  قلب  روی 
و حتی بعضی اوقات  حتی اگر طرف روماتیسم داشته باشد! 
خود  شکم  طرف  به  دسمت  از  را  گوشی  و  می کنند  ارصار 
ما  را مه گوش کمن.  که شکم شان  و می خواهند  می کشانند 
روی  را  گوشی  و  می کنیم  رفتار  که می خواهند  آن طور  مه 
شکم شان می گذاریم تا خیالشان راحت شود. بعضی ها تا با 

گوشی معاینه شان نکنی از در اتاق در منی روند.
مهه مردم آرزوی دیدن غیظه را دارند. وقتی به آن ها 
به غیظه بروند، از فرط شادی در  گزارش طبی می دهی که 
پوست خود منی گنجند. مقایسه جاذب و حوف تا غیظه برای 
برای  هتران  تا  ایران  افتاده  دور  دهات  از  یکی  مثل  این ها 
رفقای  ندیده اند.  را  غیظه  هنوز  که  هستند  خیلی ها  ماست، 
مسوئل جهبه برای رفنت به غیظه و عدن پارتی بازی می کنند 
و در واقع برای خود امتیازات بیشرتی قائل می شوند و حتی 
قانونی  غیر  شکل  به  که  می کنند  وادار  مرا  اوقات  بعضی 

برایشان گزارش طبی بنویسم تا دیگران باخرب نشوند.
از نظر روحیه انقالبی در میان رفقای جهبه و مواطنین 
با  ارتباط  و در مورد مواطنین در  بر حسب میزان درکشان 
مسائل مادی زندگیشان روحیات خمتلفی دیده می شود. مثال 
یکی از رفقای کمیته اجرایی مرکزی که یک پایش را از دست 
داده آن قدر افرسده و مغگین است که هیچ امیدی به آینده و 
مبارزه ندارد. بر عکس در مورد مواطنین با وجودیکه مهه چیز 
خود را از دست داده اند ولی حاال که از صدقه رس جهبه! آب و 
خوراکی دارند، هر کار کوچکی که برایش بکنی فورا می گویند 
آن ها  صفای  و  خلوص  انقالب].  باد  [زنده  الثوره"  "عاشت 
خیلی بیشرت از رفقای جهبه است و توقع آن ها به مراتب کمرت.
عدم وجود هر گونه ابزار کار و تولید مردم را از هر 
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گونه جتربه و کارایی معلی حمروم ساخته! مردم، حتی بعضی 
از رفقای جهبه قادر نیستند دستگیره در را بگیرند و در را 
باز کنند. دکمه پیراهن خود را منی دانند چه طور باز کنند و با 
هزار پیچ و مخ در حالی که دکمه نزدیک است کنده شود، آن 
را باز می کنند. وقتی به آن ها می گویی روی صندلی بشینید، 
منی توانند و اغلب به خصوص زن ها می افتند و سپس ناچار 

روی زمین می نشینند.
ندارد،  جامعه  درون  معیقی  چندان  ریشه های  مذهب 
به خصوص احکام و آداب مذهبی به صورتی که در جامعه ای 
مثل ایران هست وجود ندارد. نسل جوان تقریبا بدون اعتقاد 
زیادی  تعصب  خانواده مه  و  است  متافیزیکی  نیروی  هر  به 
آن ها  به  مناز  دادن  یاد  بچه ها،  آوردن  بار  مسملان  روی 
و  می خوانند  مناز  زن ها  پیر  و  مردها  پیر  اغلب  ندارد.  و... 
ندارند  کارشان  به  کاری  و...  بچه هایشان مناز خنوانند  اگر 
سطحی  ریشه های  مذهب  واقع  در  نیست.  مهم  برایشان  و 
دارد و مفاهیم معیق پیچیده آن در ذهن دارندگان آن موجود 
نیست. در ماه رمضان آشپزخانه بیامرستان فقط برای شب 
با آتش غذا  اتاق خود  غذا می پخت، ولی مریض ها معال در 
درست می کردند. ولی بودند پیر زنان و پیر مردانی که اگر 
خاطر  به  وضع  در خست ترین  حتی  می دادی  آن ها  به  دارو 
روزه از خوردن دارو امتناع می کردند و می گفتند اگر مبیریم 
باید روزه بگیریم. در ارتباط با مسئله روزه در روزهای که اول 
برای  که  می دادم  مریض ها رشح  اینگونه  برای  من  رمضان 
مریض ها خمالفت  و  ندارد  اشکال  نگرفنت  روزه  مریض  آدم 
می کردند، مسوئلین جهبه گفتند دیگر در این مورد حرفی نزن، 

زیرا آن ها ما را کافر قملداد می کنند.
رفقایی از جهبه که کمی سواد دارند و مسافرت هایی 
کرده اند شدیدا به انگلیسی عالمقندند و حتی رفقایی که از 
داخل منطقه می آیند و بلد نیستند عربی درست حرف بزنند، 
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مضن حصبت هایشان چند کمله انگلیسی از قبیل (o.k) و غیره 
می پرانند. مردم از روحیه مقاوم جعیبی برخوردارند. خیلی ها 
هستند که هیچکس از افراد فامیل شان باقی منانده. خیلی ها 
تهنا هستند. حتی اکرث شاگردان مدارس انقالب از بچه های 
را  خود  مادر  و  پدر  که  سال هاست  ساله   ۲۰ تا  ساله   ۶-۵
ندیده اند. روابط عاطفی خانوادگی در میان این ها خیلی سست 
است و به مهین جهت کمرت دچار هیجان و احساس می شوند. 
اتکا به نفس زیادی دارند و وابستگی هایی که در زندگی های 
بورژوایی دیده می شود، خیلی کم به چمش می خورد. در مهین 
باشند، متساقط  ازدواج کرده  یا مردی که  اگر زنی  ارتباط، 
شوند نه شوهر غصه می خورد نه زن. آن ها به مسئله هشادت، 

تساقط، مردن و غیره خیلی بی تفاوت و عادی می نگرند.
رفقای بیامرستان با مردم رفتار خوبی ندارند، به رس 
آن ها داد می زنند و آن ها را دیوانه خطاب می کنند. ولی در این 
میان برای بعضی ها پارتی بازی می کنند. تفاوت رفتار رفقا 
و یمنی هایی  در مورد افراد ارتش آزادی خبش (جهبه شعبیه) 
که برای جنگ به داخل می روند و یا در پایگاه های باالی حوف 
و جاذب هستند، مسئله تعجب آوری است. الزم به تذکر است 
شده اند.  و هشید  جنگیده  منطقه  در  زیادی  یمنی  رفقای  که 
با رفقای جهبه از داخل برای  ولی اگر چند نفر از یمنی ها 
یمنی ها  به  بیامرستان  رفقای  بیایند،  بیامرستان  به  معاجله 
بلکه سعی می کنند درمان آن ها را  نه تهنا توجهی منی کنند 
سنبل کرده و یا آن ها را به بیامرستان یمن در غیظه بفرستند. 
در معاینه و درمان که من هیچ تفاوتی بین آن ها منی گذارم، 
رفیق ظفاری مهکارم عصبانی می شود و وقتی از مهان نوع 
بسرتی  را مه  آن ها  یا  و  می دمه  دو  هر  به  خوب  داروهای 
می کمن بیشرت دخلور می شود. با یمنی ها این رسبازان صادق 
چنان رفتار می کنند که گویی رسبار جهبه هستند. در حالی 
که منی توانند ارزش خدمات خلق یمن را در رابطه با انقالب 
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رفقای  مورد  در  مهکارم  ظفاری  رفیق  کنند.  درک  خودشان 
مریض ظفاری پیشهناد می کند که آن ها را به غیظه بفرستیم 
ندهیم.  کار  آن ها  به  می مانند،  جاذب  و  حوف  در  اگر  یا  و 
ولی در مورد یمنی ها می گوید یا باید به منطقه برگردید و یا 
اگر در اینجا می مانید باید کشیک بدهید. اگر خبوامه برای 
رفقای یمنی اجازه اسرتاحت بنویسم با دخلوری می نویسد. 
این مقاومت به حدی چمشگیر است که انسان تعجب می کند 
این ها چه طرز تفکری دارند و منی فهمند که به خاطر انقالب 
رسزمین هایش  به  و  داده  کشته  قدر  این  یمن  که  آن هاست 
مسائل  این  یمنی ها  گشته اند.  آواره  مردمش  و  شده  جتاوز 
را با خلوص محتل می کنند ولی معانی ها از دادن یک دارو، 
یک رشبت مقوی به آن ها اباع دارند. در مورد یمنی هایی که 
بسرتی می شوند، رفیق ظفاری مرتب سفارش می کند که زود 
آن ها را مرخص کن و یا به رسشان داد می زند که مشاها 

دروغ می گویید مریض نیستید و باید به منطقه برگردید.
معان  و  یمن  جشن های  مناسبت های خمتلف  به  مردم 
جمالس جشن و رقص برپا می کنند که واقعا توده ای است. 
چه  دخرت  چه  نفر  دو  نفر  دو  و  می نشینند  زمین  روی  مهه 
آن ها مهه دسته  ترانه های  و می رقصند.  بلند می شوند  پرس 
مجعی است و بیشرت دخرتان در آن رشکت می کنند. معموال 
به خواننده های حمبوب حین آواز خواندن پول می دهند و هر 

کس بر حسب مهت اش پولی در جیب خواننده می گذارد. 

خمترصی در مورد سایر تشکیالت انقالب

سازمان زنان  -۱
مهه کسانی که به حنوی در ارتباط با انقالب معان قرار 
می گیرند، در متاس های اول از رشکت فعال زنان در انقالب، 
وجود سازمان زنان، کنگره آن ها و باالخره رشکت منایندگان 
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با  ولی  می شوند.  متعجب  زن  بین املللی  کنگره های  در  آن ها 
متاس های بیشرت و زندگی در میان آن ها و دیدن واقعیت ها، 
مهه ذهنی اندیشی ها فرو می ریزد. حقیقت این است که رشکت 
زنان در انقالب نه از رشد سطح زندگی و درک ایدوئلوژیکی 
انقالب نسبت به رشکت زنان در مبارزه رسچمشه می گیرد، 
بلکه ناشی از سطح ابتدایی تولید و زمینه های مادی این نوع 
زندگی شبانی است. در منطقه و در این نوع زندگی نقش زن 
در زندگی خانواده از مرد مه مهمرت است. زنان اغلب بز و 
گاو و شرت را می چرانند، شیر می دوشند، کارهای خانه را 
اجنام می دهند. خود شکل زاییدن آن ها نشانه ای از اتکاء به 
نفس آن هاست. از طرف دیگر در چنین جامعه قبیلگی از مهان 
ابتدا تقریبا متام مردهای قبیله مسلح بودند و هستند. تفنگ های 
قدیمی، طویل و ساده آن ها مهراه با قطارهای فشنگی که به 
آواره  منطقه  در  که  مواطنینی  میان  در  هنوز  می بندند،  کمر 
شده اند دیده می شود و تفنگ جزء جدایی ناپذیر زندگی آن ها 
بوده است. جنگ های قبیلگی مه زمینه های ذهنی و عینی جنگ 
و مبارزه بر علیه دمشن را درون جامعه بوجود آورده است. 
امور  در  زن  نقش  که  امهیتی  به  بنا  انقالب  با رشوع  طبعا 
جامعه  از  فردی  به عنوان  مه  او  داشته،  اجمتاعی  زندگی 
دوشادوش مرد تفنگ به دست می گیرد و جنگ می کند. زنان 
عالوه بر رشکت در ارتش آزادی خبش در میلیشیا (نیروهای 
رشکت کرده اند و وظایفی از قبیل تأمین آب برای  دفاع ملی) 
انقالبیون و محل وسایل و مواد غذایی را اجنام  پایگاه های 
داده اند. تفنگ مهچنان که قاطعیت و اتکاء به نفس به انقالبیون 
داده، زنان را نیز از این خصایل هبره ور کرده است. انگیزه های 
مبارزاتی زنان مبارز منطقه، مهچنان مردان انقالبی احساسات 
ناسیونالیستی شدید است. در اجنام کارها، اجنام معلیات، 
محتل رشایط خست، هیچگونه تفاوتی بین زنان و مردان وجود 
زیادی  کنون هشدای  تا  انقالب  بدو  از  انقالبی  زنان  ندارد. 
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داده اند و تقریبا هیچ زنی را منی توانی بیابی که پرس، شوهر 
و یا برادرش هشید نشده باشد. ولی مهه آن ها مهچنان توده 
در  به دوش می کشند.  را  بار سمت استعامر  سمتدیده معان 
واقع اگر خبواهیم در مورد مسئله زن در انقالب معان حتقیق 
کنیم،  زندگی  مردم  میان  در  و  برویم  منطقه  به  باید  کنیم، 
رجن های آنان را ببینیم و چهره واقعی زن انقالبی را در میان 
دخرتان جوانی که قاطعانه تفنگ به دست گرفته و با پای برهنه 
دوشادوش رفقای دیگر برای اجنام معلیات به پیش می روند، 
ببینیم. ولی متاسفانه مسئله رشکت زن در انقالب و حمتوای 
خصایل انقالبی او وقتی قالب های کثیف بورژوایی را به خود 
می گیرد، بسیار دردآور می شود و مهین مسئله خود منونه ای 
از سلسله عوامل و نقایصی است که انقالب ۱۱ ساله معان را 
به شکست کشانده است. رفقای جهبه چند سال پیش دست به 
تأسیس سازمان زنان می زنند. به این ترتیب که چند رفیق زن 
حبرینی که در مدارس انقالب کار می کردند مهراه با برخی از 
دیگران  به  نسبت  باالتری  شعور  و  سواد  که  دیگری  رفقای 
داشتند، برای مواطنینی که از منطقه می آمدند و ساکن حوف، 
یا  و  می کردند  گاه خسرنانی  گاه  می شدند،  غیظه  و  جاذب 
برای آن ها کالس مبارزه با بیسوادی ترتیب می دادند. هدف 
جهبه از تأسیس سازمان زنان ایجاد مجتعی از آنان بود که 
در طی آن رفقای زن که از سواد بیشرتی برخوردار بوده اند 
آشنا  انقالب  با  را  آن ها  کرده،  حل  را  زنان  مسائل  بتوانند 
ساخته و باالخره آن ها را به تعلیم کارهای معلی مثل خیاطی، 
سواد آموزی، کارهای مجعی افتخاری مثل محل مواد غذایی 
و سالح تا منطقه برای رفقای داخل وادارند. رشوع این کارها 
تقریبا مهزمان با تأسیس مدارس انقالب در سال۷۰-۷۱ بوده 
است. البته اگر چه اجرای این هدف ها به شکل کاملی اجرا 
منی شده ولی به خصوص که از این سال ها به بعد مهراه با 
و شوق  زنان مه شور  بالطبع  بوده،  انقالب  پیروزی  و  رشد 
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بیشرتی برای رشکت در این مجتعات از خود نشان می دادند. 
در سال ۷۲ هنگامی  که یکی از رفقای مسوئل زن مهراه با 
عده دیگری از زنان معانی برای یک کار دسته مجعی (مجع 
با  دمشن  می روند،  حوف  باالی  کوه های  به  هیزم)  کردن 
هلیکوپرت یا از طریق دریا تیراندازی منوده و در این جریان یک 
رفیق زن به هشادت می رسد. در طول انقالب به خصوص بعد 
پیوستند.  انقالب  به  زیادی  زنان  و  دخرتان  سال های۷۰  از 
ظفار  جنوبی  منطقه  ساحلی  از هشرهای  آن ها  از  بسیاری 
یعنی صالله، رخیوت و... خانه و خانواده خود را رها کرده با 
به  قوی  ناسیونالیستی  انگیزه های  و  نفس  به  اتکاء  مهان 
کوه های ظفار رفته و به ارتش آزادی خبش پیوستند. از این 
به  نظامی  تعلیامت  برای  گروهی  مدتی  از  هر  مسملا  عده 
حوف می رفتند و پس از شش ماه  معسکر (مدرسه نظامی) 
مترین نظامی و غیره دوباره به منطقه بر می گشتند. عده ای از 
زنان دیگر از هشرهای معان به ظفار و سپس به پشت جهبه 
که  هستند  رفقایی  مادران  یا  و  خواهران  زنان،  آمده اند. 
اعضای جهبه بوده و حتت تأثیر آن ها به انقالب روی آورده اند. 
اما از آجنا که هر کار تشکیالتی احتیاج به کادر مسوئل برای 
اجرای اصول و برنامه های حاکم بر انقالب دارد، این سازمان 
مه نتوانست به دالیل نقایص موجود به هدف های خود نائل 
آید. حساب کنید که الاقل مبارزه با بیسوادی در میان زنان 
احتیاج به معمل دارد. این کادر باید از کجا تامین می شد؟ آیا 
سواد  کالس های  بودند  قادر  زن حبرینی  رفیق  نفر  دو  یکی 
آموزی ترتیب دهند؟ بدین ترتیب می بینیم که معدودی از زنان 
معانی که اکنون تا حدود کمی  خواندن و نوشنت بلد هستند، 
مهان کسانی هستند که در هشرهای خود قبل از پیوسنت به 
انقالب دو سه کالس درس خوانده اند و یا زنان ارتش آزادی 
منطقه  داخل  در  انقالبی  رفقای  بوسیله  که  هستند  خبش 
یاد  را  فهمیدن عربی  و  و الاقل حرف زدن  خمترصی سواد 
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به صورت صوت  فقط  و  است  منطقه حملی  (زبان  گرفته اند 
عربی  حروف  بر  عالوه  حروف  اصوات  ندارد.  الفبا  و  است 
چهار صوت اضافه دارد بنابراین منطقه خط ندارد). از طرفی 
دلیل عدم درک رشایط  به  زن  رفیق معمل  نفر  دو  یکی  مهین 
زندگی مردم و چگونگی بسیج آن ها و عدم قدرت در به اجرا 
رشایط  در  قالبی  شده  تعیین  پیش  از  هدف های  درآوردن 
و  تبدیل می شوند  به عنارصی مزنوی  از مدتی  موجود، پس 
خصوصیات روشنفکری و شور و هیجان انقالبی مربوط  به 
آن در آن ها فرو می نشیند. آن ها ارتباط خود را با زنان حمروم 
و سمتدیده معانی که در بدترین رشایط زندگی می کرده و از 
منطقه به پشت جهبه پناه می آورده اند، قطع منودند. این رفقا 
سپس به تدریس در مدارس انقالب می پردازند و سپس یکی 
از آن ها مسوئل سازمان زنان در بیروت می شود. از این پس 
معال از سازمان زنان جز امسی باقی منی ماند. امسی  که با 
شعارهای دهان پر کن مهیشه روی تابلوهای بزرگ در متام 
مرامس و جشن ها... چمش ناظران خارجی را به خود می دوزد. 
متأسفانه در طول انقالب رفقای زنی که در داخل به مبارزه 
مشغول بودند، پس از ازدواج و حامله شدن جمبور می شوند 
به پشت جهبه بیایند و سپس مثل یک زن عادی به زندگی و 
بزرگ کردن بچه مشغول شوند و رابطه آن ها با انقالب و معل 
انقالبی برای مهیشه قطع می شود و بدین ترتیب مه از ذخایر 
که  زیادی  نیروهای  و  شده  کاسته  منطقه  در  انقالب  مادی 
می توانستند معال برای انقالب مفید باشند، به عنارصی که جز 
باری بر دوش جهبه نیستند تبدیل می گردند. در سال ۷۴-۷۳ 
آزادی خبش  ارتش  در  که سال ها  زن  رفقای  این  از  عده ای 
بوده اند و سپس به دالیل فوق به پشت جهبه می آیند، مهراه با 
کوشش جمدد جهبه برای به راه انداخنت سازمان زنان حارض 
چه  با  سازمانی؟  چه  ولی  می شوند.  سازمان  در  کار  به 
طرح هایی؟ با چه کادرهایی؟ سازمانی که جهبه فقط می خواهد 
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از آن استفاده تبلیغاتی مناید و به اصطالح منایندگان سازمان 
و  کوبا  ویتنام،  مثل شوروی،  انقالبی  کشورهای  به  را  زنان 
غیره بفرستد و این کار مه اجنام می شود و چند نفر مناینده 
این سازمان به کشورهای مزبور می روند و در کنفرانس های 
به مناسبت های گوناگون تشکیل می شود رشکت  خمتلفی که 
می کنند. در ماه ژوئن ۷۵ جهبه اولین کنگره زنان معانی را در 
حوف تشکیل می دهد. در این کنگره رفقای مسوئل مرکزی و 
حملی خسرنانی کرده، از مقام زن در انقالب و استمثاری که 
در مورد او روا می شده خسن گفتند و لزوم آزادی زنان و غیره 
کمیته  اعضای  کنگره...!  یک  مثل  سپس  ساختند.  مطرح  را 
این  نتایج  بالفاصله  انتخاب شدند.  غیره  و  رهربی  اجرایی، 
کنگره و تصمیامت آن مطرح شد و اعالم می گردید. اعضای 
لیاقت، خصایل انقالبی، درک  رهربی سازمان زنان از روی 
مسائل، کارایی و غیره انتخاب نشده اند. کسانی که انتخاب 
شده اند دخرتان هشری که بعضی هرگز رنگ منطقه ظفار را 
مهشور  که  (هشیدانی  ندیده اند، مهرسان هشیدان  چمش  به 
بودند و مسوئلیت های بزرگی داشتند و حتی ریاست سازمان 
را به زن هشیدی دادند که چون انگیزه انقالبی نداشت، ممکن 
بود به مسقط و نزد قابوس برود و جهبه از ترس این مسئله او 
بودند. این ها که می توانستند حرف  را با ریاست نگه داشت) 
و هدف های تبلیغی  بزنند (در مقایسه با زن سمتدیده معانی) 
و حتی  اجنام مسوئلیت ها  کارایی  برآورده سازند،  را  جهبه 
تصمیامتی که خودشان در کنگره اختاذ کردند، نداشتند. چرا 
درسی  اجرای کالس های خمتلف  آن ها شامل  که تصمیامت 
برای زنان می شد. ولی متأسفانه این ها نه درکی از رشایط 
و  نه خصایص خرده بورژوایی  و  زندگی مردم معان داشتند 
توانایی  آن ها  به  زندگی در هشر  به علت  آن ها  راحت طلبی 
محتل رشایط و اجرای تصمیامت در این رشایط را می داد. از 
نظر سیاسی و انقالبی مه که انگیزه نداشتند. بقیه مه که جزء 
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زنان عادی یا اساسا انقالبی منطقه بودند عالوه بر نداشنت 
دلیل زندگی در یک جامعه در بسته عقب  به  شعور سیاسی 
افتاده و عدم قدرت رهربی جهبه در بردن آگاهی سیاسی به 
میان توده ها با وجودیکه قدرت محتل رشایط را داشتند، ولی 
فاقد کارایی الزمه بودند. این دسته به زمحت می توانستند یک 
نوشته را خبوانند و سوادشان از حدود دو سه ابتدایی جتاوز 
(آن ها که سواد داشتند). به هر حال پس از امتام  منی کرد 
کنگره زنان و رس و صداها و بوق و کرناهای آن پس از حدود 
دو سه ماه اعضای رهربی سازمان زنان به حوف آمدند تا به 
اصطالح مقری برای سازمان برپا کرده و جلسات برنامه های 
و  برنامه ها  طبق  زنان  مجتع  با  را  خود  معلی  و  توئریک 
از  در حوف  این ها  دهند.  بودند اجنام  گرفته  که  تصمیامتی 
هبرتین رشایط زندگی موجود استفاده می کردند، ولی گویا که 
آن ها را زندانی کرده باشند. حمیط دهکده کوچک حوف با آن 
به عنوان  اتاقی  رشایط برایشان خفقان آور بود. به هر حال 
مقر سازمان اجاره کردند و مقدار زیادی کتاب برای مبارزه 
با بیسوادی، مداد رنگی، دفرت و مداد، خودکار، پارچه برای 
خیاطی، انواع خن برای گلدوزی و... خریداری منودند. ولی 
زمین  روی  آلود حوف  مه  و  هوای منناک  در  لوازم  این  مهه 
زندگی عادی خود مشغول  به  و اعضای رهربی!  بود  افتاده 
بودند. آگاهی سیاسی آن ها حمدود به چند مجله فرموله وار 
بود که از مبارزه و استعامر و غیره گفتگو می کرد. آن ها مثل 
و  [روزنامه جهبه]  الثوره  به خواندن صوت  رفقا حتی  سایر 
برخوردی  با  و  نداشتند  توجهی  دیگر  انقالبی  جمالت 
که  زنانی  مهان  توده ها،  زندگی  به  سطحی  و  روشنفکرانه 
بروند،  اریاف  به  یا  چادرها  درون  دنبالشان  به  می بایست 
می نگریستند. یکی از آن ها در فصل خریف [فصل باران های 
که جهبه مواد و سالح به داخل می فرستد، از طرف  مومسی] 
جهبه مأمور شده بود که عده ای از زنان مواطن را مجع کرده 
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و مقداری مواد را تا اولین نقطه منطقه با آن ها بفرستد. البته 
این کار یعنی محل مواد، کار سنگینی بود. او پس از دو سه 
روز که به چادرهای مواطنین در اریاف رفته بود، در برگشت 
از آجنا می گفت اصال منی فهمند و احساس مسوئلیت منی کنند. 
و  غذا  به  احتیاج  منطقه  در  رفقا  االن  می گویی  کدام  هر  به 
سالح دارند، با زاری و المتاس می گویند که ما مریض هستیم، 
بچه داریم و غیره... و رشح داد که نتوانسمت کسی را گیر 
بیاورم. این ها برای ساخمتان جدید سازمان زنان احتیاج به 
شن داشتند و مهین رفیق مزبور می گفت که هر چه به این ها 
می گویم که بیایید با مه، کار مجعی اجنام داده و شن از دریا 
بیاوریم، حارض منی شوند. در مورد عدم درک توده ای و راحت 
مریض  اگر  آن ها  هست.  فراوانی  منونه های  آن ها  طلبی 
در  اینکه  هبانه  به  داشتند،  آمپول  به  احتیاج  یا  می شدند 
منتظر  زیادی  مدت  باید  ما  و  هستند  زیاد  مردم  بیامرستان 
به بیامرستان خودداری  از آمدن  تا نوبمتان برسد،  بنشینیم 
راه  که  این  هبانه  به  آمپول  تزریق  مورد  در  یا  و  می کردند 
دوراست (حدود ۲۰ دقیقه راه پیاده) به خانه ما می آمدند. اگر 
به بیامرستان می آمدند، توقع داشتند آن ها را خارج از نوبت 
ببینیم و یا روزهای مجعه را به معاینه آن ها در خانه اختصاص 
در حوف  دهیم. در مدت یک و نیم ماهی که اعضای رهربی! 
بودند، کار چندانی اجنام ندادند. حتی کارهای سواد آموزی، 
برای  رفقا  زیرا  دیگری شد.  وقت  به  موکول  غیره  و  خیاطی 
آملان  به  می خواستند  زن  جهانی  سال  کنفرانس  در  رشکت 
رشقی بروند. خرب رفنت اما برای آن ها مثل مژده آزاد کردن 
اسیر از زندان بود. داشتند به قول معروف پر در می آوردند. 
آن ها از زندگی و کار ما در آن حمیط کوچک تعجب می کردند. 
به هر حال باز مه از سازمان زنان و کنگره آن ها فقط جنبه 
تبلیغاتی آن باقی ماند. پس از مدتی یکی از رفقای دیگرمسوئل 
و خودش مه  بود  از هشیدان  یکی  که مهرس  زنان  سازمان 
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چهار سال در ارتش آزادی خبش مبارزه می کرده، به منطقه 
آمد. خصایل او توده ای تر از اولین ها بود. او از سفر ویتنام 
باز می گشت و وظیفه اش این بود که در قمست های خمتلف 
جاذب، حوف و اریاف زنان را مجع کرده و از نتایج سفر خود 
داشمت.  من رشکت  آن ها  جلسه  یک  در  کند.  گفتگو  آن ها  با 
رفیق با خرب قبلی زنان یک منطقه را که عده شان حدود ۱۲ نفر 
بود در غاری در دامنه کوه مجع کرده و به شکل خیلی رسیع 
و خالصه گفت "به ویتنام و مسکو سفر کردیم زنان آجنا را 
زنان پابرهنه و  دیدیم از سازمان زنان معان حرف زدیم..."! 
آواره کجا نام ویتنام و مسکو را شنیده بودند تا بتوانند معنی 
حرف های او را درک کنند، آن ها که حتی غیظه را ندیده بودند، 
کجا از انقالب ۳۰ ساله ویتنام خربداشتند... به هر حال رفیق 
حق  که  خواست  زنان  از  و سپس  کرد  دقیقه حبث   ۵ حدود 
عضویت خود را که ماهی دو تومان می شد بپردازند و از یکی 
از زنان خواست که اسامی بقیه را بنویسد و پول را از آن ها 
گرفته و بعدا به سازمان زنان حتویل دهد. هیچ کدام از زنان 
قبول نکردند که بنویسند. هر کسی می گفت من بلد نیسمت... و 
هر چه زودتر جعله داشتند که به چادر خود بر گردند. به هر 
حال جلسه پایان یافت. رفقای مسوئل از درک نیازهای مملوس 
کوچک  کاری  قبول  عدم  خود  عاجزند.  مردم  معنوی  و  مادی 
چون نوشنت امس ۱۲ نفر نشانه ای از عدم عالقه آن ها و برآورده 
نام  به  که  بود  با سازمانی  ارتباط  در  آن ها  نیازهای  نشدن 
آن ها کار می کرد. به هر حال این رفیق بنا به منشا طبقاتی اش 
و زندگی مبارزاتی چند ساله در منطقه، نسبت به ماندن در 
حوف و رفنت به اریاف و نشسنت با مردم و محتل هر گونه 
رشایط هیچ ناراحتی و مشکلی نداشت. او یک روز زنان را 
با  با مه  و مهه  آورد  بیامرستان  به  دسته مجعی  کار  برای 
آوردن سنگ قمستی از دیوار بیامرستان را ساختند. مهین 
رفیق بعد از مبباران در یکی از پناهگاه ها به ما پیوست. او 
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مهانند رفقای پرس در آوردن آب و محل و نقل اشیا با پای 
به غیظه  ما  آمدن  از  رفیق پس  برهنه رشکت می کرد. مهین 
مدتی با ما در یک اتاق زندگی می کرد. زندگی او به شدیدترین 
تومانی   ۳۵ عطرهای  شد.  تبدیل  زندگی مرصفی  به  شکلی 
ادکلن های  انواع  شیشه  یک  روز  سه  دو  هر  و  می خرید 
گران قیمت. چند دست لباس خواب خرید. با وجودیکه ما در 
خانه مواد اولیه برای هتیه غذا داشتیم، او به رستوران می رفت 
و غذا می خورد. او هیچ کار و مسؤلیتی نداشت، جز گشت و 
گذار در هشر و حصبت با رفقا تا نیمه های شب و خرج کردن 
پول و سپس پس از یک ماه حصبت از تشکیل جمدد سازمان 
زنان در غیظه بود که رفیق می گفت جلسه داریم و در این باره 
با رفقای دیگر حصبت می کنیم. فعال مسئله سازمان زنان مه 
و خاص خود  عام  نقایص  از مهان  مثل سایر مسائل جهبه 
برخوردار است. ولی مناینده این سازمان در بیروت به تبلیغ و 
استفاده از هشرت خود مشغول است. او به چند تن از رفقای 
که حمتا  توصیه می کرده  بودند  عازم ظفار  که  ایرانی  دخرت 
ره  تفاوت  ببین  بربید!  منطقه  به  خود  با  مو  تقویت  شامپو 
ولی من دخرتان انقالبی تفنگ به دوش،  ازکجاست تا به کجا! 
لباس های  با  باران  پا برهنه را که در زیر  به بغل  زنان بچه 
خیس و پر از گل برای مداوای بچه شان به بیامرستان می آمدند، 
زنانی که از شوهر و برادر و پرس و خانواده هیچکس برایشان 
باقی منانده ولی زیر مبباران مه هنوزمی گوید "عاشت الثوره"! 
روزهای  در  که  زنی  می دامن.  زنان معان  واقعی  مناینده  را 
مبباران دو دخرت بچه  ۸ و ۱۰ ساله اش جمروح شده و سپس 
لب داشت چهره  بر  او در حالی که تبمسی  و  هشید شدند، 
کودکانش را غسل داد و کفن پوشانید و اشکی از دیده نبارید، 
مناینده زنان معانی است. به هر حال روزی خواهد رسید که 
زنان قهرمان منایندگان واقعی تودۀ زمحتکش معانی، باز مه 
پرچم مبارزه را بر دوش گرفته و مهدوش با سایر زمحتکشان 
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جهان، جهان را از مهه جلن های عفن طبقاتی پاک سازند! 

