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 ۴ ٧٩ 

 ۲۰۰۹ اوت  ١٢ ، ٨ ۱۳۸ مرداد ٢١ 

پس از اعـالم جـهـاد و فـرمـان              
بـه     ٥٨ مـرداد     ٢٨ يورش خميني در 

کردستان ، نيروهاي سرکوبـگـر رژيـم      
ابتدابه پـاوه و نـوسـود و سـپـس بـه                   

کامياران، سننـدج، مـريـوان و سـقـز            
در همـان ابـتـدا حـملـه و            .  وارد شدند

تعرض وحشيانه اي را بر عليه مـردم    
اعدامهاي خلخـالـي و     .    آغاز کردند

تصرف شهرها توسط نيروهاي سـپـاه     
و بســيــج و رفــتــار خشــونــت آمــيــز،           
تيراندازيهاي شبانه روزي و عـمـدتـا          
بدون دليل در خيابانهاي شهر، کـتـک     
و اذيــت و آزار مــردم، تــعــقــيــب و                

دســتــگــيــري مــبــارزيــن هــدفــي جــز         
ترساندن و تحقير، سرکوب خـواسـتـه      

. هاي مردم و تثـبـيـت رژيـم نـداشـت          
رژيم اسالمي درشهرهاي  کـردسـتـان      
پايگاهي نداشت تنها نيروئـي کـه از       
رژيم جنايتکار اسالمي دفاع ميکرد 
جريان مذهبي مفتـي زاده بـويـژه در          
سنندج و مريوان بود که افراد وابسته 

به آقاي خليل بهرامي خـبـر داده       
صــادق ( شــده بــود کــه يــک قــاضــي           

، -که از دوستـانـش بـود       -)  خلخالي
خيال دارد کردها را در سالن انـتـظـار      

 -مـرکـز کـردسـتـان         -فرودگاه سنندج
 .محاکمه کند

مـرد     ١٠ در فرودگاه، وقتـي کـه       
دستنبد به دست روي نيمکت چـوبـي     
در برابر صادق خلـخـالـي نشـسـتـنـد،          
آقــاي رزمــي آمــاده، بــيــرون دادگــاه           

نـفـر يـازدهـم       .  صحرايي ايستاده بـود   
مـــجـــروح بـــود و کـــنـــار در روي                 

 . بـــــرانـــــکـــــاردي قـــــرار داشـــــت           
 

آقاي بهرامي در يادآوري خـاطـراتـش      
مـيــگـويــد، قـاضــي عــمــامـه اش را             

پايش را .  کفشاش را درآورد.  برداشت
از پشت عينک .  روي صندلي گذاشت

زندانيان را برانداز کرد و نـامشـان را       
قاضي اتهامات انـتـسـابـي      » . پرسيد

قـاچـاق   :  برشمـرد ]  چنين[ متهمان را 
 . اسلحه، تحريـک بـه شـورش و قـتـل             

هـيـچ مـدرکـي       « :  بهرامي مـيـگـويـد    

مرداد  ٢٨يورش به کردستان در
 ٥٧و سرکوب انقالب 

 وبالگ ترانه: بر گرفته از 
 موسوي  

. ترانه موسوي شهيد شـده اسـت      
در يکي از روزهـاي بـيـن هـفـتـم تـا                  

دربــاره نــوع   .  بــيــســت و چــهــارم تــيــر      
دستگيري و نوع مرگش بسـيـاري از       

وبــالگ هــا خــبــرهــايــي داده انــد و              
مطالـبـي نـوشـتـه انـد کـه هـر کـدام                    
تاحدودي به واقـعـيـت تـلـخ شـهـادت            
ترانه پـرداخـتـه انـد امـا ايـن وبـالگ                
نويسان مانند ما کـه دوسـتـان تـرانـه          

بـنـا بـه گــزارش سـايــت اتـحــاد               
جمهوري اسالمـي بـراي سـه نـفـر از              
کارگران دسـتـگـيـر شـده اول مـه بـه                

شـيـوار   .  اسامي فـايـق کـيـخـسـروي           
سحابي و منصور کـريـمـيـان احـکـام         

. زنــدان و شــالق صــادر کــرده اســت           
جـزايـي دادسـراي       ١٠٥ دادگاه شعبه 

ايــن    عــمــومــي ســنــنــدج هــر يــک از        
کارگران را به جرم برپايي مـراسـم اول     

ضـربـه      ٤٠ ماه زندان و      ٦ ماه مه به 

. شالق تعزيزي مـحـکـوم کـرده اسـت         
سال زندان ايـن   ٦ در متن حکم    البته

بــه ســه ســال حــبــس           قــابــل تــبــديــل  
تعليقي خوانده شده و همچنـيـن شـب      

 ٨٨ امروز چهاردهم مـرداد مـاه       
کارگران کارخانه ريسنـدگـي پـرريـس       
سنندج همراه با خانواده هاي خود در   
مــقــابــل اســتــانــداري کــردســتــان در          
اعتراض بـه عـدم اجـراي راي ديـوان             
ــع                 ــجــم ــه ت ــت اداري دســت ب عــدال

 . اعتراضي زدند

صبـح   ١٠ اين تجمع که از ساعت
ظـهـر ادامـه       ١٢ شروع شد تا ساعت 

 . داشت
بنا بر خبرهاي دريافـتـي تـوسـط       
اتحاديه آزاد کارگران ايران مامـوريـن   
امنيتي و انتـظـامـي قـبـل از شـروع             
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479شماره يسکرا                                           ا                                                 2صفحه    

آن نقش زيادي در شناسائي مبارزيـن  
داشتـنـد و کـلـيـه دسـتـگـيـريـهـا بـا                     

تشکلهاي .  همکاري آنها انجام گرفت
ــان، کــارگــران، دانــش آمــوزان و              زن
جريانات سياسي که بويژه بعد از قيام 
شکل گرفته بودند و هر روز بر قـدرت  
آنها افزوده ميشد، غير قانوني اعـالم  
شده و فعالين آنها تحت تعقيب قـرار    

