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رفيق حميد زارع پور) کاک مسعود ( عضو برجسته ی
سازمان و فرزند دالور کارگران و زحمت کشان ،در سال  1339در
خانواده ای زحمت کش در شھر کرج متولد شد .دوران کودکی و
تحصيل خود را در کرج سپری کرد .در سال ھای آخر دبيرستان که
ھمزمان بود با آغاز جنب و جوش ھای سياسی در جامعﮥ ما و
خصوصاً جوانان و محصلين ،از زمرۀ جوانان پيشرو و پر شوری بود
که به محافل مطالعاتی و مجامع جوانان سياسی و مبارز روی آورد .و اﯾن آغازی بود
بر زندگی نوﯾنی که از او ﯾک کمونيست پاک باخته و ﯾک عضو برجسته و حرفه ای
برای سازمان ما ساخت.
رفيق حميد زارع پور در دوران مبارزات سياسی قبل از قيام در شھر خود شرکت
فعال و مؤثر داشت .در روزھای قيام دوش به دوش توده ھای انقالبی در تسخير
پادگان ھای تھران ،ھمراه با جوانان محله و شھر خود شرکت کرده و در دورۀ پس از
قيام نيز پيگيرانه به شرکت ھمه جانبه در مبارزات سياسی محيط خود ادامه داد .از
سال  58به سازمان فدائی پيوست و ﯾک سال بعد ،پس از آشنائی ھمه جانبه با
مواضع " راه کارگر" ،در سال  59ھمکاری و فعاليت خود را با سازمان ما آغاز نمود.
رفيق حميد زارع پور از ابتدای پيوستن به سازمان ،به خاطر ظرفيت مبارزاتی و پيوند
عميقش با خط سازمان ،ھميشه از زمرۀ قابل تکيه ترﯾن و فعال ترﯾن رفقای ما بود.
نظم و جا افتادگی او در کار تشکيالتی و برخوردھای خالق و ھمه جانبﮥ او در تمامی
عرصه ھای کار و فعاليت سازمان ،از او رفيقی ساخته بود که ھمواره برای به عھده
گرفتن سنگين ترﯾن و پيچيده ترﯾن مسئوليت ھا آمادگی داشت.
رفيق حميد زارع پور تا سال  60در کرج فعاليت خود را ادامه داد ولی پس از آغاز
دورۀ سرکوب ،از آن جائی که شدﯾداً تحت پيگرد رژﯾم قرار داشت ،به تھران انتقال
ﯾافت .سال ھای  60و  61در تشکيالت تھران ،در روابط کميته جنوب غرب به انجام
وظاﯾف انقالبی خود مشغول بود .در اﯾن دوره که دشوارترﯾن مقطع فعاليت مخفی

برای نيروھای انقالبی بود ،رفيق حميد با تمام انرژی و توان با پشتوانه ای از اﯾمان و
جسارتی کمونيستی توانست مأمورﯾت ھای خطيری را ﯾکی پس از دﯾگری به انجام
برساند .در دوره ھاﯾی که ضربات و پيگرد ھای رژﯾم ،گسست ھاﯾی در ارتباطات و
پراکنده شدن برخی از نيروھای سازمان را باعث شده بود ،حميد ﯾکی از رفقاﯾی بود
که با تمام وجودش برای برقراری تماس ھا و جمع و جور کردن تشکيالت ،شبانه روز
تالش می کرد و ھوشياری و دقتش در اﯾن زمينه به خوبی نشان می داد که حميد از
آن دسته از انقالبيونی است که با دشوار شدن شراﯾط ،جوھر مبارزاتی شان بھتر و
ملموس تر به نماﯾش در می آﯾد.
او از سال  62تا بھار  63که به کردستان اعزام شد ،در روابط تشکيالت تھران،
مسئول ﯾکی از واحدھای نظامی سازمان بود و در آن دوره توانست با ھوش و ذکاوت،
اعتماد به نفسی قابل تحسين و به راستی ماﯾه گذاشتن از جان خود ،چندﯾن طرح
مصادره مسلحانه را به اجرا در بياورد .رفيق حميد زارع پور) کاک مسعود ( از ابتدای
ورودش به کردستان ،به خاطر توانائی ھا و انضباط تشکيالتی اش از زمره فعال ترﯾن
رفقای ما بود و نقش برجسته اش در تمام عرصه ھای فعاليت ما در کردستان برجای
مانده و خواھد ماند .او در ﯾکی از واحدھای سياسی سازمان ،سازمان دھی شد و در
عين حال در صفوف پيش مرگان " راه کارگر" نيز فعاليت مؤثر و چشم گيری داشت.
فعاليت ھای کاک مسعود و تالش ھای پيگيرانه ی او صرفاً به دامنﮥ کار خود محدود
نمی ماند ،در ساﯾر زمينه ھای کار سازمان ﯾک لحظه متوقف نمی شد و اﯾن
خصوصيت برجسته اش بود که ھميشه با جميع مسائل پيرامون خود برخورد خالق و
مناسب را می نمود و تمامی بخش ھای تشکيالت کردستان ھميشه در کار خود از
آثار برخوردھا و مشارکت فعال اﯾن رفيق بھره مند بوده و خواھند بود .او در سازمان
دھی پس از اولين کنفرانس کردستان در سال  63به مسئوليت ﯾکی از واحدھای
سياسی سازمان برگزﯾده شد .در دوران مسئوليت خود ﯾکی از فعال ترﯾن واحدھای
سازمان را رھبری نمود و در کنار او رفقای ھم سنگرش ھمواره از تجارب ،جا افتادگی
و تسلط اوبر مواضع سازمان آموخته اند و بھره مند گشته اند .برخوردھای سرﯾع و
قاطع او در دفاع از ھرآنچه که به نظرش اصولی بود و ھمچنين صراحتش در برخورد
به نقاط ضعف و اشکاالت ،از او مسئولی کارآﯾند و رفيقی صاحب نظر ساخته بود.
کاک مسعود عالوه بر فعاليت مؤثرش در واحدھای سياسی سازمان ،پيش مرگی
جسور ،کاردان و صاحب تجربه بود .او که تجارب نظامی خود را از دوران قبل از
ورودش به کردستان اندوخته بود ،در فعاليت نظامی اش در کردستان نيز توانائی ھا

شاﯾستگی ھای زﯾادی از خود نشان داد .خصوصاً در عرصﮥ فن تخرﯾب و انفجارات .بی
دليل نبود که در اولين کنفرانس تشکيالت پيش مرگﮥ " راه کارگر" به عنوان عضو علی
البدل ھيئت فرماندھی تشکيالت پيش مرگه انتخاب شد و تا لحظﮥ شھادتش با تمام
وجود ،خود را وقف پيش برد وظاﯾفش نمود.
گرچه رفيق حميد زارع پور) کاک مسعود ( دﯾگر در ميان ما نيست ،ولی آن چه که
به پر نمودن جای خالی او در جرﯾان ادامﮥ مبارزه ای که در پيش دارﯾم کمک خواھد
کرد ،ﯾادگارھای ارزندۀ اﯾن رفيق برجسته است .و بی شک ﯾاران او و ھمه کسانی که
او را می شناختند و خواھند شناخت ،از ﯾادگارھای برجسته و آموزش ھای به جا
مانده از او ،مشعلی خواھند ساخت فرا راه خود و بدﯾن سان حميد در ميان ما خواھد
ماند.