مدارس انقالب 
بنا شده است، در آن  مدارس انقالب در سال۷۰ [۱۹] 
خلیج  و  معان  آزادی  برای  خلق  "جهبه  وجود  دلیل  به  زمان 
زیسته،  دیگری  تولیدی  شکل  در  که  حبرینی  رفقای  عربی" 
اغلب دانشگاه دیده، از سطح آگاهی سیاسی نسبتا باالیی 
برخوردار بودند و کارایی درس دادن داشتند با ساده ترین 
در چادرهایی که در گوشه ای از دشت کویری غیظه  امکانات! 
به  و  دادند  تشکیل  را  مدارس  اولین کالس های  کردند  پا  بر 
تدریج بچه های منطقه از کوچک و بزرگ به مدرسه می آمدند و 

بطور شبانه روزی در آجنا زندگی می کردند. 
پا کردن مدارس، کادر سازی برای  بر  از  اولیه  هدف 
انقالب بوده است و اینکه رفقا کمبود کادر را چه در آن زمان 
در  به خصوص  طبعا  می کردند.  بینی  پیش  آینده  در  چه  و 
سال های اول با توجه به امکانات کم، درس دادن به بچه هایی 
که هنوز عربی بلد نیستند و به زبان حملی حرف می زنند، رفقا 
با مشکالت زیادی مواجه بودند. البته در سال های بعد رفقایی 
از جهبه خلق برای آزادی فلسطین به عنوان معمل به مدارس 
می آمدند و دوره هایی را به درس دادن می پرداختند. مهچنین 
رفقای حبرینی به خصوص آن ها که در خارج حتصیل کرده و 
در حبرین لو رفته بودند به مدارس آمده و هنوز قمست اعظم 
که  درسی  برنامه  می دهند.  تشکیل  را  مدارس  معملین  کادر 
برای مدارس در نظر گرفته شده بود یک برنامه فرشده بود که 
یا چهار سال  در سه  را  متوسطه  اول  و  ابتدایی  دوره  مثال 
بگذرانند. بطوری که در سال ۷۴ اولین گروه دانش آموزانی 
برای  که توانسته بودند این دوره را بگذرانند (حدود ۱۱ نفر) 
گذراندن دوره دوم دبیرستان و گرفنت دیپمل به عدن آمدند در 
سال ۷۵ مه مهین طور. در مدارس عالوه بر آموزش، مترین های 
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نظامی و ورزشی مه اجنام می شود. بطوری که اکرث دانش 
نظامی  کامال  و مهیشه  دارند  و پرس کالشین  آموزان دخرت 
و  برچیدند  را  چادرها  پیش  سال  دو  حدود  می کنند.  حرکت 
ساخمتان هایی برای مدارس درست کردند. در واقع االن دو 
که خمصوص ابتدایی و  مدرسه یکی به نام مدرسه (شعب) 
یکی به نام مدرسه(۹ ژوئن) [آغاز انقالب معان] که خمصوص 
دوره اول متوسطه است در کنار مه وجود دارد. شکل زندگی 
مجعی است و از قوانین آن تبعیت می کند. دخرتان و پرسان 
هشدای  از  یکی  امس  به  اتاق  هر  دارند.  جداگانه  اتاق های 
نفر   ۱۰ تا   ۵ حدود  اتاق  هر  درون  شده.  نامگذاری  انقالب 
زندگی می کنند. زندگی خیلی ساده و ابتدایی بدون مجتل و 
روزها در مهین اتاق ها کالس درس تشکیل می شود که البته 
کالس ها خمتلط است. مدرسه یک آشپزخانه و تعدادی آشپز 
دارد و ساعات غذا معین است و شاگردان صبح و ظهر و شب 
نفر  یک  نفر  ده  هر  از  می روند  آشپزخانه  به  منظم  به شکل 
مامور گرفنت غذا می شود و مهاجنا روی زمین می نشینند و 
مدرسه  می روند.  دیگر  کارهای  دنبال  به  سپس  و  می خورند 
محام ندارد. یک چاه آب دارد که به آشپزخانه لوله کشی شده 
و یک شیر آب مه وسط مدرسه وجود دارد که معموال برای 
محام گرفنت دخرتان با لباس، زیر شیر می ایستند و خود را و 
لباس تنشان را با کمی تاید و آب می شویند. مهچنین مدرسه 
یک مسرتاح دارد که معموال کسی از آن استفاده منی کند زیرا 
مهه  می دهند.  ترجیح  را  زمین  روی  و  شزنار  مهه، حمیط  
شاگردان پابرهنه هستند، از نظر هبداشتی وضع آن ها واقعا 
بد است. انواع بیامری های بومی واگیردار و غیره نزد آن ها 
وجود دارد که هرگز خوب شدنی نیستند، زیرا حدود ۷۵۰ نفر 
شاگرد را چگونه می توان از نظر هبداشتی کنرتل کرد با این 
کم خونی، ماالریا، سل، جرب، انواع آلرژی های  امکانات کم! 
شیوع  آن ها  میان  در  ترامخ  زمخ ها،  انواع  کچلی،  پوستی، 
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فراوان دارد که شکل زندگی مجعی انتشار آن ها را بیشرت 
آسان می کند. برنامه آموزشی شامل کتب مدارس یمن است 
که در واقع به شکل توئریک و خیلی دور از واقعیت تدریس 
می شود. در یکی از کالس های آن ها که رشکت کردیم، معمل 
چنان از هبداشت ناخن ها و میکروب و غیره حرف می زد که 
گویی بچه ها در یک مدرسه متیز با رشایط هبداشتی زندگی 
برای  به خصوص  می کنند.  درک  را  او  حرف های  و  می کنند 
اغلب دروس معلی حتی منونه های آزمایشگاهی مه نیست که 
به شکل توئریک  دارد  که  آنچه  واقعی  پدیده  با  ذهن شاگرد 
می خواند آشنا شود. به خصوص که حمیط زندگی ساده اینجا 
فاقد هر گونه ابزار تکامل یافته تولیدی است. مثال وقتی بچه 
برق و کلید و فیوز را ندیده و یا اتو و هواپیام را ندیده حتی 
در ذهن اش هیچ تصوری از این اشیا وجود ندارد که بتواند با 
توئری آن تصور ذهنی اش را تطبیق دهد. در مورد برنامه های 
آموزشی انقالبی برنامه هایی در مدارس وجود دارد که بیشرت 
شکل قالبی آن مد نظر است تا حمتوای آن. بدین ترتیب که هر 
و  انقالبی  آموزشی  امور  مسوئل خمصوص،  یک  اتاق  چند 
خودشان  قول  به  و  دارد  را  آموزان  دانش  کارهای  بررسی 
جلسات انتقاد و انتقاد از خود مه برگزار می کنند. معملین مه 
مدارس،  مشکالت  و  مسائل  پیرامون  جلسه هایی  خود  بین 
کتاخبوانی، آشنایی با مسائل سیاسی و غیره دارند که بیشرت 
از طرف رفقای حبرینی که نسبتا فعال هستند دنبال می شود. 
مدرسه مه از بلبشوی موجود در تشکیالت انقالب بی نصیب 
نیست. هر کجا نگاه می کنی انباری از دفرت سفید و مداد و 
قمل و جعبه های حاوی هبرتین وسایل نوشت افزار، کار دستی 
و  تنظیمی  سیسمت  هیچ  است.  افتاده  پراکنده  بطور  غیره  و 
و  مادی  فراوان  با وجود کمک های  ندارد.  حسابرسی وجود 
جنسی که از طرف کشورهای مرتقی می شود ولی هیچ کدام 
از وسایل به طرز حصیح مورد استفاده قرار منی گیرد و حتی 
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رفقای مسوئل از انبار فروان لباس، کفش و... که به مدرسه 
هدیه شده بی خرب هستند. در مهین ماه های اخیر صندوق های 
بزرگ کفش به مدرسه رسیده بود البته عالوه بر انبار کفشی 
که در خارج مدرسه دارند. ولی هنوز که هنوز است شاگردان 
و حتی معملین با پای برهنه راه می روند. لباس های ورزشی و 
انواع دیگر فراوان رسیده ولی آن ها پول هنگفتی را رصف 
دوخنت لباس نظامی برای شاگردان کرده اند. انبار مداد و قمل 
در یک جا افتاده ولی شاگردان به دلیل نداشنت مداد و قمل و 
منی توانند  کنند،  مراجعه  کسی  چه  به  باید  منی دانند  اینکه 
تکالیف خود را اجنام دهند. بطور کلی، سازماندهی اصل مهم 
و بسیار اساسی هر تشکیالت انقالبی، در اینجا وجود ندارد. 
پیوسته تغییر کردن معملین، حتی عدم صالحیت اخالقی در 
کشورهای  جاهل  و  جوان  پرسان  که  آن ها  از  بعضی  مورد 
عربی هستند، عدم وجود یک کادر مسوئل مرکزی و حسابرسی 
که  می شود  باعث  مسوئلیت  و  فرد  وحدت  وجود  عدم  دقیق، 
ولی  ندارد  برق  آید. مدارس  بوجود  و برمهی  سیسمت درمه 
در  هدیه شده  انقالبی  از طرف کشورهای  که  برقی  ماشین 
غیظه افتاده و هیچکس در فکر به کار انداخنت آن نیست. در 
مدارس از هیچ گونه کار تولیدی و معلی اثری دیده منی شود. 
رفقای مسوئل با وجودیکه خود معتقد بودند می گفتند که ما 
کارگاه در مدرسه داشتیم  و  ایجاد مزرعه  برای  برنامه هایی 
که  حالی  در  بودند.  نکرده  اقدامی  زمینه  این  در  ولی معال 
نیروی ۷۵۰ شاگرد جوان نیروی بالقوه زیادی است که حتی 
می تواند ساخنت بنای ماشین برق، دیوار کشی به دور مدارس، 
درست کردن مزرعه، درخت کاری، کشیدن لوله آب به مسرتاح، 
تلف  نیرو  مهه  این  ولی  دهد.  اجنام  را  و...  محام  ساخنت 
می شود، در عوض شاگردان هر حلظه که فرصتی به دست 
بیاورند به ورق بازی مشغول می شوند و این به شکل وسیع 
یکی از تفریح های اصلی آنان را تشکیل می دهد. عدم آموزش 
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حصیح انقالبی چه در شکل توئریک و چه در شکل معلی (کار 
باعث شده که در شاگردان احساس برتری نسبت  تولیدی...) 
آن ها  در  آید.  وجود  به  داشنت  سواد  خاطر  به  دیگران  به 
انگیزه های روشنفکرانه، درس خواندن، به دانشگاه رفنت، دکرت 
و مهندس شدن... خالی از مفاهیم انقالبی اش بوجود آمده و 
از  و  می کردیم  حصبت  که  آنان  از  بسیاری  با  می آید. 
خواسته های آنان جویا می شدیم می گفتند ما حارضیم هر جا 
که جهبه بگوید برویم حتی اگر بگوید بروید داخل می رویم. ولی 
خودت،  ولی  خب  که  می خواستیم  آن ها  از  ارصار  با  وقتی 
دوست داری بروی داخل یا مهین جا  درونت چه می خواهد! 
مبانی یا به دانشگاه بروی... می گفتند که البته دانشگاه دیدن 
و درس خواندن آرزوی خشصی ماست حتی اگر در کشورهای 
خارجی باشد. رشد این چنین انگیزه ها بدون هدایت مخشص 
آن ها و غنی کردن آن ها از مفاهیم توئری انقالبی باعث خواهد 
شد که در آینده شاگردان مدارس به روشنفکرانی تبدیل شوند 
آجنا مه  و رشایط  غیظه  در  کردن  زندگی  به  قادر  حتی  که 
که  برتری  احساس  بر  عالوه  این ها  که  به خصوص  نباشند. 
کسب سواد به آن ها داده، به علت مسلح بودن و تفنگ داشنت 
مه بر دیگران و مه بر مردم عادی احساس غرورمی کنند. یک 
به عنوان   ۷۵ تابستان  در  که  را  آن ها  مجعی  کار  از  منونه 
بیشرت شاگردان مدارس  اردوی مدارس دیدیم، رشح می دمه: 
را در تابستان یا آزاد می گذارند که به نزد خانواده های خود 
در حوف و جاذب بروند که عده ای از آن ها در حوف و جاذب 
کالس های مبارزه با بیسوادی برای مواطنین تشکیل می دهند. 
بقیه که سال ها از پدر و مادرشان دور بوده اند چون امکان 
رفنت به داخل و دیدن خانواده برایشان وجود ندارد در مدارس 
تشکیل  اردو  یک  سال  هر  عده  این  برای  می مانند.  باقی 
آذوقه  آشپز،  معمل،  چند  با  مهراه  آموزان  دانش  می دهند. 
فراوان، چادرهای بسیار زیبا و گرانی که از یمن گرفته بودند 
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به کوه های باالی َمراره رفتند تا حدود یک ماه و نیم در آجنا 
بگذرانند. روز اولی که نزد آن ها رفتیم چادرهایشان را تازه 
نصب کرده بودند ولی این گروه مواد غذایی را از پایین کوه 
با خود نیاورده بودند. روز بعد تا ساعت ۱۱ کسی به فکرغذا 
نبود، در حالی که مهه نق می زدند که غذا چه می شود ولی نه 
توجهی می کرد. به هر حال با فشار  کسی مسوئل بود و [نه] 
معملین، گروه زیادی از بچه ها را به پایین فرستادند و آن ها هر 
کدام دو سه کیلو برجن را توی دسمتالی پیچیده، با خود باال 
آوردند و غذایی درست کردند. بعد از خوردن غذا بچه ها که 
را  سینی ها  بودند  نشسته  خود  سینی های  رس  گروه  گروه 
مهاجنا گذاشتند و رفتند. یکی از معملین گفت بچه ها برگردید 
و سینی خودتان را نزد آشپز بربید. با امخ و گرفتگی برگشتند 
و سینی ها را بلند کرده و حمکم بر زمین کوبیدند و تازه صدای 
خنده معملین بلند شد که هبرت بود اصال منی بردید! آن ها حتی 
در یک کار کوچک معلی رشکت نکردند. مهه چیز آماده شده، 
مهه چیز بدون فکر و کوشش و تالش، از انسان ها چه خواهد 
رفقا  از  مدارس  اردوی  برنامه  باره  در  آن  از  پس  خواست؟ 
پرسیدیم گفتند برنامه ای نداریم. بچه ها مهین جا بازی و تفریح 
می کنند و ممکن است نزد مواطنین بروند و کمی  در زراعت 
روز  به هر حال منی شود شبانه  گفتیم  وقتی  کنند.  کمکشان 
خورد و خوابید. می گفتند برنامه مهین است و هیچ کدام از ما 
مسوئلیت اجرای برنامه مجعی، معلی یا توئریک را برای بچه ها 
نداریم. به هر حال حدود یک و نیم ماه بچه ها خوردند و خوابیدند 
در  اخیر  سال های  در  نشد.  هیچکس  عاید  نتیجه ای  هیچ  و 
مدارس یک سلف رسویس بزرگ، یک بیامرستان کوچک و یک 
سن تأتر ساخته اند که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و متام 

نشده. درون مهین اتاق های نیمه کاره پر بود از گه و کثافت!

مرکز امانت سالح
مرکز انبار اسلحه جهبه است که در جاذب واقع است، 
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سالح ها مهه با مهان شکل اولیه با صندوقشان به اینجا آورده 
می شوند و سپس صندوق ها باز شده و سالح های کوچک را 
که با شکل عادی و سالح های بزرگ مثل مخپاره انداز و غیره 
را قطعه قطعه به منطقه محل می کنند. عالوه بر این اسلحه های 
ذخیره و کهنه شده را مه اینجا نگه می دارند. این مرکز که در 
دل غارهای کوه بنا شده شاید بیش از ده پانزده نفر مسوئل 
دارد که معال هیچ کاری ندارند رفقایی که سالح خبواهند یا 
خبواهند سالح خود را عوض کنند با نامه ای کتبی از طرف 
حتویل  را  الزم  سالح  و  می آیند  جا  این  به  جهبه  مسوئلین 
می گیرند. رفقا بطور شبانه روزی در این حمل زندگی می کنند 
و در حموطه زندگی آن ها چند گونی بزرگ شکر، برجن، چای و 
آرد وجود دارد که حدود چند مرت اطراف گونی ها با حمتویات 
ظهر که می شود  آن ها پوشیده است و روی زمین ریخته شده! 
رفقا دیگ بسیار بزرگی بار می گذارند و با رفقای بیکار دیگری 
که رسی به اینجا و آجنا می زنند غذای مفصلی درست می کنند 
مهه چیز آماده و فراوان است. پس، از ارساف و مرصف زیاد 
قابل  غیر  و  شده  خراب  منطقه  در  که  سالح هایی  باک!  چه 
استفاده می شوند به اتاقکی در حوف منتقل می گردند. اینجا 
به اصطالح مرکز تعمیر اسلحه است. یکی از رفقای حبرینی 
که کارگر بوده و چند ماه در شوروی روی سالح و تعمیر آن 
عهده  به  را  منطقه  سالح های  تعمیر  مسولیت  می کرده،  کار 
امعال  دهد،  اجنام  می تواند  او  که  کارهایی  تهنا  ولی  دارد. 
حوف  زیرا  می شود  اجنام  دست  کمک  به  که  است  ساده ای 
ندارد و معال بسیاری از سالح هایی که فقط شاید یک  برق 
پیچ الزم داشته باشند و یا احتیاج به کمی جوشکاری داشته 
باشند بدون استفاده باقی می مانند. مسئله دیگری که مهین 
با  که شوروی مهراه  این است  تاکید می کرد  آن  رفیق روی 
سالح ها حتی کوچکرتین ابزار یدکی را منی فرستد، در حالی 
که مهراه هر سالح باید ابزار یدکی آن موجود باشد و این 
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خود عامل دیگری است که سالح ها را یکی پس از دیگری بال 
استفاده می سازد.

دفرت جهبه و کتاخبانه مربوط به آن 
مکتب [دفرت] جهبه در حوف واقع است و به اصطالح 
مرکز کارهای اداری، نامه رسانی، درخواست پول و... است. 
عضو ثابتی ندارد و هر از مدتی یک نفر مسوئل می شود. مکتب 
از طرف دمشن از طریق دریا مورد محله  در سال ۷۲[۱۹] 
قرار گرفت و خراب شد و مکتب فعلی در حمل دیگری بنا شده 
است. گویا سابقا مکتب کتاخبانه ای مه داشته است، ولی به 
دلیل عدم توجه رفقا به مطالعه و بلبشوی موجود، متامی  کتب 
روی مه در اتاقک منناکی انبار می شده است. رفیق حبرینی 
مسوئل تعمیر اسلحه که از درک بیشرتی برخوردار است متام 
کتب و لوازم موجود را که در حال پوسیدن بوده مجع آوری کرده 
و در اتاق هبرتی انبار کرده بود. این اتاق را دیدیم انواع کتب 
مارکسیستی متام آثار مارکس، لنین، استالین، ماوئ، کیم ایل 
سونگ به مقدار بسیار زیادی زمین تا سقف اتاق را پوشانده 
بود. کتب دیگر انقالبی مربوط به فلسطین، آمریکای التین به 
تعداد بسیار زیاد موجود بود. قمست دیگر اتاق را از سطح 
تا سقف، کاغذهای سفید پلی کپی تشکیل می داد. انباری از 
دفاتر خمتلف، مداد، مداد رنگی، انواع پاکت ها و متام لوازم 
نوشت افزار موجود بود. انسان از تعجب در می ماند که این 
مهه مواد روی مه بدون هیچ استفاده ای انباشته شده است 
و هیچکس به فکر استفاده از آن نیست. اصال هیچ نیازی به 
کتاب های  شدن  انبار  شکل  این  منی شود.  احساس  مطالعه 
لنینیستی و بدون استفاده بودن آن ها نشان  مارکسیستی – 
لنینیسم   – این انقالب از اصول عام مارکسیسم  می دهد که 

هتی است!
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روابط بین تشکیالت انقالب 
این روابط از یک بوروکراسی شبیه بوروکراسی موجود 
به دلیل  ارگان های بورژوایی حکایت می کند.  در تشکیالت و 
وجود  عدم  دلیل  به  و  است  کاری  مسوئل  کسی  هر  که  این 
کاغذ  روی  باید  چیز  مهه  انقالب،  ارگان های  در  دینامیسم 
نوشته شود و سندی موجود باشد. حال گو که سند پس از 
مدتی پاره و ریخته شود که می شود. رفقایی که در یک قمست 
از تشکیالت کار می کنند منی فهمند که مثال ارگان دیگر انقالب 
مه جزئی از انقالب خودشان است و برای رفع نیازهای سایر 
قمست ها هیچ اقدامی  که منی کنند هیچ، از هر گونه کمکی مه 
دریغ می ورزند. چند منونه از این عدم احساس مسوئلیت ها 
خمازن  که  روزهایی  می دمه:  رشح  را  کارها  گسیختگی  و 
در  می دادیم،  قرار  کاوش  و  تصفیه  مورد  در حوف  را  دارو 
میان صندوق ها و کارتن های بسیاری که هنوز باز نشده بودند 
که  برخوردیم  گرانقیمت  و  بزرگ  بسیار  میکروسکوپ  یک  به 
گرچه کارتن اش باز نشده بود ولی به دلیل نفوذ آب و گل از 
جداره های کارتن، متام پنبه هایی که برای حفاظت آن دورش 
ولی خوشبختانه  بود  گل  و  خاک  به  آلوده  بود  گذاشته شده 
بود.  مانده  مصون  میکروسکوپ  خود  هنوز  سال ها  از  پس 
این میکروسکوپ از آملان هدیه شده بود. میکروسکوپ را به 
غیظه  آزمایشگاه  به  و سپس  کنیم  حفظ  تا  آوردیم  درمانگاه 
بفرستیم. اتفاقا میکروسکوپ کوچکرت دیگری نیز در درمانگاه 
داشتیم که متعلق به سال ها پیش بود و بدون استفاده خاک 
می خورد. مهان روز چند نفر از معملین مدارس که در اردوی 
تابستانی َمراره بودند برای گرفنت دارو به بیامرستان آمدند 
موضوع میکروسکوپ را مطرح کرده و به آن ها نشان دادیم 
چون  است  الزم  میکروسکوپ  یک  مدارس  برای  که  گفمت  و 
بتوانید  اگر  و  ندیده اند  را مه  آن  هنوز شکل  آموزان  دانش 
معال چیزهایی را زیر میکروسکوپ به آن ها نشان دهید خیلی 
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خوب است. رفقا پیشهناد کردند که میکروسکوپ کوچک را به 
آن ها بدهیم من موافق بودم ولی رفیق مسوئل بیامرستان گفت 
آینده خبواهیم  منی دهیم ما خودمان احتیاج داریم شاید در 
آزمایشگاه درست کنیم. هر چه ارصار کردند او خمالفت کرد 
باالخره به رفقا فهامندم که بعدا با سؤال از مسوئلین جهبه 
ترتیب ارسال اش را خوامه داد و بعدا مه برایشان فرستادم 
و یا در مهین روزی که رفقا مقداری وسایل کمک های اولیه 
پیدا  که  خوبی  پالسرتهای  می خواسمت  من  و  می خواستند 
پالسرتها  دادن  از  مزبور  رفیق  بدهیم  آن ها  به  بودیم  کرده 
جلوگیری کرد و می گفت به این ها احتیاج داریم، برای داخل 
مدارس  شاگردان  که  منی کرد  فکر  مذبور  رفیق  می خواهیم. 
مه جزی ازانقالب و کادرهای انقالبی آینده اند و در حالی که 
هیچ احتیاجی به میکروسکوپ و پالسرت نداشتیم مثل کسی 
که در دادن مال خود خست به خرج بدهد، از دادن مواد الزم 
برای شاگردان دخلور بود! و حتی وقتی که برای رفقای داخل 
منطقه می خواستیم دارو بفرستیم رفیق مسوئل مهیشه ارصار 
روی  به  و  دارند  زیاد  آن ها  بفرست  کم  را  دارو  که  می کرد 
مه انبار می کنند و یا وقتی به رفقای ایرانی که عازم منطقه 
بودند می خواسمت از بیامرستان تعدادی پنس بدمه عصبانی 
چادر  دو  به  احتیاج  بیامرستان  برای  ما  متقابال  بود.  شده 
داشتیم که رفقای معمل که مسوئل اردو بودند از دادن چادر 
به ما خودداری می کردند و می گفتند ما چادر اضافی نداریم. 
ولی وقتی رفیق مسوئل کمیته اجرایی خودش نزد آن ها رفت 
معلوم شد که تعداد زیادی چادر اضافه دارند. در غیظه مه 
برای  بود.  موجود  اشکالی  چنین  بیامرستان  و  مدارس  بین 
مدارس، پروژکتور و دستگاه نشان دادن فیمل و اسالید مهراه 
با فیمل های عملی، صنعتی و آموزشی... فرستاده بودند. ولی 
چون در مدارس برق وجود نداشت رفقای مدارس وسایل خود 
را به بیامرستان آوردند تا شب ها که ماشین برق بیامرستان 
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کار می کند بچه ها را گروه گروه آورده و فیمل ها را به آن ها 
نشان دهند. پس از چند جلسه که نشان دادن فیمل ها اجنام 
شد مسوئل بیامرستان متام لوازم مدارس را پس فرستاد و 
پیغام داد که "به قوانین بیامرستان لمطه وارد می شود، آرامش 
آن هبم می خورد، خودتان ماشین برق دارید راه بیاندازید".! 
گرفنت هر چیز ولو کوچک از طرف یک قمست از تشکیالت از 
باید  قمست دیگر احتیاج به نامه دارد و طبق قوانین رمسی! 
اجنام گیرد. رفقای ایرانی که بعد از ما به غیظه آمده بودند 
می خواستند فرم هایی برای پرونده مریض ها استنسیل و پلی 
کپی کنند ولی کاغذ در غیظه موجود نبود. مهین رفیق وقتی به 
حوف آمد و انبار کاغذ پلی کپی را دید می خواست مقداری با 
خود به غیظه بربد تا کارش را اجنام دهد. ولی رفیق مسوئل 
اتاق انبار گفت فردا رفقای جهبه از من می پرسند کاغذها را 
چه کرده ای! تو مه باید از طریق مکتب جهبه در غیظه یا حوف 
وقت  آن  و  بدهند  دستور  من  به  بطور رمسی  تا  کنی  اقدام 

برایتان خواهیم فرستاد.!