بسياري از فعالين سرشنـاس  .  گرفتند
شــهــرهــا را تــرک کــردنــد و بصــورت           
متشکل در مـقـابـل يـورش رژيـم و                
بنابر شـرايـط جـديـد مسـلـح شـده و                
اکثرا به  تشکيالت مسلح کـومـه لـه      
به . پيوستند و يا با آن همکاري کردند

اين ترتيب  نيروي مسـلـح کـومـه لـه          
. رسما و بطور قدرتمندي شکل گرفت

اکثر فعالين در شهرها و روسـتـاهـاي    
اطراف  مخفيانـه فـعـالـيـت خـود را             

فضاي ترس و وحشـتـي     .  ادامه دادند
که رژيم بوجود آورده بود بيش از يـک    

درگـيـري نـيـروي       .  ماه طول نـکـشـيـد    
پارتيزان با نيروهاي رژيم از يک طرف 
و تظاهراتهاي هزاران نفره در شهـرهـا   
نشـان از تـغـيـيـر اوضـاع داشـت  و                    
مبارزه دراشکال ديگري ادامه يـافـت   

. و رژيم را در حالت تدافعي قـرار داد   
از مـهـمـتـريـن رويـدادهـاي آن دوران              
ميتوان از تظاهرات هزاران نفره مردم 

. نام بـرد  ٥٨ شهر سنندج در مهر ماه 
 ٢٨ براي اوليـن بـار بـعـد از يـورش                

مرداد و در اعتراض به کشـتـه شـدن        
يکـي از جـوانـان و بـا شـعـار آزادي                   
مباره عليه جمـهـوري اسـالمـي وارد         

مـدتـي بـعـد و در           .   دوره تازه اي شد
همان ماه کارگران بيکار بـه مـدرسـه        
قران ، دفتراصلي مفتي زاده و تـنـهـا      
پايگاه رژيم در سنندج حمله کردنـد و    

مدرسـه قـرآن ،       .  آنرا به آتش کشيدند
مرکز اصلـي مـفـتـي زاده و مـظـهـر                
ونماد رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي در               

ايــن دو حــرکــت تــوســط        .  شــهــربــود   
فعالين و رهبران محلي سازمان داده   

همزمـان تـعـرض مـردم در           .  شده بود
شهرهـاي ديـگـرو نـيـروهـاي مسـلـح               
سازمانها و بويژه کومه له  در جـريـان   
بود و تظاهرات بـمـراتـب وسـيـعـتـري          

. برعليه نيروهاي سرکوبگربراه افـتـاد    
نيروهاي رژيم در اثر مبارزات و تنفـر  
شديد مـردم از جـمـهـوري اسـالمـي               
وادار بـه عـقـب نشـيـنـي شـد ورژيـم                 
بدليل ناتواني در ادامـه سـرکـوب بـه         

بمنظور بدسـت  .  ديپلماسي روي آورد 
ــازي              ــازسـ ــراي بـ ــرصـــت بـ آوردن فـ
نيروهايش و  تعرض دوباره پيشنـهـاد   

پيشنهاد مذاکـره قـبـول      .  مذاکره کرد
شکست رژيم در يـورش گسـتـرده بـه           
کردستان با هـدف بـاز پـس گـرفـتـن               

و سـرکـوب      ٥٧ دستاوردهاي انقالب 
 . آن بود

بعد از شکسـت رژيـم در يـورش          
مرداد، بخشي ازنـيـروهـايـش بـه         ٢٨ 

پـادگـانـهـاي مسـتـقـر در کـردسـتــان                
خزيدند و بخشي ديگر بـه شـهـرهـاي         
ديگر ايران منتقل شدنـد و مـردم بـا          
شــوروشــوق پــيــروزي خــود را جشــن          

ورود نيروهاي مسلح کـومـه     .  گرفتند
له به شهرها با استقبـال بـي نـظـيـري          
روبرو شد و فعاليت در عـرصـه هـاي        

. مختلفي دوباره و علنـي شـروع شـد       
هيئتي از طرف رژيم بـا نـمـايـنـدگـان         
ــعــال در               ــهــاي ف احــزاب و ســازمــان

بـي  .  کردستـان عـازم کـردسـتـان شـد            
اعتمادي بـه دولـت در مـيـان مـردم              
شديد بود و کسي هـيـئـت دولـتـي را          

جدي نميگرفت و عمال ثابت شـد کـه     
تعيين هـيـئـت مـذاکـره تـنـهـا بـراي                  
بــدســت آوردن فــرجــه بــراي رژيــم و              

. تعـرض دوبـاره بـه کـردسـتـان اسـت               
يادآوري کنم که  در طـي مـدت سـه            
مــاه فــقــط يــک ربــع مــذاکــره انــجــام           

کليه شواهد هر  ترديدي را از   .  گرفت
بين ميبرد که  رژيم در صدد منسجم 

جلوگيري .  کردن خود براي حمله است
از حمل و نقل وسائل مـورد نـيـاز بـه         
ــع مــحــاصــره                ــان و در واق کــردســت
اقتصادي غـيـر رسـمـي، و تـجـهـيـز                 
ــيــروهــاي فــراري مــفــتــي زاده در               ن
ــا،                 ــهـ ــوزش آنـ ــاه  وآمـ ــانشـ ــرمـ کـ
سخنرانيهاي تهديد آمـيـز مـقـامـات        
دولتي و جـنـگـهـاي ايـذائـي جـريـان               
مفتي زاده در اطـراف کـامـيـاران و               
بازررسي اتوبوسـهـاي مسـافـربـري و          

بـه اضـافـه      "  مشکوکـيـن  "  دستگيري 
تقويت پادگانهاي شهـرهـاي جـنـوبـي        
کردستان و همچنين  تـغـيـيـر لـحـن             
هيئـت مـذاکـره، نشـانـه هـائـي بـود                 
برتاييد بي اعتمادي اکثريت مردم بـه   

