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تاریخ    در ثبت برای

 چرا برای ثبت در تاریخ؟ برای هر کسی که این نوشننته را میخواننند
 ممکن است این سوال طننرح شننود! مگننردر تاریننخ  سننیاه و مرگبننار
 جمهوری اسلمی کم جنایت ثبت شده است وفقننط خنناطرات مننرا کننم
 دارد که در آن ثبت شود؟ جواب من ایننن اسننت: تمننامی کسننانیکه بننه
 هر نحوی از طرف این رژیم هار و مالیخولیائی مننورد آزار، اذیننت
 ویا شکنجه و زندان قرار گرفته اند، ضروری است خنناطرات خننود
 را به هر صورتی که خود صلح میدانند ثبت کنند و نه تنها آنرا در
 معرض آگاهی عمومی قرار دهند بلکه خننود نیننز ادعننای دادخننواهی
 کنند. به امید اینکه روزی بتوانیم سننران کننثیف ایننن رژیننم کننه منشننأ
 مسمومیت فکر و روح جامعۀ بشری هستند را به پای میننز محنناکمه
 بکشانیم. و از طرفی نیز همگی واقفیننم درطننول تاریننخ بارهننا اتفنناق
 افتاده است که عکس هایی از یننک صننحنه جنننایت یننا فیلمننی کننه بننه
 صورت مخفی گرفته شده است و یا انتشار کتابی منجر به حرکتهای
ًل  اجتماعی گردیده وچه بسا پشتیبانی جهانی را جلب نموده است. مث
 عکس دختر خرد سال ویتنامی در گرماگرم جنگ نننا برابننر آمریکننا
 علیه مردم ویتنام توانسننت در پروسننۀ ایننن جنننگ ناعننادلنه ، تننوجه
 جهانیان را به خود معطوف نموده و نقطه آغازی برای عقب نشینی
 دولتی امپریالیستی گردد. فیلم کتک کنناری یننک جننوان سننیاه پوسننت
 توسط پلیس آمریکا توانسننت ماههننا حرکننت مردمننی در اکننثر ایننالت
 های این کشور را بدنبال داشته باشد. همزمان با درنده خننوئی رژیننم
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 علیننه اکننثریت مننردم بینندفاع ایننران مننن لزم مینندانم در زیننر بطننور
اجمال به مسئلۀ کرد اشاراتی داشته باشم.

ُنرد یکی از معضلت چهار کشور خاورمیانه اسنت کنه اینن  مسئله ک
 ملت برخلف خواست مردمش در جغرافیای این چهار کشور تقسیم
 گشته و سالهاست در این رابطه از مردمش قربانی گرفته میشود. از
 بمباران شیمیایی تنا انفنال، کننوچ اجبنناری، تبعینند، زنندان و آوارگنی
ُنننرد تحمیننل و  مننا را از ابتنندایی  گرفته تا اسمیلسیون را به مننردم ک

ترین حقوق انسانی بی بهره کرده اند. 
 ظرف چند دهه گذشته، جنبشهای آزادی بخش نوینی در سراسر جهان ، به 

 منظوربوجننود آوردن دولتهننای ملننی، شننکل گرفتننه و دههننا کشننور بننه نقشننه
 جغرافیای جهان اضافه شده است. ملتهایی که جمعیت شان سر به چننند صنند
 هزار نمیزند، خود را بعنوان ملننت بننه جهانیننان شناسننانده اننند. تننا جننائی کننه

بعضی از آنهااعلم آمادگی کرده اند که به اروپای  متحد بپیوندند. 
ُنرد که سابقه موجودیتش به بیش از چند قرن میرسد و بخصننوص در  ملت ک
 صد سال گذشته از جمله ملتهائی بوده کننه بننرای حقننوق پایمننال شننده اش در
 اشکال گوناگون مبارزه کرده، هنوز در مراحل اولیه کار اسننت کننه بعنننوان
 مردمی کننه خواهننان حقننوق ملننی خننویش اسننت، از طننرف ملتهننای دیگننر و
 سازمانهای بین المللی برسمیت شناخته شود. اما دولتهای سرکوبگرحاکم که
 این ملت در میان شان تقسیم گشننته ازبرسننمیت شننناختن حقننوق پایمننال شننده
ُنردستان عراق اکنون به علت شرایط امروزیش در  شان سر باز میزنند، ( ک
 این چهار چوب نمی گنجد) هر روز بننه بهننانه ای آنهننا را زیننر فشننار قننرار
 داده تا از خواستهای انسانی شان که همانا حاکم بودن بر سرنوشننت خننویش
ُنننرد سنناکن ایننن  اسننت دسننت بکشننند. در واقننع همننواره کوشننیده اننند ملننت ک
 کشورها را در ملت حاکم که دارای قدرت سیاسی بوده و هسننتند حننل کنننند.
 به بهننانه تمننامیت ارضننی وتجزیننه طلننبی و...، حقننوق آنهننا را پایمننال کننرده

ومبارزات آنها را به شکست بکشانند.      

مماجرا،         ایمن بمه مربموط عکسهای انعکاسجهانی دلیل  به
خممود            که کسی بعنوان نیز من نوشتۀ که است این من  امید
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کنمار            در بموده، دردنماک و تلخ حادثۀ این از بخشی بطن  در
نسمل           بمرای بتوانمد و بگیمرد قمرار آن بمه مربوط دیگر  اسناد
    . اسمناد     ایمن هممۀ همچنیمن باشمد اسمتناد قابمل آینده  های

کمار       –    بمه ا ج محکمومیت برای مدارکی بعنوان روزی  بتواند
        . در  فماجعه ایمن عکسهای نبود، کمی واقعۀ این شود  برده

       - و     کنمد صمدا بمب مثل توانست ا ج رسیدن قدرت به  مقطع
دهمد،          قمرار سوال علمت زیر را تاریخ جانیان این  حاکمیت
خماور         در معضملی بمه خمود اممروز کمه اوباشمانی  حماکمیت

. است    شده تبدیل         میانه

! ا    ن سا دخترم به تقدیم

 یک روز بسیار زیبای  تابستانی بود، هوای گرم و مطبوعی  داشت.
 طبق معمول، چنین روزهایی در سننوئد کننم اسننت و باینند فرصننت را
 غنیمت شمرد واز آن به نحو احسن استفاده کننرد. قننرار بننود بننا سننانا
 دخترم و دوست هم سنش که لبنانی الصننل بننود و در همسننایگی مننا
 زندگی میکردند به شنا برویم. تمام وسائل ضروری را فراهننم کننرده
 به راه افتادیم. بعد طی فاصننله ای ترانننه ای عربننی کننه روی سننی –
 دی و دراتوموبیلم داشتم را گذاشننتم. همزمننان کننه خواننننده میخواننند،
 سننانا آهنننگ را زمزمننه میکننرد و روی رانننش بننا دسننت ضننرب
 میگرفننت. آهنننگ شنناد بننود و مننن نیننز همننراه او میخواننندم. در ایننن
 فاصله من شاهد بودم که سانا چقدر شنناد و سنر حنال بنود و دینندن او
 درآن حالت برایم لذت بخش بود. ناگهان سی- دی را خاموش کرد و
 گفت: بابا آواز دیروزی را بگذار! نمیدانستم منظورش کدام آواز بود
ً  در مننورد ایننن  " ئیواره یه ....بابا "(غروب است... بابننا !) مننن قبل
 ترانه برایش توضیح داده بودم ترانه غمناک بود و حیفننم آمنند کننه در
 این روز استثنایی سراغ چنین ترانه هائی برویم بنننا برایننن موضننوع
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 را عوض کردم. ترانه شاد دیگری پخش نمودم به کنار دریا رسیدیم.
 بعد از پارک کردن اتوموبیل، سننانا و دوسننتش منتظننرم نشنندند، آنهننا
 قبل از من مثل پرنننده بننال میزدننند و دوان دوان خننود را بننه درینناچه
 رساندند. قبل از رسیدن من، سانا و دوستش لباسهای شان را عننوض
 کردند و به شنا رفتند و من از شیطنت های شان لذت میبردم. بعد از
 برگشت شان از شننا نشسنته بنودیم. وقنت صنرف غنذای ظهنر بنود.
 آنروز من پیراهن آستین کوتاه به تن داشننتم، دینندم کننه سننانا بننه جننای
ً  چنند بنار  زخم دستم خیره شده بود. میدانستم که همان سوالی که قبل
 پرسیده  بود برای چندمین با ر تکرار خواهد کرد. چرا نمیگویی این
 جای زخم چیه؟!من میدانستم بازگویی ماجرای جای زخم دستم برای
 سانا در این سن و سال  و در این روز که قرار بود به او و دوسننتش
 خوش بگذرد کار عاقلنه ای نیست. به او قننول دادم کننه در فرصننت
 مناسب برایش توضیح دهم، اما تاریخی برایننش معیننن نکننردم. از او
 خواستم که با هم به شنا برویم. او قبول کرد و او را بوسیدم و رفتیم.

 نا بننه روینم آباهنگام شنا شادی و شعف وصف نا پذیری داشننتم، سنن
 میپاشید و خود را زیننر آب پنهننان میکننرد و میبایسننت مننن او را پینندا
 میکردم. هر دو بعد از مدتی شنا کردن خسته شدیم بننه کنننار آب بنناز

گشتیم.
 بعد از آن روز در فکر بودم که به قولی که به سان داده بودم وفا کنم
ُنننرد  . این زخم حکایت از زخمهای عمیقی داشت که بر پیکر خلننق ک
 و مخصوصا مردم سنندج نشسننته اسننت. میبایسننت آنننرا بننرای سننانا،
 برای مردمم و برای مردم جهان بازگو کنم. اگر چه جای زخم التیننام
 یافته، اما زخم روح و روان من، روح و روان مردمم بننا ایننن تاریننخ
 پراز تحمننل سننرکوب و تحقیننر و تننوهین التیننام نخواهنند یننافت، مگننر
 اینکه این ماجرا را به عدالتخانه مردم ببرم و علیه حاکمان و حامیان

جهل و خرافه شهادت بدهم.
 چند روز پیش طبق معمول سایتهای اینترنننتی را نگنناه میکنردم خننبر
 اهدای جایزه بنه عکناس صنحنه هننای دلخننراش تینر بناران فرودگنناه

  انجننام گرفننت، انعکنناس58سنننندج کننه بننه دسننتور خمینننی در سننال 
 وسننیعی یننافته بننود. بننه عکسننها نگنناه کننردم ودر خلننوت خننود منندتها
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 گریستم. قیافه معصوم کسانی که با هم در یک بند بودیم جلو چشمانم
 مجسم شد، خود را سرزنش میکردم. چننرا چینزی نمنی گننویی؟ چننرا
 آنچه را که دیده ای افشا نمیکنی. اینجا بود که تصمیم گرفتم خاطراتم
 را در کنار این عکسها بگذارم و قولی که بنه دخنترم سنانا داده بنودم

نیز وفا کنم. 

jamalsnah@yahoo.se

هر رێوی دزێوی مردن ه گ ئ
هرما بدا ه س ، ب هوه هگیی همیش هزی ه هنینی ناح ه پێک ب

هناو بچێ، هم ل گیان ودڵی پڕ غ
هزانن من مردووم، من زیندووم وام

هرگم، هم هر هرینی س هر س هس هر چرای ژینم ل هگ ئ
هی بێ، پرشنگی ساردی دوایی بداو دوا تریف

هزانن من مردووم، من زیندووم وام
هرگم بکا هوازی م هر کلیسا بانگ هگ ئ

هرمی ساردوسڕم ه شوێن ت هوێت هقاقا بک هفریتی مردن ب ع
هزانن من مردووم، من زیندووم وام