١٨٩

��ش �وم:
۱۷ ا���ر روز �روع ��باران � اول �وا��ر 

گاه)  (ز�د�ی � �ناھ

قبل از فصل خریف یعنی در ماه ژوئن چند هواپیام در 
چند  و  بودند  داده  اجنام  اکتشافی  پروازهای  وجاذب  حوف 
روز قبل از رشوع مبباران به وسیله چند هواپیام با صداهای 
رسسام آور و در حالی که بسیار نزدیک زمین پرواز می کردند 
معلیات اکتشافی در جاذب و حوف اجنام گردید، و سپس روز 
۱۷ اکترب ساعت ۶/۵ صبح بطور ناگهانی مبباران هواپیامهای 
دمشن از حوف تا جاذب رشوع شد. مبباران هوایی مهراه 
و  ارتش  نظامی  پایگاه های  به طرف  توپخانه دمشن  آتش  با 
از  متقابال  داشت.  ادامه  بعدازظهر   ۷ تا  صبح  از  میلیشیا 
به سوی  توپخانه  آتش  و  هوایی  یمن مه، ضد  ارتش  طرف 
تا  دوم  اکتشافی  پرواز  فاصله  در  بود.  (۲۲) رهسپار  رصفیت 

۲۲- آخرین معلیات هتامجی دولت معان در اکترب ۱۹۷۵ و در منطقه رصفیت 
توسط معانی ها و ایرانی ها اجنام شد. هواپیام ها، پایگاه های انقالبیون در 
حوف و جاذب را به شدت مبباران کردند. پس از محله به رصفیت در روز یازده 
دسامرب ۱۹۷۵ سلطان قابوس اعالم کرد که جنگ داخلی در این کشور به پایان 
رسیده است. پس از آن چند آتشباری توپخانه بین معان و یمن جنوبی در طول 
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رشوع مبباران هیچ هشداری در مورد امکان مبباران به مردم 
داده نشده بود ولی خود ارتش و پلیس در حالت آماده باش 
و  مبب ها  ریخنت  فرو  با  مهراه  اکترب   ۱۷ روز  صبح  بودند. 
صداهای وحشتناک آن، مردم از مرد و زن و بچه درحالی که 
هر زنی دست بچه هایش را می کشید مهراه با داد و شیون از 
خانه ها خارج می شدند و به سوی پناهگاه هایی که در دامنه 
کوه نزدیک خانه ها قرار داشت روی می آوردند. این پناهگاه ها 
موقعیت مناسبی نداشت و از حفره هایی که درون کوه موجود 
بود و جلو آن را با گل و سنگ حصار کشیده بودند درست 
شده بود. بنابراین بسیار آسیب پذیر بود ولی به هر حال در 

آن رشایط هر سوراخی مه منفذ جناتی بود.
مردم مهه خانه و کاشانه خود را رها کرده و به سوی 
پناهگاه ها روانه شدند. آن چه جالب توجه است این بود که 
اولی  مردم فقط دو چیز را اول از مهه مهراه خود آوردند. 
دیگر  و  بود  قفل  که  بود  طالهایشان  شامل  دار  قفل  قابمله 
به زودی پناهگاه ها مملو  شیشه پستانک و شیر بچه هایشان! 
از مردم شد، بطوری که جای نشسنت مه نبود و عده ای بیرون 
به  بود،  جالب  بسیار  بچه ها  و  زنان  روحیه  بودند.  ایستاده 
هیچ وجه منی ترسیدند حتی به ما دلداری می دادند که چیزی 
نیست. آنچه بیشرت از مهه شنیده می شد فریاد "عاشت الثوره" 
بود که از دهان زنان از پیر تا جوان برمی خاست و پیر زنان 
پیروزی  برای  و  می خواستند  را  قابوس  نابودی  خدا  از  مه 
حدود  در هشر  موجود  مردان  تهنا  می کردند.  دعا  انقالبیون 
را  آب  و  غذا  هتیه  که مسوئلیت  بودند  کاسب  نفر  چهار  سه 
برای مردم به عهده داشتند. طبیعی است که در این رشایط 
از دیگران بود غذا هتیه  از خانه ای که وضع مادیشان هبرت 
می شد. ما تا عرص مهان روز به دلیل اینکه منی دانستیم در 

مرزهای مشرتکشان روی داد که آن مه در پی امضای قرارداد آتش بس، در 
هبار ۱۹۷۶ متوقف شد.
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زیر مبباران الزم است به بیامرستان برویم پیش مردم ماندیم. 
ولی عرص مهان روز یکی از رفقای ارتش به دنباملان آمد و ما 
را برای معاجله چند جمروح به بیامرستان برد. در بیامرستان 
نداشتیم.  مریض های جمروح  کردن  بسرتی  برای  پناهگاهی 
تهنا یکی از خمازن دارو قابل استفاده بود که آن مه آسیب 
پذیر بود. زیرا معق چندانی نداشت و حصار جلویش مه گلی 
بود. به هر حال آنچه امکان داشت را اجنام دادیم و رفقای 
جمروح را شبانه به غیظه منتقل کردند. صبح روز مبباران مهه 
مریض های بسرتی در بیامرستان را به پناهگاه ها و غارهای 
کوچک اطراف فرستاده بودند و دیگر مریضی در بیامرستان 
باقی منانده بود. تهنا ما و دو نفر مساعد حصی و یک رفیق 
مسوئل اقتصاد بیامرستان با زن و بچه اش در پناهگاه کوچک 
باقی ماندیم. از مریض های بیامرستان تهنا یک پیر زن پیش 
در  که سال ها  بود  زنان مسلول  از  یکی  او  و  ماند  باقی  ما 
این  بود. هبرت است چهره  مداوا  بیامرستان بسرتی و حتت 
واقعی یک زن رزمنده  واقع نشان دهنده چهره  که در  را  زن 
با  است نشان دمه. زنی است که حدود ۵۰-۴۵ سال دارد 
است  سال  سه  و  جنگیده  منطقه  در  سال ها  تنومند،  هیکلی 
که به دلیل مبتال شدن به سل و بعد از هشادت مهه کسان و 
فرزندانش به بیامرستان آمده و چون جایی را ندارد به میهامن 
دامئی بیامرستان تبدیل شده است. ولی او نه تهنا مریض و 
میهامن بلکه یکی از کارکنان فعال بیامرستان بود. از صبح 
تا شب روی زمین منی نشست، به مهه مریض های دیگر رس 
می زد، برایشان آب و غذا می برد، به آشپزخانه می رفت، ظرف 
او در بسیاری  به آشپز کمک می داد. از  ها را می شست و 
از کارهای درمانگاه از مجله شسنت شیشه ها و خالی کردن 
مهه  او  و  می گرفتیم  کمک  شده  [منقضی]  منهتی  داروهای 
را با جان و دل می پذیرفت. هر وقت که مریض ها احتیاج به 
کمپوت، عصیر و غیره داشتند او به مهه اتاق ها رس می زد و 
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احتیاجاتشان را می پرسید، سپس سیمنیوف [اسلحه روسی] 
خرید  و  می رفت  به هشر  و  می افکند  دوش  به  را  قدیمی اش 
می کرد و با دست پر به بیامرستان بر می گشت. در طول مدت 
با  ندیدیم. مهیشه  بیکار  را  او  بیامرستان یک حلظه  کار در 
قاطعیت و روحیه شاد با مهه برخورد می کرد و دامئا در حال 
فعالیت بود. پس از مبباران و فرستادن مریض ها او پیش ما 
باقی ماند ولی در زیر مبباران مه آنی از حرکت غافل نبود. 
از خمزن آب می آورد، غذا می پخت، ظرف ها را می شست. 
تا  ما  از  کدام  هر  به  و  می دانست  ما  مادر مهه  را  او خود 
آجنا که در توان داشت کمک می کرد. هر کس که دیر می آمد 
برایش غذا نگه می داشت. امس این زن قهرمان "مناضله" [زن 

بود. رزمنده، جنگجو، شیرزن] 
روز اول مبباران هدف های دمشن مرکز اصلی ارتش 
روز  در مهان  که  بود  حوف  در  جهبه  مکتب  و  یمن  پلیس  و 
منجر به هشادت یکی از رفقای ارتش و جمروح شدن سه نفر 
گردید. ما مهان روز مبباران پس از رفنت به بیامرستان با متام 
وسایل اولیه الزم برای جراحی، مقداری داروهای خمتلف و 
به پناهگاه  اشیا الزم دیگر را از درمانگاه و خبش تزریقات 
منتقل کردیم و مقدار زیادی گاز درست کردیم و تقریبا لوازم 
اما  کردیم.  آماده  احمتالی  برای جمروحین  منمظی  و  آماده 
بیامرستان  بسرتی  مریض های  بود  مانده  باقی  که  مسئله ای 
آن ها  تکلیف  بودند.  منتقل شده  نزدیک  غارهای  به  که  بودند 
چه می شد؟ وضع غارهای آن ها بسیار بد و دشوار بود. اغلب 
به صورت زیر زمین کوچکی بود که حدود ۳۰-۲۰ نفر زن و 
بچه و پیر زن و پیر مرد درآن به رس می بردند. گرد و خاک 
هوا را آکنده بود و هوا اصال به آجنا منی رسید. آن ها اغلب 
مهین  و  بکشند  نفس  بتوانند  تا  می شدند  مجع  غار  در  دم 
که صدای مبباران و یا مخپاره به گوش می رسید به ته غار 
می آمدند  ما  پناهگاه  به  شب ها  اغلب،  این ها  می بردند.  پناه 
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که  آن هایی  و  می کردند  تزریق  داشتند  آمپول  که  آن هایی  و 
احتیاج به معاینه جمدد و درمان داشتند مداوا می شدند. ولی 
این ها حمدوده بسیار کوچکی از مریض ها را تشکیل می داد 
بطوری که در این جریان بسیاری از مریض ها درمانشان قطع 
شد. از دارو و حتی غذا مه حمروم ماندند. ما چهار روز در 
پناهگاه بیامرستان بودیم و فعالیت درمانی چندانی نداشتیم 
چرا که در طول روز کسی به بیامرستان منی آمد و شب ها فقط 
چند مریض داشتیم. در مهین چند روز ما را به بالین دو طفل 
به آن ها اصابت کرده بود بردند. مساعدین  جمروح که مبب 
حصی یمن مه از درمانگاه خود عقب نشینی کرده و به یک 
اتاقک در وسط جاذب آمده بودند که هر حلظه امکان مبباران 
داشت. وسایلی نداشتند مهه داروهایشان درمه و برمه بود 
و دو طفل جمروح مه مقابلشان بود که منی دانستند چه بکنند 
و دچار دستپاچگی شده بودند. به رساغشان رفتیم یکی از 
بچه ها که روده هایش مهه بیرون ریخته بود پس از نیم ساعت 
را  نبود زمخ هایش  زیاد خطرناک  که  را  دوم  بچه  ما  و  مرد 
خبیه زدیم. در این میان تواضع مساعدین حصی و احتیاجی 
که به کمک داشتند در مقایسه با رفقای معانی شگفت انگیز 
بود. آن ها با وجودیکه سوادشان از ظفاری ها بیشرت بود ولی 
انگلیسی خبوانیم  بلد نیستیم، منی توانیم  می گفتند هیچ چیز 
و داروها را بشناسیم به ما کمک کنید. به هر حال بررسی 
بیامرستان  از  بتوانیم  بعدا  که  کردیم  موجودشان  لوازم  از 
برایشان دارو بفرستیم و با آن ها مهکاری کنیم. در چند روز 
اول، مبباران ساعت ها ادامه داشت و فقط از حوالی ساعت 
۶-۵ بعدازظهر خیاملان تقریبا از حلاظ مبباران راحت بود و 

رسی به بیرون می زدیم.
در این چند روز دو مسئله وجود داشت که می بایست 

حل شود:
مسئله انتقال داروهای درمانگاه به مکان امن  -۱
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۲- مسئله انتقال مواد غذایی خمزن اقتصاد به مکان امن
که  را  جدیدی  داروهای  متام  ما  اول  مسئله  مورد  در 
برایامن رسیده بود و الزم داشتیم مهراه با سایر داروهای 
هنوز  ولی  آوردیم  خودمان  پناهگاه  به  را  الزم مهه  اساسی 
رفقا  با  که  بود  مانده  باقی  درمانگاه  در  دارو  زیادی  مقدار 
حصبت کردیم ولی آن ها توجهی نکردند. در مورد مواد غذایی 
و انتقال آن ها به خمزن مه با رفقا حصبت کردیم که این ها 
از  بیامرستان  که  به خصوص  است  مبباران  معرض  در  مهه 
طرف دمشن شناسایی شده و چند مبب مه در قمست های 
جلویی اش پرتاب شده بود و با یک مبب این مهه مواد غذایی 
و دارو از بین می رود. پس الزم است که هر چه زودتر آن ها را 
به خمازن منتقل کنید، ولی کسی گوشش بدهکار این حرف ها 
بیسکویت،  کارتن  یک  حدود  ما  خودمان  پناهگاه  در  نبود. 
و  فرنگی، شکر  گوجه  تن،  ماهی  برجن،  مقداری  مربا،  پنیر، 
چای داشتیم. این ها چه طور مرصف می شد؟ رفقا پنیرها را 
خالی می خوردند، از هر قوطی کمی برداشته و بقیه را دور 
غذایی  اگر  له می شد.  پا  و  زیر دست  بیسکویت  می ریختند. 
زیاد می آمد به دور ریخته می شد. چای و شکر به شکل زیادی 
مرصف می شد، گاهی اوقات دو بار شام می پختند. کار رفقا 
این بود که از صبح سیگار بکشند، ترانه گوش کنند و به چرند 
گویی مشغول باشند. بارها در این مدت ما داروها را مرتب 
کردیم و می خواستیم غار را متیز نگه داریم تا برای جمروحین 
احمتالی آماده باشد ولی آمد و رفت رفقا که با رسیدن هر کدام 
دوباره بساط خوراک پهن می شد و ریدن و شاشیدن بچه یکی 
از رفقا در مهان حمل زندگیامن مهه چیز را به کثافت می آلود. 
در حالی که مریض های بیامرستان که به غارها منتقل شده 
بودند غذا نداشتند. آن ها بارها به پناهگاه ما آمدند و گفتند که 
ما غذا نداریم گرسنه ایم، ولی رفیق مسوئل انبار می گفت که ما 
بروید.  از این به بعد مسوئل مشا نیستیم باید به شوئن مالی! 
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سپس با المتاس آن ها و ارصار ما کمی برجن و بیسکویت به 
آن ها می دادند. وقتی من به رساغ مریض ها در غارهایشان 
می رفمت از گرسنگی شکایت می کردند و از این که مسوئلین 
بیامرستان به آن ها منی رسند. ولی مهین مردم، مهین زنان 
پیر و جوان وقتی صدای مبباران بلند می شد فریاد می زدند 
گویی که نه از طرف دمشن مبباران می شوند  "عاشت الثوره" 

بلکه از شوق پیروزی بر دمشن فریاد شادی رس می دهند.
فکر  در  که  گفتیم  رفقا  به  برهان  و  دلیل  با  باز  وقتی 
داروها و مواد غذایی باشید هر کدام می گفت من کمرم درد 
می کند، پاهایم جمروح است و غیره! و یک شب باالخره عده ای 
از مهین زنان مریض را از غارهایشان به بیامرستان آوردند 
تا با استفاده از نیروی آن ها داروها را به خمزن منتقل کنند. 
مهه با مه به درمانگاه رفتیم. داروهای الزمه را جدا کردیم و 
به پناهگاه خودمان بردیم و بقیه داروها را این زنان، زنانی که 
یا مسلول بودند یا هزار و یک مرض دیگر داشتند در گونی های 
بزرگ ریخته و در تاریکی شب با پای برهنه به سوی خمزن 
بزرگ داروها بردند. آن ها را بعد از اجنام کار خست و سنگین 
به غار خودمان آوردیم و رفقا پلو مهراه با ماهی تن پختند و 
شامی به آن ها دادند. این زنان که پس از چند روز گرسنگی 
به غذا رسیده بودند با حرص و ولع غذا می خوردند و آخرش 
مه با هزار تشکر و "عاشت الثوره" خداحافظی کردند و رفتند.
ولی در مورد خمزن مواد غذایی وضع به مهین منوال 
رفقا  می شد  متام  خوردنی  چیزی  وقت  هر  و  داشت  ادامه 
یک کارتن از آجنا می آوردند. خمزن شامل گونی های برجن، 
و  بود  بیسکویت  و  پنیر  مربا،  فرنگی،  گوجه  تن،  آرد،  شکر، 
حال  هر  به  باشد.  غذایی  ذخیره  ماه  چند  مدت  می توانست 
روز سوم ما برای دیدن رفقای مسوئل به جاذب رفتیم و با 
مسائل  و  مردم  درمان  وضع  ادامه  چگونگی  مورد  در  آن ها 
رفقا  بعداش  روز  دادیم.  پیشهناداتی  و  کردیم  دیگر حصبت 
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مرکز  سه  حدود  که  شد  گرفته  تصمیم  آمدند.  ما  رساغ  به 
که  بود  بیامرستان  اولین مرکز مهین  باشیم.  درمانی داشته 
به دلیل عقب نشینی مردم از حوف به جاذب و سپس َمراره  
مساعدین  از  یکی  شد  قرار  و  منی آمد  آجنا  به  کسی  طبعا 
مباند.  آجنا  اولیه  درمان های  برای  دارو  مقداری  با  حصی 
برای او مقداری وسایل تزریق و داروهای اولیه گذاشته شد و 
راهمنایی های الزمه به معل آمد ولی من ممطنئ بودم که رفیق 
مزبور از آن کسانی است که هرگز تن به کار منی دهد او فقط 

بلد بود برقصد و سیگار بکشد.    
جاذب  بین  فاصله  در  دیگری  پناهگاه  به  ما  شد  قرار 
به  بودن  نزدیک  نظر  از  حمل  هبرتین  زیرا  برویم  َمراره  و 
پایگاه های ارتش و مردم می باشد و در صورت جمروح شدن 
ما مه  موضع  و  داد  اجنام  را  الزمه  کارهای  می توان  آن ها 
مخشص شد. رفیق سوم که مساعد حصی بود قرار شد که به 
َمراره برود زیرا بیشرت مردم به َمراره که دورتر از منطقه است 
بودند.  گزیده  مسکن  آجنا  غارهای  در  و  کرده  نشینی  عقب 

برای او مه داروهای الزمه را جدا کردیم.
مهراه هر کدام از گروه های ما مه مقداری مواد غذایی، 
آخر شب یک  فرستادند.  غیره  و  پتو  قابمله، چراغ،  و  ظرف 
کامیون ارتشی به بیامرستان آمد ما و عده زیادی از مردم 
را با اسباب هایامن سوار کرد و در طول راه مه مردم زیادی 
که با ساده ترین وسایل زندگیشان خانه و کاشانه شان را رها 
کرده و عازم َمراره بودند به کامیون ما پیوستند. ما و یکی 
از رفقای جهبه در حمل تعیین شده پیاده شدیم و داروها و 
با مساعد حصی  بقیه مردم مه  پیاده کردیم.  را  لوازم خود 
عازم َمراره شدند. رفیق مهراه ما راه کوه و غار تعیین شده 
را بلد نبود و در تاریکی شب مه حق روشن کردن چراغ قوه 
نداشتیم. وسایل مان را کنار جاده گذاشتیم و با یکی دو پتو 
باال رفتیم و چون آخر شب بود و رفیق مه غار را بلد نبود 
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وسط راه خوابیدیم تا صبح زود بتوانیم در موضع مان مستقر 
شویم. صبح زود با رفیق مزبور به غار تعیین شده رفتیم. غاری 
بود مملو از زن و بچه، جوان و پیر، چمش چمش را منی دید. 
بزهای مردم مه دور و بر غار می چریدند. حدود ۳۰۰-۲۰۰ 
نفر به شکل انبوه در این غار مجع شده بودند. به هر حال 
هیچگونه جا و مکانی برای نشسنت ما در آن غار موجود نبود 
دیگر  جاهای  به  را  نفر   ۳۰۰ بتوان  که  نداشت  امکان مه  و 
از  یکی  گرفتیم  تصمیم  و  کردیم  حصبت  رفیق  با  فرستاد. 
غارهای کوچک مهان ناحیه را که فقط یک خانواده مواطن در 
آن ساکن بودند، از آن ها بگیریم تا بتوانیم وسایل و داروها 
را در آن جای بدهیم و بتوانیم کار کنیم. ولی مشکل، مشکل 
گرفنت غار از مردم بود، مردمی  که با چه خستی شبانه با پای 
به آجنا  پیاده از حوف و جاذب با تهنا دارایی شان (چند بز) 
با رفیق  بودند.  برای خود گرفته  به اصطالح مکانی  و  آمده 
مزبور پیش آن ها رفتیم، رفیق از افراد فهمیده جهبه بود و با 
حلن بسیار مالیم، مؤدبانه و بسیار حساب گرانه با مواطنین 
رشوع به حصبت کرد و در مورد رضورت وجود دکرت در آجنا 
و این که مکانی پیدا نکرده ایم رشح و بسط داد و با خواهش 
خواست که به جای دیگر بروند. آن ها به شدت خمالفت کرده و 
گفتند که به هیچ وجه حارض نیستیم جایامن را به مشا بدهیم. 
فراوان می خواست  دالیل  و  با رشح  رفیق  نیم ساعت  حدود 
تا  ناچار در گوشه ای نشستیم  آن ها را قانع کند ولی نشد. 
رفیق یمنی دیگری که این مواطنین را می شناخت آمد. او را 
پیش مواطنین فرستادیم تا راضیشان کند ولی او مه پس از 
دیگری  رفیق  دامن  به  دست  ناچار  برگشت.  ناامیدانه  مدتی 
شدیم که از قبیله مهین مواطنین بود او پس از حصبت های 
و  نیست  خوب  زندگیشان  این ها  که  گفت  و  بازگشت  بسیار 
چراغ خوراکپزی می خواهند، گفتیم هبشان می دهیم. در مقابل 
این قول باز مه با ناراحتی موافقت کردند و تهنا وسایلشان را 
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که حصیر و چند کرتی و قابمله بود مجع کردند ولی هنوز دو 
دل بودند و پس از مدتی پشیامن شدند. تا نزدیکی های ظهر 
نشستیم. یکی از رفقای جهبه آمد و او پس از ارصار فراوان 
و قول رمسی و صد در صد مبنی بر دادن چراغ به آن ها در 
اولین فرصت آن ها را راضی کرد. آن ها وقتی می خواستند 
بروند شاد بودند و زنش مرا در بغل گرفت و بوسید در جایی 
که نیم ساعت قبل اش روی دیدن ما را مه نداشت. به هر حال 
پذیربود. جلوش  و آسیب  غار خیلی کوچک  ولی  رفتند  آن ها 
غار  کف  مرت  یک  حدود  که  شد  بنا  نداشت.  حصاری  هیچ 
را حفر کنیم و از اطراف غار و از درون مه درون سنگ ها 
حصار  مه  را  غار  جلو  و  شده  بزرگرت  غار  تا  برتاشیم  را 
سنگی بنا کنیم. با تهنا ابزار کارمان یعنی یک کلنگ رشوع 
دسته چوبی اش پس از۵ دقیقه  به کارکردیم ولی چه کلنگی! 
بیرون می آمد، چون سوراخ حمل اتکا چوب هرز شده بود و 
دوباره درست می کردیم. ما چهار نفر بودیم. یکی مه با کارد 
سنگ زمین خست را می تراشید و خاک را با دست بیرون 
می ریختیم و مقداری سنگ مجع کرده و حصار جلو غار را 
درست کردیم. روز بسیار جالب و پرکاری بود. رفقا که معموال 
در حین کار دسته مجعی ترانه های حملی خاص خودشان را 
می خواندند به کار ما علیرمغ مشکالتش نشاط می افزودند. 
ظهر که رفقا گرسنه بودند در مهان حمیط پر گرد و خاک و 
با دست های آلوده غذا پختیم. مسئله آب مشکل بزرگی بود، 
رفقای دیگری مهه بسته های دارو و مواد غذایی و یک بشکه 
آب را به باال محل کردند. رفیقی که بشکه آب را از کوه باال 
می آورد یکی از رفقای مسوئل بیامرستان و خودش مسلول 
بود. ولی در آن رشایط چنان روحیه و نیرویی از خود نشان 
می داند که گویی دارند گردش می کنند و وقتی ارصار کردیم 
که تو نباید کارهای سنگین اجنام دهی واقعا متأثر می شد و 
روی مسئله حفظ و سالمتی ما تاکید می کرد. برجن را با کمی 
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آب شستیم و بار گذاشتیم و آب شسنت برجن را برای شسنت 
دست هایامن از گرد و خاک نگه داشتیم که تازه این آب بعدا 
تا شب برای شستشو مورد استفاده قرار گرفت. تا شب به 
کار مشغول بودیم. در طول روز چند بار منطقه مبباران شد و 
مخپاره اندازی چه از طرف دمشن و چه از طرف رفقای ارتش 
ادامه داشت. فردا صبح باز رشوع به کار کردیم. در کف غار 
سنگ های بزرگی موجود بود که با ابزار ابتدایی ما قابل کندن 
نبود ولی رفقا با صرب و حوصله، ذره ذره حتی با کارد سنگر، 
سنگ ها را خارج کردند. به تدریج رفقای دیگری به ما اضافه 
شدند. در این غار کوچک به خصوص با وضعی که پیدا کرده 
بود، جای هیچ کاری وجود نداشت ناچار به غار دیگری که 
کمی باالتر و نزدیک آن بود و ساکنینش به غیظه رفتند، رفتیم. 
سپس رفقایی که جتربه بیشرتی داشتند گفتند مهه کارهایی 
جنس  چون  است  فایده  بی  کرده اید  دوره  این  طی  که مشا 
سنگ های غار ریزشی است و با کوچکرتین تکه مببی مهه غار 
خراب می شود. کار حفر به مهین جا خامته یافت و از این 
غار فقط برای غذا پخنت استفاده می شد. رفقای زیادی که به 
ما ملحق می شدند مهه در مهان غار با ما به رس می بردند. 
از صبح تا عرص کارشان خوابیدن، ترانه گوش دادن و جوک 
به  یا  و  منی کردند  ناراحتی  احساس  ذره  یک  بود.  خنده  و 
آنچه می گذشت فکر منی کردند. ولی هر وقت هواپیامها مانور 
دیده  دور  از  یا کشتی دمشن  و مبباران می کردند  می دادند 
می شد از پشت حصار غار، هواپیامها را متاشا می کردند. 
بعضی ها می گفتند که اگر چند مهندس و کارشناس نظامی 
را  هواپیامها  این  باموشک هایشان  و  بیایند  اینجا  فلسطینی 