ــمــهــوري اســالمــي           هــمــزمــان   .  ج
ــلــســفــه              جــمــهــوري اســالمــي کــه ف

و    ٥٧ وجــوديــش ســرکــوب انــقــالب        
دستاوردهاي آن بود، خود را هـر چـه       

در ايـن    .  بيشتر مـنـسـجـم مـي کـرد            
تـعـرض      ٥٨ راستا دراواخر فرورديـن    

دوباره رژيم به کردستان شـروع شـد و       
فضاي شهرهـاي ديـگـر ايـران نـيـزبـا              
تعرض به کارگران و تشکلهاي آنـهـا،     
بـه سـازمـانــهـاي چـپ و تـعـقـيـب و                    

. دستـگـيـري فـعـالـيـن تـغـيـيـر کـرد                  
تعرضي همه جانبه از هوا و زمين بـه  

مقاومـت مـردم     .  کردستان شروع شد
به شيوه هاي مختلف و يک پارچه بـر    

در سنـنـدج   .  عليه رژيم ادامه پيداکرد
روزطـول     ٢٤ جنگـي در گـرفـت کـه             

روزه    ٢٤ کشيد که بعدها بـه جـنـگ        
مبارزين و مردم  وجـب    .  مشهور شد

به وجب و کوچه به کوچه از شهردفـاع  
مقاومت حالتي وسيع و تـوده      . کردند

رژيم  با توجه بـه  .  اي بخود گرفته بود
در اخــتــيــار داشــتــن تــجــهــيــزات و            
امکانات بهتر، شهر را از چند طـرف    

خمپاره بـاران  .  به توپ و خمپاره بست
شهر تا پايان جنگ ادامه داشـت کـه       
حاصل آن کشته شـدن هـزاران نـفـر و           

. تعداد بسيار بـيـشـتـري زخـمـي بـود           
خانه ها و امکانات معيشـتـي مـردم      
که نتيجه سالها کار و زحمت بـود در    
اثر اصابت گلوله هاي توپ و خمپـاره  
و اسلحه هاي ديگرويران و غير قـابـل   

نيروهاي مسـلـح کـومـه       .  استفاده شد
له و ديگر سازمانها نـاچـارا از شـهـر         
عقب نشيني کردند و نيروهـاي رژيـم     

تصـرف شـهـرهـاي       .  وارد شهر شـدنـد    
ديگر کردستان وضع نسبتا مشابهـي  

 .داشت
ابعاد جنايت و سـبـعـيـت حـملـه           

 ٥٨ مـرداد       ٢٨ رژيم به کردستان در   
قابل مـقـايسـه بـا حـملـه دوم آن در                   

رژيـم در حـملـه        .  نيسـت  ٥٩ فروردين 
دوم و با سـرکـوب سـيـسـتـمـاتـيـک و              
نظامي کردن شـهـرهـا و روسـتـاهـاي           
کردستان قادر شد که خود را مستقـر  

رژيم در کردستان مسـتـقـر شـد         .  کند
اما هيچگاه نـتـوانسـت مـردم را بـه              

مقاومت و مـبـارزه   .  تسليم وادار کند
مردم در اشکال و شيوه هاي مختلـف  
ادامه يافت و هيچگاه به رژيم مـجـال   
ندادند که بمثابه نيروي پيـروز عـرض     

رژيـم از لـحـاظ نـظـامـي             .  اندام کنـد 
تفوق داشت و پيروز شد امـا از نـظـر        
ســيــاســي، اجــتــمــاعــي و فــرهــنــگــي       
همواره به مصاف طلبيـده مـيـشـد و         

.   هيچگاه مورد قبـول واقـع نـگـرديـد         
بي زاري و لـعـن و نـفـريـن هـر روزه                   
والدين و مردمي که عزيزانشان را از   
دست داده بودند، مبارزه ومـقـاومـت      
کردند ، مردمي که  شاهد جنايات و   

وحشيگري رژيم ضد  بشـر بـوده انـد          
. بسيارعميق است و زدودني نـيـسـت     

مقاومت و تن ندادن به تسليم و دفاع 
از ارزشهاي انساني، همواره نـيـروئـي      
قدرتمند و پايدار در جامعه  بـوجـود       
مياورد که در شرايط مناسب انگيـزه  
تالش براي پيروز شدن و بزير کشيـدن   
حــاکــمــان ســرکــوبــگــر را ده چــنــدان           

 .ميکند
همزمان بـا تسـخـيـر شـهـرهـا و              
نــظــامــي کــردن کــردســتــان ، رژيــم             
ــي             ــاسـ ــيـ ــاي سـ ــهـ ــوب آزاديـ ــرکـ سـ
ــژه             ــوي ــهــاي مــخــالــف و ب وســازمــان
کمونيستها و کارگـران در شـهـرهـاي         
ديگر ايران را نيز به پـيـش مـيـبـرد و          

و حمله وحشيانـه و     ٦٠ پس از خرداد 
ســرکــوب خــونــيــن در ســراســر ايــران          
توانست که رژيم اسالمي را تـثـبـيـت       

 .کرده و انقالب را خفه کند
در واقع آنچه در کردستان اتـفـاق    

افتاد، آئينه اي تمام نما از کـل ايـران     
اما به دالئل تاريخي مردم در   . است 

کــردســتــان در مــرحلــه اي در بــعــد              
اجتمـاعـي و از نـظـر زمـانـي در آن                   
دوران زودتر در مقابل رژيم اسـالمـي     

نه تـنـهـا در کـردسـتـان           .  قرار گرفتند
بلکه در سراسر ايران مردم عميـقـا از     
ــفــرت دارنــد وخــواهــان              ايــن رژيــم ن