هزانکارو هر پیاوانی ن هگ ئ
ژنانی شینگێڕو رووداپۆشیو

هی گریانیان بێت، هم، پڕم هک هرم هت هدوای دار ل
داری عوود بسووتێنن،
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هزانن من مردووم، من زیندووم وام
هم، هک هزگیران هسرینی چاوی د هر به ئ هگ ئ
هڤاڵنم هس ودۆست وه ه ئاوی چاوی ک ب

کێلی گۆڕم بخووسی،
هزانن من مردووم، من زیندووم وام
هر گۆڕی من بێ ناونیشان هگ هڵم ئ ب

هوێ و هدا داک ه پان هم جیهان هکی ئ هی ه گۆش ل
هنگ بێ، هڵکا بێڕ ه یادی خ هریم ل هو بیر

همرم ه من ئ ه ک هی هو کات ئاخ! ئ

هنی   هرم پێتروس دووریان ... شاعێری ئ

The picture above, taken by Jahangir Razmi, left, was awarded a Pulitzer in 1980. 
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ه مقدم
ًا دراین عصر که سرمایه توانسته است خود را بننه  در طول تاریخ، خصوص
 اقصا نقنناط دنیننا گسننترش دهنند، هننر شننکل از آزادیخننواهی و حننق طلننبی در
 کشورهایی که حکومتهای غیر دمکراتیک و ضد انسانی آن با تکینه بنه سنر
 نیزه و تحمیل جهالت به مردم به مسند قدرت نشسته اند، بننا قهننر و خشننونت
 پاسخ گرفته و حاکمان وقت خواسته و می خواهننند کننه آن را سننرکوب و بننه

شکست بکشانند و آن را قربانی منافع دور و نزدیک خود نمایند.
 حکومتهایی که سعی دارند بی حقوقی انسان را به سنت و فرهنگ جا افتنناده
 درجوامع خود تبدیل کنند وآن را با ابزارهای تحمیق به مردم محروم تحمیل
 نمایند. طبیعی است که اینان تلش میکنند آن را امری عادی جلوه داده و در

واقع خواستهای دمکراتیک مردم را نه تنها تنزل دهند بلکه لگد مال کنند. 
 درایران، کشوریکه حاکمانش برطلی سیاه لم داده اند و اعوان وانصارشان
 در این خوان یغما میچرند، روزگار مردمش سیاه و تبنناه گشننته، از آزادی و
 حقوق انسان و انسانیت خبری نیست. نصف جمعیت این جامعه یعنننی زنننان
 از حقوق ابتدایی خود بی بهره اند وبا قوانین قرون وسطائی با آنان برخورد

میشود.  
 

  از ابتدای به قدرت رسیدن این حاکمان جهل و تولید کننده و صادرکنند گان
 ویروس ارتجاع به منطقه ودیگر کشورهای اسلم زده در آن سننوی منطقننه،
 برای هر حرکتی که مخالف موجودیت آنها بوده، از قبل خود را آماده کننرده
 و تصمیم داشته و دارند که آنرا به خاک و خننون بکشننانند. در ایننن منندت بننه
 کمک آنها جریانات ارتجاعی در کشورهای اسلم زده پا گرفته و میرود کننه
 که این ارتجاع بعنوان آلترناتیو دراین کشورها عرض اندام کنند و جنبشهای

آزادی خواهی و حق طلبانه مردم را به کج راه بکشانند .
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 یک ماه  و چند روز از به قدرت رسیدن رژیم جمهنوری اسنلمی نگنذ شنته

  را در سنندج  به خون کشیده شد و جنگ نا خواسننته58بود که نوروز سال 
ُنرد تحمیل و صدها تن از مردم این شهر را قتل عام کردند. ای به مردم ک

  بننار دیگننر بننه1358 مننرداد28 و27 در تابستان همان سال یعنننی درسننت 
ُنرد  فرمننان حملننه مشنهور خمینننی جلد بنه کردسنتان  هدف سرکوب مردم ک
ً باز پس گرفتن دستاوردهای دمکراتیکی بننود کننه  صادر شد که هدفش اساسا
 مننردم بننا جانفشننانیهای بننی دریننغ خننود بدسننت آورده بودننند و از آن دفنناع
 میکردند. همزمان به هر آنچه نشانی از آزادی وآزادیخنواهی در اینران بنود

یورش بردند.
 

 این خاطرات مربوط به این مقطع تاریخی، یعنی مقطع فرمان حملننه خمینننی
ُنننرد در شننهرهای مختلننف ُنننردستان اسننت کننه دههننا نفرازمبننارزین ک  بننه ک
ُنردستان به دستور خلخالی و با نیابت از طرف خمینی، این قاتل بننزرگ و  ک
 سرکردۀ جمهوری خونریز اسلمی،  به اعدام محکوم شدند . بعدازاین حمله
ُنرد نننام گرفننت ُنردستان جنبش مقاومت خلق ک  درندانه بود که حرکت مردم ک
 و هنندفش همچنننانکه از نننامش پینندا بننود، دفنناع از خننود در برابننر نیروهننای
ُنننرد بننود کننه رئیننس جمهننور  سرکوبگر. در ادامه این فرمان قتل عام ملننت ک

  در59 روزه سنننندج در بهننار24وقت یعنی ابوالحسن بنی صدر در جنننگ 
 تأئینند فرمننان امننامش خطنناب بنه ارتننش گفننت کنه پننوتین هایتننان را ازپایتننان

ُنردستان را سرکوب میکنید. درنیآورید تا غائله ک

 این نوشته قطره ایست ازدریای جنایت های رژیم حنناکم بننر ایننن کشننور مل
ُنردستان ایننران  زده و با هدف افشای جنایتهای جمهوری اسلمی ایران در ک
 نوشته شده است. من بعنوان یک شاهد زنده خواسته ام که جنایات این مقطع

به فراموشی سپرده نشود.
 عکسهای این درنده خوئیها در مقطننع بننه قنندرت رسننیدن جمهننوری اسننلمی
 سندیست برای ضد دمکراتیک وضد انسان بودن این رژیم ومیتواند بعنننوان
 فا کتی گویا، در مراجع بین المللی مورد استناد واقننع گننردد و نسننلهای آینننده
 باید از آنها بعنوان سند استفاده نمایند. این خاطرات مربوط به افننرادی اسننت
 که در میدان تیر چون سننرو ایسننتادند و فقننط دینندن عکسننهای صننحنۀ اعنندام

آنها، وجدان هر انسانی را جریحه دار مینماید.
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ًا این نوشته خالی اشکال نخواهد بود. کمک و یادآوری هر لغننز شننی    طبیعت
 را با آغوش باز پذیرا هستم و امیدوارم که این مشاهدات شخصی من  بتواند
 نقطه آغازی باشد برای بنناز گننو کننردن خنناطرات انسننانهای دیگننری کننه در
 مدت حاکمیت این رژیم ضد مردمی بر آنها ناملیماتی تحمیل شده و منبعننی

برای تاریخ نویسان این جنبش در آینده باشد.
 مدتها بود که در فکر نوشتن این خاطرات بننودم تننا اینکننه سننال سننال گذشننته
 عکاس صحنه ها، یعنی آقای جهننانگیر رزمننی، سننری کامننل عکسننهای ایننن
 واقعه انتشار داده شند. انتشننار ایننن عکسننها انگیننزۀ نوشننتن را بیشننتر درمننن

  تننن از ینناران جانبنناخته ام در یننک بننند8تقویت کرد. من بعنوان کسی که با 
 بوده ام، خواسته ام آنچه در آن روزها بر ما گذشته  است را باز گو نمننایم و
ً  از تاثیری که جریانات سیاسی و کسننانی کننه بننا ایننن جریانننات در آن  ضمنا

مقطع تاریخی تداعی میشدند، یادی کرده باشم. 

 با توجه به اهمیت این ماجرا که انعکاس جهانی داشته است و میتواننند بننرای
 نسلهای آیننده سنوال بنر انگیننز باشنند، بنا شنخص ینا اشخاصننی کنه بخواهنند
 ماجراهای مربوط به این زندان و اعدامهای بعداز آن را به صورت فیلننم در

آورند، آماده هر گونه همکاری هستم.

 در خاتمه از دوستانی که به هر نحوی در خصوص نوشتن این مطالب  مرا
حمایت کرده اند بی نهایت سپاسگزارم.

                                                        جمیل نه وه ره 

Emil : jamalsnah@
yahoo.se
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1بخش  

سنندج  پادگان
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احسن ناهید

1بخش 

  در28در اولینن لحظننات انتقننالم بننه یکننی از اطنناق هننای بیمارسننتان لشنکر 
 سنندج ، نگاه جوانی که روی تخت بیمارستان دراز کشننیده بننود تننوجه ام را
 به خود جلب کرد. جوانی با موهای بننوری کننه بننه پیشننانیش چسننبیده بننود بننا
 صورتی عرق کرده و چهره ای متمایل به زرد. در نگاه اول احساس کننردم
 که مریض است. با دیدن من نشانی از خوشحالی در صننورتش نمایننان شنند،
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 هر از گاهی سرش را بطرف من میچرخاننند و نگنناه محبننت آمیننزی بننه مننن
 هدیه میکرد، انگار که آشنننائی را دیننده اسننت  یننا شنناید هننم صننحبتی! فننردی
 ریشو دست به سینه روی سرش ایستاده بود همانند بنرج زهننر مننار اوضنناع
 را زیر نظر داشت و هر حرکت او را کنترل مینمود. بعدا متوجه شنندم، ایننن

َامل لبنان(    ) است که برای کمک بننه رژیننم  ج ننن ا بننه1فرد از افراد جنبش 
کردستان آمده بودند.

  مأمورینی که مرا بدانجا آورده بودند با تحویل دادن من به  کادر بیمارستان
 همننراه پروننندۀ اولیننه ای کننه در سنناختمان قبلننی جمعیننت دفنناع از آزادی و

 ) اشننغال شننده3)  که توسط سپاه پاسننداران گننروه سننیاه جامگننان (2انقلب (
بود، ما را تنها گذاشتند.

  بعلننت زخمننی بننودن دسننتم کننه درجامننانه ای ( دسننتاری کننه مننردم کننرد بننه
 سرشان میبندند ) به گردنم آویزان کرده بودند روی تخت بیمارسننتان نشسننتم
 و منتظر ماندم، در افکار خود غوطه ور بودم، لحظۀ دستگیریم را به خاطر
 میآوردم که چگونه لوله تفنگ اسلحه یوزی را در دهانم قرار دادند و.... کننه
ُنردی شنیدم !!؟؟ با لهجۀ سنندجی گفننت: (مننن ئه و  ناگهان صدایی به زبان ک

ناسم، ئیمه هاوسا بوین ) من تو را میشناسم، ما همسایه بودیم.
ً درمورد او توضیح دادم. او را به جا نمیآورد  این صدای جوانی بود که قبل 
 م، در فکر فرو رفتم، من که تمام بر بچه های محل را میشناختم ؟!! چرا او
 رانمیشناسننم !!؟ بیشننتر او را ورانننداز نمننودم. جننوان خننوش قیننافه ای بننود.

  بننه22 ننن20صورت متین او مرا دو چندان متننوجه خننود نمننود، سنننش بیننن 
 نظر می رسید، درفکر بودم که به کدام خانواده تعلق دارد، دوباره شروع به
 صحبت کردن نمود: این که با لی سرم ایستاده زبان ما را نمیفهمد، فارسننی
 هم بلد نیست! میتوانیم آزادانه صحبت کنیم. مننن اطمینننان یننافتم کننه میتننوانیم
 راحت تننر صننحبت کنیننم. ولننی احتینناط هننم میکننردم زیننرا هنننوز خننودش را
 معرفی نکرده بود و نمیدانستم چرا روی تخت بیمارستان اسننت. ولنی حنندس

میزدم سرنوشتی همانند من دارد.
 