و سپس می خندیدند. بزنند کار ما متام است. ولی حیف! 
هر روز نزدیکی های ظهر وقتی گرسنگی فشارمی آورد 
برو  تو  می گفت  دیگری  به  کس  هر  و  می افتادند  غذا  یاد  به 
غذا درست کن. تو برو. و رساجنام رفیقی که از مهه فهمیده 
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تربود (مهان رفیقی که از اول با ما بود) با وجودیکه موضعش 
باال بود می رفت غذا می پخت و بعضی روزها مه ما کمک 
غروب.  تا  خوابیدن  و  می رسید  چای  نوبت  سپس  می دادیم. 
از  به حنوی  و هر کس  بود  بزرگی  آوردن مشکل  آب  مسئله 
زیر آن شانه خالی می کرد، چون هیچکس مسوئلیت نداشت 
آب  وقت  هر  تنظیم مناید.  کرده  را حل  این مجع  که مسائل 
متام می شد و مهه تشنه بودند باالخره رفیقی را جمبور به آب 
آوردن می کردند. حاال اگر وسط ظهر بود یا صبح بود و امکان 
در این مورد  مبباران وجود داشت، هیچ خربی و خوفی نبود! 
ساده اندیشی و عدم احساس مسوئلیت رفقا حتی از مواطنین 
مه کمرت بود. مواطنین فقط شب ها از غار خارج می شدند و آب 
می آوردند، زیرا که خطر مبباران را در طول روز می فهمیدند 
و حساب کارهایشان را داشتند. ولی رفقا در طول روز چونان 
افرادی رضبه ناپذیر در برابر مبب با ساده اندیشی برای آب 
آوردن و یا حتی مسائل غیر مهم دیگر مثل دیدن فالن و هبامن 
نداشت،  زیرا مسوئلیتی وجود  از غار خارج می شدند.  کس 
حسابرسی موجود نبود، کسی نبود که مسوئل تنظیم کارهای 
این مجع باشد. غذایی که زیاد می آمد معموال به دور ریخته 
می شد. در حالی که کنار ما مواطنینی بودند که اصال برجن 
نداشتند. یک روز رفقا بزی خریدند به قیمت ۴۰۰ تومان و آن 
را کشتند و در یک وعده برای ۱۵ نفر پختند. رفقا هر کدام در 
گوشت خوردند و آب خالص گوشت  دو سه نوبت (فقط شام) 
را که حمتوی متام مواد پروتئینی آن بود گذاشتند، خنوردند و 

فردایش گندید و به دور ریختند.
ما در این مدت از نظر درمانی به غار بزرگ ذکر شده 
که مواطنین زیادی در آن ساکن بودند می رفتیم. در این غار 
هر خانواده یک حصیر پهن کرده بود و با وسایل اولیه از قبیل 
بزهایشان مه  زندگی می کردند.  قابمله و کرتی  و  پیاله  چند 
مهاجنا می چریدند. اکرثشان مریض های قبلی خودم بودند. 
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و  می کردم  معاینه  را  آن ها  آجنا  می شناخمت.  را  آن ها  مهه 
سپس از پایین برایشان دارو می بردم، ولی از تزریق آمپول 
در آن رشایط خربی نبود. مهچنین مردمی  که از کنار ما رد 
می شدند، برای معاینه و گرفنت دارو می آمدند. پس از دو سه 
روز مواطنین داخل غار بزرگ به تدریج در دو سه شب عازم 
غیظه شدند. هر خانواده در حالی که تهنا وسایل زندگی اش 
یک حصیر، چند قابمله و ظرف آب، کرتی و غیره بود که درون 
گونی ریخته بودند و احیانا اگر چند بز داشتند، زن و بچه 
و جوان و پیر، دسته دسته شب ها از کوه پایین می آمدند و 
پیاده به طرف غیظه راه می افتادند، تا اگرماشین ارتشی یا 
غیر آن برسد، بتواند آن ها را بربد. منظره دردآور آوارگی در 
درون حرکت آرام، مغناک و قیافه های معصوم بچه های پابرهنه 
و پیر زنانی که به خستی راه کوه را پابرهنه می پیمودند و 
بزهای الغر و مردنی که به دنبالشان روان بودند، کینه و خمش 
انسان را نسبت به دمشن خلق صد چندان می کرد. پس از 
خالی شدن غار بزرگ بنا بود که ما به آجنا برویم، ولی بعد از 
رشوع مبباران که مرکز ارتش و پلیس در حوف مبباران شد، 
باز حمل مرکز خود را تغییر داده و  رفقای ارتش یمن (مرکز) 
به حملی بین جاذب و َمراره آمدند ولی به دلیل مناسب نبودن 
مکانشان احتیاج به حمل حمکم تری داشتند و قرار شد که غار 
بزرگ را آن ها بگیرند و پس از مترکز ارتش در غار بزرگ، 
چون پناهگاه ما نزدیک آن ها بود و امکان کشف و مبباران 
مرکز ارتش از طرف دمشن وجود داشت، رفقا تصمیم گرفتند 
که ما تغییر مکان بدهیم. لذا از این حمل باز مه عقب نشینی 
کرده و به َمراره رسیدیم. در َمراره دو غار کوچک وجود داشت 
که نزدیک جاده بود و ما در یکی از آن ها مستقر شدیم. غار 
وسایل  مقداری  و  دارو  که  داشت  وجود  دیگری مه  کوچکرت 
طبی در آن موجود بود. وقتی آن را خوب جستجو کردیم، با 
کامل تعجب دیدیم رفیقی که بنا بود مسوئلیت درمان قمست 
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َمراره را به عهده بگیرد و او را با مقدار زیادی دارو و وسایل 
تزریق به َمراره فرستاده بودیم، مهه داروها را پایین گذاشته و 
خودش به ریف رفته بود. او حتی قرص های ضد ماالریا را مه 
ما جمددا در این  با خود نربده بود. چه احساس مسوئلیتی! 
حمل که امکانات بیشرت و حمل وسیعرت و حمکمرتی داشتیم، 
جراحی،  لوازم  تنظیم  و  هتیه  داروها،  کردن  مرتب  به  دست 
تزریق و درست کردن قطره و... زدیم. مهه چیز آماده شده 
بود. هر روز عرص مریض ها یعنی مواطنینی که برای گرفنت 
مواد غذایی به پایین یعنی انبار اقتصاد می آمدند، به حملی که 
ما درست کرده بودیم نیز می آمدند و اگرمریض بودند درمان 
و  آذوقه  بودند چون  آمده  َمراره  به  که  (مواطنینی  می شدند. 
موادی نداشتند و مهه آذوقه شان از جهبه تامین می شد، هر 
روز عرص برای گرفنت جیره خود به انبار کوچک مواد غذایی 
جهبه در پایین کنار جاده می آمدند). ولی چون خرب رسید که 
مواطنین اریاف در رشایط بسیار بدی هستند، رفقای جهبه 
ما مه  بروید".  آن ها  پیش  الزمه  لوازم  و  دارو  "با  که  گفتند 
مقدار نسبتا زیادی دارو، لوازم تزریق و غیره را مجع کرده 
و عازم کوه شدیم. غروب بود. به حملی رسیدیم که یکی از 
مراکز مجتع مواطنین بود. غارهای بزرگ که داالن های باریک 
داشت. می بایست با چراغ از آن عبور کنیم. تراکم بیش از 
حد مردم در یک حمل مسدود زندگی دشوار و خستی را برای 
مردم به وجود آورده است. غروب بود، بعضی ها بزهایشان را 
می دوشیدند و بعضی روی آتش هیزم غذا می پختند. صدای 
گاو و گوسفند، دود هیزم و شلوغی و رس و صدای زیاد، یاد 
قلعه های بزرگ دهات را زنده می کرد. بسامطان را پهن کردیم 
و تا شب مقداری مریض دیدیم. مواطنین برایامن گوشت و 
را  ما  نداشتند  خودشان  که  آنچه  با  و  کردند  درست  برجن 
پذیرایی کردند. شب داخل غار بزرگ رفتیم. شاید حدود ۲۰۰-
۳۰۰ نفر مهه در کنار مه روی زمین خوابیده بودند. مهاجنا 
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پیر زنی مرده بود که دفنش کردند. از شب تا صبح صدای 
گریه بچه ها و رسفه های دخلراش بزرگ ها و اطفال و ناله های 
درد آور پیر زنان و پیر مردان قطع منی شد. خاک، دود مهه 
جا را فرا گرفته بود. به خستی می شد نفس کشید. صبح زود 
دوباره بسامطان را پهن کردیم و مقداری آمپول تزریق کردیم. 
ولی آخر درمان یک روزه کم خونی، سیاه رسفه، ذات الریه، 
سل، اهسال، ماالریا... به چه درد می خورد؟ چه رسد به این 
جز  هوایش  و  آب  که  کنی  زندگی  چنین حمیطی مه  در  که 
آلودگی چیزی ندارد. امراض به رسعت انتشار یافته بودند، 
َمراره  درمان  مسوئل  رفیق  بکنیم؟  می توانستیم  چه  ما  ولی 
که شاید ۴۰۰  را  کم خونی  آمپول های ضد  جعبه ای حمتوی 
تومان ارزش داشت آجنا گذاشته و رفته بود. به هر حال ما 
که  رفتیم  به غار دیگری  کنیم.  ترک  را  که آجنا  بودیم  ناچار 
بعضی از رفقای جهبه و خانواده شان زندگی می کردند. این ها 
مه مریض بودند و گذشته از مرض جمسی، افرسدگی زیادی 
داشتند. اینان رفقایی بودند که نسبتا هشری بوده در جاذب 
زندگی  به  مادیشان  وابستگی  و  داشتند  کاشانه ای  و  خانه 
بیشرت بود، لذا گسسنت از آن زندگی آرام و راحت، ناراحتی 
بیشرتی برایشان بوجود آورده بود. در حالی که مواطنین قبلی 
با وضع زندگی بسیار بدتر و فالکت بارتر از این ها، خوحشال 
بودند و می گفتند و می خندیدند. ظهر را پیش آن ها ماندیم. باز 
مه ارساف جهبه گل کرد و چون مسوئل امور مالی جهبه مهراه 
ما آمده بود، گوسفندی را به قیمت ۳۵۰ تومان خریدند، کشتند 
و به خاطر ما مهامنی دادند. آخر برای چه؟ هر چه ارصار 
کردیم که این کارها را نکنید، نشد. به هر حال پس از مهامنی 
و دیدن مریض ها و معاجله یکروزه! به حمل ثابت خود برگشتیم. 
بزرگ  کامیون های  با  دسته  دسته  شب  هر  مواطنین 
ارتشی َمراره را ترک می گفتند و به سوی غیظه روانه می شدند. 
بعد از یک دوره ماندن در این پناهگاه رفقای کمیته اجرایی 
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حملی پیشهناد کردند که به غیظه برویم. دلیلشان این بود که 
چون بیشرت مواطنین به غیظه می روند و جمروحین را مه به 
آجنا می فرستیم، رفقای کوبایی احتیاج به کمک دارند. البته 
من در ابتدای مبباران و زمانی که خرب رسید چند نفر در منطقه 
جمروح شده اند ولی منی توان آن ها را به بیرون آورد، به رفقا 
پیشهناد کرده بودم که به داخل بروم (برای معاجله جمروحین) 
و این دفعه با تاکید روی گفته قبلی خودم و با توجه به دالیلی 
که مشا  جا  هر  ما  که  گفمت  مزبور  رفیق  به  گفت  خوامه  که 
بگویید می رویم ولی فکر نکنید ما فقط برای کار کردن در پشت 
جهبه آمده ایم... رفیق مضن قدردانی و محتل رشایط خست 
گفت مگرمشا االن زیر مبباران نیستید؟ االن اینجا منطقه کامال 
نظامی است و هیچ فرقی با داخل ندارد. به هر حال ما قبول 
کردیم و عازم غیظه شدیم. ولی رفقا با وجودیکه ما قدرت تطابق 
خود را با حمیط نشان داده بودیم، ولی هشادت صدیقه و مریض 
شدن رفیق دیگرمان در مهین زمان قدری آن ها را ترسانده بود. 
به عالوه رفقا کلًا به ما به صورت آدم هایی که نباید و منی توانند 
کارهایی مثل آن ها اجنام دهند نگاه می کردند. وقتی از کوه 
باال می رفتیم در شیب های تند مهیشه وسایل ما را می گرفتند 
و در مقابل امتناع ما حتی عصبانی می شدند یا از پیاده روی، 
می کردند.  تعجب  ما  توسط  وسایل  نقل  و  و محل  آب  آوردن 
اینگونه تفکر از زندگی بسته و حمدود و غرور قبیلگی ناشی 
می شود و ما بارها این را از زبان آن ها در موارد گوناگون 
شنیده بودیم که مثال "ما بچه منطقه هستیم" یا مسائل اینجا را 

درک می کنیم یا عادت به این نوع زندگی داریم... 

اما ببینیم در این مدت، اوضاع از نظر نظامی چگونه 
بود؟

علیرمغ  مبباران  از رشوع  بعد  اول  روز  پنج  حدود  تا 
سقوط  از منطقه می رسید:  پیرشوی دمشن، خربهای جالبی 
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هواپیامهای متعدد، وارد آوردن زیان های فراوان به دمشن. 
توپخانه  زیاد اجنام می شد.  فعالیت  ارتش یمن مه  از طرف 
و ضد هوایی آن ها دامئا مشغول بود. در حوف و جاذب دو 
سه هواپیام سقوط کرد و ما خود شاهد سقوط یک هواپیامی 
برای  بعدی  هلیکوپرتهای  کوشش های  و  دریا  در  جگوار(۲۳) 
جنات خلبان آن بودیم که موفق نشدند. اخبار مهه را به وجد و 
شور آورده بود، ولی چند روز بعد چهار پایگاه نظامی رفقای 
بود  از طرف دمشن شناسایی شده  به دقت  که  یمن،  ارتش 
مورد محله ویران کننده هواپیامهای دمشن قرار گرفت. در این 
جریان هشت نفر از رفقای ارتش یمن در یک حمل هشید شدند 
و افراد چهار پایگاه نظامی  که کشف شده بودند عقب نشینی 
رهسپارمی شدند.  َمراره  کوه های  سوی  به  تدریج  به  کرده، 
آوردن مخپاره اندازها، ضد هوایی های سنگین از باالی کوه 
و سپس انتقال آن ها به مکان دیگر کار بسیار دشواری بود. 
از این روز به بعد مرتب پایگاه های رفقا کشف شده و مورد 
نشینی  عقب  به  آن ها جمبور  و سپس  قرارمی گرفت  مبباران 
می شدند. مقارن با مهین عقب نشینی ها دفاع و محله مه از 
طرف ارتش یمن خیلی کم اجنام می شد، بطوری که با روزهای 
اول قابل مقایسه نبود. پس از نزدیک شدن هواپیامهای دمشن 
که  حالی  در  می شد،  شلیک  هوایی  ضد  چند  فقط  زمین  به 
مهین  با  مهزمان  می انداخت.  کننده  نابود  مبب های  دمشن 
روزها دمشن در منطقه پیرشوی های زیادی کرده و رفقا در 
منطقه غربی مه حتت حمارصه بودند. در روزهای آخر اکترب 
تهنا دو رفیق به منایندگی از طرف رفقای نظامی  داخل منطقه 
توانسته بودند با خستی های زیاد خود را به حوف برسانند. 
مسوئل  رفقای  به  را  داخل  اوضاع  که  داشتند  وظیفه  آن ها 
دولت یمن گزارش کرده و از آن ها خبواهند که دوباره محالت 

SEPECAT Jaguar -۲۳، هواپیامی جنگی و رهگیر از تولیدات مشرتک فرانسه 
و انگلستان.
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حتت  رفقای  محالت،  با  مهزمان  تا  بگیرند  رس  از  را  خود 
حمارصه داخل امکان یابند که راه ارتباطی بین یمن و داخل 
را که توسط دمشن اشغال شده بود باز کنند. گرچه وقتی بعد 
از این گفتگوها مقاومت کمی افزایش یافت، ولی محله هرگز 
مثل روزهای اول نبود وعقب نشینی پی در پی نیروهای یمنی 
باعث می شد که آن ها تهنا قدرت دفاعی داشته باشند و برد 
توپخانه آن ها به رصفیت منی رسید. آنچه که در این مدت مهم 
بود پیوسته کشف شدن حمل دقیق پایگاه های ارتش یمن بود. 
یکی از رفقای ارتش خودش می گفت جاسوسان و [ناخوانا] 
زیادی پراکنده اند و چون پایگاه های ما بسیار نزدیک آن هاست، 
موقعیت دقیق ما را بالفاصله پس از استقرار گزارش می کنند. 
چگونه می شد این امر را کنرتل کرد؟ شاید کسی که خودش 
این حرف را می زد مزدور بود. ازکجا می شد فهمید؟ رفقای 
معانی مه از این نابسامانی به دور نبودند. چند روز قبل از 
مبباران که خرب پیرشوی های دمشن در منطقه به گوش آن ها 
رسیده بود، حمل دستگاه بی سیم خود را تغییر داده به یکی 
از خمازن بیامرستان آوردند، که گرچه به اصطالح رسی بود 
ولی صدها نفر از وجود و موقعیت آن خرب داشتند و پس از 
چند روز به خاطر کشف موقع [حمل] از طرف دمشن و این که 
بیامرستان به دقت مورد شناسایی دمشن بود، جمبور به تغییر 
مکان آن شدند و عقب نشینی کرده در یکی از غارهای بین 
جاذب و َمراره جایگزین شدند. ولی جنگ کالسیک، پایگاه ها، 
قابل کشف  و  آشکار  کامال  هوایی های  مخپاره اندازها، ضد 
به  نتوان  که  باعث می شد  پیکر  و  در  بی  و  از طرف دمشن 
امطینان داشت. کام  امنیت هیچ موقعی [سنگری، پایگاهی] 
این که پس از حرکت ما از غاری که نزدیک موقع جدید مرکز 
غار  به خصوص  و  موقع  که مهان  بود  روز  دو  و  بود  ارتش 
ما از طرف دمشن به شکل دقیق کامال کشف و مورد محله 
قرارگرفته بود، ولی دیر شده بود وما از خطر جسته و عقب 
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مه  را  حوف  و  غیظه  بین  جاده  دمشن  بودیم.  کرده  نشینی 
مورد مبباران قرار می داد. به مهین خاطر روزها حرکت در 
این جاده ممنوع بود و شب ها ماشین ها بدون چراغ فقط در 
پرتو نور ماه حرکت می کردند و مواطنین آواره را دسته دسته 
به غیظه می رساندند. یکی از مسائل بسیار مهمی  که رفقای 
نظامی از آن غافل مانده بودند، چمشه آب و لوله آب مکشوف 
روی سطح زمین بود که از کوه های باالی َمراره تا حوف ادامه 
داشت. در یکی از مهین روزها لوله آب نزدیک بیامرستان بر 
اثر تکه مخپاره ای شکست و آب مهه جا را فرا گرفت و حوف 
از داشنت آب حمروم شد. روز دیگری بین حوف و جاذب لوله 
کار  کمی  الاقل  که  کسی  تا  ولی  گرفت،  قرار  اصابت  مورد 
تکنیکی بلد باشد و بیاید و تعمیر کند، چند روز طول کشید. 
ولی از مهه مهمرت مسئله حمل چمشه و منبع اولیه آب بود که 
رفقا هیچ اقدامی برای حافظت آن به معل نیاورده بودند. در 
حالی که کامال مکشوف بود و هدف بسیار خوبی برای دمشن 
به مشار می رفت، چرا که با قطع آب در واقع زندگی در حوف 
نظامیان مه  نبود. حتی  پذیر  امکان  برای هیچکس  و جاذب 
تعجب  جای  ولی  مبانند.  باقی  آجنا  در  منی توانستند  دیگر 
است که این چمشه و مبدأ لوله کشی مورد محله قرار نگرفت. 
یکی از نکاتی که باید متذکر شوم و این نشان دهنده حس 
در  برتری جویی معانی ها نسبت به یمنی ها است این است: 
ایام مبباران و به خصوص پس از اینکه مساعدین حصی یمنی 
را در آن رشایطی که رشح دادم، دیدم، در اولین پایگاهی که 
مستقر شده و لوازم طبی خود را مرتب کردیم، به رفیق مسوئل 
حصی  مساعد  یمنی  رفقای  به  است  هبرت  گفمت  بیامرستان 
رسی بزمن و با آن ها مهکاری کمن و اصال هبرت است آن ها مه 
با ما در یک مرکز باشند تا کارایی مان بیشرت شده و مقداری 
راهمنایی های طبی و داروهای الزمه را در اختیار آن ها قرار 
دهیم. ولی او به شدت خمالفت کرد و گفت "ولشان کن آن ها 



خودشان مستقل اند". در حالی که مهین رفقای مساعد حصی 
یمنی نه تهنا در مرکز خود معل می کردند، بلکه در طول روز 
که خطر مبباران مه وجود داشت و مهه رفقای جهبه در غارها 
و پناهگاه ها مشغول اسرتاحت و خورد و خوراک بودند، کوله 
دارویی خود را به دوش گرفته و به نزد مواطنین در اریاف 
می رفتند و با آنچه در توان داشتند آن ها را درمان می کردند.
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��ش �ھار:
کار ��دد � ���ه از اول �وا��ر � آ�� دسا��ر [۷۵] 

پس ازبازگشت جمدد به غیظه با کامل تعجب مشاهده 
کردیم، که وجود ما اصال رضورت حیاتی ندارد. زیرا گرچه 
کوبایی  رفقای  تعداد  ولی  شده اند  زیادتر  پیش  از  مریض ها 
برای ویزیت و درمان آن ها کافی است. رفقای کوبایی مه (با 
کامل تعجب!) خیلی خسته و ناراحت بودند. درمانگاه را به من 
دادند و خودشان بیکار و یا با خمترصی بازدید ازمریض ها 
به  که  بیامرستان  جدید  مسوئل  هفته  یک  از  پس  می گشتند. 
عدن رفته بود به غیظه بازگشت. سه نفر گروه مسوئلین قبلی 
عوض شده و دو نفر دیگر جای آن ها را گرفته بودند. رفیق 
مسوئل جدید از آدم های تازه به دوران رسیده غرب زده فرنگی 
است.  طلبی  ریاست  و  جاه طلبی  شدید  خصلت های  با  مآب 
بلد است انگلیسی حصبت کند و این خود به او غرور فراوان 
خبشیده است. در مضن از َکالش های روزگار است و بسیار 
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فرصت طلب. دستور می دهد، داد می زند، از یک طرف حمبت 
خرکی می کند. مهه اعضای بیامرستان و درمانگاه حتی رفقای 
کوبایی را مه به انقیاد شدید خود درآورده است. به هر حال 
پس از برگشنت او چون من مدت ده روز، متام وقت در درمانگاه 
کار کرده بودم بالطبع درمان هایی اجنام داده و برای بعضی 
از رفقای مریض پیشهناد معاجله در عدن را داده بودم. در این 
مدت از امکانات رادیوگرافی بیامرستان یمن استفاده کرده و 
از عکسربداری برای تخشیص مرض استفاده می کردم. پس 
از آمدن او مه در یکی دو برخورد با من که او سعی داشت با 
دستور و امر دادن، مریض های خاص خودش را خارج از نوبت 
وارد درمانگاه کند، روی خوش نشان نداده و کامال دستوراتش 
را اطاعت نکرده و در مقابلش کرنش و تعظیم نمنوده بودم. 
یک روز مه او یکی از رفقای کوبایی را به درمانگاه فرستاد 
تا به اصطالح به علت زیاد بودن مریض ها به من کمک کند. 
رفیق مزبور تازه از مسافرت برگشته بود و بسیار خسته بود. 
از طرفی من مه قادر بودم که مریض های موجود را ببیمن و 
واقعا از نظر جنبه رفاقت و دوستی که با رفقای کوبایی داشمت 
به رفیق کوبایی گفمت من می توامن مهه مریض ها را ببیمن و تو 
برو اسرتاحت کن. این مسئله مه رسپیچی از دستور فرمانده 
بود. به هر حال این چند فاکتور روی مه مجع شده و یک روز 
با من و رفقای کوبایی جلسه تشکیل داد و  رئیس بیامرستان! 
روی خسن فقط با من بود که چرا به مریض ها قبل از مشورت 
با او اجازه رفنت به عدن را داده ام و یا کمک رفیق کوبایی را 
نپذیرفته ام و یا چرا این قدر دستور عکسربداری می دمه و غیره 
و با حلنی که من تا به حال در هیچ کدام از رفقای معانی ندیده 
بودم شکایت می کرد و ایراد می گرفت. من مه جواب الزم را 
دادم بطوری که نه به پرستیژ خیلی باالی ایشان لمطه وارد آید 
و نه موضع من پایین آید. به هر حال او از دو سه تا اشکال 
کار من که در عکسربداری ها دیده می شد و رفقای کوبایی مه 
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تایید کردند (به خصوص که در مورد مریض هایی بود که من 
علیرمغ  ولی  بودم  داده  آن ها  به  را  عدن  در  معاجله  پیشهناد 
رد پیشهناد من بعدا به علت موفق نشدن درمان شان، جمبور 
برای  به عنوان هبانه خوبی  بفرستند)  عدن  به  را  آن ها  شدند 
او  بیسواد نشان دادن من استفاده می کرد.  و  کوچک کردن 
منی فهمید که در طب این اشتباهات اصال مهم نیست و خیلی 
عادی است و ثانیا بر خالف آنچه که او در مورد رفقای کوبایی 
فکر می کرد، من اشتباهات بزرگرت از این ها را در کار رفقای 
آن ها  با  روابط ش  حال  هر  به  ولی  می دیدم.  و  دیده  کوبایی 
خیلی هبرت از من بود و بعدها پی بردم که رفقای کوبایی حتت 
جوی که این آقای فرنگ زده بوجود آورده، حتت چه فشاری 
قرار گرفته و علیرمغ موقعیت رمسی شان به اعضای بالاراده 
و حتت فرمان این آقا تبدیل شده بودند. البته رفقای کوبایی 
مه به دلیل اصالحات و منظم کردن کارها نسبت به پیش که 
به وسیله دستورات رئیس جدید اجنام شده بود از قبیل متیز 
شدن بیامرستان، مالفه عوض کردن مرتب، واداشنت پرستاران 
به کار، او را عنرصی مفید تخشیص می دادند و حتت مهین 
زمینه روابطشان علیرمغ فشارهایی که رئیس بر آن ها می آورد، 
هبرت از من بود. رفقای کوبایی مهان طور که قبال تذکر دادم 
در هر دو بیامرستان جهبه و یمن کارمی کردند. ولی چون کار 
اصلی شان در بیامرستان جهبه بود، پس از رفنت من به حوف، 
کار درمانگاه بیامرستان یمن را تعطیل کرده بودند. به هرحال 
طی پروسه های خمتلفی که گذشت و هر کدام توجیه هات واقعی 
و غیر واقعی داشت (ازمجله اینکه من به مرتمج احتیاج نداشمت 
من حدود یک ونیم ماه  و بیامرستان یمن مه مرتمج نداشت) 
در بیامرستان یمن کار کردم. گرچه این به اصطالح موضع 
پایین تری بود ولی به هر حال کارها کار توده ای بود و از حمیط 
اتفاقا خیلی خوحشال  و  بردم  را  جدید مه حداکرث استفاده 
این  در  زیرا  کمن.  کار  یمن  بیامرستان  در  توانسمت  که  شدم 
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ارتباط با مردم یمن زیسمت. کار در بیامرستان، خصوصیات و 
خصایل مردم، تفاوت آن ها با جهبه ای ها و سازمان های دیگری 
و غیره  یمنی  زنان  زنان، مدارس، معسکر،  قبیل سازمان  از 
آشنا شوم و دستاوردها و امکانات تازه تری به دست آورم که 
فکر می کردم حتی در رابطه سازمان با دولت یمن مه می تواند 
موثر باشد. البته غیر از این موضع گیری جدید رئیس! و حتی 
رفقای کوبایی در مقابل من، از آجنا که مرا در مقابل مسائل 
جدیدی قرار می داد که می بایست آن ها را حتلیل کرده و موضع 
حصیح اختاذ منایم، برایم سازندگی زیادی داشت. من مسائل 