ايــن رژيــم    .  ســرنــگــونــي آن هســتــنــد     
عــلــيــرغــم بــکــار گــرفــتــن تــمــامــي           
امکاناتش موفق نشده که ارزشـهـا و     
نرمهاي ضد انساني ا ش  را به مـردم  

مـبـارزات چـنـد سـالـه           .  تحميل کنـد 
اخير بطور روشني گواه عمق تـنـفـر و      
انــزجــار مــردم ازايــن رژيــم و تــالش            
وخواسـتـشـان بـراي رسـيـدن بـه يـک                 

 .جامعه انساني است 
 

 ٢٠٠٩ اوت  ١٢ 

هستيم نتوانستند به حقايق بيشـتـري   
درباره نوع و زمان مرگ ترانـه و نـيـز        

مـا  .  محل دفن او دست پـيـدا کـنـنـد       
دوستان ترانه هم مانند همـه کسـانـي      
که شـجـاعـت بـه خـرج داده و خـبـر                    
شهادت تـرانـه را مـنـعـکـس کـردنـد               
محل دفن تـرانـه عـزيـزمـان را نـمـي              
دانيم اما اين را مي دانيم که ترانه را   
به شمال و منطـقـه وازيـوار مـنـتـقـل            

کرده و شـبـانـه و بـدون هـيـچ گـونـه                     
مراسمي در گورستان روستايي در آن   

پدر تـرانـه نـيـز         .  منطقه دفن کرده اند
که تحمل دوري ترانه اش را نـداشـت         
چندي بعد از شهادت تنها فـرزنـدش،   
دار فاني را وداع گـفـت و بـه تـرانـه                  

ما دوستان ترانه، اکنون هيچ . پيوست
خبري از يگانه بازمانده خانواده ترانـه  
نداريم و در کمال تعجب، شـب پـيـش      

يعني نوزدهم مرداد در اخبار ساعـت  
هشت و نيم شب شبکه دو افـرادي بـا     
وقاحت تمام ادعا کردند کـه خـانـواده      
تــرانــه هســتــنــد در حــالــيــکــه هــمــه           
کســانــيــکــه خــانــواده تــرانــه را مــي            
شناسند مي دانند که مادر او بعد از   
سال ها و با مسافرت به شـهـر نـجـف       
اشرف و دست بـه دامـن امـام عـلـي            
شدن، ترانه را بـاردار شـد و بـعـد از               
تـرانـه نــيـز فـرزنــد ديـگـري بـه دنـيــا                   

ضمن اين کـه تـرانـه مـتـولـد           .  نياورد
است در حالـيـکـه در آن         ١٣٦٠ سال 

گفتگوي کذب، هنرپيشه نقش مـادر    

 ١٣٦٣ ترانه سال تـولـد فـرزنـدش را           
تـرانـه لـيـسـانـس مـديـريـت              . ذکر کرد

بازرگاني از دانشگاه آزاد واحد تهـران  
مرکز داشـت و بـه عـنـوان کـارمـنـد                
بازرگاني يک شـرکـت مـعـتـبـر لـوازم            
ــهــداشــتــي و اعــطــاي                آرايشــي و ب
نمايـنـدگـي بـه سـالـن هـاي آرايـش،                 

تـرانـه مـوسـوي کـه          . فعاليت مي کرد
رنگ چشم هايش سـبـز بـود، لـبـاس            
هاي سـبـز زيـاد داشـت امـا عـاشـق                

ترانه دختـر آرام و کـم         .  رنگ آبي بود
حرفي بود و در صـورت لـزوم حـرف              

او به مطالعه کتاب هايي در .  مي زد

حـوزه هـاي اديـان و عــرفـان عـالقــه                
بسياري داشت و معموال بـا خـودش       
يک کتاب با اين موضوعات را حمـل  

ما دوستان ترانـه مـوسـوي،      . مي کرد
با يادآوري مرگ تـرانـه در راه آزادي           
يکديگر را دلـداري مـي دهـيـم امـا              
نمي دانيم اکنون آيا کسي هسـت کـه     

مـا  . تسالي مادر تـرانـه بـاشـد يـا نـه            
دوستان ترانه هيچ خبـري از مـادرش       

 ندارم و براي او نگرانيم

 ...مرداد  ٢٨يورش به کردستان در
 ١از صفحه 

 ...پيکر ترانه در روستايى در
 ١از صفحه 
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همـه اش حـدس و گـمـان             .  ارائه نشد
دقـيـقـه،       ٣٠ پس از نزديک به    » . بود

مـفـسـد فـي       " خلخالي يازده مـرد را        
چــنــد نــفــري       .  اعــالم کــرد    "  االرض

 . گريستند
بـهـرامـي هـمـکــارش، رزمـي را             

اين شانس رزمي بـود کـه       . " فراخواند
 ." آن روز با من آن جا بود

هر دو ميگويـنـد، ايـن جـمـع از            
. کـارگـر فـرودگـاه گـذشـت             ٣٠ کنار   

هـر دو    .  جلوي همـه رزمـي مـيـرفـت         
ميگويند، در عقـب، عـلـي کـريـمـي           
بود، يکـي از مـحـافـظـان شـخـصـي               

 قاضي، با کفشهاي سفيد، شلوار
سفيد، پيراهن سـفـيـد، عـيـنـک            

پـس از    .  آفتابي و جلد تپانچه کـمـري    
مــتــر، يــک مــأمــور،        ١٠٠ تــقــريــبــاً   

محکومان به مرگ را روي يک زميـن  
هــمــه .  خــاکــي از حــرکــت بــازداشــت       

 اعدامکنندگان به جز يک نفر دور
چهرهـهـاي   .  سرشان چفيه بستند 

شيعـيـان و چشـمـان کـردهـا اکـنـون                 
 . پنهان شده بود

 
بــه گــفــتــه دو خــبــرنــگــار، آقــاي          
کريمي از زندانـيـان خـواسـت آخـريـن           