من شما را بجا نمیآورم.
از او پرسیدم میتوانم اسم تان را بپرسم؟.

من احسن هستم . 
 بابا همسایه بودیم، ما به تهران رفتیم، اولین لحظه ای کننه وارد اطنناق شنندی

تو را شناختم. من تو را به خاطر دارم!
خوب خودت را معرفی کن!
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از خانواده ناهید هستم .
حال متوجه شدم! 

 خانواده ای مشهور وبا نفوذ که مورد احننترام مننردم محلننه و منطقننه  بودننند.
 کوچه محل به اسم فامیلی آنها نام گذاری شده بود. خانۀ ما هنم در اینن محلنه
 بود، پدر خانواده در ثبت احوال کننار میکننرد کنه سننالها پیننش در انجننام ینک

  ) در تصادف رانننندگی فننوت کننرده4مأموریت در بوریدرمنطقه ژاورود ( 
 بننود. بعنند از ایننن اتفنناق ننناگوار خننانواده آنهننا هننم متفننّرق شننده بودننند، ولننی
 ساختمان محل زندگیشان به قوت خود باقی بود و هرچند وقننت یکبننار افننراد
 خانواده  به سنندج بر میگشتند و مدتی در آنجا میماندند. قیافه دوران کودکی
 و نو جوانی احسن به خناطرم آمند، خیلنی تغیینر کنرده بنود. او را بنا بنرادر
 کوچکش شهریار که یکی دو سال اختلف سنن داشنتند بننه خنناطر آوردم کننه
َا با همدیگر بودند. خوب از برادرانت چه خبر؟ عابد ین،عبدا، زبیح ،  اکثر
 حسن، مظفر، شننهریار خننواهر انننت رفعننت   ..... و دیگننری کننه اسننم او را
 فراموش کرده ام .....( در حال نوشتن این خاطرات بودم که متوجه شدم کننه
 خواهر دیگر شان خانم " رویأ ناهید " از فعالین سیاسی با تلویزیون امریکننا

در این رابطه ماه پیش مصاحبه داشته است).  
  برایم غیر مننترقبه بننود. سننالها بننود کننه بننه تهننران رفتننه بودننند، در آن اوان

سال داشت. اکنون جوانی برازنده ای شده بود.12 ن 10احسن سنی بین 
اینجا چکار میکنی؟

 من هم زخمی هستم، پام تیر خورده است. نمیتوانم راه بروم تیر به استخوان
رانم اصابت کرده است.

روی پاهایش پتویی کشیده شده بود .
 

 اطمینان پیدا کردم که وضعیتی شبیه مننن دارد و ایننن مبنننای اعتمنناد مننان بننه
 همدیگر شد، شرایطمان از نظر زخمی و اسیر بودن همانننند بننود، ولننی مننن
 امکننان راه رفتننن داشننتم. صننحبتهای مننان عننادی بننود از هننر دری سننخنی،
 مفصل در مورد افراد فامیل از هم دیگر می پرسیدیم. تشنننه صننحبت کننردن
 بود معلوم بود که مدتی است که با کسی رابطه برقرار نکرده و هم صحبتی
 نداشته بود. تنها کسانی که به اطاق میآمدند پرسنل بیمارسننتان و افننراد املننی
 بودند که بعدا متوجه شدم که هر چند ساعت یکبار نگهبانی میدادند و عوض
 میشدند. قیافه آنها از نظر ظاهر باهم زیاد متفاوت نبود، همه با ریش و پشننم
 و کت و شلوار یک رنگ. از اینکه اسلحه حمل میکردننند هیننچ شننکی نبننود،

اما به صورت علنی دیده نمیشد. 
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 سرگرم صحبت کردن بودیم، مرد پزشک یناری بنه اطناق وارد شند. رو بنه
 من کرد و از من خواست که با او بروم. از احسننن خنندا حننافظی  کننردم  بننه
 دنبال او راه افتادم، نمیدانستم که به نزد احسننن بنناز میگننردم یننا نننه؟ مننرا بننه
 جای دیگر انتقال خواهند داد؟ این سوال مشغله ذهنم  بود. محیننط بیمارسننتان
ً  نظامی بود و افرادی با اسلحه و لباس یونیفننورم نظننامی در سننالن در  کامل

رفت وآمد بودند.
  از کریدورعبور نموده وارد اطاق کوچکی شدیم، او به پشت میننزی رفننت،

کاغذی آورد و مشخصات مرا نوشت.
 میخواهیم از بازویت عکس بگیریم تا میزان شکستگی آن معلننوم بشننود . از
 حرکت مچ و پنجه دستت پیداست که عصب آن نیز آسیب دیننده اسننت. قننرار
 است که دکتر بیاید و معاینه کند، تا آمدن او باید که عکس را آماده کنیم. این
 را گفت و به کار خودش مشغول شد. هیچ صحبتی به غیر این بیننن مننا رد و

بدل نشد.
 عکسننبرداری انجننام شنند. بننه کمننک او دوبنناره راه افتننادم و بننه اطنناق قبلننی
 بازگشتم. خوشحال شدم که نزد احسن برگشته ام، چون هم صحبتی در چنین
 فضاو موقعیتی موهبتی است وصف ناپذیر. دیگننر ابننایی نداشننتم کننه در هننر
 رابطننه ای بننا احسننن صننحبت کنننم.  در مننورد عکننس گرفتننن بننا احسننن بننه
 صحبت پرداختم، صحبت های پراکنده در مورد سرباز بودنم در این پادگان

  ).5و آشنایی من با یکی از هواداران چریکها از جمله آنها بود "حسین " ( 
 او هم جان تازه ای گرفت. هر چند یکبار پرسنل بیمارستان میآمدند و سننر و
 گوشی آب میدادند. آنها کنجکاو بودند، شاید شنیده بودند که فردی را به تازه
 گی آورده اند که دستش زخمی است، البتننه ایننن حنندس منن بننود، چننون هیننچ

کاری نداشتند ومن تردد آنها را حمل بر کنجکاوی تلقی میکردم. 
  شب بود برایم مقداری غذا آوردند، اشتهایی هم نداشتم، ولی نا9 یا 8ساعت

ً  مقداری از آنرا خوردم تا نیرویی بگیرم، چون سرنوشننت نننا معلننومی  چارا
ً  در ایننن پادگننان خنندمت  برای خود پیش بینی میکردم. با توجه به اینکننه قبل
 سربازی را به پایان رسانده بودم  و پادگان را میشناختم، امکان این بننود کننه

دست به فرار بزنم.
  در این حول وحوش دو خانم پرستار که من یکننی از آنهننا را میشننناختم، بننه
 اطاق وارد شدند. ایشان سال ها پیش در خانه ما مستأ جر بود،  با دینندن مننن
 یکه خورد ولی زود به خود مسلط شد.نگهبان املننی کننه ایسننتاده بننود متننوجه
 نشد، بننا خننانم دیگننری کننه او را همراهننی میکننرد بننرای مننن داروی مسننکن
 آورده بودند. هنگامی که به تخت من نزدیک شد با رعایت احتیاط به خانمی
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 که میشناختم گفتم: تلفن منزلمان را به شننما مینندهم وشننما زحمننت بکشننید بننه
 خننانواده ام زنننگ بزنینند و بگوئینند کننه مننن اینجننا اهسننتم. جننوابی نننداد، در
 صورتش وحشتی ظاهر شد، به او نگفتم که کننی هسننتم، مطمئن بننودم کننه او
 هم مرا شناخته است و در برخورد اولش این مسئله برایننم مسننلم بننود. در آن
 لحظات مناسننب ایننن بنود کنه پیننامم را کوتناه بنه ایننن خنانم برسننانم چنرا کنه
 نمیخواستم برایش مشکلی ایجاد کنننم. جننوابی نشنننیدم شناید نمیخواسننت خننانم
 دیگر که همراه او بود در جریان قرار بگیرد. به بهننانه مرتننب کننردن تخننتی
 که من روی آن دراز کشیده بودم  نزدیک تر آمد و به آرامننی گفننت: بنننویس

ً  میام میبرم. بعدا
 

 با خود قلم و کاغذ  نداشتم. سعی کردم که به حرکات و رفتارم مسننلط باشننم،
 می بایست هر چننه زود ترشننماره تلفننن را مینوشننتم چننون امکننان داشننت بننه
 زودی برگردد، به کمد کنار تخت نگاهی انداختم، حنندس میننزدم کننه کاغننذ و
 قلم آنجا باشد، درد دستم را فراموش کرده بودم، به بهانه درد دست از تخننت
 پائین آمدم، شروع به قدم زدن نمودم، وانمود کردم که دردم بیشتر شده، بعنند
 از چندین بار آمد و شد به طننرف کمنند بغننل تخننت آمنندم. کشننو را بنناز کننردم
 درآن چندین تکه کاغذ یافتم، نصف مسئله حل شده بود، حال میبایست قلم هم
 پیدا کنم، با دست راست در جیب هایم  گشتم، البته گشننتن جیننب طننرف چننپ
 خیلی سخت بود و میبایست بننا دسننت تیننر نخننورده ام کننه دسننت راسننت بننود
 دنبالش میگشتم. به این فکر افتادم قبل از دستگیری با اشرف رحیمی مننه لننه

  ) مشغول کشیدن شکل حمایل بودیم. ای کاش مداد را پیدا میکردم6کشان ( 
!! احسن متوجه شد من به دنبال چیزی میگردم!

چه ت گه ره که ؟(چه میخوای؟)

کوره میدادیک! میدادیکم گه ره ک بو! ( مدادی میخواستم! )

 ناگهان دستم به خود کاری که با خود داشتم خورد، خیلی خوشحال شنندم، بننه
 احسن گفتم که آنرا پیدا کردم، برای اطمیننان مندتی صنبر کنردم کنه شنرایط
 عادی شود، به روی تخت برگشتم  و دراز کشیدم، بننا احتینناط  جیننب شننلوار
ُنردی را بال کشیدم و آنرا گرفتننه بیننرون آوردم، بنندون اینکننه آن را پنهننان  ک
 کنم تکه کاغذ را آورده مشغول شدم که چیننزی روی آن بنویسننم، مننرد املننی
ً  ینک  متوجه شد اما عکس العملی  نشان نداد، منناجرای منداد و کاغنذ تقریبننا
 ساعتی طول کشید، هنگامیکه اطمینان پیدا کردم که مسئله ای پیننش نخواهنند
 آمد از آن لحظه به بعد در فکر بودم که شماره تلفن را بنویسم وآن را بدست
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 خانم پرستار بدهم.. از موقعی که خانم پرستار گفت: مینآیم آننرا مینبرم، اینن
 فکر مرا به خود مشغول کرده بود و احتیاط میکردم که مشکلی برای او بننو
 جود نیاید، بالخره شماره تلفن را نوشتم آنرا در جیب پیراهنننم گذاشننتم و در

انتظار آمدن او بودم.

با احسن دوباره شروع به صحبت کردیم :

خوب بگو چه اتفاقی برایت افتاده؟ چرا زخمی  هستی؟ کجا زخمی شدی ؟

 با شهریار برادرم و جمیل یخچالی بودیم. در پاسگاه " قنه تننه ون " دسننتگیر
 شدیم. تصمیم به فرار گرفتیم واینکار راعملی کردیم. به ما تیراندازی کردند
و من زخمی شدم و از سرنوشت آنها اطلعی ندارم. نمیدانم در کجا هستند.