جدید را بدین ترتیب رشح می دمه:

۱-وضع بیامرستان و درمانگاه:
پس از آمدن رئیس جدید و به دنبال کارهایی که دخرتان 
جهبه ملی(۲۴) اجنام داده بودند مثل ظرف و ظروف خریدن برای 
بیامرستان، چسباندن عکس و شعار و غیره و اصالحاتی که 
رئیس جدید به وجود آورده بود، وضع بیامرستان مرتب تر از 
سابق شده بود. مالفه ها را هر روز عوض می کردند، اتاق ها 
را جارو می زدند، بیامرستان را متیز می کردند و... خالصه 
ظاهر خیلی تغییر کرده بود. هدف اساسی رئیس جدید این 
منودن،  آباد  و  کردن  متیز  را رصف  هنگفتی  بودجه  که  بود 
هبرت کردن نوع غذا و آسایش مادی پرستاران و غیره مناید 
برای او ایجاد می کرد، از هیچ  و در این راه که خشصیتی! 
کوششی فروگذار منی منود. کوشش هایی که فرد ناوارد مهه را 
به حساب فداکاری ها و از جان گذشتگی های ایشان می گذارد. 
ولی واقعا خصلت های شدیدا اندیویدوآلیستی ایشان در اجنام 
رشدی  سوی  به  را  بیامرستان  هزینه  رفرمیستی،  اقدامات 
رسطانزا می برد و در پایان مهه کارها بر علیه انقالب متام 

۲۴- اشاره به دو رفیق دخرت از خبش خاورمیانه جهبه ملی ایران که بعد ها به 
نام احتاد کمونیستی و سپس سازمان وحدت کمونیستی خوانده شدند.
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می شد. ایشان خرید هبرتین نوع کنرسوهای سزبی و باقال، 
را  غیره  و  مرغابی  گوشت  ماهی،  گوشت  لوبیا،  خنودسزب، 
برای بیامرستان بر دوش جهبه می هنادند. بطوری که در آن 
جاذب  و  حوف  مواطنین  که  امری  چنین  به  پرداخنت  رشایط 
گرسنه بودند، معال کاری ضد انقالبی بود. مهه این کارها به 
خاطر این بود که از ایشان تعریف کنند. اجرای قوانین خشک 
سیسمت بورژوایی، حمیط بیامرستان را از حترک انداخته بود. 
به رس هر کس که مطابق قانون کار منی کرد، داد می زد و چون 
زمینه عدم احساس مسوئلیت و کم کاری در اجنام وظایف به 
شکل قالبی در کارکنان بیامرستان موجود بود، بالطبع مهیشه 
مواردی برای حتقیر دیگران برای ایشان پیدا می شد. او حتی 
اگر کارها مه طبق قانون اجنام می گرفت، به هر حال حرفی 
دلیل عدم  به  می زد. ولی معلوم است که در چنین سیسمتی 
حل عملی و معیق مسائل و نواقص از طریق حصیح، کارکنان 
بیامرستان مهین که چمش رئیس را دور می دیدند، مهه نقایص 
قبلی را اجنام می دادند. از مجله اقدامات ایشان این بود که 
یخچال بزرگی برای بیامرستان خریده بودند که مریض ها آب 
خنک خبورند. مواطنین بیچاره مهه چیزشان تأمین بود و فقط 
فقط  یخچال  از  پس  بود!  مانده  باقی  خوردن شان  خنک  آب 
و  بیامرستان  کارکنان  برای  عصیر  و  آب  کردن  خنک  برای 
استفاده می شد که به عنوان درس به مریض ها  هتیه (کاسرت) 
آباد کردن  اقدامات دیگری در زمینه  به  داده می شد. ایشان 
بیامرستان دست زدند از مجله ساخنت سلف رسویس و درست 
کردن میز و صندلی ناهارخوری سلف رسویس برای کارکنان 
به  رفنت  رسویس،  سلف  ساخنت  با  ایشان  ولی  بیامرستان. 
آشپزخانه را ممنوع کردند. ایشان در اجنام خواسته های خود 
گیر  غیظه  در  کارگر  که  رشایطی  در  که  بودند  پیگیر  چنان 
منی آمد، دو سه روز به شکل شبانه روزی یک گروه کارگر را 
از استان پمجن استخدام کردند که در بیامرستان کار کنند. در 



٢١٤

زمان به ریاست رسیدن ایشان جهبه سه ماشین لندرور بزرگ 
به قیمت های هنگفت خرید. یکی برای بیامرستان حوف، یکی 
برای بیامرستان غیظه و دیگری برای رفقای کوبایی. ماشین 
حوف در هنگام انتقال اسیر ایرانی از حوف به غیظه به علت 
ناشی بودن راننده ای که فقط دو سه بار این جاده را پیموده 
بود به دریا سقوط کرد و گرچه به کسی آسیبی وارد نیامد ولی 
ماشین از کار افتاد و دیگر به درد منی خورد. ماشین بیامرستان 
غیظه علیرمغ این که راننده داشت ولی بیشرت اوقات زیر پای 
رئیس بود. از زمان رئیس شدن ایشان، مواطنین بیامر را صبح 
زود با ماشین از خانه جهبه به درمانگاه می آوردند. خانه جهبه 
خانه بسیار بزرگی است یا در واقع مهامخنانه بسیار بزرگی 
است که اتاق های فراوان دارد و مثل قلعه می ماند. مواطنین 
آشپزخانه ای  خانه  این  می کنند.  زندگی  خانه  این  در  معانی 
دارد که از مواطنین شبانه روز پذیرایی می کند. مواطنین حتی 
مردها مه در اینجا بیکارهستند و فقط در خانه جهبه اسرتاحت 
می کنند. رئیس بیامرستان در پی اصالحات خود، وضع غذایی 
این خانه را مه خیلی مرتب کرد. او از ساعت ۶/۵ صبح به 
خانه جهبه می رفت و مهه را با ماشین به درمانگاه می آورد. در 
حالی که این فاصله طی ۲۰ دقیقه طی می شد. برای بعضی 
زنان هشیدان رس و دست می شکست و به شکل غیر قانونی 
رفقای کوبایی را وادار می کرد که با گزارش طبی، افراد مورد 
نظر را به عدن بفرستند. مریض ها روز به روز زیادتر می شدند 
و او قانون قبلی بیامرستان را مبنی بر این که فقط مریض هایی 
در درمانگاه دیده می شوند که قبل از ساعت ۸ مراجعه کنند 
بیایند  درمانگاه  به  که  مریض  تا  چند  هر  گفت  و  کرد  نقض 
حتی اگر تا ۲ بعدازظهر طول بکشد باید ویزیت شوند و در 
مضن مقرر کرد که مواطنین بر خالف قانون قبل که فقط سه 
روز در هفته می توانستند به درمانگاه بیایند، آزادند هر روزه 
به درمانگاه بیایند. تعداد زیاد مریض ها با توجه به مشکالتی 
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که در ترمجه برای رفقای کوبایی وجود داشت و در مضن با 
توجه به وضع روحی آن ها، مشکالتی بوجود آورده بود. این ها 
اغلب تا ظهر در درمانگاه می ماندند. در حالی که قبال روزی 
حداکرث ۲۰ مریض داشتند حاال تعداد مریض ها به روزانه ۷۰ 
نفر رسیده بود. این رئیس به کوبایی ها فشار می آورد که زودتر 
از ساعت ۸ صبح رشوع به کار کنند، ولی آن ها که عرصه را 
تنگ دیدند زیر بار نرفتند. رفقای کوبایی طبق برنامه قبلی خود 
که سازمان یافته بود، یک روز در هفته را برای معل جراحی 
گذاشته بودند که در این روز در درمانگاه کار منی کردند ولی 
ایشان در حالی که به رسشان داد می زد و چمش غره می رفت 
آن ها را جمبور کرد که حتی در این روز مه در درمانگاه کار 
کنند و معل جراحی را به بعدازظهر موکول منایند. چنان جوی 
بوجود آمده بود که رفقای کوبایی، مسوئل داروخانه و پزشکان 
حتی در مواقع غیر اداری، بعدازظهر و شب مه به بیامرستان 
می آمدند تا داروهای تازه وارد شده را شناسایی کنند و حتی 
یک روز که مقدار زیادی دارو وارد شده بود و روز مجعه بود 
بندی  طبقه  و  شناسایی  را  داروها  تا  رفتیم  درمانگاه  به  ما 
کنیم. ولی او اصال امهیتی به این کار نداد و از رفقای کوبایی 
خواست که این کارها را خودشان اجنام دهند تا دست من 
و یا در مورد مریض ها و فرستادن  از درمانگاه کوتاه باشد! 
آن ها به عدن فقط با آن ها حصبت می کرد بطور رسی و در 
است.  معلوم  آورد  بوجود  رفیق  این  کار  که  نتایجی  گوشی! 
تشکیالت  از  یکی  در  مساعد  و  خوب  بسیار  امکانات  ایجاد 
الزم.  و  حد رضوری  از  بیش  هنگفت  هزینه خمارج  انقالب. 
بیامرستان را در واقع به یک هتل تبدیل کرده بود. خبصوص 
که او هبرتین آشپزها را استخدام کرده و هبرتین غذاها را در 
دچار رشدی  تشکیالت  از  این قمست  مردم می هناد.  اختیار 

بسیار باالتر از سایر قمست ها شده بود. 
بسرتی شدن در بیامرستان برای مریض ها آرزو بود. 
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آن ها را به زور مرخص می کردند. عالوه بر این سطح توقع 
مردم با این مهامن نوازی باال می رفت در حالی که در سایر 
قمست های انقالب این چنین حمبت و خبششی وجود نداشت. 
مثال روز عید قربان(۲۵) مقدار زیادی گوشت خریدند، بطوری که 
۳ وعده و هر وعده مقدار زیادی خوردند و ایشان خیلی زود 
جگر و دل پخته شده را در ظرف های کوچکی ریخته و با تبحر 
(که از  با دادن جگر  بالین مریض ها رفتند و مهراه  به  متام 
عطا منشی و بزرگواری خود را نشان  آرزوهای بیامران بود) 
بطور  گرچه  رفیق  این  امعال  گفتند.  تربیک  را  عید  و  دادند 
مطلق و در ظاهر (و خالی از انگیزه های اندیویدوالیستی اش) 
کارهایی مرتقیانه، حصیح و در جهت هببود وضع بیامرستان 
بود، معلی  به رو  آن رو  با  انقالب  بود ولی در رشایطی که 
چنین  این  با  که  مواطنینی  بود.  انقالبی  ضد  صد  در  صد 
جهبه  بر رس  شورش  عمل  فردا  می شوند،  رو  به  رو  وضعی 
(کام  رفت  خواهد  باالتر  اعرتاضاتشان  و  داشت  برخواهند 
این که منونه های زیادی حتی در مورد مریض های بسرتی در 
مناسب  این مهه رشایط  علیرمغ  که  دیده می شد  بیامرستان 
باز مه غرولند و از وضع موجود شکایت می کردند و این معل 
نشان دهنده نقایص معیق رهربی جهبه مه است که چطور 
مثال در حوف از دادن نان به مریض ها امتناع می کردند. به 
هبانه هایی از قبیل مسائل اقتصادی یا رشایط نظامی مردم 
را گرسنه نگه می داشتند ولی اینجا در برابر دستورات این 
خشص مطیع و رام بودند و هر چه پول و امکانات  می خواست 
در اختیارش قرار می دادند. این رفیق مثال به مناسبت پایان 
دوره آموزش پرستاری که قبال توضیح دادم با آن وضع کذایی 
که در امتحانات آن از ۶ نفر رشکت کننده در امتحان فقط 
۴ نفر قبول شده بودند، جشن مفصلی را ترتیب داده بود و 

۲۵- روز شنبه ۱۰ ذی احلجه ۱۳۹۵ مقری، برابر با ۲۲ آذر ۱۳۵۴ مشسی و 
برابر با ۱۳ دسامرب ۱۹۷۵.
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بودجه هنگفتی را رصف خمارج جشن کرده بود. این وضع 
یا ۴۰   ۳۰ که عطرهای  بود  گذاشته  اثر  پرستاران  در  چنان 
تومانی می خریدند هر روز لباس های تازه ای به خیاط سفارش 
می دادند و به احمتال زیاد حقوق آن ها را زیاد کرده بودند. 
سیگارهای  بلکه  بود)  توتونی  (که  جهبه  سیگار  نه  پرسها 
خارجی گران تر که از بازار می خریدند می کشیدند. اطو کردن 
لباس ها به حد اغراق آمیزی رسیده بود بطوری که حتی زیر 
شان [لنگی که مردان منطقه به خود می  پیراهنی و (ِوزار) 
(پیف  مگس  انبوه  با  مبارزه  برای  می کردند.  اطو  را  بندند] 
پاف) خریده بودند که قیمت هر قوطی اش ۱۵ تومان بود معلوم 
است که در شبانه روز چند تومان فقط رصف این کار می شد. 
به نظر من کارها و اصالحات رو به رشد در بیامرستان، رضر 

فروانی به انقالب خواهد زد.

اوضاع نظامی  در این مدت در غیظه چگونه بود؟   -۲
با وجودیکه دو سه روز پس از رشوع مبباران در حوف، 
پروازهای اکتشافی در غیظه اجنام شده، یک هواپیامی دمشن 
هواپیامها مضن  روز مه  هر  و  بود  آجنا رسنگون شده  مه 
ولی اوضاع  به غیظه می زدند  مبباران حوف و جاذب رسی 
خیلی  و حترک  آرام تر  خیلی  غیره  و  پایگاه  نظامی، ساخنت 
کمرت از حوف و جاذب بود. تهنا ارتش و پلیس در حال آماده 
باش بودند. برای تشکیالت جهبه از قبیل بیامرستان، مدارس، 
مکتب و غیره کاری اجنام نشده بود. در کنار بیامرستان چند 
خندق حفر کرده، مریض های بسرتی را مرخص کرده بودند تا 

بیامرستان برای ورود جمروحین آماده باشد.
برای حفظ مکتب هیچ کاری اجنام نشده بود و وضع 
زندگی در هشر کامال عادی بود. مدارس انقالب برنامه های 
درسی خود را تعطیل کرده بودند و شاگردان روزها در هشر 
از  پس  می خوابیدند.  مدارس  در  شب ها  فقط  و  شده  پخش 
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به تدریج کالس های مدارس در شب رشوع شد، ولی  مدتی 
زیرا  بود  مشکل  خیلی  کوچکرتها  خبصوص  بچه ها  برای 
خوابشان می گرفت در ثانی در پرتو نور چراغ زنبوری پنجاه 
که  بود  مقرر  وجودیکه  با  می خواندند.  درس  نفر  شصت  و 
دانش آموزان در  طول روز در مدرسه نباشند ولی مهه شان 
درس  که  مه  شب ها  و  بودند  مدرسه  در  را  روز  طول  متام 
می خواندند. حتی خود مسوئلین مدارس و معملین که چنین 
قانونی را وضع کرده بودند روزها با آن ها در حیاط مدرسه 
تا شب  از صبح  آموزان  دانش  ترتیب  بدین  بازی می کردند. 
تقریبا رها و ول بودند و شب چند ساعت درس می خواندند. 
ولی دولت یمن پیشهناد کرد که غارهایی در درون کوهای کم 
ارتفاع کنار مدرسه که بیشرت جنس اش گلی است حفر کنند 
تدریس  به  را  روزها  بتوانند  تا  درآورند  کالس  به صورت  و 
اختصاص دهند. ارتش ۸۰ نفر نظامی را با دینامیت زیاد در 
اختیار مدرسه هناده بود و هر روز در دو شیفت، دو شیفت ۸ 
ساعته با بعضی از دانش آموزان بزرگ و بعضی از معملین 
به حفر غار مشغول بودند. تا اول ژانویه که ما در غیظه بودیم 
هر هفته یکی دو بار هواپیامهای دمشن به غیظه می آمدند، 
ولی علیرمغ آتش مقاومت، پروازهای اکتشافی اجنام داده و 
برمی گشتند. از حدود اواخر اکترب، در حوف و جاذب مه پرواز 
هواپیامهای دمشن شکل دیگری به خود گرفته بود بدین ترتیب 
که در ارتفاعات باال پرواز کرده و از آجنا منطقه را مبباران 
می کردند. ارتباط بین حوف و غیظه هنوز در شب بدون نور 
چراغ و فقط در پرتو نور ماه اجنام می شد. در این مدت حدود 
سه ماشین در دفعات متعدد واژگون شده و هر دفعه قریب پنج 
تا ده نفر زمخی شدند. در غیظه از سنگر خربی نیست زیرا 
غیظه دشت کویری است. بیامرستان و مهه تشکیالت و مردم 
به زندگی و کار خود مشغول بودند و هر وقت هواپیام می آمد 
مهه از اتاق بیرون می آمدند و متاشا می کردند. مقاومت در 
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قبال هواپیامهای دمشن از طرف ارتش یمن خیلی کم بود. در 
این گونه موارد تهنا رفقای کوبایی بودند که به درون خندق ها 
می رفتند و با کالشینکف های خود که کامال آمده بود موضع 

می گرفتند.

رفقای کوبایی  -۳
را  رفقا  از محالت دمشن،  بعد  حوف  از  بازگشت  در 
بسیار افرسده و مغگین دیدم. هیچ اثری از نشاط و حترک 
قبلی در آن ها به چمش منی خورد. حرست توده گرایی، شادی، 
اعتقاد معیق به کار مداوم داشنت در آن ها مهه کاهش یافته و 
جای آن را یک نوع بی تفاوتی و اجنام وظیفه از روی اجبار 

گرفته بود.
رفقا به سه علت ناراحت بودند:

قطع  علت  به  ولی  بود  ساله  یک  آن ها  ماموریت   -۱
خمابراتشان با عدن و کوبا هیچ خربی از تاریخ برگشت خود 
نداشتند. آن ها که از قبل مهیشه برای حلظه پرواز روز مشاری 

می کردند، حاال مهچنان در حال انتظار برس می بردند.
شکست انقالب روحیه آن ها را بسیار افرسده کرده   -۲
از وضع منطقه و  از دیدن ما بالفاصله  بود بطوری که پس 
چگونگی شکست می پرسیدند و عالوه بر آن، آن ها از خانه خود 
که در آرامش و راحتی کامل برس می بردند و برنامه هایشان 
برای  خانه  بودن  مکشوف  علت  به  می شد  اجرا  مرتب  بطور 
دمشن تغییر مکان داده و به خانه دیگری رفته بودند که در 
اندیشی  (ساده  و آشفته ای داشتند.  بلبشو  این خانه، وضع 
را ببین که خانه جدید آن ها فقط حدود ۲۰ مرت با خانه قبلی 
فاصله داشت و حتی یک تکه مبب مه می توانست خانه جدید 

را ویران سازد).
جو کار اجباری که رئیس بیامرستان بوجود آورده   -۳
فشار  آن ها  به  می کرد  محتیل  آن ها  بر  که  مسائلی  و  بود 
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می آورد زیرا آزادی معل خود را از دست داده بودند. حتی 
طبی پس بدهند  در مورد مرگ مریض ها می بایست بازجویی! 
بفهمد که چرا  طبی اش!  "دانش"  آن  با  که رئیس بیامرستان 
که  در حمیطی  سال  یک  این ها  عالوه  به  مرد.  مریض  فالن 
بودند.  کرده  زندگی  دارد  کشورشان  با  اساسی  تضادهای 
زندگی در رشایط خست (نسبت به کشور خودشان) دور بودن 
از مهه  بدتر  و  آن می دهند  به  زیادی  که امهیت  از خانواده 
انتظار بی پایانی که برای کسب خرب و متام شدن ماموریت 
داشنت آن ها را به افرادی عصبی تبدیل کرده بود. واقعا تغییر 
روحیه این ها برایم تعجب آور بود خبصوص که به یاد داشمت 
در ماه های قبل که با آن ها کار می کردم رفقای فهمیده ترشان 
نباید  که  می شدند  متذکر  نقایص  اصالح  مورد  در  مهیشه 
پیگیر  وظایف  اجنام  در  باید  داد،  دست  از  را  خود  ایامن 
بود... ولی حاال مهان افراد خودشان افرسده تر از مردم آواره 
شده بودند. باالخره اعضای حزب کمونیست بودند و آموزش 
سیاسی و ایدوئلوژی داشتند ولی با مهه این آگاهی تا یک 
میزان مخشص حارض به کار بودند. در اینجا تفاوت خودمان 
را که در سازمان انقالبی کار می کنیم و هیچ وابستگی به هیچ 
چیز نداریم با آن ها به خوبی می بینیم. برای ما هرچه رشایط 
بیشرتی  شادی  کنیم  محتل  می توانستیم  و  می شد  خست تر 
این  جنبش  و  سازمان  منافع  با  ارتباط  در  می آمد.  بوجود 
مشکالت هیچ مانعی نبود. گذشته از این ما مه رشایط خست 
زندگی در کشور خود و منونه های مشابه فقر و عدم آگاهی 
مردم را دیده بودیم ولی این رفقا در ارتباط با منافع حزبشان 
با رشایط  را  نداشتند که خبواهند خود  مادی  منافع  چندان 
وقف دهند. کلًا مسائل آن ها با مسائل ما تفاوت داشت. در 
واقع ما ایده آلی مه فکر می کردیم. این رفقا که مهگی جوان و 
فرزندان انقالب بودند جامعه ابتدائی را فقط در درس هایشان 
خوانده بودند. فقر، بیکاری، عدم آگاهی تا این حد را جتربه 
نکرده بودند و به قول خودشان از نظر رشایط زندگی حتی 
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یک وجب خاک در کشورشان دیده منی شد و مهه چیز و مهه 
جا سزب و خرم است. مسمل است که تطابق با چنین رشایطی 
که تفاوت زیاد با رشایط زندگی در کشورشان دارد برایشان 

دشوار بود.
در رابطه با مهین مشاهدات، مسائلی که مطرح می شود 

این است:
-فرق بین انگیزه های انقالبی در یک حزب یا سازمان 

انقالبی قبل و بعد از پیروزی انقالب چیست؟
-آیا بعد از پیروزی انقالب که مسئله تالش برای کسب 
منافع هر چه بیشرت برای پیروزی انقالب کاهش می یابد مبارزه 
ایدوئلوژیک مقام خاص و باالتری را در درون حزب یا سازمان 

به عهده منی گیرد؟
-چرا رفقای کوبایی چنین خصوصیاتی پیدا کرده بودند؟ 

ضعف های موجود درون حزبشان چیست؟
پیروزی  از  پس  انرتناسیونالیستی  انگیزه های  -رشد 

انقالب چگونه و روی چه مسائل زیربنایی امکان پذیر است؟
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��ش ���م:    �قا�ص ا�قالب �مان 
بطور خالصه اشکاالت موجود در انقالب معان را بعد 

از رشح مطالب قبلی می توان در ۳ قمست خالصه کرد:
مسائل سیاسی و ایدوئلوژیک  -۱

مسائل اسرتاتژیک  -۲
مسائل تشکیالتی.  -۳

اول، مسائل سیاسی ایدوئلوژیک 
نقص معده موجود در انقالب عدم توجه رهربی به باال 
بردن کارایی رفقای جهبه در رابطه با کار تولیدی، خودکفا 
کردن منطقه و از بین بردن احتیاج شدید منطقه به پشت جهبه 
است. رفقای جهبه چگونه از مناطق آزاد شده خسن می رانند 
در حالی که نه تهنا باید مواد مورد احتیاج رزمندگان را از 
غذایی  مواد  و  احتیاجات  باید  بلکه  کنند  تامین  جهبه  پشت 
مواطنین را که در میان آن ها زندگی می کنند، بوسیله جهبه 
به  رو  شبانی  نیمه  زندگی  حتی  منطقه  درون  منایند.  تامین 
بیشرت  دمشن  متوالی  مبباران های  زیرا  است  رفته  نابودی 
حیوانات خبصوص شرت را که در واقع مسبل شکل تولیدی این 
منطقه و دارای ارزش فروان است از بین برده، گاوها و بزهای 
آن ها را کشته و مردم را حتی از شیر و گوشت این حیوانات 
حمروم ساخته است. بطوری که چند روز قبل از محله اکترب 
برای انتقال مواد به درون منطقه تعداد زیادی شرت و االغ را 
از یمن خریدند. درون منطقه هیچ کار تولیدی غیر از زراعت 
مومسی  در فصل خریف که تازه آن مه به دلیل آتشبارهای 
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دمشن می سوزد و نابود می شود چیزی وجود ندارد.
وجه  هیچ  به  رفقا  و  مردم  مسئله،  با مهین  رابطه  در 
معنی ارزش کار یعنی ارزش مواد مرصفی را منی دانند. مهه 
چیز آماده وارد می شود و در اختیار جهبه قرار می گیرد. از 
کوچکرتین مواد غذایی گرفته تا مواد پوشاکی و میزان بسیار 
مشکالت  علیرمغ  که  است  مسئله  علت مهین  به  زیاد سالح. 
زیادی  که در محل و نقل مواد غذایی و سالح از پشت جهبه به 
منطقه وجود دارد، مهه این مواد باید روی دوش زنان و مردان 
طی راهپیامیی های شبانه روزی طوالنی محل شود. ارساف 
می خورد.  چمش  به  منطقه  داخل  در  حتی  زمینه ها  مهه  در 
منی دانند.  داخل  در  را  سالح  و  مخپاره  ارزش  حتی  رفقا 
که  دقیقی  بسیار  دستگاه های  وجود  با  مخپاره اندازی  برای 
امکان هرگونه اشتباه را به حداقل می رساند بارها دیده شده 
هدف  به  عدد  یک  فقط  و  می اندازد  ۹ مخپاره   ،۸ رفیقی  که 
می خورد. این گونه ارساف که از عدم درک مفهوم ارزش کار 
در  ارساف  به صورت  شکل های خمتلف  در  می شود  ناشی 
مرصف مواد غذایی، آب، پوشاک نه تهنا در داخل منطقه بلکه 
در متام تشکیالت انقالب از حوف و جاذب گرفته تا عدن دیده 