مردها چـيـزي   .  وصيت خود را بکنند
نگفتند، همه ساکت بودند به جز يـک    

] بـود [ عيسي پـيـروالـي        ]  آن. [ نفر 
که به گفته بهرامي، براي نجات خـود  

او ساندويچفروشي بـود    .  گريه ميکرد
که عضو هيچ حـزب سـيـاسـي نـبـود           
فقط يک تفنگ داشت و متهم به قتل 

ــود    ــد     .  شــده ب ــگــوي او « :  رزمــي مــي
 »نميتـوانسـت بـايسـتـد       .  ترسيده بود

سربازان از يکي از زندانيان خواستنـد  
 . تا او را نگاه دارد

اولين نفر سـمـت راسـت، نـاصـر            
ســلــيــمــي کــارمــنــد اداره بــهــداشــت         

ــنــدج، دســت راســتــش را روي               ســن
دستش باندپيـچـي   .  سينهاش گذاشت

به گزارش روزنامه هـاي آن      .  شده بود
 زمان، در يک جنگ خياباني مجروح

در برابر او تنها سـربـاز   .  شده بود 
 . بدون چفيه، مسلسالش را باال برد

 
. سربازان به کريمي چشم دوختنـد 

محافظ شخصي قاضي اسـلـحـهـاش     
عــکــاس .  را از جــلــدش بــيــرون آورد        
مـحـافـظ    .  ميگويد، همه نمرده بودند

روي احسن ناهيد، زنـدانـي خـوابـيـده        
ــکــارد        ــران ــلــي     ( روي ب دانشــجــوي پ

، خم شـد و يـک گـلـوـلـه بـه                ) تکنيک
رزمي دوربينش را   .  سرش شليک کرد

کريمي به سوي بعـدي رفـت و       .  قاپيد
دو خـبـرنـگـار       .  به سويش شليک کـرد 

ميـگـويـنـد، او هـمـيـن طـور پـيـش                   
يک گلـوـلـه بـراي هـر نـفـر                –ميرفت 

تالش براي يافتن کريـمـي نـامـوفـق        ( 
 ).بوده است

جميـل نـوره يـکـي از زنـدانـيـان                
نجات يافته آنروزها که قبل از اعـدام    
با احسن ناهيـد در اسـارت بـوده در            

خـاطـرات يـک شـاهـد          ( خاطرات خود
چـگـونـگـي     )  زنده براي ثبت در تاريخ

زخــمــي شــدنــاحســن نــاهــيــد کــه بــر           
برانکـاردي در روز پـنـجـم شـهـريـور                
تيرباران شد  را در يکي از سايـتـهـاي    

 . اينترنتي انتشار داده است
جميل نوره علت زخمي شـدن وي    
را تيراندازي پاسـداران مـراقـبـش در         

. حين انتقال به زندان ذکر کـرده اسـت    
جــمــيــل در نــقــل خــاطــرات خــويــش          
همچنين مينويسد که شهريار، بـرادر  

دانشـجـوي   ( کوچکتر احسن ناهـيـد،     
و يــکــي از        )  ســال دوم پــزشــکــي         

دوستانش بنام جميل يـخـچـالـي، کـه        
هـر دو جـز اعـدام شـدگــان ســنـنــدج                

هستند در يک اقدام حماسي بـاوجـود     
نجات از مهلکه بخاطر احسـن خـود       

جمـيـل از     .  را دوباره تسليم مي کنند
قول احسن تعريف مـي کـنـد کـه بـا              
وجود زخم ران و خـون ريـزي بـه فـرار           
ادامه داده و در يک مـزرعـه خـود را          
زير شبدرهاي آن مزرعه مخفـي مـي     

پاسدارها به مکـانـي کـه در آن          .  کند
ادامـه  ...  مخفي شده بودند، رسيده و  
 : اين نقل قول از زبان احسن

آنها از ما ميخواستند کـه خـود     "
] هم از مـا     [ را تحويل دهيم و ترسي

نداشتند، چون اطمينان داشـتـنـد کـه       
مـن هـيـچـگـونـه         .  ما اسلحه نداريـم    

حرکتي نميکردم، گـرمـاي زيـاد زيـر           
هـم مـرا آزار مـيـداد و             ]  هـا [ شبـدر 

بي نهايت طـاقـت فـرسـا بـود،            ] هم[ 
بخـصـوص درد رانـم آنـرا ده چـنـدان                 

 -جاش يـا کـره خـر       [  جاشها. ميکرد
اصطالحي براي خـائـيـنـيـن در زبـان             

] پـــاســداران کـــرد      -کــردي اســت         
مشغول زير و رو کردن شبدرها بودند 
تــا بــه شــبــدري کــه روي مــن بــود                 

آنرا کنار زده ومـرا از زيـرآن       .  رسيدند
 . بيرون آوردند

شهريار و جـمـيـل بـا ديـدن ايـن               
صحنه، يعـنـي اسـيـر شـدن مـن، از               
جايي که خود را مخفي کرده بـودنـد،     

. بيرون آمدند وخود را تسليـم کـردنـد     
آنها ميتوانستند فرارکننـد وخـود را       

 از اين مخمسه نجات دهند،
. اما دست به ايـن عـمـل نـزدنـد          

معلوم بود که نميخواسنتد که من را   
آنها را کـتـف بسـتـه و         .  تنها بگذارند

مــن را بــا کــمــک عــوامــل رژيــم بــه              
پاسگاه باز گرداندند، بالفاصله ما را   

 من را. به سنندج انتقال دادند
بــه پــادگــان   "  مــعــالــجــه   "  بــراي    

 ." سنندج آوردند
جميل نـوره در ادامـه خـاطـرات           

 : خويش مينويسد
حدود ساعت يک بعداز ظهرهنوز 
جو سـکـوت بـر بـازداشـتـگـاه سـايـه                
افکنده و بي خوابي ديشب ونـگـرانـي      
ازمحاکمات فرمايشي فضـاي زنـدان     