  داشتیم در این مورد بحث بحنث میکردینم کنه شخصنی کنه از دسنتم عکنس
 گفته بود به اطاق وارد شد و از من خواست که همراه او بروم، ایننن دومیننن
 ً  بار بود که اطاق را ترک میکردم. به دنبننال او راه افتننادم، بنه اطنناق تقریبنا
 بزرگی وارد شدیم، نظامی قننوی هیکلننی بننا مننردی جننا افتنناده کننه مننوی جننو
 گندمی داشت مشغول صحبت کردن بودند، در کنار آنهننا فننرد جننوان ریشننی
ً  متوجه شدم دکتر است و لهجه اصفهانی داشت بننا لبنناس سننفید  دیگر که بعدا
 ایستاده بود و به حرفهایشان گوش میداد. با ورود ما آن فننرد جننا افتنناده خننود
ً  گرفتننه  را به عنوان دکننتر معرفننی کننرد و عکسنهای آمنناده شنده ای کنه قبل
 بودند را در مقابل نور چراغ مهتابی قننرار داد و بننرای آن فننرد توضننیح داد
 که تیر به استخوان بازوی چپ اصابت کرده و پنج  تکننه اسننتخوان کوچننک
 در مسیر عبور گلوله دیده میشود، با معاینه دستم متننوجه شنند کننه عصننب آن
 آسنیب دینده، او منچ دسنتم را روی مینزی قنرار داد، دسنتم بنه طنرف پنائین
 آویزان شد از من خواست که آنرا به طرف با ل ببرم، نتوانستم و کنننترل آن
 از دست من خارج شده بود. او گفت که باید دستش هیج حرکتی نداشته باشد
 و روی صفحه مشبک سیمی قننرار داده شننود در غیننر اینصننورت بننه حننالت
 عادی باز نخواهد گشت. با مننن هیننچ صننحبتی نکننرد. معلننوم بننود کننه او هننم
 تحت فشار به پادگان آورده شده بود، بعد از شنیدن این حرفها بدون اینکه از
 من سوالی بشود یا سفارشی بکنند، به کسی کننه مننرا همننراه خننود آورده بننود
 اشاره کرد، او مرا به جای اولیه باز گرداند، دنبال آن فرد روانه شدم، کسی
 که مرا همراهی میکرد، گفت: که دکتر حسین زاده بود از متخصصین شهر

است. من اسمش را شنیده بودم، اما او را از نزدیک ندیده بودم. 

18



برای ثبت درتاریخ

 با راهنمایی فردی که مرا آنجا برده بود نزد احسن بر گشتم، هنگام برگشننت
 متوجه شدم که چراغ های اطاق را خاموش نموده اند و چراغی بننا نننور کننم
 را روشن کرده اند. باز هم متوجه فرد املی شنندم کننه دسننتهایش را بننه سننینه
 قفل کرده بننود بننا اینن تفنناوت کننه روی صننندلی در چننند قنندمی تخننت احسننن
 نشسته بود. احسن هم نخوابیده بود و منتظر من بود، فقط توانستم بگننویم کننه
 دکتر معاینه کرد و گفته است که باید دستت روی صفحه مشبک سیمی قرار
 بگیرد، در غیر این صورت جوش نخواهد خورد. نمیشد که بیشننتر صننحبت
 کرد چننون خاموشنی اعلم کنرده بودنند ومیبایسنت منا خاموشننی را رعننایت

میکردیم. 

 از آن لحظنه بنه بعند در تخنت دراز کشنیده و خننوابم نمینبرد، تمننام مناجرای
 آنروز مثل پرده سینما در مقابل چشمانم عبور میکرد. لحظه به لحظه ماجرا

 ) آورده7چندین بار و بخصوص زمانی کننه بننا مینننی بننوس مننرا بننه کیلنننه(
 بودند و جمعیت زیادی که نا باورانه به من نگنناه میکننردن بنه خنناطر آوردم.

نمیدانم که چه مدت  طول کشید که به خواب رفتم. 

 با سروصدای تمیز کردن کف اطاق توسط نظافتچی ها بیدار شدم. در همین
 زمان خانم آشنا که میخواست شنیفت شننب را عنوض کننند ننزد مننا آمنند و بننه
 بهانه نظافت و مرتب کردن تخننت بننه مننن نزدیننک شنند، از فرصننت اسننتفاده
 کردم و شماره تلفن را به او دادم. او کاغذ را درلی انگشتان دست قننرارداد

و مقداری با ملفه ها ور رفت و از اطاق خارج شد.

 بعد از خوردن صبحانه پزشک روز کننه مسننئولیت سرکشننی بننه بیمنناران را
 داشت به اطنناق مننا آمنند. بعنند از دینندن پرونننده مننن و کنننترل و معنناینه دسننتم
 دستوراتی صادر کرد. بعد از رفتن اوپرونده را نگنناه کننردم ولننی از آن سننر

درنیاوردم. نوشته او هم که به پرونده اضافه شده بود.

 یک ساعت گذشت. از من خواسته شد که همننراه شخصننی بننروم ، در سننالن
 حرکت میکردیم فننردی را بنا لبناس نظننامی و اسننلحه آوتومننات در دسنت را
 دیدم که بینهایت عصبانی است و به زمین و زمان بنند و بننی راه میگفننت، از
 کنار من که رد شد آثار اشک را در چشمانش مشاهده کردم، کسننی کننه مننرا
 همراهی میکرد با لهجه اصفهانی گفت که رفقای نزدیکش کشننته شننده اننند و
 اجساد شان را با هلیکوپتر به پادگان آورده اند. بعدا متوجه شدم کننه مننردم و
 نیروهای سیاسی در کردستان با نیروهای اشغالگر جمهوری اسلمی درگیر
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 شده و ده ها نفر از آنها کشته شده اند واین کشته ها بننه مقنناومت مننردم سننقز
ُنردستان مربوط بود. در برابر اشغالگران ک

ً  بزرگننی راهنمننایی کننرد،   بدنبال آن شخص راه افتادم. مرا بننه اطنناق نسننبتا
 انبارمانندی بود نسبتأ تاریک که پراز وسایل پزشکی بننود. فننرد دیگننری هنم
 آنجا بود، از من خواستند که روی صندلی بنشینم. باند سننفیدی بننه دور دسننتم
 پیچیدند و روی آنرا بلفاصله با باننند گچننی خیننس شننده ای گرفتننند، سنناعد و
 بازویم را به صنورت زاوینه قنائمه شنکل دادنند. بفکنر فنرو رفتنم کنه دکنتر
 دیشب چه دستوری داده و آنها چکار میکنند!! به هرحال آنهننا دسننتورات را
 اجرا میکردند. مننن از آنهننا خننرده نمیگرفتننم و تننناقض بیننن دسننتور پزشننک
 دیشب و دستور دکتر امروز صننبح کننه مننرا معنناینه کننرد را میدینندم، امکننان
 اعتراض از من سلب بود بدلیل سادۀ اسیر بودنم. این کار نزدیک نیم ساعتی
 طول کشید با همان دستار خودم که به گردنم داشتم، دسننت گنچ گرفتنه ام  را
 به گردنم بستند و از من خواستند که برگردم. قبل از خارج شدن از اطاق به
 من گفتند که دکتری که صبح مرا معاینه کرده چنیننن دسننتوری صننادر کننرده

است. 

 در مسیر برگشت به اطاق صدای هلیکوپتر را شنیدم که نزدیکی بیمارسننتان
 بننود. فکرکننردم شنناید زخمیهننای درگیننری مننردم و مرتجعیننن را بننه پادگننان

  ) بننه8میآورند وعده ای از رفقننا و آشنننایانی را کننه در محلننه بننان شننیخان (
 خاطر میآوردم که روز پیش از دستگیری خود را آماده میکردن که از شهر

خارج شوند و مبارزه شان را در اطراف شهر دنبال کنند.

  رفت وآمد نظامیانی که با اسلحه کمری در بیمارسننتان بوضنوح دینده میشند
 که البته با قوانین و عرف بین المللی  منافات داشت اما زیرپا گذاشتن قوانین
 انسانی درابتدای روی  کارآمدن زمام داران تازه، امر غریبی نبوده ونیست.
 در این افکار غوطه ور بودم که نزد احسن بنناز گردانننده شنندم. چیزهننایی را
 که مشاهده کرده بودم برایش بازگو کردم. اظهار نظری نکرد و نگران مننن
 بود. خننوب چننرا دسننتت را گننچ گرفتننه اننند!؟ مگننر قرارنبننود کننه روی سننیم
 مشبک قرار دهند؟جواب دادم که دکتر امروزصبح بننه آنهننا دسننتور داده کننه

گچ گرفته شود.

 یاد خاطره های گذشته افتاده بودیم از همسایه ها بچه های همبازی های مان
 صحبت میکردیم. احسن تعنندادی از آنهننا را فرامننوش کننرده بننود کننه مننن بننا
 نشانی دادن آنها به او کمک میکردم که دوباره بخاطرش بیاید. در این بحثها
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 بودیم که به من خبر دادند که ملقات دارم. بلفاصله خودم را آماده کرده بننا
کسی که د نبالم آمده بود روانه محل ملقات شدم.

 انتظار داشتم که یکی از افراد خانواده ام باشد، امننا از آنهننا خننبری نبننود. دو
 نفر از خاله هایم را دیدم که صورتشان خراش برداشته و آثار خون بر گونه
 های شان پیدا بود، با دیدن من و دسننت گننچ گرفتننه ام کننه بننه گردنننم آویننزان
 بود، گریه و زاری شروع شد، داد و بی داد سر به آسمان کشید. آنها مرا در
 آغوش کشیدن وحق حق گریه هایشان مننرا آزار میننداد سننعی کننردم کننه آرام
 شان کنم ،احوال مادرم را پرسیدم. آنها اظهار داشتند تمام اقوام و فامیل جمع
 شده اند و در خانه شما هستند. آنها اشاره کردند که خانمی صننبح زود زنننگ
 زده و خننودش را معرفننی نکننرده و گفتننه اسننت کننه پسننرتان در بیمارسننتان
 پادگان زخمی است و ما بلفاصله به اینجا آمده اینم و چنند سناعت اسنت کنه
 در جلو پادگان جر و بحث کرده ایم که به ما اجازه ملقات بدهننند. بننا هننزار
 بنند بخننتی توانسننتیم آنهننا را قننانع کنیننم کننه میخننواهیم فقننط تننو را بننبینیم و از
 سلمتی تو با خبر شویم. و به هرحال از اینکه زنننده بننودم خوشننحال بودننند.
 آنها خبر اعدام های شهر پا وه را شنیده بودند و بیننم داشننتن کننه مننن نیننز بننه

چنین سرنوشتی گرفتار شوم.

 کمننی آنهننا را دلننداری دادم و جریننان چگننونگی دسننتگیریم را بننه اختصننار
 توضننیح دادم، اشنناره کننردم کننه بننرای گرفتننن امتحننان تجدینندی بننه دادانننه
 ( روستایی که من آنجا معلم بودم ) و هنگام رفتن به آنجا مننرا دسننتگیرکرده
 اند. تا حدودی آرام شده بودند. هچنین توضیح دادم که پسر خانواده ناهید کننه
ًا  قبل همسایه بوده ایم، زخمی است و با هم در یک اطاق بستری هستیم. حتم
 به خانواده اش خبر بدهید.. آنها خیالشان راحت شد و تا اننندازه ای خوشننحال
 بودند که مرا ملقات کننرده اننند و بنه هننر حنال زننده ام، بنا آنهنا خننداحافظی

کردم، مجموعا ملقات نیم ساعتی طول کشید.