می شود. 
کادرها  ایدوئلوژیک  آموزش سیاسی  به  رفقای رهربی 
هیچ گونه امهیتی نداده اند. هرگز ندیدم که رفیقی کتاب خبواند. 
سیاسی  مطالعات  جهبه  رهربی  باالی  بسیار  اعضای  حتی 
ایدوئلوژیک و هیچ آموزشی در این گونه زمینه ها ندارند. حتی 
بیشرت اوقات اخبار رادیوهای لندن و ایران را در مورد معان، 
ما برایشان تعریف می کردیم. رفقای رهربی حتی بر انتشار 
برنامه های  حمتوای  و  جهبه  انقالبی  جمالت  و  روزنامه ها 
رادیوهایشان که نشان دهنده ماهیت درونی و موضع سیاسی 
کلًا  ندارند.  بین املللی است نظارت  مبارزات  آن ها در حصنه 
انقالب معان از آموزش سیاسی ایدوئلوژیک مهه اعضا هتی 
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است و مسئله ای است که اصال جزء برنامه ها جهبه منی باشد. 
اسیر  خلبان  مسئله  سیاسی شان،  درک  با  رابطه  در 
ایرانی(۲۶) و چگونگی رفتار با او حمتوای فکری سیاسی رفقا 
را نشان می داد. رفقا قبل از هر چیز با وجود تاکیدات مکرر 
ما به جای اینکه در فکر گرفنت اطالعات از اسیر باشند او را 
در خانه ای که عده زیادی مردم آن را می شناختند قرار دادند. 
چراغ  هر شب  کردند.  قربانی  برایش  تومانی   ۴۰۰ گوسفند 
می کردند  روشن  برایش  می کرد  کار  باتری  با  که  فلورسنت 
بطوری که هر شب الاقل حدود ۳۰ تومان فقط پول رصف هتیه 
رفتار  به  معتقد  دگم  بطور  آن ها  می شد.  چراغ  برای  باتری 
انسانی با اسیر بودند و علیرمغ تاکید ما مبنی بر شکنجه و 
هتدید برای گرفنت اطالعات از او، هیچ پذیرشی از خود نشان 
ندادند و می گفتند این گونه رفتار انسانی باعث می شود که 

۲۶- ستوان یکم پرویزعلی ارشفیان آذر (علی دمحم ارشفیان)، خلبان یک فروند 
سپتامرب   ۱۵ با  برابر   ،۱۳۵۴ هشریور   ۲۴ روز،  در  که  بود  ایرانی  هلیکوپرت 
۱۹۷۵ در رصفیت هدف قرارگرفت و اسیر شد. او که زمخی شده بود به پشت 
جهبه انتقال داده شد. وی پس از مدتی در ۱۹ مهرماه ۱۳۵۴، یک مصاحبه با 
مرتضی سید  رفیق  که مرتمج اش،  داد  اجنام  آسیایی  و  اروپایی  روزنامه های 
خاموشی بود. عکس این مصاحبه در مطبوعات آن زمان چاپ شد. او مهچنین 
در عدن که متعلق به جهبه  در پمجن آبان ماه ۱۳۵۴، در رادیو ”صدای انقالب“ 
آزادی خبش معان بود و ۱۰ دقیقه از آن توسط جماهدین خلق به زبان فارسی 
پخش می شد، در مهدردی با مردم ظفار پیام داد. این خلبان تا پس از انقالب در 
زندان یمن جنوبی در اسارت بود. پس از انقالب در دیداری که هیئت جهبه آزادی 
خبش معان از ایران داشت خلبان مزبور را به عنوان حسن نیست حتویل مقامات 

۲۴ اردیهبشت ۱۳۵۸ ص ۱۰ آمده است: ایرانی داد. در پیکار مشاره ۳ / 
پس از مدت ها که از سقوط رژیم شاه خائن می گذرد، در هفته گذشته هیئتی از 
انقالبیون معانی از ایران دیدار کوتاهی به معل آوردند. از آمدن آن ها کسی خرب 
نشد و تهنا در چند سطر خرب مالقاتشان با آیت اهللا  مخینی و سپس عزیمتشان 
ایران اعالم گردید. خلق قهرمان معان از قربانیان رژیم ضد انقالبی شاه  از 
که عبارت بود از یک افرس خلبان به  است و سندی از جنایات ارتش شاه را - 
نام علی دمحم ارشافیان که برای آدمکشی به ظفار اعزام شده و در اسارت 
هیئت معانی با خود به ایران آوردند و آن را به مقامات  انقالبیون افتاده بود- 

مسوئل حتویل دادند.
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-003.pdf
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آدم  و  پابرهنه  واقعا شورشی  ما  که  بفهمد  ارتش شاه  بعدا 
آن ها  از  خیلی  هستیم.  انقالبی  و  انسان  ما  نیستیم،  خوار 
احساساتشان حتریک شده و در برابر او رفتار عاطفی نشان 
می دادند. پس از اینکه او را به غیظه منتقل کردند او را به 
با  را  او  می شد  مریض  که  روزهایی  و  سپردند  یمن  زندان 
ماشین روباز پلیس یمن به بیامرستان می آوردند بطوری که 
می کردم  کار  یمن  بیامرستان  درمانگاه  در  من  که  روز  یک 
وارد  به عنوان مریض  را  بدون اطالع من اسیر  یمنی  رفقای 
اتاق کردند و من با رسعت از در دیگر خارج شدم و سپس در 

جواب اعرتاض من گفتند که ما منی دانستیم... 
در روزهای آخر دسامرب طی یک خرب غیر موثق باخرب 
شدم که جهبه سه نفر جاسوس معانی را که در منطقه اسیر 
کرده و برای بازجویی و غیره به زندان غیظه آورده بود، آزاد 
کرده و می خواهد از طریق منطقه آن ها را به معان بفرستد و 
انتقال این ۳ زندانی جاسوس را که یکی از آن ها زن بود به 
یمن واگذار کرده است. طی مهین خرب غیر موثق، رفقای یمنی 
بین یمن و منطقه و حتویل  تا نزدیک مرز  از بردن زندانیان 
برابر  در  زیرا  بودند  کرده  امتناع  دمشن  نیروهای  به  آن ها 
مرزی که بوسیله نیروهای دمشن اشغال شده بود تامین جانی 
نداشتند. فردی که این اخبار را می داد از افراد سطح پایین 
ارتش یمن بود و می گفت دلیل آزاد کردن جاسوسان این است 
که جهبه منی تواند خمارج نگهداری این ها را متحمل شود و 
تازه از زندانی کردن این ها چه چیز عاید جهبه می شود؟ چه 
از  ارتش  پایین  از  فرد  یک  که  این  اطالعاتی کسب می کند؟ 
مسائل رسی جهبه خرب داشته باشد خود هرج و مرج موجود 

در تشکیالت سیاسی انقالب معان را نشان می دهد. 
است  آنقدر شدید  ایدوئلوژیک  آموزش سیاسی  فقدان 
که خواندن جمالت و روزنامه های معان داخل (رژیم قابوس)، 
گوش دادن به رادیوهای مسقط [پایتخت ُمعان] و صالله [مرکز 



٢٢٧

استان ظفار] در جهبه ممنوع است و روزنامه ها و جمالت فقط 
برای آرشیو و فقط به دست رهربان درجه اول جهبه می رسد. 
امکانات  از  (امع  تبلیغات دمشن  که  دارند  بیم  این  از  آن ها 
عنارصشان را به  رفاهی، تبلیغاتی، تبلیغات ضد انقالبی...) 
جهبه  رفقای  که  مواردی  در  یا  و  بکشاند  سقوط  و  خیانت 
متارض می کنند یا پول بیشرت و رفاه هبرت طلب می کنند، جهبه 
آن ها،  انقالبی  ضد  و  منفی  خصلت های  با  مبارزه  جای  به 
هرچیزی را که خبواهند در اختیار آن ها قرار می دهد، زیرا 
می ترسد که برآورده نساخنت خواسته شان، آن ها را به سوی 

قابوس سوق دهد.
در اینجا تفاوت درک سیاسی ایدوئلوژیِک مثال سازمان 
شده  ذکر  منونه های  در  کنید.  مقایسه  جهبه  با  را  خودمان 
تفاوت مطلق و زیر بنایی بین اصول حاکم بر سازمان ما و 
بر اصل  اتکا  با  را  دارد. ما آخرین تالش خود  جهبه وجود 
فکری سیاسی ایدوئلوژیک مان و درک مفهوم واقعی مبارزه با 
رژیم و امپریالیسم برای با خرب شدن و حتلیل کردن معلیات 
موضع حصیح  اختاذ  برای  آن ها  از  کردن  استفاده  و  رژیم 
به مهه اعضا  و  به کار می بریم  او  برابر  سیاسی نظامی در 
آموزش می دهیم، یا مبارزه با خصلت های منفی و ضدانقالبی 
تفاوت زیاد در ماهیت خصلت های  (با وجود  در سازمان ما 
در مقاسیه با شیوه  منفی اعضای جهبه و اعضای سازمان) 
منونه ها،  این  با  جهبه  انقالبی  حتی ضد  و  روبنایی  مبارزه 

احتیاج به رشح و بیان ندارد. 

دوم، مسائل اسرتاتژیک
افراد جهبه فقط عنارص نظامی اند. عنارص نظامی  که 
فقط بلد هستند تفنگ محل کنند و تیراندازی منایند و حتی در 
رابطه با نظامی بودنشان حداقل مسائل نظامی اسرتاتژیک 
را از نظر شناخنت نقاط اسرتاتژیک منطقه و طرح نقشه های 
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دمشن،  احمتالی  بینی محله های  پیش  نظامی،  شده  حساب 
ابتکار برای شناخنت دمشن و غیره ندارند. این رفقا، مهانطور 
که قبال رشح داده شد از نظر نظامی  شدیدا وابسته به شوروی 
هستند. حتی رفقایی که به شوروی برای گذراندن دوره های 
آموزش کارشناسی نظامی می روند چیز به درد خبوری یاد 
منی گیرند. آموزش آن ها فقط در حد گرداندن چند پیچ و دسته 
و باز و بسته کردن سالح های خمتلف خالصه می شود و تازه 
مستعمل  غیر  از سالح های  انبارهایی  داخل،  رفقای  قول  به 
و زنگزده در داخل موجود است، ولی فکر خالقی که بتواند 
اندازد  کار  به  جنبش  مسائل  حل  جهت  در  را  سالح ها  این 
وجود ندارد. حتی یکی از عنارص نظامیشان که به اصطالح 
کارشناس و تازه از شوروی برگشته بود قبل از محله اکترب، 
به منطقه رفت ولی پس از چند روز او را در بیامرستان دیدم 
و با کامل تعجب مشاهده کردم که زمخی  شده و تکه های مبب 
است.  شده  بدنش  خمتلف  های  قمست  وارد  سطحی  بطور 
او بودند. وقتی علت  با  از عنارص نظامی مه  نفر دیگر  سه 
را پرسیدم با کامل سادگی گفت دمشن مبباران می کرد، ولی 
است  این  می زدیم!  و حرف  بودیم  ایستاده  پایگاه  بیرون  ما 
گرچه  رفقا  معان.  انقالب  نظامی  کارشناس  اندیشی  ساده 
قبل از پایان فصل خریف، مهه از محله احمتالی دمشن خرب 
داشتند و مهیشه و در مهه جا از آن حصبت می کردند ولی 
معال اقدمات الزم برای فرستادن مواد غذایی و سالح... به 
داخل به میزان کافی اجنام ندادند. علیرمغ اینکه می دانستند 
فرستادن مواد به داخل بعد از فصل خریف (حتی بدون محله 
خیلی مشکل است. الزم  آنچنانی دمشن که دچارش شدند) 
و جاذب  در حوف  که  را  نیروهای خود  بیشرت  آن ها  که  بود 
مواد  برای رساندن  بودند  و اسرتاحت  وگذار  مشغول گشت 
به داخل و تامین احتیاجات پایگاه ها تا حدود اقال یک سال 
بسیج می کردند، ولی رفقای مسوئل از این کار غافل ماندند. 
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پس از پیرشوی های دمشن و محالت شدید او، رفقای داخل 
که جمبور به ترک پایگاه های قبلی خود می شدند حتی از مواد 
غذایی قبلی مه بی هبره ماندند. به دلیل عدم وجود مهاهنگی 
که  رفقایی  از مجله در داخل منطقه،  و  انقالب  در تشکیالت 
مقدار  پایگاه  یک  در  مثال  که  می گفتند  بودند  آمده  داخل  از 
فراوانی شکر هست ولی چای نیست. در یک پایگاه مقداری 
برجن وجود دارد ولی شکر نیست. بطوری که حمارصه رفقای 
و چه  مواد، چه سالح  گونه  تدریجی مهه  و اسهتالک  داخل 
مواد غذایی خود مشکل بزرگی را به وجود خواهد آورد. زیرا 
مواطنین داخل مه که قبال از نظر تامین مواد غذایی به جهبه 
وابسته بودند، اینک با از بین رفنت حیواناتشان نه می توانند 
به پشت جهبه  نه از منطقه  تامین کنند و  احتیاجات خود را 
بیایند، بنابراین بار بزرگی بر دوش جهبه هستند. بطوری که 
رفقای داخل جمبورند علیرمغ کمبود مواد غذایی، مواطنین را 
مه زنده نگه دارند. بسته شدن مرز و استقرار نیروهای دمشن 
در متام طول مرز بین منطقه یمن، امکان هرگونه ارتباط را 

قطع کرده است.

 سوم، مسائل تشکیالتی 
در این زمینه واقعا نواقص زیادی وجود دارد. تاسیس 
دینامیک  اصول  براساس  نه  تشکیالت  خمتلف  قمست های 
دادن  قرار  است.  گرفته  اجنام  قالبی  شکل  به  بلکه  انقالبی 
مسوئل،  به عنوان  تشکیالت  از  قمست  یک  در  زیادی  افراد 
مسوئلیتی که مخشص نیست و منجر به بیکاری عده زیادی از 
رفقایی می شود که می توان از نیروهای آن ها در قمست های 
اوقات  بیامرستان غیظه بعضی  در  مثال  کرد.  استفاده  دیگر 
ولی هر چه  تعداد پرستاران از تعداد مریض ها بیشرت است! 
ارصار می کنی که چند نفر از این تعداد زیاد را به بیامرستان 
چنین می خواهند  حوف بفرستید به رصف اینکه "کوبایی ها" 
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مسئله را خامته می دهند. به مهین ترتیب، دادن مسوئلیت به 
فرد نه براساس صالحیت های انقالبی و کارایی معلی بلکه به 
موجب معیارهای غلط ظاهری اجنام می گیرد. در مهین زمینه 
است که بعضی از ارگان ها رشدی رسطانزا پیدا می کنند و 
امکانات  از  انقالب  دیگر  ارگان های  و  غیظه  بیامرستان  مثال 

الزم حمروم می مانند. 
سقوط و خیانت عده زیادی از رفقای جهبه، نه تهنا به 
دلیل فقدان آموزش سیاسی ایدوئلوژیک و پرورش انگیزه های 
نامهاهنگی  از  بلکه  است،  حصیح  جهت  در  ناسیونالیستی 
در رشایط مادی تشکیالت انقالب از مجله منطقه نیز حکایت 
می کند. زیرا رشایط خست منطقه آنقدر به رفقا فشار می آورد 
که علیرمغ احساسات ناسیونالیستی شدیدشان به خیانت تن 
می دهند. در حالی که با خودکفا کردن منطقه، رساندن مرتب 
مواد به داخل، تامین آسایش برای رفقای داخل منطقه عالوه 
بر آموزش های انقالبی-سیاسی... جهبه می توانست جلو خیلی 
از خیانت ها را بگیرد. کسی که در غیظه یا حوف در رشایط 
بسیار راحت رویایی زندگی می کند وقتی به منطقه می رسد و 
آب قرمز یا سیاه رنِگ کرم آلود را باید خبورد مسمل است که 

بیشرت از پیش رشایط منطقه را خست می بیند.
جهبه در عرض ۱۱ سال انقالب به جای این که جهبه 
برای هرچه بیشرت پرورش دادن و جذب  را  جنگ در منطقه 
نیروهای انقالبی آماده کرده و خودکفا سازد، بیشرت نیروهای 
خود را رصف هتیه امکانات رفاهی پشت جهبه کرده است. 
تضاد وسیع رشایط منطقه با رشایط پشت جهبه، مهراه با 
نقایص اصولی دیگر رضبه های زیادی به انقالب وارد می آورد. 
کم نیستند رفقایی که از بدو انقالب یعنی ۱۱ سال در منطقه 
جنگیده اند ولی باالخره به خیانت تن در دادند، علت چیست؟ 
انگیزه های ملی که در رشایطی چنین خست بتواند ۱۱ سال 
فرد را در جهبه جنگ، رویاروی با دمشن قرار دهد خیلی با 
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چه  مبارزه  سال   ۱۱ از  پس  فردی  چنین  ولی  است.  ارزش 
فکری  کارایی  نه  شده؟  انقالب اش  عاید  چه  شده؟  عایداش 
سیاسی ایدوئلوژیک اش باال رفته. نه قادر به درک معیق مفهوم 
بدست  انقالب اش  برای  موفقیتی  نه  شده.  مبارزه  و  انقالب 
آمده است. محالت دمشن مه که شدید و شدیدتر می شود و 
رشایط خست زندگی مه که فشار می آورد. پس چه باید کرد؟ 
خیانت! ۵۰ نفر از رفقایی که در ایام محله دمشن خیانت کرده 
و به طرف قابوس رفتند، مهه سالح ها و اشیای نظامی خود 
"رفقای  را در پایگاه گذاشته و سپس نامه ای نوشته بودند که: 
ناراحت  ترک می کنیم شدیدا  را  مبارزه  اینکه جهبه  از  عزیز 
توانایی محتل رشایط خست  این  از  بیشرت  ما  ولی  هستیم 
را نداریم. این ضعف ماست ولی راهی جز این نداریم". در 
اینجا به یاد قمستی از کتاب "در باره اصالح نظرات نادرست 
می افمت که در آن رسبازان ارتش  [ماوئ تسه دون]  در حزب" 
رسخ پیوسته تقاضا می کردند که به هشرها منتقل شوند و از 
و روستاها و رشایط خست  ارتش  مبارزه در صفوف  ادامه 
رس باز می زدند. ماوئ در عین اشاره به آموزش ایدوئلوژیک 
برای این کادرها، هبرت کردن رشایط زندگی رسبازان ارتش 
رسخ را مه رضوری می داند و تاکید می کند که مهه نیروها 
رشایط  که  هشرها  نیروهای  مبانند.  باقی  جا  یک  در  نباید 
زندگی هبرتی دارند باید هر از مدتی جای خود را به رسبازان 
روستاها بدهند و در عین حال کوشش شود تا رشایط زندگی 

در روستاها مه هبرت از پیش گردد.





 

ا�قالب �مان ا��ون � �ه و��ی ��ار دارد 
و آ�نده ا��ما�ی آن ���ت؟ 

پس  رفقا  دمشن،  شدید  از رشوع محالت  پس  تقریبا 
از مدتی مقاومت دلیرانه دسته دسته از منطقه خارج شدند و 
جمروحین را مه به بیرون منتقل کردند. البته در چنان رشایط 
که  حالی  در  را  غربی  منطقه  متام  بودند  که جمبور  خستی 
درست در چند مرتی پایگاه های دمشن حرکت می کردند دور 
بزنند. مهه مساعدین حصی و بیشرت رفقای ارتش آزادی خبش 
از منطقه خارج شدند و به پشت جهبه آمدند. اکنون این رفقا 
بیکارند، زیرا اوال نه کارایی کار تولیدی دارند و نه زمینه جذب 
این نیروهای کار در یمن وجود دارد. از طرفی غرور حاصل از 
مبارزه بدون حمتوی چنان آن ها را مغرور کرده که به خستی 
حارضند حتی به عنوان کارگر، صیاد، راننده و غیره در یمن 
مشغول به کار شوند. خبصوص که رفقای جهبه به علت آماده 
هبرتی  زندگی  یمنی ها  به  نسبت  امکانات  فراوانی  و  خوری 
داشتند. تبلیغات قابوس مه برای تامین زندگی برای این ها زیاد 
است. مواطنین، زن و بچه ها و پیرها مه که کاری بلد نیستند 
و مهه این ها فقط مرصف کننده و باری بر دوش جهبه خواهند 
بود. از نظر طبی مردم حوف و جاذب و اطراف آن هیچ امکان 
درمانی در اختیار ندارند زیرا مهه مساعدین حصی جهبه به 
غیظه آمده اند. در حالی که در خمازن بیامرستان حوف، دارو 
موجود است و مهه این رفقا کارایی درمان بیامری های بومی 
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اولیه را دارند، ولی مهه در غیظه  مناطق مزبور و کمک های 
ممترکز شده و به گشت و گذار مشغولند. 

رفقای  ژانویه  اول  تا  که  بود  بنا  با وجودیکه  غیظه  در 
که  مسائلی  دلیل  به  ولی  بیاید  جدید  گروه  و  بروند  کوبایی 
روشن نیست و احمتاال ممکن است به دلیل مسائل سیاسی 
از مجله شکست انقالب باشد، گروه جدید نیامده است. افراد 
گروه قبلی مه یکی یکی به کوبا بر می گردند بطوری که اکنون 
تعداد پزشکان غیظه کمرت از پیش است. از نظر دارویی غیظه 
از  بعد  کوتاه  مدت  مهین  در  است.  مواجه  شدید  کمبود  با 
شکست اخیر میزان کمک های دارویی کشورها کاهش یافته 
و فشار مریض ها بر بیامرستان غیظه چند برابر شده است. 
این روزها، نامه های زیادی از غیظه مبنی بر ارسال هر چه 
فوری تر دارو از عدن به آجنا می رسد، ولی مسوئل! هالل امحر 
معانی به کشورهای عربی مسافرت کرده و مهه چیز را رها 
کرده است. آمدن تعداد زیاد مردم معانی و یمنی ساکن حوف 
و جاذب به غیظه مسائلی از قبیل کمبود مسکن، گرانی و غیره 
بوجود آورده است. از حدود ۲ ماه پیش رفقای رهربی جهبه و 
غیظه و حوف در طی جلسات خمتلف مسائل انقالب را بررسی 
می کنند. معلوم نیست که رساجنام این جلسات چه خواهد بود. 
اگر کمک های کشورهایی مثل شوروی، لیبی و عراق کم شود 
جهبه با مردم معان ساکن یمن چه خواهد کرد؟ از کجا خمارج 
کوبا قطع شود،  اگر کمک  یا  و  تامین خواهد منود  را  آن ها 
عهده  به  کسی  چه  را  جهبه  بیامرستان  طبی  خدمات  خبش 
خواهد گرفت؟ این مهه نیروی مرصف کننده چه حبران هایی 
منطقه  داخل  نیروهای  آورد؟ وضع  بوجود خواهد  یمن  برای 
که اکنون هیچ ارتباطی با پشت جهبه ندارند چه خواهد شد؟ 
و احتیاجات آن ها را چطور تامین خواهند کرد؟ و رساجنام 
با  ناپذیر خلق معان  ادامه نربد گریز  برای  اسرتاتژی جدید 

رژیم دست نشانده قابوس و امپریالیسم چه خواهد بود
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ر��ق ��ید ���و� ا��از
 

کار �ماره ۱۹ ، دو���ه ۱۲  ����ور ۱۳۵۸ ص۵)  (�����ه از ��ر� ��
در بزرگداشت این رفیق گرامی، گفتاری را که در آذر ماه ۱۳۵۷ 
برای خبش فارسی رادیو صدای انقالب معان به یادبود او هتیه شده 
در زیر می آوریم. رفیق حمبوبه خود پس از آن که از خبش پزشکی 
به کار در دفرت منایندگی خبش منشعب سازمان جماهدین در عدن 
منتقل شد، مدتی اداره و گویندگی مهین برنامه رادیوئی را به عهده 

داشت. خاطره اش جاودان باد.
*  *  *        

نربد  که  رشایطی  در 
انقالبی خلق های زمحتکش ما 
و  می شود  ورتر  شعله  دم  هر 
توده های خلق با ادامه پیگیرانه 
نربد و با تقدیم هزاران هشید به 
آستان پیروزی انقالب دمکراتیک 
در  می شوند،  نزدیکرت  خود 
مردان  و  زنان  که  رشایطی 
زمحتکش میهن ما مهگی بپا 
خاسته، چمش انداز امید خبش 
آینده دمکراتیک ایران را ترسیم 

٢٣٥
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می کنند و...
در این رشایط برای ما تاسف بار و دردناک است از فقدان 
ناهبنگام رفیقی یاد کنیم که قریب ۷ سال از معر خویش را مصمامنه 
در راه انقالب گذراند و دشواری های مبارزه خمفی و حتت تعقیب 
ساواک و سیاهی های خفقان آور ناشی از حاکمیت ضد انقالب طی 
سال های گذشته را به جان خرید و مهواره  چمش به روزی دوخت 
که در پای توده ها، به خروش افتد و دژهای ضد انقالب را با قهر 
مسلحانه خود یکی پس از دیگری فرو کوبد و به رهربی طبقه کارگر 

مجهوری دمکراتیک خلق را پی افکند.
رفیق هشید دکرت حمبوبه افراز از خانواده ای زمحتکش به سال 
۱۳۲۹ در جهرم دیده به جهان گشود. کودک بود که پدر را از دست 
داد و معال حتت تکفل و تربیت خواهرش رفیق هشید رفعت افراز قرار 
گرفت و در سال ۱۳۵۳ از دانشکده پزشکی هتران فارغ التحصیل شد. 
رفیق حمبوبه در دوران حتصیل به مطالعات  سیاسی و اجمتاعی 
بسیار عالمقند بود و هرگز از یاد طبقات زمحتکش و سمتدیده 
جامعه غافل نبود. از سال ۱۳۴۸ تا ۵۱ به عنوان مسپاتیزان سازمان 
جماهدین خلق ایران فعالیت می کرد و به ویژه پس از دستگیری های 
هشریور ۵۰ مهراه با خانواده های زندانیان و هشدا به فعالیت مبارزاتی 

و افشاگرانه علیه رژیم می پرداخت.
در سال ۱۳۵۱ به عضویت سازمان جماهدین خلق ایران در 
آمد و تا آجنا که در توانش بود در پیشربد هدف های انقالبی سازمان 
کوشید و در خبش های ارتباطات و انتشارات و پزشکی خدمات 
قابل توجهی داشت. در فروردین سال ۱۳۵۴ چند هفته بعد از عزیمت 
خواهرش رفعت که مربی و رفیق مهرزمش بود از طرف سازمان به 
ظفار اعزام شد تا در رابطه با پیوند انقالبی موجود بین خلق های 
ایران و معان به عنوان پزشک در جهبه نربد خدمت کند. مبارزه در 
چنان پهنه ای از کار توده ای و بدور ازدشواری های کار خمفی در ایران 
که آن روزها با سیاست خانه گردی ها شدت فوق العاده یافته بود، 
برای رفیق حمبوبه بسیار مناسب تر بود چرا که ضعف عصبی او از 
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چندین سال پیش ادامه داشت و او را به استعامل قرص های مسکن 
ناگزیر می کرد.