زنـدانـيـان    .  راکسل کننده ترکـرده بـود    
هر چند نفر در گوشه اي با هـمـديـگـر     

 ٣ تـا       ٢ ساعـت    .  صحبت ميکردند 
صداي بازشدن در اطاق .  بعد از ظهر 

. بازداشتگاه سکوت رادر هم شکست
او کـاغـذي   . پاسداري وسط در ايستاد

دردست داشت و از ماخواست تـوجـه     
 .کنيم
مــا ســاکــت و گــوش بــه زنــگ             

ايــن اســامــي را کــه       :  گــفــت   .  بــوديــم
و !!  ميخـوانـم خـود را آمـاده کـنـنـد               

تـن از اعـدامـيـهـاي             ۱۱ پاسدار نام   
سنندج را از جمله احسن و شـهـريـار        

 .....ناهيد از ليستش ميخواند
 

نفراز اهالي شهرستان  ۱۱اعدام 
دقيقه  ۴۰و  ۲پاوه، ساعت 

 ۱۳۵۸مرداد ماه  ۲۸بامداد 
 :درزندان ديزل آباد كرمانشاه

 عبداله نوري -١ 
 هوشنگ عزيزي . ٢ 
 محمد محمودي . ٣ 
 يداله محمودي . ٤ 
 حسين شيباني . ٥ 
 هرمز گرجي بياني . ٦ 
 مظفر فتاحي . ٧ 
 محمد عزتي . ٨ 
 محمد عزيزي . ٩ 

 اذرنوش مهدويان . ١٠ 
 اصغر بهبود. ١١ 

 
تن ديگر از  ۷اسامي 

اعدامشدگان پاوه بامداد روز 
، درمحوطه ۲۹/۵/۱۳۳۵۸

 : زندان ديزل آباد کرمانشاه
 حاجي افراسياب . ١ 
 عبدالوهاب ملك شاهي. ٢ 
 عمادالدين ناصري. ٣ 
 عبدالكريم كريمي . ٤  

 محمد نقشبندي . ٥ 
 عزيزمراد . ٦ 
 مراد ذوالفقاري . ٧ 

نـفـر درشـهـر مـريـوان،              ۹ اعدام   
 ۳ دقـــيـــقـــه        ۳۰ و        ۱۸ ســـاعـــت    

  :۱۳۵۸ شهريورماه 
 حسين مصطفي سلطاني . ١ 
 امين مصطفي سلطاني . ٢ 
ــري        .  ٣  ــيـــــرخضـــ ــمـــــد پـــ احـــ

 ) كارمندبيمارستان(
 ) معلم(حسين پيرخضري . ٤ 

عضـوشـوراي   ( فايق عـزيـزي       .  ٥ 
 ) شهرمريوان

 ) پيشمرگه ( علي داستان . ٦ 
پــزشــك و   ( بــهــمــن اخضــري      .  ٧ 

 ) فيلمبردار
 جالل نسيمي . ٨ 
احمد قادرزاده اهـل روسـتـاي      .  ٩ 

 درهتفي
 

تن در شهرستان  ۱۱اعدام 
 ۱۳۵۸شهريور  ۵سنندج روز 

تن ازانها  ۲بعدازظهر  ۵ساعت 
احسن ناهيد از (مجروع بودند

ناحيه ران پا، با استفاده از 
برانکارد و ناصر سليمي، از 

 ).ناحيه دست راست
 احسن ناهيد  -١ 
 شهريار ناهيد . ٢ 
 جميل يخچالي . ٣ 
 ناصر سليمي . ٤ 
 عبداله فوالدي . ٥ 
 مظفر نيازمند . ٦ 
 سيروس منوچهري . ٧ 
 اصغر مبصري . ٨ 
 مظفر رحيمي . ٩ 

 عيسي پيرولي . ١٠ 
 عطا زندي. ١١ 

 
نفر در شهرستان سقز  ۲۰اعدام 

شهريور  ۶بامداد  ۷ساعت 
۱۳۵۸:  

 احمد سعيدي . ١ 
 قادربهار . ٢ 
 محمد باباميري . ٣ 
 رسول اميني . ٤ 
 ناجي خورشيدي . ٥ 
 كريم رضائي . ٦ 
 انور اردالن . ٧ 
 سيف اله فيضي . ٨ 
 علي فخرايي . ٩ 

 عبداله بهرامي . ١٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ٥٨سال  -پاوه 

 

 ...خاطرات شاهدان عينى 
 ١از صفحه 
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 سيدحسن احدي . ١١ 
 محمد درويش نقرهاي . ١٢ 
 كريم شيريني . ١٣ 
 ابوبكر حميدي . ١٤ 
 احمد مقد م . ١٥ 
 جليل جمالزاده . ١٦ 
ــ . ١٧   كشي زاده 

 محمد غفاري . ١٨ 
 خاطرخطيبي . ١٩ 
 ناصر حدادي. ٢٠ 

سقز ـ خليل بهرامي ــ خـبـرنـگـار        
: اعــزامــي اطــالعــات بــه كــردســتــان       

آيتاهللا خلخالي، ديروز وارد سقـز شـد     
و در محل تيپ سقز دادگاه صحرايـي  

خود را براي رسيدگي به پرونـدهـهـاي    
دستگيرشدگاني كه در حـوادث سـقـز      
دست داشتند و حمله به تيپ سـقـز و       
بــه گــردانــهــايــي كــه از ســنــنــدج و               
كرمانشاه اعزام شده بودند حمله كرده 
بــودنــد، تشــكــيــل جــلــســه داد و بــه            

نـفـر افسـر و درجـهـدار             ٢٠ اتهامات
ژاندارمري و ارتش و غـيـرنـظـامـيـان         

عدهاي از   .  اين حوادث رسيدگي كرد
افسران و درجهداران موقـعـي كـه بـه         
پادگان حملـه شـده بـود، سـرخـدمـت             