 وقتی به اطاق نزد احسن برگشتم. تمام ماجرا را برایش توضیح دادم و به او
 )9گفتم که به خانواده تو هم خبر خواهند داد. (

  بعد از نهار، خستگی شب گذشته و کننم خننوابی ای کننه بننه مننا تحمیننل کننرده
 بود ، خواستیم کمی استراحت کنیم. مدت کوتاهی خواب مان برد که بننا سننر
ً  متوجه شدیم که کسی که  و صدای کسی که عربده میکشید، بیدار شدیم. بعدا
 رفقایش کشته شده بودند، اظهار ناراحتی کرده، داد و بی داد و گریه میکرد.
 تعدادی دور او جمع شده بودند که از آمدنش به بخش هننای دیگننر جلننوگیری
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ًا متوجه شدیم که قصد آمدن بننه اطنناق مننا را داشننته اسننت.  میکردند. البته بعد
 چون افراد دیگری که شرایطی همچون ما داشته باشد درآنجا وجود نداشت،

که از آنها انتقام بگیرد. 

 آن روز را با یاد خاطره های گذشته و صحبت از وضع خودمان و تک تک
افراد فامیل به پایان رساندیم.

 در صحبتها متوجه شدم بعد از انتقال به تهران، احسن ادامننه تحصننیل داده و
 وارد دانشگاه پلی تکنیک  شده و سال چهننارم مهندسننی شننیمی بننوده اسننت و
 برادرش شهریار در رشتۀ پزشکی  تحصیل کرده بوده.  احسن در ارتباط با

ُنردستان بر گشته بوده. مأموریت سازمان چریک های فدائی خلق به ک

 

                                          
شهریار ناهید                                                                            احسن ناهید           

 2بخش  

به     28  خمینی حمله فرمان  مرداد،
 )11سنندج (

  با اعتمادی که من و احسن به همدیگر پیدا کرده بننودیم در مننورد چگننونگی
 دستگیر شدن من سوال کرد و من با کمال میل برایش توضیح دادم. به دلیننل
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 اینکه احسن دراین دوران در سنندج زندگی نکرده بود، بنابراین من مقداری
سعی کردم با جزئیات بیشتری در مورد خودم توضیح بدهم:

ً  هننم دیگننر را میشننناختیم و بننه همنندیگر  ما تعنندادی از بچنه هننایی کنه اکننثرا
 نزدیک بودیم، سالها بود بدون اینکه از محتوی برنامه سازمانی یا جریانننات
 سیاسی با خبر ویا اسننمی از آنهننا شنننیده باشننیم، خننود را سیاسننی بننه حسنناب
 میاوردیم. اکثر این بچه هننا انگیننزه هننای انقلبننی داشننتند و بننا درکننی کننه از
 حقوق پایمال شدۀ زحمتکشان داشتیم، با سرمشق قرار دادن شخصیت هننایی
 که منافع مردم را در اولویت کارهایشان قرار میدادند، فعالیت میکردیم. چند
 مننا قبننل از قیننام خننود را متعلننق بننه خننط جمعننی کننه اطلعیننه « هننم میهنننان
 مبارز» را انتشار میدادند ( افراد کومه له که خننود را علنننی نکننرده بودننند )
ً  قبننل از  میدانستیم و از جریانات سیاسی دیگر خود را متمایز میدینندیم. عمل
 قیام خود را در این صف میدیدیم و به همین دلیل از هرگونه فعالیتی در این
ًا برای هر مأموریتی  که  به ما سننپرده میشنند آمنناده  راه دریغ نمیکردیم. طبع

بودیم.

  بعد از قیام، یعنننی منندت هفننت منناهی کنه از حنناکمیت سننیاه ج - ا در ایننران
ُنردستان  حکم فرما بود. جریانننات  میگذشت، فضای دمکراتیکی بر جامعه ک
 چپ و بخصوص کومه له در ایجاد چنین جوی نقش داشتند. ( اکثر جریانات
 سیاسی دفتر خود را ایجاد کرده بودننند ) کننه در تقابننل بننا مرتجعیننن  نیننز از
 آزادی و انقلب دفاع میکردند و دفاع از حقننوق مننردم زحمتکننش در صنندر
 فعالیتشان بود، آنها در سنندج خود را در " جمعیت دفاع از آزادی و انقلب

" سازمان داده  بودند.

   در فقدان حکومتی مردمی و بننی اعتمننادی بننه مفننتی زاده ( کننه در سنننندج
 هوادارانی داشت ) و عوامل رژیم که دور آخوننندی بننه اسننم صننفدری جمننع
 شده بودند، مردم به سازمانهای سیاسی و شخصیت هایی که با این جریانات
 بودند، اعتماد کرده و به آنها مراجعه می نمودند که مسائل و مشکلتشان را

  ) از12رفع و رجوع کنند. در این دوران بننود کننه شننورای شننهر سنننندج ( 
طرف مردم انتخاب شد و این تکیه گاهی برای حاکمیت مردمی بود.

   از طرف جمعیت دفنناع از آزادی و انقلب کننه اکننثریت آنهننا را بچننه هننای
 کومه له ای و همچنین شخصیتهای بندون تعلنق تشنکیلتی تشنکیل شنده بنود

). به ما مأموریت داده شد کننه بننه آبننادی " بنناغ چننه لننه " (3(هواداران خط 
  ) و15 ) برویم. همراه تعنندادی از بچننه هننا کننه تننو تنهننا نننوروز گنجننی(10
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)16(تکش بیکس    را میشناسی، همراه یک نفر اهل آبادی باغچه له  که بننا 
 تاکسی بار جلو جمعیت آمده بود که از جمعیننت تقاضننای کمنک کننند، راهننی

آنجا شدیم.

نوروز  گنجی                   تکش  بیکس   

  با توجه به اینکه تکش و نوروز هر دو معلم منطقه " گه لننواخی " بودننند و
 از وضعیت آنجا آگاهی داشتند، جمعیت آنها را بعنوان کسانی صنناحب نظننر

  )، حمینند شننعبانی، مننن و دو نفننر17همراه این گروه فرستادند. کمال قطبی(
  کنه بنه دلینل مسنائل امنینتی از ذکنر اسنامی آنهنا3دیگر از سازمانهای خط 

 معذورم، مأموریت دادند که همراه با این فرد به آبادی باغچه له رفتننه تننا در
 مورد تقسیم زمینهای مالکانننۀ ده تصننمیم بگیریننم. از در جمعیننت کننه خننارج

  ) را بننا تعنندادی از بچننه هننا دیندیم کننه از یننک13شدیم طیب روح الهننی ( 
 مأموریت مشابه بر میگشتند، هنوز کومه له خود را علنننی نکننرده بننود و در

ُنردستان با نام جمعیت های دمکراتیک فعال بود. نقاط دیگر ک

  
        کمال قطبی

  ً   صبح بود ما سنوار تاکسنی بناری شنده و بنه طنرف جناده10ساعت تقریبا
 دیواندره در حرکت بودیم. تاکسی بار بنندون چننادر بننود. شننهر حننالت عننادی
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 داشت و مردم به کار روزانننه مشننغول بودننند. از تننرس و وحشننت در شننهر
نشانی نبود، از محلۀ فیض آباد از شهر خارج شدیم.

  نوروز در منطقه شننناخته شننده بننود و مننردم او را دوسننت داشننتند، او اکننثر
 فئودالهننای منطقننه را میشننناخت و بننا تعنندادی از آنهننا، ازجملننه ینندا خننان

  ) قبننل از قیننام  نیننز درگیننر شننده14قزلولغ  همراه با خالنند بابننا حاجیننان ( 
 بودند. نوروز به ما گفت: به آبادی بناغچه لنه کنه وارد میشنویم در خنانه هنا
 توزیع میشویم و بعد از آن جمع شده تبادل نظر میکنیننم، باینند اوضنناع را در
 نظر داشته باشیم و ببینیم که مردم چه نظری دارند، ما نیننز باینند از خواسننت

روستاییان بی زمین دفاع کنیم. 

خالد  باباحاجیان 

 نزدیک ظهربود که به آبادی بنناغچه لننه رسننیدیم. طبننق قننرار قبلننی در خننانه
 های مردم تقسیم شدیم. من همراه  حمید شعبانی به خانه یکی از آشنایان قدیم
 رفتیم. او آنجا زندگی میکرد و ما از اقامتش درآنجا بی اطلع بودیم. اتفنناقی
 با او برخورد کردیم، او مننن را شننناخت و اصننرار کننرد کننه باینند مهمننان او
 باشیم، او آشنای پدرم بود وبا دیدن ما خوشحال شد، خانه او مانند هننر خننانه
 روستائی دیگر از ساده بود. او چند بچه داشت که یکی از آنها اسمش جمیننل
 بود ، خودش میگفت: از اسم من تقلید نموده است. در حین خوردن نهننار از
 او اطلعات بیشتری درمورد زمینهائی که قرار بننود آنننرا بیننن مننردم تقسننیم
 کنیم، بدست آوردیم. همگی بعد از صرف نهار در محل تعیین شده جمع شده
 و با تاکسی بار به طرف زمینی که قرار بود آنرا تقسیم کنیم حرکننت کردیننم.
 آشنای من ما را همراهی میکننرد. بننه نزدیننک زمیننن رسننیدیم مشننغول بحننث
 کردن بننا مننردم آبننادی بننودیم کننه نظننرات آنهننا را درمننورد چگننونگی تقسننیم
 زمینها بدانیم. تعدادی را از دور دیدیم که به طرف جمع ما در حرکتند. آنهننا

میخواستند که ما در جریان اخبار رادیو قرار گیریم. 

25



برای ثبت درتاریخ

  بعد از ظهننر بننود ، مننردم آبننادی در اخبننار رادیننو ایننران3 و2ساعت بین  
 شنیده بودند کننه ضنند انقلب و کمونیسننتها زنننان و کودکننان مسننلمانان را در
 مسجد جامع شهر سنندج به گروگان گرفتننه اننند. آنهننا از ده خننبر آوردننند کننه

)11چنین خبری را از رادیو شنیده اند. (

  نوروز که در حال صحبت کردن با مردم بود حرفش را قطع کرد. با ما که
 با همدیگر آمده بودیم در این مننورد بننه تبننادل نظننر پرداخننت و بننا تننوجه بننه
 اینکه روز گذشته هم در شهر پا وه تعدادی را تیننر بنناران کننرده بودننند، ایننن
 مسئله را جدی ارزیابی کردیم، ما میدانستیم که این بهانه است و با توجه بننه
 اینکه با جریانهای معینی در ارتباط بودیم با هننم بننه تبننادل نظننر پرداخننتیم و
 تصمیم گرفتیم بدون هیننچ اقندامی در منورد زمینهنا ی بنناغچه لنه بنه سننندج
 برگردیم. برای مردمی که همراه ما بودند نینز توضنیح دادینم کنه جرینان از
ً  جمعیت در ایننن مننورد اقنندام خواهنند  چه قرار است وبا دادن قول اینکه بعدا
 کرد،  به طرف جاده سنندج- دیواندره به راه افتادیم واین ایننام مصننادف بننود

با فرمان خمینی برای یورش به کردستان. 