هر دو رفیق، ماموریت انقالبی و انسانی خویش را با شور و 
شوقی کم نظیر اجنام دادند زیرا به خلق معان و انقالب و انقالبیون 
معانی و مصیمیت آهنا و استحکام روابط  انقالبی بین خلق های 

ایران و معان عشق می ورزیدند.
اگر چه پس از چند ماه رفیق رفعت به هشادت رسید اما رفیق 
حمبوبه با استقامت قابل تقدیری این رسالت و وظیفه انقالبی و 

تشکیالتی خویش را ادامه داد.
رفیق حمبوبه به عنوان یک مارکسیست لنینیست صدیق، چه 
در اکیپ پزشکی و چه در پهنه های دیگر مبارزه علیه امپریالیسم 
و ارجتاع حاکم بر خلق های ایران و معان، در جهبه انقالب منطقه 
خدمت کرد و سپس بر اساس نیازهای تشکیالتی و در نظر گرفنت 
ضعف جمسانی اش به اجنام وظایف سازمانی دیگر خود پرداخت. 
او طی مدت فعالیت خود در روابط خارجی، تبلیغات و انتشارات 

داخلی و خارجی مسوئلیت هائی را عهده دار بود.
توانائی رفیق از حلاظ جمسانی در رابطه با وظایف انقالبی ای 
که داشت حمدود بود و به تدریج از حلاظ عصبی به حتلیل می رفت. 
تالش های دامئی که برای هببود او از جنبه های خمتلف صورت 
می گرفت از معاجله گرفته تا ختفیف وظایف سازمانی و انتقال از 
منطقه به حمل دیگر فعالیت تشکیالتی، نتایج قطعی و دراز مدتی به 
مهراه نداشت، داروهای مسکن که پزشک معاجل و نیز خود او جتویز 
می کردند به تدریج بر ضعف جمسی و عصبی او افزود و متاسفانه 
این مشع که برای خلق ما می سوخت، نا هبنگام و در حالی که به  
وجود او نیاز فراوان بود، در نیمه آذر ماه ۱۳۵۷ با مرصف بیش از حد 
داروی جتویز شده (والیوم) به زندگی مبارزاتی خود خامته داده از فروغ 
خویش باز ایستاد و مهه رفقای سازمانی و آشنایان مبارز ایرانی و 

عرب خود را در اندوهی معیق فرو برد!
مهه ما یاد او را گرامی می داریم. انقالبیون و زنان و مردان 
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دلیر معانی که رفیق حمبوبه را بنام «الدکتوره زهرا» می شناختند 
یاد او را مهواره گرامی خواهند داشت. زنان و مردان قهرمان و مبارز 
جهرم نیز که یاد ر فیق هشید رفعت افراز را با نامگذاری مدرسه ای 
به نام او گرامی داشته اند یاد رفیق حمبوبه را عزیز خواهند داشت و 
مهچون توده های خلق در رسارس ایران راه انقالب، راه رسنگونی رژیم 
وابسته به امپریالیسم شاه خائن، راه انقالب مسلحانه توده ای را تا بر 

پا داشنت مجهوری دموکراتیک خلق ادامه خواهند داد.
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ر��ق ��ید ر��ت ا��از
 

کار �ماره ۱۹ ، دو���ه ۱۲  ����ور ۱۳۵۸ ص۳)  (�����ه از ��ر� ��
دیکتاتوری  دیو  که  آن زمان  در  خفقان،  در سال های سیاه 
بورژوازی وابسته نفس ها را در سینه ها حبس کرده بود، و بسیاری از 
میوه چینان امروِز انقالب و عربده جویان فرصت طلب و انقالبی منای 
امروز یارای آن نداشتند که حتی اندیشه ی مبارزه را به مغز خود 
راه دهند؛ در آن زمان که به مجهوریت رسیده های امروز رس در آخور 
خویش داشتند و در کنج خانه به «فریضه  حفظ جان» مشغول بودند 
و در توجیه بی معلی و سازشکارِی خود صد دلیل و آیه می آوردند 
و حارض نبودند عیش خود را با خواندن اعالمیه ای یا پناه دادن به 

یک انقالبِی حتت تعقیِب ساواک 
که  آن زمان  در  کنند؛  منغص 
بسیاری از مدعیان امروز فداکاری 
و انقالبی گری از مادر و خانواده ی 
حتت  یا  زندانی  یا  هشید  یک 
تعقیب مهچون یک جزامی فرار 
می کردند؛ در آن زمان که پیروزی 
خلق بر دمشن تا دندان مسلح 
جز نوری ضعیف که در افقی 
نبود؛  می زد  کورسو  دوردست 
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آری در آن زمان انقالبیونی بودند که این نور ضعیف را مهچون 
خورشیدی تابناک بالعیان می دیدند و در راه رهایی زمحتکشان و 
سمتدیدگان خلق رس از پا نشناخته فعالیت می کردند و هیچ (آری 

هیچ) چمش داشتی در برابر این اقدام خود نداشتند.
از میان این خیل انقالبیون خستگی ناپذیر، که یکی از بعد 
از دیگری بر جاده رسخ انقالب راه پیمودند و تداوم این خط را برای 
پیوسنت به دریای انقالِب عظیم توده ها تضمین منودند، از رفیق هشید 
رفعت افراز یاد می کنیم که در ۶ هشریور ماه ۱۳۵۴ رسالت انقالبی 
خود را با مرگ ناهبنگام خویش در ظفار پیروزمندانه به پایان برد و 

آخرین کالم او این بود:
“من از مرگ منی ترمس، اما میل داشمت بیشرت زنده مبامن تا به 

مبارزه ام ادامه د مه!”
این خسن پرمغز حاصل چندین سال کار و مبارزه ی او 
در راه رهایی زمحتکشان و سمتدیدگان بود. رفیق هشید رفعت در 
سال ۱۳۱۶ در خانواده ای زمحتکش در هشر جهرم متولد شد. هنوز 
دانش آموز بود که پدر را از دست داد و چند سال بعد به عنوان یک 
آموزگاز تقریبًا نان آور و رسپرست مادر و خواهران کوچکرت از خویش 

حمسوب می شد.
در مدرسه با رجن های کودکان و خانواده  های سمتدیده ی هشِر 
خویش آشناتر گشت و راه عالج را در آگاهی بیشرت خود و مردم 
می دید. از این رو، در روشن کردن ذهن دانش آموزان و تشویق آنان به 
مطالعات غیردرسی و خارج  از برنامه می کوشید و در آنان روحیه ی 
مبارزه جویی علیه هرگونه سمت را می پروراند و با مشارکت فعال خود 
در جلساتی که برداشت های نو و مبارزه جویانه از اسالم در آن ها ارائه 

می شد به تبلیغ مبارزه در بین زنان و دخرتان نیز می پرداخت.
در سال ۱۳۴۶ به هتران منتقل شد و به عنوان مدیر دبستان 
به کار مشغول گشت. در سال بعد در ارتباط با  دخرتانه رفاه (۱) 
سازمان جماهدین خلق ایران قرار گرفت و به عنوان یک مسپات فعال 

به آموزش انقالبی و مبارزه ی خویش ادامه می داد.
 در رابطه با مهین فعالیت ها در سال ۱۳۴۸ از طرف ساواک 
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حتت پیگرد قرار گرفت و جلب شد، اما در بازجویی ای که از او به معل 
آمد، برخورد بسیار هوشیارانه ای از خود نشان داد و ساواک نتوانست 

از او به اطالعی دست یابد و «سوءظن» ساواک را برطرف ساخت.
رفیق رفعت طی این سال ها برداشت های مبارزه جویانه و 
انقالبی را که به عنوان مسپاِت سازمان از اسالم و هنج البالغه به 
دست می آورد مهراه با تفسیر جریانات مبارزاتی ایران و منطقه (به 
ویژه فلسطین) برای دوستان، شاگردان و آشنایان قابل امطینان خود 

نقل می کرد و در تربیت و آموزش آنان می کوشید.
در سال ۱۳۵۰ به عضویت سازمان جماهدین خلق ایران در 
آمد و تا اواخر ۱۳۵۳ که در ایران بود، با تلفیق کار خمفی و علنی 
خود به مبارزه ی انقالبی و دشوار خود ادامه داد. رفیق در قمست 
ارتباطات و انتشارات سازمان و مجع آوری کمک های مالی و تدارکاتی 
و اطالعاتی و رسیدگی به خانواده های زندانیان و هشدا مصیامنه 
فعالیت می منود و از امکانات علنی خود در راه پیشربد امر انقالب 
و سازمان انقالبِی خود استفاده می کرد. طی مهین سال ها و زمانی 
که با جماهد هشید حسن ابراری مههشری و مهرزم خود، در قمست 

انتشارات سازمان فعالیت می کرد، ازدواج منود.
در اسفند سال ۱۳۵۳ پس از دستگیری جماهد هشید فامطه 
امینی که خطر دستگیری او نیز وجود داشت، مهراه با خواهرش 
رفیق هشید دکرت حمبوبه افراز به ظفار اعزام شد تا در چارچوب 
پیوندهای انقالبی بین انقالب ایران و انقالب معان در یک اکیپ 

پزشکی در جهبه ی جنگ آزادی خبش خدمت کنند.
هر دو رفیق که به طور رمسی با فاصله ی چند هفته و با 
محمل های مناسب از ایران خارج شدند، ابتدا به اروپا و سپس با 
نظارت خبش خارج کشور سازمان و با رعایت جوانب امنیتی الزم و 
جلوگیری از لو رفنت سفرشان -حتی برای خانواده- راهی مجهوری 
دموکراتیک خلق یمن شدند و از خرداد ۱۳۵۴ به خدمت در جهبه ی 
جنگ و مداوای جمروحین و بیامران معانی پرداختند. روحیه ی رفیق 
رفعت در برخورد با مسائل انقالب معان، درس آموزی و خدمت به 
توده های سمتدیده ای که قهرمانانه علیه امپریالیسم و ارجتاع مبارزه 
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می کنند بسیار عالی بود. او مشکالت زندگی در آن حمیط را با شوق 
می پذیرفت و انواع کمک ها و راهمنایی ها را نسبت به خلق مبارز و به 

ویژه زنان زمحتکش و حمروم آن سامان معلی می منود.
رفیق پس از چند ماه فعالیت صادقانه و مهکاری و مهنشینی 
با رفقای انقالبی معانی و احتادیه زنان معانی و اکیپ پزشکی 
کوبائی که سال هاست به طور مسمتر در آجنا خدمت می کنند و 
در حالی که به سازمان خود و آموزش های آن، مبارزات مردم ایران و 
منطقه علیه  امپریالیسم و ارجتاع عشق می ورزید، متأسفانه به یک 
بیامری بومی (یک نوع ماالریا ی ویژه ی مناطق اقیانوس هند) مبتال 
شد و پس از دو روز تب شدید، علی رمغ تالش خواهرش دکرت حمبوبه 
و دیگر رفقای مهرزم آجنا به هشادت رسید و جنازه ی او در میان تاثر 
شدید توده ها و انقالبیون معانی با احرتام نظامی در هشر «غیظه» 
مرکز استان شمش یمن دمکراتیک به خاک سپرده شد. حمل کار 
بود که در مرز یمن  رفیق دهکده ساحلی و کوهستانی «حوف» 
و معان قرار گرفته و بارها در معرض مبباران و محالت وحشیانه 

نیروهای ارتش شاه و قابوس مزدور بوده است.
سال های فعالیت رفیق رفعت در سازمان جماهدین خلق 
ایران، مه زمان با حتوالت درونی ای بود که به ایجاد خبش منشعب از 
سازمان جماهدین منجر شد. رفیق رفعت که یک مبارز راستین راه 
رهایی توده های سمتدیده ی خلق بود، مهواره منافع زمحتکش ترین 
طبقات را در مدنظر داشت. او با حتوالت ایدوئلوژیک خبش منشعب 
مهاهنگ بود. در زیر صفحاتی از دفرتچه یادداشت روزانه ی او را 
کلیشه می کنیم تا مه طرز بینش رفیق از زبان خود او نشان داده 
شود و مه پاخسی باشد به آنان که مغرضانه می کوشند تفکر و 
انگیزه های مبارزاتی انقالبیون را حتریف منایند. این رصفًا برای ابراز 
یک حقیقت است، وگرنه این که یک انقالبی و یک رزمنده هشید راه 
آزادی دارای ایدوئلوژی مارکسیستی باشد یا مسملانی جماهد، چیزی 

از احرتام به او منی کاهد.
مهواره  معان،  و  ایران  انقالب  هشید  رفعت،  رفیق  یاد 

گرامی است.
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*  *  *
صفحاتی از دفرتچه یادداشت های روزانه ی رفیق هشید رفعت 
افراز در ظفار: در این دو یادداشت کیفیت برخورد هشید رفعت با 
مسوئل تشکیالتی اش و موضوعاتی که مورد حبث قرار داده اند، 
مهچنین برخورد او با رفیق فدایی هشید دمحمعلی خرسوی اردبیلی 
(که در آن  روزها در حالی که آماده رفنت به منطقه بود، در اثر سکته 
قلبی به هشادت رسید) و توصیفی که از حالت خواهرش رفیق هشید 
حمبوبه می کند، و باالخره در یادداشت دوم انتظاری را که از «یک 

کشور و فرهنگ انقالبی مارکسیستی» دارد می توان دید.(۱)

۱- رجوع کنید به مضیمه ۳.
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����ه ۱
روز��ه اطالعات، � ���ه ۱۴ ����ور ۱۳۴۶

(���ه ۱۳)
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 اسامی قبول شدگان گروه ۱ دانشگاه هتران
 روزنامه اطالعات، 

 سه شنبه ۱۴ هشریور ماه ۱۳۴۶، صفحه ۱۳ 



����ه ۲
��ل ��ه �ر�خ روا�ط خار�ی

(�ماره  ۵   و   ۶، ز��تان ۱۳۷۹   و  �ھار    ۱۳۸۰)
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����ه ۳ 
��حا�ی از د��ر�ه یاددا��ھای روزا�   ر��ق ر��ت ا��از � �فار

کار �ماره  ۱۹، دو���ه ۱۲ ����ور ۱۳۵۸ (���ه ۴) ��

http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-019.pdf

در این دو یادداشت، کیفیت برخورد رفیق هشید رفعت 
قرار  حبث  مورد  که  موضوعاتی  و  تشکیالتی اش  مسوئل  با 
داده اند، و مهچنین برخورد او با رفیق فدایی هشید دمحم علی 
خرسوی اردبیلی (که در آن روزها در حالی که آماده رفنت به 
و توصیفی  منطقه بود، در اثر سکته قلبی به هشادت رسید) 
که از حالت خواهرش رفیق هشید حمبوبه می کند و باالخره در 
یادداشت دوم، انتظاری را که از "یک کشور و فرهنگ انقالبی 

دارد می توان دید. مارکسیستی" 

مرداد   ۳۰ أغسطس-  اوت-  پنجشنبه،   ،[۱۹]۷۵/۸/۲۱
[۱۳]۵۴

... مغ و شادی مهیشه وحدت دارند. در این هفته هر 
دو به رساغ ما آمدند. شادی آمدن رفیق، دیدار و مه حصبتی 
با او، که خیلی پر مثر بود و کم کم داشتیم طعم شیرین آن 
از دست  بر فقدان رفیق فدایی  را می چشیدیم که مغ بزرگ 
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دادن یک مبارز ایرانی 
کاممان را خست تلخ و 

ناگوار کرد.
سه  دو  چه  گر 
بیشرت  کوتاه  برخورد 
به  ولی  نداشتیم  او  با 
مهین اندازه که رفقای 
مه خانه ایش می گویند 
قاطعیت  دنیا  یک  با 
به  رفنت  به  مممص  و 
داخل منطقه و آموخنت 
کوهستان  جتربه جنگ 
از  که  یادآوری هایی  و 
سیاهکل می کرده است 
امید و آمالی که پیش 
خود داشته که بعد از 
کسب جتربه به وطن بازگردد و مهه را نثار راه آزادی خلقش 
بکند. با از دست دادن او و هر فرد مبارز در این رشایط برای 
انقالب و جنبش ایران زیان جربان ناپذیری است یا حداقل به 
خستی و شاید مدتی طول خواهد کشید تا مبارزی دیگر جای 
او را بگیرد. و برای ما نیز خیلی دردآور بود. از جهتی دیگر 
معال این قدرت را در خود دیدیم که با جسد بی جان رفیق 
با  و منطقی  توانستیم محتل کنیم  و  نکردیم  برخورد عاطفی 

مسٸله برخورد مناییم خود حاٸز امهیت است.
دیدار رفیق گرچه کوتاه بود و با جعله بازگشت پرمثر 
بود: حبث در موضوعات خمتلف: ایدٸولوژی- دید عینی داشنت 
اخبار  نسبت به سازمان (در مورد مصاحبه بعضی از افراد) 

و اطالعات داخل و غیره.
خواهر مه که چند روز بود که افرسده و گرفته بود کم کم 
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خوب  دلرسدی هایش 
به خصوص  و  می شود 
 ۵ از  پس  امروز  که 
در  معلی  کار  ساعت 
توانستیم  بیامرستان 
و  حبث  ساعت  سه 
سازمانی  مطالعه 

داشته باشیم.
دیگری  موضوع 
است  ذکر  قابل  که 
که  مروان  دکرت  آمدن 
در  پیش  سال  سه  از 
می کرده  خدمت  اینجا 
از  مروان  [دکرت  است 
طریق جهبه دمکراتیک 
فلسطین  آزادی  برای 
خلق  جهبه  یاری  به 
به  معان  آزادی  برای 

آجنا آمده بود]. 

 ۷۵ /۰۸/۲۱
... یکی از کتاب های ابتدایی یمن جنوبی را مطالعه کرده ام. 
مطالب کتاب در شان یک کشور و فرهنگ انقالبی مارکسیستی 
منی باشد. مثال داستانی درباره جشن تولد و خاموش کردن 
مشع و میهامنی ها و هدیه گرفنت یک دخرت هشری نوشته است 
که نه تهنا مطلب آموزنده نیست بلکه ضد انقالبی نیز می باشد 
و مهچنین مطالب دیگر که معلوم است در تالیف کتاب هیچ 
توجهی به آموزش انقالبی نداشته اند. چه خوب بود از مطالبی 
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که در کتاب های داستان کودکان چاپ مسکو منترش می شود 
داستان  "سنبله"،  داستان  مثال  کنند.  استفاده  کتاب  در هتیه 
زبان  به  که  دیگر  داستان های  و  دزدید؟"  کی  را  "خورشید 
عربی مه چاپ می شود. در نظر دارم چنانچه ممکن شود این 
موضوع را با یکی از مسوئالن مطرح کمن و داستان هایی از 

رسی کتاب های چاپ مسکو برایشان هتیه کمن.

(بر گرفته از پیکار مشاره ۱۹ دوشنبه ۱۲ هشریور ماه ۱۳۵۸ ص ۴)
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����ه ۴ 
�قد ��ی �س�حا� ��ی�ی و ��ی �وا�ع دی�� سازمان

��ث ���و� ا��از � ج��هء آ�وز�ی  پار�س (او�ل ۱۳۵۷)
درمورد بیانیه بنا بود که ما اّولًا بگیم که خط مشی که 
مشی  خط  یعنی  میده  ارائه  م.ل]  [جماهدین  ما  سازمان 
مسلحانه بر پایه چه مبانی ایدوئلوژیک و توئریکی استواره. در 
میده  ارائه  زاده  که امحد  عامی  توئری  با  ویژگی  هاش  ثانی 
چه  یا  متایزاتی  چه  مخشص  بطور  هست؟  چی  در  چیه، 
تفاوت هایی داره با توئری امحد زاده؟ چه چیزی ما در بیانیه 
را  دیگری  چیزهای  چه  زاده؟  امحد  توئری  به  کردیم  اضافه 
مورد توجه قرار دادیم؟ به مهین ترتیب چون در جلسات گذشته 
توئری  به  عام  بطور  بود  مسلحانه  مبارزه  به  که  انتقاداتی 
چریکی  مشی  خود  به  خاص  بطور  حاال  کردیم.  امحدزاده 
سازمان ما چه انتقاداتی وارده که ما باید بیانیه را مطالعه 
به هرحال  چون  و  را  کارگر]  قیام  نرشیه  [دو  قیام ها  و  کنیم 
مشی ما غلط بوده این تبلورش در سازماندهی و تبلیغات، در 
آموزش، در کلیه جنبه های حیات سازمان منعکِس و آن ها را 
بیاییم مورد توجه قرار بدیم، و به  مهین ترتیب مخشص کنیم 
که مبانی ایدوئلوژیک این مشی چه بوده؟ منافع چه قرش و چه 
طبقه ای را منایندگی می کرده؟ به هر حال از آن جایی که سیر 
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حرکت ما با سیر حرکت رفقای فدایی فرق کرد بنابراین حمتًا 
در به اصطالح ماهیت طبقاتِی سازمان ما و سازمان فداییان 
یک متایزات و یک اشرتاکاتی وجود داره که این ها را مه باز 
باید مخشص کنیم. یکی این سؤاالت که مربوط به خود بیانیه 
است و غیره. در مرحله بعد این مسئله باید مورد توجه قرار 
بگیرد که حال که ما در رس فصل حتول جدیدی قرار گرفته ایم 
که میگیم االن این هست که ما سازمان پرولرتی هستیم. قبل 
از این ما می گفتیم سازمان پرولرتی هستیم و حاال مخشص 
می گیم  که  حاال  نبودیم.  پرولرتی  سازمان  ما  نه،  که  شده 
سازمان پرولرتی هستیم، حاال مبانی ایدوئلوژیکامن چیه؟ آیا 
به مهین رسعت مبانی ایدوئلوژیکامن عوض شد؟ حاال چی؟ 
اونارو مه بیاییم کشف کنیم و ارتقاءاش بدیم. اما در مورد 
که  دیدم  که گشمت  آجنا  تا  بیانیه  تو  من  بیانیه.  خود مسائل 
واقعًا سازمان برای ارائه خط مشی مسلحانه فاکت و توئری 
و حتلیل طبقاتی از جامعه ارائه منی ده. یعنی اگر امحد زاده 
در کتابش مطرح میکنه که به این دالیل و به این دالیل... ما 
دست میزنیم به مبارزه مسلحانه، متاسفانه تو سازمان ما تا 
آجنایی که من خرب دارم، به هر حال مدارکی باید در اختیار 
ما باشه. یک دفعه از یکی از رفقا شنیدم که مدارکی بوده. به 
هر حال چون این خط مشی از سال ۴۸ در سازمان تعیین 
شده بوده و بنابراین به هر حال رفقا کار کردند روی اسرتاتژی، 
یک مبانی توئریکی به هر حال این خط مشی داره، تو سازمان 
بوده. ولی تو بیانیه نیامده به هر حال. اگر مه بوده تو بیانیه 
 ۵۴ بیانیه سال  تو   ،۴۸ رفقای سال  استنباِط  این  به  نیامده 
نیامده از اینکه چرا ما معتقدیم به خط مشی مسلحانه. من هر 
چه گشمت فاکت و حتلیل طبقاتی از جامعه و حتلیل مارکسیستی 
پیدا نکردم. این یکی از اصلی ترین نقطه ضعف [های] بیانیه 
است. به هر حال سازمان ما معتقد به چه اصولیه که خط مشی 
به  برمی گرده  که  آجنا  تا  البته  میکنه؟  انتخاب  را  مسلحانه 
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وشکست  ۱۵خرداد  از  بعد  رشایط  میکنه  حتلیل  و  گذشته 
رفرمیسم را، معتقد به انقالب قهرآمیز میشه. یعنی میشه تو 
بیانه پیدا کرد. ولی مبارزه مسلحانه به این شکل ویژه اش و به 
شکل تبلیغ مسلحانه، من فاکت ازش پیدا نکردم. در واقع این 
اولین پایه های توئریکش بود. به هر حال باید نقاط ضعف و 
نقاط قوت این بیانیه روشن بشه. اینو باید مورد جتزیه و حتلیل 
قرار می دادیم. باید برخورد بشه. رفقا اگر فاکت دیگری در 
بیانیه دیدن بیارن. بیانیه بدون توجه به مبانی توئریِک انتخاب 
مسلحانه  جنبش  دستاوردهای  به  میاد  مشی،  خط  این 
می پردازه. در صفحه ۲۶ ومهچنین صفحه ۲۷. و دالیلی که 
واسه حقانیت و حصت مشی چریکی، مشی مبارزه مسلحانه 
یا تبلیغ مسلحانه ارائه میده به اصطالح دستاوردهایی ست 
جای  به  خلق  اقشار  و  طبقات  میان  در  خودش  نظر  به  که 
لنینیست ها  که مارکسیست  میکنه  پیشهناد  گذاشته. سازمان 
سیاسی  واحد  [جهبه]  سازمان  یک  نطفه  بشن.  متحد  باید 
نظامی را تشکیل بدهند. می گه "به حمض اینکه نیروهای اخیر 
تاثیرات شگرفی در آزاد کردن نیروهای انقالبی جامعه و در 
طبقات  میان  در  هنفته  انقالبی  استعدادهای  کردن  شکوفا 
خمتلف خلق و جهت دادن آهنا به مست مبارزه سیاسی و حتی 
نظامی علیه دمشن داشته است و با اینکه زمان بسیار کوتاهی 
از حیات آن می گذرد تاثیرات بسیار بزرگی در ارتقاء بینش 
سیاسی و اجمتاعی خبش های بزرگی از طبقات مردم ما باقی 
پیشتازمحایت  مسلحانه  جنبش  اینکه  باالخره  و  گذارده... 
خبش هایی از طبقات خلقی خمصوصا روشنفکران و خبش های 
خمتلف از خرده بورژوازی هشری را به خود جلب کرده است، 
کار  این  تواند  منی  مه  فالن  طرف...  از  حتی  اکنون  دیگر 
[اجنام] بشه". اینجا در واقع بیانیه فاکت ارائه منیده که از کجا 
پیدا  ارتقاء  بینش سیاسی طبقات خمتلف خلق  که  فهمه  می 
مالک  و  معیار  آیا  مالکی؟  چه  با  معیاری  چه  با  کرده؟ 
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بینش  ارتقاِء  اصطالح  به  سنجش  برای  داره  مارکسیستی 
سیاسی طبقات خمتلف خلق؟ و این را مه مخشص کند که 
طبقات خمتلف خلق کجا؟ کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی؟ 
فقط آن چیزی که بطور مخشص و مملوس میتونه ارائه بدهد 
بیانیه گفته، محایت  و این مه حصیح است مهان طوری که 
سنتی   غیر  چه  و  سنتی  چه  خرده بورژوازی  از  روشنفکران 
[ست] مهین. و یه نکته دیگه مه که به عنوان دستاورد ارائه 
میده واسه حقانیت خط مشی مسلحانه، اینه که می گه رژیم 
دیگه داره رسکوب می کنه، یعنی عامل رسکوب رژیم را در به 
اصطالح نابود کردن نطفه های این جنبش و این خط مشی، 
این را مه یکی از دالیل به اصطالح حقانیت این خط مشی 
می آره که حاال که رژیم داره رسکوب می کنه، حاال که منی دومن 
قرار  تعقیب  را مه حتت  ملی  آزار  بی  رفورمیست های  حتی 
میده بنابراین خط مشی ما درسته. یه نکته دیگه رو درصفحه 
۲۸ بیانیه مورد توجه قرار میده. میگه که توئری و معل مبارزه 
مسلحانه پیشتاز مثل هر توئری و معل انقالبی دیگه منی تونه 
اگر خبواهد حرکت پویایی داشته باشه، اگر بتونه بطور زنده 
متام  با  باشه  داشته  ارتباط  اصطالح  به  باید  بکنه،  رشد 
زمینه های سیاسی اجمتاعی و فرهنگی جاری در میان خلق. 
و هبش مه معتقده. یعنی بعدها که میگه ما به اصطالح این 
که  معتقده  کردیم،  درک  رو  این ها  به  مربوط  پیچیدگی های 
و  اجمتاعی  سیاسی  زمینه های  متام  با  کرده  پیدا  ارتباط 
فرهنگی جاری در میان خلق. در حالی که این طور نبوده. در 
واقع این را باید بیانیه روشن میکرد بطور مخشص. به شکل 
کلی گفته اینو. در واقع اگر خبواهیم خیلی مخشص و واحض 
سیاسی  زمینه های  با  تونسته  واقع  در  کنیم  حصبت  روش 
اجمتاعی فرهنگی جامعه در مهون قرش حمدود خرده بورژوازی 
ارتباط برقرار کنه، نه با سایر طبقات و اقشار دیگر، که اگر 
مه تاثیری ایجاد کرده، اگر مه تاثیری گذاشته که مسملا بدون 
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جامعه ای  یک  بر  وقتی  یک خط مشی  به هرحال  نبوده،  تاثیر 
کارگرها یک جور حصبت  میذاره.  تاثیراتی  حاکم میشه یک 
جور  یک  پلیس  می کنن.  حصبت  جور  یک  دهقان ها  می کنن. 
حصبت می کنه. بورژوازی یک جور حصبت می کنه. به هرحال 
خرب به گوش مهه میرسه. ولی اینکه بیانیه تونسته باشه آن 
نظرات را مجع بکنه و مجعبندی بکنه، این کار را نکرده. نکات 
جدیدی که بیانیه اضافه میکنه در واقع به نظر من به اصطالح 
برتری بیانیه را نسبت به توئری امحد زاده میرسونه این که 
میگه، اگر که مبارزه مسلحانه خبواد پیش بره، اگر ما خبواهیم 
و  منافع  با  بتونه  مسلحانه  مبارزه  این  باید  بشیم،  پیروز 
طبقات  مدت  دراز  یا  و  مملوس  مرحله ای  درخواست های 
گوناگون خلق، ارتباط آن با هدف های مرحله ای یا دراز مدت 
میان  مناسبات  به  مربوط  پیچیدگی های  مسلحانه،  مبارزه 
نیروهای انقالبی و مرتقی موجود در کل جنبش انقالبی جواب 
منافع مادی طبقات خلقی  به  میاد  اینکه  واقع  یعنی در  بده. 
نزدیک میشه به منافع مملوسشون، به منافع مادیشون، این یه 
نکته ای ست که در کتاب امحد  زاده مورد توجه قرار نگرفته. در 
اون ابتدا منی بایست مه مورد توجه قرار بگیره. میگه مبارزه 
پیروز  اگر خبواهیم  بکنه،  پیدا  پشتیبان  اگر خبواد  مسلحانه 
منافع  مادیشون،  منافع  با  مردم،  منافع  با  باید  بشیم 
ادامه  در  و  بشیم،  نزدیک  مملوسشون  منافع  روزمره شون، 
منطقی مهین راه هست که به اصطالح میرسه به قیام کارگر 
[نرشیه قیام کارگر]. نکته بسیار حائز امهیتی که در بیانیه وجود 
داره اینه که از محایت خرده بورژوازی، در عین حال که تاثیر 
مبارزه مسلحانه را روی اقشار خمتلف خرده بورژوازی مورد 
توئری  که  است  مهمی  این رس فصل  ولی  میده،  قرار  توجه 
به خصوص  و  توده ای  نپرداخته، مستگیری  امحدزاده هبش 
بسیار  بیانیه  تو  که  است  کارگر  طبقه  مست  به  مستگیری 
مخشص و مملوس است. میگه که سازمان های مسلح پیشتاز 
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نباید تکیه گاهشون را روی خرده بورژوازی قرار بدن. چرا که 
این ها ماهیت بینابینی دارن و مهواره مزتلزل اند و محایتشون 
مه حتی مرشوطه و باید بریم مست طبقه کارگر، باید بریم به 
مست اقشار زمحتکش جامعه، که در واقع یک مستگیری ست 
به مست اون اساسی ترین نیرویی که در واقع باید تو انقالب 
بورژوا دمکراتیک نوین یا انقالب سوسیالیستی نقش ایفا کنه. 
این نکته بسیار جالب و حائز امهیت بیانیه ست. در رابطه با 
مخشص  درستی  به  کارگر  طبقه  مست  به  مستگیری  مهین 
می کنه که به خاطر این که، به هرحال ۲ سال بوده که از وقتی 
که بیانیه نوشته میشه، از دو سال پیش یعنی از سال ۱۳۵۲ 
در  می کردند،  کار  و  کارخانه ها  تو  میشن  فرستاده  ها  بچه 
رابطه با مهون مرحله مبارزه ایدوئلوژیک. (ولی در سال ۴۸ 
نتونس نتیجه به بار بیاره واسه اینکه، تو قیام کارگر مه گفته 
کار  میرفتند  دیگه  نظرات  نقطه  یه  با  اینکه  دلیل  به  شده، 
می کردند. مهان هسته ای که دمحم بازرگانی مسوئل اش بوده) 
ولی کلًا این نتایجی که گرفته شده، حتقیقاتی که رفقا کردن 
از اینش که بگذریم، میرسه به اینکه طبقه کارگر ایران االن 
نیروی تعیین کننده و اصلی تولیدی و الجرم سیاسی جامعه 
ایران است. این به درستی مستگیری توده ای و مارکسیستی 
داره.  بیانیه وجود  توی  که  برجسته ای  نکته  میرسونه،  رو  ما 
حتی سؤاالتی بیانیه در برابرخودش قرار میده که وظایف ما 
در برابر این طبقه چیه؟ میگه که "بنابراین سؤال اساسی این 
خواهد بود که در حالی که جنبش کارگری وجود داره، (که 
معرتفه به اینکه جنبش کارگری وجود داره)، و در حالی که 
خمتصات مهم تاریخی و مخشصات کنونی آن برای ما روشن 
مر  وظایف  چه  و  اصلی  وظایف  چه  انقالبی  جنبش  است، 
وقتی که وظیفه کمونیست ها را  مرحله ای در قبال آن دارد؟" 
رشح میده در قبال جنبش کارگری به درستی رشح میده که 
به  سیاسی  آگاهی  کردن  وارد  که،  اینه  کمونیست ها  وظیفه 
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کارگر،  تو جنبش خودخبودی طبقه  معنای سوسیالیستی اش 
ارتقاء اش تا برسه به قیام مبارزه مسلحانه توده ای. تا اینجاش 
مه درست، هیچ حرفی توش نیست و حتی میاد سؤاالتی که 
قرار میده، در مقابل مارکسیست لنینیست ها قرار میده. این 
مه نکته بارزیه که تو بیانیه به چمش میخوره. ولی متاسفانه 
بیانیه بعد از اینکه این مستگیری خیلی مخشص و دقیق را در 
باز مه  یعنی  دیگه  یک مسئله  کارگر می کنه،  طبقه  با  رابطه 
پیشتاز  مسلحانه  مبارزه  مشی  خط  مهان  حاکمیت  به خاطر 
میاد مسئله جهبه را، یعنی یک تز التقاطی را برای حل مسائِل 
وظایف  فقط  نه  انقالبی،  جنبش  کل  یعنی  انقالبیون  وظایِف 
این طبقه کارگر و زمحتکشان، میاد  کمونیست ها، در مقابِل 
برنامه ای رو که پیشهناد می کنه به کل جنبش انقالبی جهبه 
واحد توده ای  ست. حاال جهبه واحد توده ای رو بررسی کنیم. 
در  یعنی  اولین مشاره اش  در  توده ای درست  واحد  تو جهبه 
مارکسیست  نیروهای  میگه  میده،  ارائه  که  توضیحی  اولین 
وحدت  بیان  مسلحانه  مبارزه  مشی  خط  به  معتقد  لنینیسِت 
سازمانی و تشکیالتی پیدا کنن. درسته؟ مهین جا به اصطالح 
آنتی تز این تز در خودش هنفته است یعنی بالفاصله خودشو 
نفی می کنه این تز. چرا، برای اینکه اگر این سازمان به عنوان 
لنینیست ها  مارکسیست  باید  که  معتقده  کمونیستی  سازمان 
متحد بشن، بالفاصله [به عنوان] اولین وظیفه  اش چیکار میکنه؟ 
رفنت به میان طبقه کارگر قرار میده. نه اینکه بیاد اول مناسبات 
یعنی  قدمش  اولین  بکنه.  حل  رو  انقالبی  جنبش  کل  درون 
بالفاصله آنی ترین و اولین قدمی که بر میداره رفنت به میان 
نفی  ایمن  اگر چه منی تونه  کارگره.  طبقه  جنبش خودخبودی 
آره، یعنی سازمان  بشه. مثال منی تونیم بگیم که نطفه حزب 
اینو میتونست قشنگ پیشهناد بکنه که ما حزب تشکیل میدیم 
ولی در عین حال روابط کل جنبش انقالبی نیروهای انقالبی 
از  کارها،  سیاسی  از مجله  مبارز،  مذهبیون  از مجله  دیگر 