حاضر نشده بودند كه در نتيجه متهم 
. به هـمـكـاري بـا مـهـاجـمـان شـدنـد                

سـتـوان   :  تيرباران شدگان عبارتـنـد از    
ــوان دوم              ــدي، ســت ــي ــدســع ــم دوم اح
قادربهادر، ستوان دوم قادرخطـيـبـي،    
گــروهــبــان يــكــم مــحــمــدپــامــيــري،        
گروهبان سوم وظيفه نـاصـر حـدادي،      
گروهبان يكم كـادر رسـول امـيـنـي،            
گــروهــبــان ســوم مــحــمــد غــفــاري،           
گــروهــبــان ســوم ژانــدارمــري نــاجــي         
خورشـيـدي، اسـتـواردوم ژانـدارمـري           

كريم رضايي و غـيـرنـظـامـيـان انـور              
اردالن، ســيــف اهللا فــيــضــي، عــلــي          
فخرايي، عبداهللا بهرامي، سيد حسن 

 احدي، محمد
درويش نقرهاي، كريم شيريانـي،   

ابوبكرصمدي، احمد مـقـدم وجـلـيـل          
حكم اعدام صـبـح امـروز،        .  جمالزاده

. در ســقــز بــه مــرحلــه اجــرا درآمــد             
 ) ٧/٦/١٣٥٨ اطالعات(

 
 

تجمع کارگران بطور گسـتـرده اي در         
محل حضور پيدا کـرده بـودنـد و در            
همان ابتداي شروع تجمع از کـارگـران   
خواستند به تجمع خود پايان دهند و   
يا کمي دورتر از مقابل استانداري بـه  
تجمع خود ادامه دهند اما کـارگـران     
اين مسئله را نپذيرفتند و نهايـتـا بـه      
تجمع خـود در مـقـابـل اسـتـانـداري                

 . ادامه دادند
بنا بر اين گزارش با ادامه تجـمـع   
کارگران و خانواده هايشان در مقـابـل   

 ١١ اســـتـــانــــداري در ســــاعـــت                
يکي از مامورين انتظامـي از       صبح

نماينده هاي کارگران خواسـت جـهـت      
مذاکره با يکي از معاونين سـيـاسـي      

 . امنيتي استانداري به داخل بروند

درايــن مــذاکــره نــمــايــنــده هــاي         
کارگران با ارائه اسناد و طرح مسائل 
خــود خــواهــان رســيــدگــي فــوري بــه          
خواست هـايشـان شـدنـد و نـمـايـنـده               
استانداري نيز طي تـمـاسـي بـا اداره           
کار سنندج خواهان پاسخگوئـي ايـن     

 . اداره در مورد کارگران پرريس شد
الزم به يادآوري اسـت در تـاريـخ          

ديــوان عــدالــت طــي        ٢٦/١١/٨٧ 
حکمي راي هيئت حل اختـالف اداره    
کار سنندج مبني بر بـازگشـت بـکـار       
کارگران پرريس با حذف قيـد مـوقـت      
از قراردادهايشان و پرداخت دستمـزد  

. ايام بالتکليفي آنـان را صـادر کـرد           
اما از آن تاريخ تا کنون کـارفـرمـا بـا       
انــواع شــگــردهــا و کــارشــکــنــي از            

بکارگيري اين کارگران و اجـراي راي      
ديوان عدالت خودداري کرده اسـت و      
مسئول روابط کار اداره کار سـنـنـدج      
آقاي نادر محمدي نيز در هـم سـوئـي      
با کارفرما و تباني آشکار بـا وي در        

بـا وارد کـردن          ٢٧/٤/٨٧ مورخه   
نفرات دلخـواه خـود بـه هـيـئـت حـل                
اختالف اداره کار سـنـنـدج اقـدام بـه            
صــدور راي ديــگــري بــر خــالف راي           

عـلـيـرغـم تـالش        . ديوان عدالت نمود
نادر مـحـمـدي بـراي صـدور راي بـر               
عليه کارگران، راي جديد هيئـت حـل     
اختالف با يـک نـفـر اخـتـالف آرا بـر               

بـر  .  عليه کارگران صـادر شـده اسـت         
اســاس ايــن راي کــارگــران پــرريــس            
بايستـي بـا قـرارداد مـوقـت بـر سـر                  

صـدور ايـن     .  کارهاي خود بـازگـردنـد     
راي در حــالــي از ســوي اداره کــار                
سنندج صورت مـيـگـيـرد کـه ديـوان           
عدالت پيشتر راي بـه دائـمـي بـودن             

کارگران پرريس داده است و به لحـاظ  
قوانين موجود اداره کار سـنـنـدج نـه         
تنها حق صدور هيچ راي ديـگـري را       
نداشته است بلکه بايستـي بـر حسـن        
اجراي راي ديوان عدالت نيز نـظـارت     

 . ميکرد
کارگران پرريس پس از مـذاکـره        

با نماينده استانداري کردستان و قـول    
وي بـــراي رســـيـــدگـــي فـــوري بـــه               

ظـهـر بـه         ١٢ خواستهايشان ساعـت    
تجمع خود پايان دادند و قـرار اسـت         
فردا صبح نماينده هاي آنـان پـيـگـيـر        

 . قول نماينده استانداري شوند
کارگران پرريس اعـالم کـرده انـد        
در صــورت عــدم اجــراي فــوري راي           
ديوان عدالت به تجمعات اعـتـراضـي    

 . خود ادامه خواهند داد
الزم به يادآوري است همزمان بـا    
اين تجـمـع اعـتـراضـي، مسـئـولـيـن              
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران پـيـگـيـر           

مسائل اين کارگران از طـريـق ديـوان      
عدالت شده و قرار اسـت وکـيـل آنـان         
آقاي دکتر خليل بهرامي شکايتـي را    
به ديوان عدالت در رابطه با عملـکـرد   
ضد کارگري اداره کار سنندج تسلـيـم   