  در مسیر حرکنت بنه طنرف سننندج اتوموبیننل یکنی از فعننالین کنومه لنه را
 (  عبدا بابان ) دیدیم که از کنار ما گذشت و به طرف دیواندره در حرکننت
 بود. چند کیلومتر بعد یکی دیگر از کسننانی کننه بننا کننومه لننه در ارتبنناط بننود
 ( کیهان فرزاد ) را دیدیم که در همان مسیر بننا اتوموبیننل سنناعد وطندوسننت
 که ما آنرا میشناختیم، در حرکت بود. احساس کردیم که مسننئله جنندی اسننت.
 اینجا بود برای حصول اطمینان جهت حرکت مان را تغییر داده، مننا نیننز بننه
 همان جهت با سرعت زیاد در حرکت کردیم. میخواستیم که به کیهان برسیم
 و بننا او تمنناس بگیریننم و از وضننعیت شننهر بننا خننبر شننویم  ودر ضننمن از
 سیاست کومه له با خبر شویم. تلش ما بیهوده ماند چرا کننه نتوانسننتیم بننه او
 برسیم. لذا دوباره به طرف سنندج تغییر مسیر دادیننم و بننا شنک و تردینند بننه
 شهر نزدیک شدیم. در چند کیلومتری شهر توقنف کنرده و بنا کسنانی کنه از
 شهر به طرف دیواندره در حرکت بودند، گفتگو میکردیم. همگننی مننا مسننلح
 بودیم و میبایست با احتیاط به شننهر نزدیننک میشنندیم. در غیننر ایننن صننورت
 تصمیم گرفته بودیم که از بیراهه وارد شهر بشویم. با اتکا به اطلعنناتی کننه
 به دست آوردیم با احتیاط از طرف جنناده فیننض آبنناد بننه شننهر نزدیننک شننده
 چون امکان داشت هر آن پست بازرسننی دایننر گننردد. مننا ایننن را پیننش بینننی
 میکردیم که امکان به دست گرفتن راه های ورودی شننهر از طننرف عوامننل
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 رژیم وجود دارد، لذا احتیاط خود را از دست ننداده بنودیم و سنعی میکردینم
که سنجیده گام برداریم.

  ازمحلۀ فیض آباد ( ورودی شهر از قسمت شمال) وارد شهر نشنندیم، بنظننر
 میامد کنه شننهر حننالت عننادی ننندارد و آرامننتر از معمننول بننه نظننر میرسننید.
 نزدیکی های غروب بود از جاده کمننر بنندی بننه سنمت محلننۀ اطننراف تکینۀ
 شیخ سلم و از آنجا بننه محلننه شننیخان رسننیدیم. اینجننا بننود کننه متننوجه شنندیم

 ، وریا ناظری و )32(تعدادی از فعالین شهر، (صلح ره ش)  علی گلچینی
 یدا گلچینی و... ( راه زحمتکشان ) دور هم جمع شنده و مسنلح انند و خنود
 را برای خارج شدن از شهر آماده میکنند. ما هم به آنهننا نزدیننک شنندیم و بننا
 توجه به اینکه جمنع زینادی از آنهننا را میشنناختیم بنه تبننادل نظنر پرداخنتیم.
 تعدادی از آنهننا تصننمیم خننود را گرفتننه بودننند و میخواسننتند از شننهر خننارج

شوند.

  
علی گلچینی        

ً  در این مننورد  من با توجه به اینکه با هسته ای گار گری مرتبط بودم و قبل
 صحبت کرده بودیم که درهر شرایطی باید این هسته به کار خود ادامه دهد،
 از رفقا یم  جدا شدم و اسلحه یوزی را درجامانه ام گذاشته و به دلیل مسننائل
 امنیتی به منزل خودمان بر نگشتم. ( شننرایط و جننو بننه نحننوی بننود کننه کننار
 مخفی و علنی با همدیگر قاطی بودند ) به خانه یکی از خویشنناوندان رفتننم .
 آنهننا اسننلحه ام را در جننایی مخفننی کننرده و آن شننب را در میننان آن خننانواده
 ماندم. تغییرات زیادی در شهر بننه وجننود نیامننده بننود و کنننترل شننهر توسننط
 عوامل رژیم و مفتی زاده بوقوع نپیوسننته بننود. آن شننب فقننط صنندای رگبننار
 سلحهای خود کار هراز گاهی در شهر شنیده میشنند و آرامننش مننردم را بننه
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 هنم مینزد. فنرق آن شنب بنا شنبهای دیگنر تنهنا ازاینن نظنر بنود کنه فرمنان
صادره شده از طرف امام امت، وحشتی در دل مردم شهر ایجاد کرده بود.

 همراه بچه های این خانواده آن شب را تا نصفه های شب با بحث گذراننندیم.
 در مورد عواقب این فرمان بحث میکردیم که ممکن است چه اتفاقنناتی روی
 بدهد. نصف شب با خوابینندن در ایننوان خننانه در فکننر بننودم کننه چکننار باینند
 کرد، میبایست چند روزی خودم را مخفی میکردم که دوباره شننرایط عننادی
 شود. به خاطرم آمد که باید امتحان تجدیدی بچه های روسننتائی کننه در آنجننا
معلم بودم را برنامه ریزی کنم و با این هدف تصمیم گرفتم که به آنجا بروم.

ًا من همراه عدۀ دیگری از بچه ها منطقه چننم شننار (اطننراف سنننندج )   ضمن
 که تعدادی از آنها اعضاء حننوزۀ تشننکیلتی هننم بودننند، در فکننر بننودیم  کننه
 مردم دهات این منطقه شوراهای منتخب خود را انتخاب کنننند و در ایننن راه
 موفقیتهائی هم کسب کرده بودیم، بدین معنی که درچننندین ده بننه هنندف خننود
 رسیده بودیم. ما میخواستیم که ازاتحادیۀ دهقنانی مرینوان الگنوبرداری کنینم
 که درآنجا ضرورت دسته های مسلح اتحادیه دهقننانی مریننوان راهننم بنندنبال

داشت. این اتحادیه ها مبنای مبارزه بر علیه  فئودالهای منطقه بود. 

 گرمای آفتاب صبح که بننه رختخننوابم میتابینند، بینندارم کننرد. بعنند از خننوردن
 صبحانه میبایست تصمیمی را که گرفته بودم عملی میکننردم. از کننوچه پننس
 کوچه های شهر خود را بننه قطارچیننان، ( بننه ر دو کننانه کننان ) و پننل امیننن

السلم و سپس به  محلۀ پل ملویسی رساندم،  که خانه ما در آنجا بود.

 صبح بود، نزدیک پل ملویسی که رسیدم علی ثباتیان (11و10ساعت بین 
  ) را با موتور سیکلتی که با خود داشت دیدم. با دیدن من خوشحال و بننه19

 من نزدیک شد. از اخبار شهر و محله و بچه هایی که میشناختیم پرسید. مننن
 هم خبر زیادی نداشتم، مشغول گفتگو بودیم که بهروز شایمقدم را دینندیم، او
 نیز محل زندگیش را ترک کرده واز کوچه پس کوچه ها خودش را بننه آنجننا
 رسانده بود. او هم به ما ملحق شد. بعد از گفتگوئی کننه بنناهم داشننتیم متننوجه
 شدم که رفقای صمیمی او فرهاد امانتی (صلح ن که بعدها در جنگ با  حنند
 کا شهید شد ) ،عبدا هوشیاریان ( بعدها در بمباران شیمیایی اردوگاه کومه
 له در بوتی کردستان عراق همراه تعداد زیادی از پیشمرگان کننومه لننه جننان

باختند   و...) دیروز شهر را ترک کرده اند. 
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فرهاد   امانتی

 ـ خسرو رشیدیان2 ـ عبدا هوشیاریان ،1

 از علی خواستم که سرو گوشی آب دهند و راهنی بننرای خنروج از شنهر را
 بیابد، او بلفاصله برای شناسایی محل خروج شهر به طرف جاده حسن آباد
 با موتورش حرکت کرد، بعد از چند دقیقه برگشت و گفت: که راه حسن آباد
 هنوز بنناز اسننت میتننوان بنندون مشننکل از آنجننا عبننور کننرد. از بهننروز خنندا
 حافظی کرده سوار ترک موتور علی شدم و از طریق خیابان حسننن آبنناد بننه
 طرف کیلنه حرکت کردیم. از آبادی حسن آبنناد گذشننته، راه " مننه ره بننزان
 "( عنبربزان) را گرفته از گردنه درۀ هننه یننه ر (حینندر) رد شنندیم. نزدیکننی
 ظهر بود در روستای "مه ربزان" به علننی گفتننم: تننو میتننوانی برگننردی، او
 اصرار کرد که میتواند مرا به هر جا کننه لزم باشنند، برسنناند. منن نخواسننتم

بیشتر ازآن به او زحمت بدهم واز او خواهش کردم که برگردد.
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علی  ثباتیان  

 پیاده از بیراهه به طرف " کیلنه " حرکننت کننردم. از میننان درختننان دشننت
 های مه ربزان گذشته به دشت های کیلنه رسیدم. به طرف خننانه بنناغ یکننی
 از آشنایان راه افتادم، یک ربع ساعت طول کشید که به نزد آنها رسیدم. آنها
 با تعجب به من می نگریستند و برایشننان غیننر مننترقبه بننود کننه مننن را آنجننا
 ببینند. برایشان توضیح دادم که هدفم  روستای دادا نه بود اما خواستم قبل از
 رفتن به آنجا سری به بچه های کیلنه بزنننم. اینجننا متننوجه شنندم کننه اشننرف
ً  با اشرف در چننندین جلسننه  رحیمی از آبادی ملکشان به آنجا آمده است. قبل
 با هم بودیم و با توجه به آشنایی قبلننی بعنند از خننوردن غننذای ظهننر سننرگرم
 صحبت شدیم. او هم از بچه های منطقه بی خبر بود. با جوانانی که درخننانه

باغ بودند در مورد مسائل روز، به بحث و تبادل نظر پرداختیم .

ا شر ف  ر حیمی

 مشغول صحبت بودیم که حسین رحیمی (که او هننم بعنندها در جریننان جنننگ
  روزه  سنندج علیه نیروهای سرکوب گننر رژیننم اسننلمی، جننان بنناخت)24

 یکی از هواداران کننومه لننه و معلننم آبننادی تختننه را بننا یکننی از زحمتکشننان
 آبادی تکیه به نام محمد حسین دیدیم. آنهننا از مسننیر شننهر سنننندج بننه طننرف
 کیلنه در بودند. از آنها خواستیم که استراحتی کرده با ما چای بنوشننند. هننر
 دو نزد ما آمدند و بعد به بحث و گفتگو در رابطه با فرمان حملنۀ خمیننی بنه

کردستان پرداختیم. هر کس نظری داشت و تحلیلی ارائه  میداد.
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حسین    رحیمی

  آنها تعریف کردند که شب قبل را در صننحرا هننای آبینندر بسننر بننرده اننند  و
 فضای شهر را برای ماندن مناسب ندیده و عننازم آبننادی تختننه بودننند. منندتی

نزد ما ماندند و بعد راه کیلنه را ادامه دادند. 

  من تصمیم گرفته بودم که نزدیکی های غروب بننه دادانننه بننروم. هننوا گننرم
 بود همراه اشرف به پشننت خننانه بنناغ رفننتیم و در سننایه دیننوار خننانه بنناغ بننا
 همدیگر صننحبت میکردینم. کاغنذ ی را پیندا کنرده و مشنغول کشنیدن شنکل

  ) از ینک نفنر خرینده بنودم بنا او1حمایل بودیم. من از اسلحه ای که ( ام - 
 صحبت نمودم و شکل حمایل آنرا مجسم میکردم و بر روی کاغذ میکشیدیم،
 ما هم پیش بینی میکردیم اگر اوضاع بدین صورت پیننش بننرود لزم خواهنند

شد از این امکان استفاده کنیم.