٢٦٦

مجله مهه کسانی که پیشهناد کرده توی این جهبه بیان، در 
رابطه با اون حزبه که ما میتونیم چهار چوب براش مخشص 
واحد  جهبه  به  مربوط  مالحظاتی  که  یک  این مشاره  بکنیم. 
توده ای میده بالفاصله خودشو نقض میکنه. این التقاطی که تو 
بیشرت توضیح بدین)  این هست رو متوجه میشین؟ (حارضین: 
ببینید، سازمان پیشهناد میکنه که مارکسیست لنینیست ها باید 
متحد بشن. درسته؟ یک سازمان (جهبه) واحد سیاسی نظامی 
رو تشکیل بدهند. وحدت مارکسیست لنینیست ها یعنی چی؟ 
یعنی ایجاد حزب. یعنی به حمض اینکه مارکسیست لنینیست ها 
متحد شدن، یعنی یک سازمان واحد کمونیستی، یک تشکل 
کمونیستی اولین وظیفه اش را چی قرار میده؟ رفنت به میان 
طبقه کارگر و بنابراین نطفه حزب، که در این مالحظاتی که 
برای جهبه واحد توده ای آمده این درج نشده. یعنی باز مه 
سازمان  مثابه  به  بلکه  حزب  نطفه  مثابه  به  نه  سازمان،  این 
مستقل سیاسی نظامی که مارکسیست لنینیست ها توش دارن 
کار میکنن توی جهبه میتونه به اصطالح حتی روابط نیروهای 
انقالبی دیگه رو مه که توی جهبه هستند تنظیم کنه. حتت تاثیر 
خودش در بیاره و مهه رو حول وحوش حمور مبارزه مسلحانه 
سازمان بده. به نظر من این درست یک تزی ست که نقیضش 
التقاطش در خودش هنفته  در خودش هنفته است. بالفاصله 
است. یعنی خودشو نفی میکنه. اگر ما معتقدیم مارکسیست 
لنینیست ها باید متحد بشن، اگر کمونیست ها باید متحد بشن 
طبقه  میان  رفنت  قدمشون  اولین  بیارن  بوجود  تشکل  یک  و 
کارگر و پیوند با جنبش خودخبودی اوناست و تشکیل نطفه های 
حزبه. بنابراین اگر واقعًا جهبه، رضورت رشایط اجمتاعی اون 
روز جامعه ما بود (سال ۵۴)، مهون طور میبایست مخشص 
بشه که نیروهای مارکسیست لنینیست  با مه متحد بشن، نطفه 
به  رو  جهبه  این  میتونه  حزب  حاال  بیارن.  بوجود  رو  حزب 
اصطالح چی کار کنه، رهربی کنه و این نیروها میتونن در این 
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جهبه رشکت بکنن. ولی این مشاره یک، بالفاصله خودشو نفی 
میکنه. چرا؟ واسه اینکه سازمان هنوز معتقده به خط مشی 
مبارزه مسلحانه. چرا که هنوز معتقد نیست که باید رفت به 
میون طبقه کارگر. جواب این مه که معتقد نیست االن موقعش 
نیست که رفت به میون طبقه کارگر، در آجنایی جواب میده که 
به نیروهای خارج کشور جواب میده. در آجنایی که میاد به 
اصطالح توئری اون ها رو مبنی بر اینکه اولین قدم و الزم ترین  
کار در این مرحله اینه که تشکیل فوری حزب کمونیست ایران، 
می خواد رد بکنه، میبینیم به چه چیزهایی استناد می کنه. میگه 
که حزب کمونیست، یعنی تلفیق جنبش خودخبودی طبقه کارگر 
جنبش  آره  که  میگه  میاد  بعد  سوسیالیستی.  آگاهی  با 
شکی  این مه  توی  که  داره،  وجود  کارگر  طبقه  خود خبودی 
با  می خواید  که مشا  توئری سوسیالیستی  اون  ولی  نیست. 
جنبش خودخبودی طبقه کارگر تلفیق کنید، اونو از کجا میارین 

مشا؟ به نیروهای خارج کشور میگه.
این مشکل کار واسه سازمان کمونیستی، اینه که میگه 
این توئری سوسیالیستی که باید با جنبش خودخبودی طبقه 
لنینیستی  مارکسیست  عام  قوانین   نه  بکنه  پیدا  تلفیق  کارگر 
ست، بلکه توئریی ست که باید از درون خود مبارزات روزمره 
طبقه کارگر بیرون بیاد و به نظر من اینجا سازمان یک استباط 
اکونومیستی داره از توئری، از بردن آگاهی بدرون طبقه کارگر. 
چرا که لنین میگه که، سالیان سال اگر تا ابد مه طبقه کارگر 
مبارزه کنه هیچوقت به توئری سوسیالیستی منی رسه. خودش 
[بیانیه] مه چند صفحه قبل میگه. میگه این وظیفه مارکسیست 
لنینیست هاست که این توئری را بربند به میون طبقه کارگر. 
ولی این طور در استنباطی که از مفهوِم، یعنی در نوع توئری 
سوسیالیستی که مبیون طبقه کارگر باید برده بشه شک داره. 
منیدونه چه توئری را باید بدرون طبقه کارگر بربه. این قمست 
رو دوباره می خومن میگه، "اون توئری سوسیالیستی که باید 
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با جنبش کارگری ایران تلفیق پیدا کند از درون جنبش مهین 
طبقه، از اوضاع تاریخی اجمتاعی اقتصادی و سیاسی این 
طبقه و مناسباتش از یک طرف با بورژوازی ایران و از طرف 
دیگر با سایر نیروهای خلقی قابل کشف است. از این قرار تهنا 
آموزش سوسیالیسم عملی و احکام عام مارکسیست لنینیستی 
نیست که امر تلفیق توئری سوسیالیستی را با جنبش طبقه 
کارگر فرامه میاورد بلکه از آن مهمرت و از آن اساسی تر آن 
خط مشی خاصی است که مشا متناسب با رشایط اجمتاعی 
اوضاع طبقات  ایران (مشا، خطاب به نیروهای خارج کشور) 
خلقی دیگر و خمصوصًا اوضاع و رشایط اقتصادی سیاسی 
طبقه کارگر باید کشف و تدوین کرده و به میان این  [غیره]  و 
طبقه بربید. اکنون ما از مشا می توانیم بپرسیم در مرحله فعلی 
و  دیگر  با سایر طبقات  را  آن  کارگر مناسبات  مبارزه طبقه 
و  خاص  بطور  شعارهایی  چه  می کنید؟  تعیین  چگونه  غیره 
مرحله ای، چه شعاری بطور معومی تر در مقابل طبقه کارگر 
و سیاسی  اقدامات سازمانی  چه  با  چگونه،  می دهید؟  قرار 
چگونه  است؟  بوده  چه  نتایج  گرفتید؟  متاس  کارگر  طبقه  با 
و با چه سازمان هایی و با چه توئری هایی می خواهید حزب 
از  یک  میکنید؟(سؤال  توجه  بیارید؟"  بوجود  را  کارگر  طبقه 
حضار که خوب ضبط نشده) گفمت که نظر من اینه که سازمان 
می تونسته در مهون زمان با توجه به مهین مجالتی که خوندم 
واستون، درست می تونست جواب خودش را در بیاره. یعنی 
این را موکول نکنه به اینکه این چیزی نیست که در اون رشایط 
منی تونست بدست بیاد. مهین چیزی که به عنوان سؤال مطرح 
میکنه درمقابل نیروهای خارج کشور، به عنوان این که توئری 
زمان  کرد. مهان  رفت کشف اش  باید  و  نیامده  بدست  هنوز 
بره  می تونست  داشت  که  نیروهایی  مهون  با  سازمان  خود 
از مجموع رشایط  رو مه  چیزهایی  ومهون  کارگر  طبقه  تو 
عینی خودش که اینجا هبش اشاره میکنه کشف کنه. لزومی 
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نداشت ایرنو به عنوان این که االن توئری نیست، توئری کشف 
شده وجود نداره چیز کنه. یعنی این  میگه که این توئری هنوز 
کشف نشده. ما بیاییم کشف اش کنیم. توجه می کنید؟ و این 
این معنا  به  ارائه میده  به نظر من یک استنباط اکونومیستی 
اون توئری که  که هنوز (صداهای دیگر، یک دقیقه وقت دارید) 
باید به میون طبقه کارگر برده بشه از درون مبارزه مهین طبقه 
کشف میشه. درسته؟ خوب این به معنای این نیست که مهون 
زمان این در دستور کار سازمان قرار نگیره این مسئله، یعنی 
توئری تشکیل حزب در دستور کار سازمان قرار نگیره. ولی 
این میاد به اصطالح این که هنوز این توئری کشف نشده، 
این که باید رفت دنبالش و کشف اش کرد. این که باید رفت با 
مبارزات تودها پیوند خورد. این رو یک مانعی میذاره واسه 
این که در واقع طفره بره از پیشهنادی که نیروهای خارج از 
تو  االن وظایف  که  نیروهای داخل  واقع  در  با  کشور می دن 
را  صفحه اش  حضار:  (از  مسلحانه.  مبارزه  نه  حزبه  ایجاد 
بگید). صفحه ۵۳. (یکی از حضار: در حالی که خودش با این 
حصبت هایی که کردید باید مهین نتیجه رو می گرفت). آره باید 
این نتیجه رو بگیره که آره من میرم داخل طبقه کارگر و نطفه 

حزب را تشکیل میدم. 

[پایان حبث حمبوبه افراز]

اصل این سند در خبش آرشیو اسناد سازمان پیکار در راه 
آزادی طبقه کارگر، در سایت اندیشه و پیکار:

http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-
ML/mp3/Mahbobeh-Afraz.mp3
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فهرست انتشارات انديشه و پياكر
(يا در مهاكرى با نارشان ديگر)

رفرم يا انقالب؟. ارژنگ رحمي زاده (آذر ۱۹۸۲-۱۳۶۱)   -۱
محاسه پياكرگران هشيد در سپيده دم اعدام (دى ۱۳۶۱)   -۲

مكيته كردستان در افت و ... افت. (نوامرب ۱۹۸۴) (جزوه)   -۳
۴-  محايت از انقالب مىل فلسطني و حق تعيني رسنوشت و استقالل 

آن. (ژوئن ۱۹۸۵) (جزوه)
يادداشت هاى زندان حمسن فاضل و  از آرماىن كه ىم جوشد:    -۵
ليست هشداى سازمان پياكر در راه آزادى طبقهء اكرگر (۱۳۶۴- 

(۱۹۸۵
پوران  تا فدااكرى آقاى ابريمشچى:  از بن بست آقاى رجوى   -۶

بازرگان و تراب حق شناس (۱۹۸۵-۱۳۶۴)
عابديىن  قامس  تسلمي  و  شكنجه  دستگريى،  داستان  بازنده،   -۷

(خرداد ۱۹۸۴-۱۳۶۴)

[تا اينجا به نام هواداران سابق سازمان پياكر منترش شده است]

اقتصادى مجهورى  اوضاع  انداز  و چمش  نفت  سقوط هباى    -۸
اسالىم ايران. (دى ۱۳۶۵) (جزوه)

۹-  گاهنامهء انديشه و پياكر، ۴ مشاره (۱۳۶۶-۱۹۸۷) تا (۱۳۷۲-
(۱۹۹۳

برگزيده اى  از صد مشاره نرشيه حمرمانه داخىل رژمي در    -۱۰
هشت دفرت (اسنادى در افشاى رژمي از زبان خودش) (از فروردين 

۱۳۶۸ تا دى ۱۳۷۰)
از دهلا و دست ها در جنگ و در صلح (۱۹۹۴-۱۳۷۲)   -۱۱

ماركسيسم:  و  فلسفه  آلتورس)   لوىئ  ماركسيسم:  و  فلسفه    -۱۲
فلسفه، سياست، ايدوئلوژى و... اثر لوىى آلتورس، ترمجهء نارص 

(۱۹۹۵ اعمتادى. (خرداد ۱۳۷۴ - 
فيمل   DVD انتشار  و  فارىس  زيرنويس  هتيهء  در  مهاكرى   -  ۱۳
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اثر مسري عبداهللا و  مستند "نويسندگان مرزها، سفرى به فلسطني" 
گوتنربگ (سوئد).  خوزه راينس، توسط "خانهء هرن و ادبيات" 

يادداشت هاى زندان حمسن فاضل. ترمجه به آملاىن (۱۹۹۱)   -۱۴
Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, Mohsen Fasel

سال،  صد  از  پس  ماركسيسم  ماركس:  امللىل  بني  كنگرهء    -۱۵
تراب  و ويراستارى  به اهمتام  آينده.  انتقادى و دورمناى  اكرنامه 
حق شناس و حبيب ساىع. در سه جلد. جلد يك ۱۹۹۶ و جلد دو 
۱۹۹۸ و جلد سه ۲۰۰۲. و يك ىس دى حاوى هر سه جلد (۱۹۹۵ 

تا ۱۹۹۸)
صادق جالل العظم (تراب  سملان رشدى و حقيقت در ادبيات:   -۱۶

حق شناس) (آذر ۱۳۷۸-دسامرب ۱۹۹۹)
چهار روشنفكر ماركسيست و حبث در باره  پس از ماهناتان:    -۱۷
سوء قصدهاى ۱۱ سپتامرب. مزيگرد با رشكت مسري امني، ايوبنو، 
ايزابل مونال و ژرژالبياك، اداره كننده حبث رىم هره را (نوامرب 

۲۰۰۱) (جزوه)
ابوجهاد از رهربان بزرگ انقالب فلسطني و دوستدار انقالب    -۱۸
 (۱۹۸۸ (آوريل  شناس  حق  تراب  از  اى  خاطره  و  احساس  ما: 

(جزوه)
۱۹-  به مناسبت جلسه حبث حول حبران: جاى خاىل حبران (خرداد 

۱۳۸۵) (جزوه)
۲۰-  مسئله زن در برىخ مدونات چپ: از هنضت مرشوطه تا عرص 
رضا خان. نوشتهء مها ناطق، برگرفته از ماهنامه "زمان نو مشاره 

تايپ جمدد و تكثري (مارس ۱۹۹۹) (۳۶ ص)  "۱
نميا پرورش (۱۳۷۴- نربدى نابرابر، خاطرات ۷ سال زندان:    -۲۱

(۱۹۹۶
 A Chapter of  ?۱۹۸۸  What Happened to Us in    -۲۲
 the Repoort on Seven Years Imprisonment in Iran. By

 ۱۹۹۵ ,Nima Parvaresh
جنگ جناح ها و  ايران:  چند نگاه كوتاه به حوادث سياىس   -۲۳
گفمتان چپ و مقاالىت ديگر از تراب حق شناس (آگوست ۲۰۰۰) 

(جزوه)
۲۴- شكوه انتفاضه و تهناىى يك ملت: ۲۰ مقاله در محايت از آرمان 
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فلسطني نوشتهء استادان و روشنفكران فرانسوى. گزينش و ويراستارى: 
تراب حق شناس و حبيب ساىع (هبمن ۱۳۷۹ـ فوريه ۲۰۰۱)

معاون فرمانده شورىش ماركوس  حاكيت هاى آنتونيوى پري:    -۲۵
(هبرام قدميى) (۲۰۰۱-۱۳۷۹)

پس از ماهناتن، چهار روشنفكر ماركسيست و حبث در بارهء    -۲۶
سوء قصد هاى ۱۱ سپتامرب (۲۰۰۱) 

آرشيو اكمل نرشيهء پياكر، ارگان سازمان پياكر... (۱۵ ىس    -۲۷
دى)  (۱۳۸۰ـ۲۰۰۲)

۲۸-  با فلسطني در روزهاى خسىت: گفتارها و كردارهاىى چند. به 
آوريل ۲۰۰۲) (جزوه) كوشش تراب حق شناس.  (فروردين ۱۳۸۱- 
اكرل ماركس و بازگشت او، منايشنامه تارخيى در يك پرده:    -۲۹
هبمن  اول  (چاپ  ساىع)  حبيب  و  حق شناس  (تراب  زين  هوارد 

(۲۰۰۹ ويراست دوم ۱۳۸۷-  فوريه ۲۰۰۵ -    -۱۳۸۳
نارش آلفابت  محمود درويش (تراب حق شناس)   در حمارصه:    -۳۰

و خانه هرن و ادبيات گوتنربگ (۲۰۰۶-۱۳۸۵) ماكزميا (استكهمل) 
۳۱-  نويسندگان مرزها، سفرى به فلسطني: فيملى از مسري عبداهللا 

تراب حق شناس) و خوزه راينس (زيرنويس فارىس: 
نوشتهء منصور  در حتول اسالم.   و  در سنت  زن  وضعيت    -۳۲
با مقدمهء دمحم حرىب. ترمجهء تراب حق شناس و حبيب  فهمى 

ساىع. (آوريل ۲۰۰۷)
در بزرگداشت پوران بازرگان (اوت ۲۰۰۷) (جزوه)   -۳۳

امجنن مكون پاريس  لوئزي ميشل، يك معر رسشار از مبارزه:    -۳۴
مارس ۲۰۰۸) (جزوه) ۱۸۷۱ (اسفند ۱۳۸۶- 

آتش و لكام، تارخيچه اى از ارتش زاپاتيسىت آزاديبخش مىل:   -۳۵
گلوريا مونيوز (هبرام قدميى)(۲۰۱۰-۱۳۸۹)

چهل مقاله از هيودى تباران ضداستعامر فلسطني با صدها    -۳۶
امضاء. به اهمتام تراب حق شناس و حبيب ساىع، نارش جملهء 

آرش ـ پاريس (چاپ اول تري ۱۳۸۹ـ ژوئيه ۲۰۱۰)
دو  بني  دروىن  وگوهاى  گفت  اول  دور  صوىت:  هاى  فايل    -۳۷
سازمان چريك هاى فداىى خلق ايران و جماهدين خلق ايران در 

سال ۱۳۵۴ (سپتامرب ۲۰۱۰)
گو بني سازمان جماهدين خلق  و  گفت  فايل صوىت:  هشت    -۳۸
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ايران و گروه منشعب از سازمان چریك هاى فدایی خلق ايران در 
(۲۰۱۱ تابستان (۱۳۵۶ - 

دو  بني  دروىن  وگوهاى  گفت  دوم  دور  صوىت:  هاى  فايل    -۳۹
سازمان چريك هاى فدایى خلق ايران و جماهدين خلق ايران در 

سال ۱۳۵۶ (۲۰۱۱)
۴۰-  دفرتهاى زندان. يادداشت ها و تأمالت در زندان هاى مجهورى 

دمحم تىق هشرام (مرداد ۱۳۹۰ـ اوت ۲۰۱۱) اسالىم ايران: 
چند خسن از پوران بازرگان  پیکرها بر خاک، ایده ها بر پا -    -۴۱
به مناسبت پنجمین سال درگذشت او (مارس ۲۰۱۲ـ اسفند ۱۳۹۰)

۴۲-  جتربهء فعاليت سياىس در تشلك دانجشويان مبارز، و نگاىه 
(۲۰۱۲ به جنبش دانجشوىي دهه ۱۳۵۰  عباس زرندى  (۱۳۹۰- 

یحیی-  از گذشته تا آینده، مصاحبه ای با تراب حق شناس:    -۴۳
نوامرب ۲۰۱۲) خالد (مهر ماه ۱۳۹۱ - 

محمود درویش، ترمجه و صدای  در حمارصه (ویراست دوم):   -۴۴
تراب حق شناس (اوت ۲۰۱۳)

کنفانی:  (غسان  افتاد  فرو  نقشه  از  که  قطاری  ایستگاه  در   -۴۴
چند شعر و  ادبیات مقاومت در فلسطین اشغالی، محمود درویش: 

مه ۲۰۱۴) نوشته)  ترمجه  تراب حق شناس (اردیهبشت ۱۳۹۳ = 
۴۵- دفرتی از نقاشی های ارژنگ خامنه ای و یادنگاره های زندان 

(نوامرب ۲۰۱۴  =  آبان ماه ۱۳۹۳)
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