 . کند
در تجمع امروز کارگران پـرريـس     
و خانواده هايشان، آنان پارچه نوشـتـه   
بزرگي را مبني بر اجـراي راي ديـوان       
عدالت و محکوم کـردن راي هـيـئـت         
حل اختالف اداره کار سنندج بـدسـت   

در اين تجمع مامـوريـن   .  گرفته بودند
از نزديک شـدن مـردم بـه کـارگـران و              
بــرداشــتــن عــکــس و فــيــلــم بشــدت           

 . جلوگيري ميکردند
   

 ١٤ اتحاديه آزاد کارگـران ايـران       
  ٨٨ مرداد ماه 

بــو خــلــيــلــي و بــابــک بــاجــاالنــي دو            
بازداشت شـده ديـگـر اول مـه حـکـم               

 .تبرئه گرفته اند
امروز در شرايطـي کـه خـيـزشـي          
انقالبي در سـراسـر ايـران در جـريـان              
است و مردم باز کردن درب زنـدانـهـا      

ــد             ــه ان ــت ــه رف ــان ــن اقــدام     .  را نش اي
گستاخانه رژيم بهاي سنگيني برايش 

 .خواهد داشت
ــراي آزادي              ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ک
زندانيان سياسي صـدور ايـن احـکـام         
قرون وسطايي و مـحـاکـمـه کـارگـران         
بـخـاطـر بـرپـايـي اول مـه را بشـدت                   

کميته مبارزه بـراي    .  محکوم ميکند
آزادي زندانيان سياسي همه کـارگـران   
و همـه انسـانـهـاي آزاديـخـواه بـويـزه               
مردم شهر سـنـنـدج را بـه اعـتـراض               

گسترده عليه اين احکام ارتجاعـي و    
قرون وسطايي و صدور حکم زنـدان و    
شالق براي کارگران دستگير شده اول   

بـايـد بسـاط ايـن         .  مه فرا مـيـخـوانـد    
ــيــن             دادگــاهــهــا ارتــجــاعــي و قــوان
ارتجاعي قضايي جمهوري اسـالمـي     

بـايـد ايـن      .  را برسـرشـان خـراب کـرد        
ماشين سرکوب و بيدادگاهايشـان را    

تنـهـا بـا تـجـمـعـات            .  در هم شکست
اعتراضي گسترده است که نـه تـنـهـا       
ميتوانيـم جـمـهـوري اسـالمـي را از               
صدور چنين احکامي پشيمان کـنـيـم    
و عقب برانيم بلکه خواهيم تـوانسـت     
درب زندانهـا را بـگـشـايـيـم و هـمـه                 
زندانيـان سـيـاسـي را از زنـدان رهـا                 

 .کنيم
 

ــراي آزادي              ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ک
 زندانيان سياسي

 ٢٠٠٩ اوت  ٩  -٨٨ مرداد  ١٨ 

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
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صدور حـکـم زنـدان و شـالق بـر              
عليه بازداشت شـدگـان اول مـاه مـه             
 سنندج را بشدت محکوم مي کنيم

  
سه نفر از بازداشـت شـدگـان روز        
جهاني کارگر بـه شـش مـاه زنـدان و             

ضربه شـالق تـعـزيـزي مـحـکـوم             ٤٠ 
 شدند
  

سه نفر از کارگران بازداشت شـده    
در مراسـم اول مـاه مـه سـنـنـدج بـه                  

از اعضـاي    ( نامهاي فايق کيخسـروي 
شــيــوا   –)  اتــحــاديــه آزاد کــارگــران       

سبحاني و منصور کريميان از سـوي      
 جزايي ١٠٥ دادگاه شعبه 

دادسراي عمومـي سـنـنـدج هـر           
 ٤٠ ماه حبس تـعـزيـري و           ٦ کدام به 

 .ضربه شالق تعزيري محکوم شدند
  

در متن اين حکم آمده اسـت کـه       
احکام فوق قـابـل تـبـديـل بـه حـبـس               

بـر  .  تعليقي بمدت سه سال مي بـاشـد  
اساس اين حکم بابک باجاالني و شب 
بو خليلي از بازداشت شدگان مـراسـم   

 روز جهاني کارگر در
سنندج از اتهامات خود تـبـرئـه       

 .شده اند
  

ما صدور احکام زنـدان و شـالق         
بر عليه بازداشت شدگان روز جـهـانـي    
کارگر در سنندج را بشدت مـحـکـوم      
مي کنيم و تبديل اين احکـام بـه سـه        
سال حبس تعليقي را در راسـتـاي بـه        

 سکوت کشاندن کارگران
و وادار نـمـودن آنـان بـه تـحـمـل               

شرايط به غايت برده واري مـيـدانـيـم       

که امروزه بر طبقه کارگر ايران تبديـل  
 .شده است

  
ــران            ــه آزاد کــارگــران اي ــحــادي ات
برگزاري مراسم اول ماه مه را يکي از 
بديهي ترين حـقـوق مسـلـم کـارگـران           
ميداند و بدينوسيله عموم کـارگـران،     
تشکلها و نهادهاي کارگري در ايـران    

 و سراسر جهان را به
اعتراض يکپارچه بر علـيـه ايـن       

و خـواهـان لـغـو           احکام فرا ميخواند
فوري و بي قيد و شرط احکام صـادره  
بر علـيـه فـايـق کـيـخـسـروي، شـيـوا                 

و پـايـان      سبحاني و منصور کريميان
 دادن به هر گونه ممنوعيت

و محدوديتي در برگزاري مراسم  
 .اول ماه مه است

 زنده باد اول ماه مه 
 ١٧ اتحاديه آزاد کارگران ايـران     

 ٨٨ مرداد ماه 
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 ...خاطرات شاهدان عينى 
 ٣از صفحه 