  در این هنگام بود که صدای اتومبیلی با سرعت زیاد به گننوش مننان رسننید،
 ما فکر میکردیم که مینی بوس آبادی  کیلنه اسننت کننه بننرای انتقننال میننوه و
 تره بار به خانه باغ ها آمده است. از جای خننود تکننان نخننورده و بننه مسننائل
 خودمان مشغول بنودیم، صندا نزدینک و نزدیکنتر شند. منا کنجکناو شندیم و
 برای دیدن اتوموبیل از جای خودمان نقل مکان کردیم و به محلی رفننتیم کننه
 از آنجا جاده دید بهتری داشت. پیش بینی نمیکردیم کننه چنیننن وضننعی روی
 بدهد. حدس ما درست از آب در نیآمد مینی بوسی بود، اما متعلننق بننه آبننادی

  متری ما توقف کرد و تعدادی مسننلح100 تا 50نبود و بلفاصله در فاصله 
با لباسهای سیاه از آن با سرعت پیاده شدند.

  بنا دیندن اینن شنرایط حندس زدم کنه یکنی از عوامنل مفنتی زاده بننام حناج
  ) آنها را به منطقه آورده است. این فرد ما را مننی شننناخت20عبدالعلی…( 

 و در مدتی که شهر و دهات کردستان بعد از قیام در دست خود مردم بود او
 را در مسجد کیلنه بعنوان کسی که به مردم خیانت کرده بود، محاکمه کرده
 بودند.. فقط توانستیم بگوییم که این کار حاجی عبدالعلی است و پننا بننه فننرار

گذاشتیم.

  جائی که ما در آن نشسته بودیم مقداری بلند تر از جاده بود و جوی آبننی از
 آنجا میگذشت، از کنار جوی آب پا به فرار گذاشننتیم. چننندین بننار بننا صنندای
 بلند از ما خواستند که بایستیم اما ما تصمیم خود را گرفتننه بننودیم، بلفاصننله
 بعد از گفتن ایست تیراندازی شروع شد. تمام سرنشینان ماشننین مینننی بننوس
 که پاسدار بودند به ما تیراننندازی میکردننند، مننا از محننوطه دور میشنندیم در
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 حین فرار یک کشاورز را دیدم که بچه هایش را در پناه خننود گرفتننه بننود و
 سپر آنها شده بود و داد و بی داد میکرد.  در حین فرار شنیدم که مننی گفننت:
 خرمنننم را میسننوزانید! مننا مسننیر جننوی آب را تغییننر داده در دره ای قننرار

  متری جلننو تننر از50گرفته بودیم که به طرف آبادی مه ربزان بود. اشرف 
 ً ًا به انتهای دره نزدیک شده بنود. منن نینز کنامل  من در حال فرار بود تقریب
 خسته و نفس زنان او را دنبال میکردم، در دست چپم احساس دری کننردم و
 متوجه شدم که دستم به هوا رفت و پائین افتنناد. احسنناس کننردم کننه دسننتم در
ً  خسته شنده بنودم تننوان فننرار را  اختیار خودم نیست و سنگینی میکند، کامل
 از دست داده بودم به جایی که اشرف آنجا بود نگاه کننردم، دینندم کننه اشننرف
 از پیچ دره میگذرد و از تیر رس خارج شد. اشرف نجات پیدا کرده بود، بننا
 وجود درد زیاد این صحنه مرا خوشحال کرد. نفس زنننان روی زمیننن دراز
 کشیده بودم، دستم هنوز گرم بود و درد آن قابل تحمل. دقیقه ای نگذشننت کننه
 یکی از پاسداران روی سرم حاضر شد. با داد و بیداد شروع به نا سزا گفتن

کرد، فلن فلن شده کمونیست!

 خیلی خسته بودم ، نفس نفس میزدم اما با وجود آن به او جواب دادم کننه مننن
یک معلم هستم و میخواستم به روستای محل خدمتم بروم.

 لوله تفنگ را روی دهانم گذاشت و تهدید کرد که مرا میکشد. او این کار را
 بار ها تکرار کرد. چند نفر دیگر از پاسداران به ما نزدیک شنندند. او تهدینند
 خود را ادامه میداد. یکی از رفقایش او را از این حرکننت منننع کننرد. مرتننب
 از من سوال میکردند رفیقت  کو؟ چه بننه سننرش آمنند؟ اسننلحه ات کجاسننت؟
 آنهننا خننود میدانسننتند کننه اشننرف آنقنندر دور شننده کننه دیگننر بننه او دسترسننی

نخواهند داشت و اینرا هم میدانستند که ما اسلحه نداشتیم.

  من را از روی زمین بلند کردند و دست راستم را گرفته با خننود بننه طننرف
ًا تهدیند و تننوهین میکردننند. عننرق  مینی بوس بردنند. در طننول مسننیر متناوبنن
 زیننادی سننراپای بنندنم را خیننس کننرده بننود. هنگننام نزدیننک شنندن بننه ماشننین
 احساس تشنگی کردم، تقاضای آب کردم، یکی از پاسداران داد زد به او آب
 ندهید. کمی آب از خانه باغ آشنای من آوردند و فقط لبننانم را خیننس کننردم و
 کمی از آنرا به صورتم پاشننیدند و مننرا وارد مینننی بننوس کردننند. انگننار کننه
 دستاورد زیادی به دست آورده بودند، به خود میبالیدننند و شننعار انن و اکننبر
 سر میدادند. از من خواستند که به صندلی عقب مینی بوس بروم، همگی کننه
 به داخل مینی بوس برگشتند با شعار انن واکننبر منطقننه را بننه سننمت کیلنننه

ترک کردند.

32



برای ثبت درتاریخ

  من اینجا متوجه شدم که همگی این افننراد لبنناس سننیاه  فننرم بتننن دارننند. ینناد
عاشورا و تاسوعا  ماه محرم افتادم که همۀ عزاداران سیاه میپوشیدند.

  با وارد شدن مینی بوس به آبادی کیلنه دیدم که تعداد زیادی از مننردم جلننو
 قهوه خانه ده جمع شده اند ، یاد معروف، حبیب ا، جلل و عبنناس گننو یلننی

  ) خانه حبیب انن درسننت بغننل قهننوه خننانه واقننع بنود. مینننی22و... افتادم. (
 بوس آنجا توقف کننرد، مننردم مننرا میشننناختند بننا نابنناوری و بننا نگاههایشننان
 احساس همدردی خننود را نشننان میدادننند. دوبنناره از پاسنداران آب خواسننتم،
 آنها از مردم خواستند که آب بیاورند. بلفاصله یک نفر با یک کاسه گلی پر
 از آب به طرف ماشین آمد و از پنجره مینی بوس آب را به دست من دادننند،
 داشتم آب را مینوشیدم که یکی از پاسداران به من تذکر داد، چننند جرعننه را
 نوشیده بودم که آب را از دسنتم گرفتنند. چنند دقیقننه ای آنجنا ماندنند و سنپس
 مینی بوس به حرکت خود به طرف شهر سنننندج ادامننه داد. از وسننط آبننادی
 که محل عبور رودخانه بود، گذشت و بننه سننر بننالئی ده بننه طننرف شننهرکه

رسید آفتاب در حال غروب کردن بود.

  ) در حرکت بود، به خاطرم آمد کننه23مینی بوس  به طرف کانی مشکان( 
 کاغننذی کننه روی آن نقشننه حمایننل را میکشننیدیم و چننند اطلعیننه در جیننب
 شلوارم است و باید آنرا قائم یا سر به نیست کنم. در صندلی آخر مینی بوس
 و نزدیک پنجره بودم و کاغذها در جیب  طرف راستم بود. دست راسننت را
 به جیبم برده و آنرا یک دستی تکه تکه کرده و همان جا گذاشتم. این کار را
 ادامه دادم تا فرصتی پیش آید و آنرا از بین ببرم، جاده خاکی بود دست انداز
 آن باعث درد شدیدی در محل تیننر خننورده گننی میشنند. از کننانی مشننکان کننه
ً  هوا تاریننک شننده بننود تعنندادی از اتوموبیلهننایی کننه از شننهر  گذشتیم، تقریبا
 بطرف کیلنه در حرکت بودند را بازدید میکردند. موتور سواری به طننرف
 کیلنه در حرکت بود با نزدیک شدنش به مینی بوس متوجه شد که پاسدارند
 توقف نکرد. هنگامی که از بغل مینی بوس رد شنند، پاسننداران بننه طننرف او

) موتور سوار راه خود را ادامه داد. 24تیر اندازی کردند (

ً  تاریک شده بود که مینی بوس به آبادی حسن آباد رسننید. مردمننی  هوا کامل
 که وسننط ده یعنننی راه عبننور بننه طننرف شننهر بودننند، متننوجه شنندند کننه مننن
 دستگیر شده ام. بعد از چند دقیقه توقف، مینننی بننوس حرکننت کننرد. مننن هننر
 چند دقیقه یکبننار کاغننذ هننای خننرد شننده را از جیبننم بیننرون آورده و آنننرا از

پنجره مینی بوس به خارج میانداختم و به باد میسپردم.

33



برای ثبت درتاریخ

  مینی بوس به شهر سنندج رسید، مسیر حرکت را زیرنظننر داشننتم، خیابننان
 حسن آباد به طرف خیابان تاج و از آنجا به خیابان  ششم بهمن وارد شد. بننه
 طرف جمعیت دفاع از آزادی و انقلب رفت و بننه حینناط جمعیننت وارد شنند.
 تمام حیاط پراز پاسدار بننود کننه همگننی لبنناس سننیاه بننه تننن داشننتند. یکننی از
 مأمورین از من خواست که پیاده شوم. دنبننال او پننائین رفتننم، مننرا بننه سننالن
 بزرگ جمعیت برد و از من خواست که روی صندلی ای بنشینم. از من فقط
 نام و نام خانوادگی خواست، که آنرا روی کاغذی یاداشننت کننرد و رفننت. تننا
 برگشت او هر کسی می آمد به سهم خود متلکی نثارم میکننرد. یکننی از آنهننا
 روی زانویم  نشست و توهین و ناسزا میگفت، به نظر میرسید که او از بچه
 سوسول هائی بود که برای جوری جنس او را همراه خننود آورده بودننند. در
 مقابل حرکت زشت او عکس العمل تندی نشان دادم. اینجننا بننود کننه بننه فکننر
 فرو رفتم که دو روز پیش چه انسانهائی اینجا بودند و چننه رابطننۀ صننمیمانه
 ای با مردم داشتند. تمننام کسننانی را کننه روزهننای قبننل ازایننن در اینجننا دیننده

بودم، جلو چشمانم مجسم میشدند.

 بعد از نیم ساعت، بدون اینکه در فکر پانسمان زخننم دسننتم باشننند، شخصننی
 که کلسوری در دستش داشت، از مننن خواسننت کننه او را همراهننی کنننم. او
 مرا به طرف اتوموبیل سیمرغی که آماده کرده بودند راهنمایی کننرد. سننوار
 اتوموبیل شدم.  دو نفر مسلح در عقب اتوموبیل مراقب مننن بودننند. راننننده و
 شخصیکه مرا به داخل اتومبیل راهنمائی کرده بنود، در جلنو نشسنته بودنند.
 البته آنها هم مسلح بودند و کلسور را با خود داشتند که به نظر میرسننید کننه
 پروندۀ من بود. اتوموبیل از خیابانهای وکیل و مردوخ به طرف پل کمننانگر

  سنننندج28و اصل چهار حرکت کننرد. هنگننام وارد شنندن بننه پادگننان لشننکر 
 برگه ای که با خود داشتند نشننان دادننند و از در اصننلی وارد شنندند. آنهننا راه
 بیمارستان را نمیدانستید. من که چند سال پیش خدمت سننربازی را اینجننا بننه
 پایننان رسننانده بننودم، مسننیر را بننه آنهننا نشننان دادم. آنهننا مننرا بننه بیمارسننتان
 رساندند و پرونده ای را کننه آورده بودننند تحویننل مقامننات بیمارسننتان دادننند.
 جریان به این صورت پیش رفت و روزگار طوری اقتضا کرد که من و تننو
 بچه محلهای قدیمی، در این مکان و در شننهرو زادگنناه خودمننان بننه اسننارت

کسانی گرفتار آمده ایم که هزاران کیلومتراز ما فاصله دارند. 

بدین ترتیب جریان دستگیری خودم را برای احسن شرح دادم.

  این دومین شبی بود که در این اطاق با احسن به سر میبردیم . سرنوشتی نا
 معلوم در انتظارمان بود وامکان هیچ گونه حرکتی نبود. محیننط  بیمارسننتان
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ً  میلیتاریزه بود. دراین چند روزی هم کننه احسننن اینجننا بننود، کسننی از  کامل
وضعیت او خبر نداشت. به هر حال آن شب هم گذشت.

3بخش                           

سنندج     پادگان از نتقال ا
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 طبق معمول روز گذشته با سروصدای نظافتچی هننا از خننواب بینندار شنندیم.
 بعد از خوردن صبحانه چند نفر با لباس شخصنی بنه اطناق وارد شندند و از
 ما خواستند که همراه آنها برویم. احسن که توان راه رفتن نداشننت. چننند نفننر
 برا نکاری آوردند و او را در آن جای دادند، از من نیز خواستند که بننا آنهننا
 بننروم. در مسننیر عبننور از کریدوربیمارسننتان بننا تعننداد دیگننری کننه لبنناس
 شخصی به تن داشتند و منتظر ما بودند روبرو شدیم. آنها نیز تا خارج شنندن
 از محوطه بیمارستان ما را همراهی کردننند. هنگننامی کننه از در بیمارسننتان
 خننارج شنندیم، اتوموبیننل سننیمرغ سننفید رنننگ و در کنننار آن یننک آمبننولنس
 نزدیک در ورودی بیمارسننتان نظننامی پننارک شنده بنود. آمبننولنس علمننت
 هلل احمر داشت. احسن را با برانکننار بننه داخننل آمبننولنس بردننند، از مننن
 خواستند که نزدیک او بنشینم. چند نفر مسلح که لبناس عنادی بنه تنن داشننتند
 در قسمت پشت آمبولنس مواظب ما بودند. نشانی از ترس و دستپاچگی در
 صورتشان مشاهده میشد و حالت عصبی داشتند. آمبولنس حرکت کننرد. در
 مسیر بیمارستان تا در ورودی پادگان آمبولنس چند بار به ریپ زدن افتنناد،
 معلوم بود که مشکلی دارد. اتوموبیننل سننیمرغ بنندنبال آمبننولنس در حرکننت
 بود و راننده آمبولنس لباس ارتشی به تن داشننت. چننند لحظننه ای آمبننولنس
 توقننف کننرد. از در پادگننان خننارج شنندیم، صنند مننتری دور نشننده بننودیم کننه
 آمبولنس دوباره توقف کرد. معلوم بننود از کننار افتنناده اسننت. فننردی کننه در
 سیمرغ بود و مسئولیت گروه را به عهده داشننت، بننا حننالتی وحشننت زده در
 آمبننولنس را از بیننرون بنناز کننرد و از مننا خواسننت کننه پینناده شنویم. احسنن
 بوسیله آنها پائین آورده شد و من نیز از آمبولنس پائین آمنندم. دیندم کننه چننند
 نفر از سرنشینان ماشین سیمرغ از آن پیاده شده بودننند و قبننل از پینناده شنندن
 منا، آنهنا بنه طنرف شنهر سننگر گرفتنه بودنند، بقینه هراسننناک در اطنراف
 آمبولنس حرکت میکردند. آنها بیسننیم هننای شننان را بکننار انننداخته بودننند و
 سروصدای آنها ازهر طرف به گوش میرسننید. بعنند از چننند دقیقننه اتوموبیننل
 سیمرغ دیگری پراز پاسدار رسید و ما را در صندلی پشننت آن جننای دادننند.
 احسن امکان دراز کشیدن نداشت و پای تیننر خننورده اش را  کننه گننچ گرفتننه

بودند. به همان حالت دراز کرد. 

  لحظات بسیا سنگین و پر تنشی بود. بننرای مننا، اسننارتمان در شننهر و دیننار
 خود و حضور این مزدوران بی خرد، سنننگین وغریننب بنود امننا بننرای آنهننا
 همه چیزغریب و غریبه بود بجز نفرت از آزادی. آری؛ ما از تنفننس هننوای
 شهرمان جان تازه میگرفتیم اما آنها از سایۀ خود نیننز هننراس داشننتند وهمننه

36



برای ثبت درتاریخ

  نفرت ازآزادی وآشنای دیرینه شان، میپنداشتند. تنها غریبه و دشمنچیز را 
آزادگی مردم و عشق به ارتجاع امام زمانشان. 

 با خود فکر میکردم؛ چه خوب میشد اگرانقلبیننون شننهر سربرسننند و مننا را
 نجات بدهند. درآن چند دقیقه کننه آمبننولنس امکننان حرکننت نداشننت آنهننا بننی
 اندازه وحشت زده بودند، ترس و هننراس ازحرکننات شننان و رنننگ پرینندگی
 صورتشان نمایان بود. بنظر میرسننید آنهننا انتظننار داشننتند کننه هننر آن مننورد
 حمله ای قرار بگیرند. در این هنگام بود اتوموبیل سیمرغ دیگری رسید، از
 مکالمات بی سیم مزدورانی که در تحننت اسننارت و کنننترل داشننتند مشنخص
 بود که با سرنشینان اتوموبیلهای دیگری در ارتباط هستند. بالخره با جننر و
 بحث زیادی خیابان مردوخ را بعنوان مسیر حرکت، انتخنناب کردننند. مننن و
ّله آقا زمان " ( یکی از  احسن تمام صحبت های شان را میشنیدیم. آنها از مح
ًا وسط شهر بود ) وحشت داشتند. یکننی از آنهننا  محلت شهر سنندج که تقریب
 که با بیسیم صحبت میکرد مخالفت خود را بننا عبننور از وسننط شننهر اظهننار

داشت.

 من در طرف چپ و احسن در طرف راست عقب سننیمرغ بننودیم. مننا از بننه
 وحشت افتادن آنها، با نگاه کردن به همدیگر لننذت میننبردیم و احساسننمان را
 از این بابت با نگاههایمان، بهمدیگرنشان میدادیم.  حال تعننداد اتوموبیننل هننا

  دستگاه رسیده بود. تا آخرین لحظه ای که اتوموبیننل هننا حرکننت کردننند3به 
 چند نفری از آنهننا، در حننالت دراز کننش بننه طننرف محلت اطننراف پادگننان
 سنگر گرفته بودند. به محض اینکه اتوموبیل ها به حرکت درآمدند آنهننا نیننز
 به طرف سیمرغ ها برگشتند و سوار شدند. ماشینها پشت سر هننم بننه طننرف
 شهر در حرکت بود. سیمرغی که ما را حمل میکرد در وسنط دوتننای دیگننر
 بود. فضای پشت سیمرغی که منا در آن قنرار گرفتنه بنودیم، تننگ بنود وبنا
 رفتن روی هر دست اندازی آثار درد را در چهرۀ احسن بننه خننوبی مشنناهده
 میشد. به ابتدای خیابننان شنناهپور و محلننه " ئه سننل چننوار" رسننیدیم.  در آن
 زمان، اکثریت ساکنان آن محله را اهالی دهات اطننراف سنننندج، بخصننوص
 اهالی روسننتاهای  " نننه وه ره "، " گننه ر منناش " و " عیسننی ئاوا " کننه بننه

شهر کوچ کرده بودند، تشکیل میداد.

 از سرا شیبی خیابان که ماشین عبور میکرد ، شوهر دخترخاله ام ( شکرا
 ) را دیدم که عرض خیابان را طی میکرد. با دینندن مننن در اتوموبیننل خیلننی
 تعجننب کننرد و میدینندم کننه او ایسننتاده و مسننیر اتوموبیننل را تعقیننب میکننند.

  ) پسننر دائی یننم را25نزدیک استانداری که رسیدیم،  فخره الدین رحمتی ( 
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 دیدم که از طرف پل کما نگر با تاکسی باری در جهت عکس ما در حرکننت
 بود. او متوجه شده بود که سه ماشین با افراد مسلح در حرکتند امننا راه خننود
 را ادامه میدهد. نزدیک "اصل چهار" با شکرا برخورد میکنند. او جرینان
 ومشاهدات خود را و از جمله حضور مننن درماشننین پاسننداران مسننلح ، کننه

حاکی از انتقال من از پادگان بود را، به او داده بود.

  
فخرالدین   رحمتی                               

 فخره بلفاصله دور میزند و ماشین هایی  را که ما را انتقال میدادند، تعقیب
 میکند. سر پل کما نگر، در جلو قهوه خانۀ محل تجمع مننردم دهننات منطقننه،
 عده ای ایستاده بودند. او از آنها مسیر حرکت اتوموبیننل هننا را سننوال کننرده

بود. با راهنمائی آنها، بلفاصله راه خیابان مردوخ را در پیش میگیرد.

  همان طور که توضیح دادم اتوموبیل هایی که ما را اسکورت می کردند از
 طریق بیسیم هایشان با افراد مسلح داخل سیمرغی که ما را حمل میکننرد در
 تماس بودند، مننا مکالمنات آنهننا را هنگننام تمناس مننی شننیدیم. مسننیر خیابنان
 مردوخ، وکیل، میدان اقبال و ابتدای خیابان ششننم بهمننن تمنناس بننه صننورت
 عادی پیش رفت. این جا بود که در مکالماتشان شنیدیم کننه یننک تاکسننی بننار
 آنها را تعقیب میکند، مننن حندس زدم کنه " فنه خننره  ننه وه ره " اسننت و بننا
 شننناختی کننه از او داشننتم، میدانسننتم او میخواهنند مسننیر را تعقیننب کننند و از

محلی که ما را  خواهند برد، آگاه شود.

 نزدیکیهننای شننهربانی قنندیم کننه رسننیدیم  وحشننت شننان بیشننتر شنند و در
 پیامهایشان میگفتند که هنوز تاکسی بار آنها را تعقیننب میکننند. مننن و احسننن
 تاکسی بار را نمی دیندیم زینرا کنه در وسنط دو سنیمرغ دیگنر قنرار گرفتنه
 بودیم  و دید لزم را نداشننتیم. درسننه راه شننریف آبنناد گفتننند کننه تاکسننی بننار
 سرعت خود را کم کرده و ایستاده است. مسیر حرکت تا باشگاه ژاندارمری
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 قدیم که بعد از قیام جمعیت دفاع از آزادی و انقلب در آن مستقر بننود ادامننه
 یافت. اینجا را بعد از فرمان حمله خمیننی بنه سننندج، سنیاه جامگننان اشنغال
 کرده بودند، هنگام گردش به چپ و وارد شنندن بننه حینناط سنناختمان جمعیننت
 گزارش دادند، که تاکسی بار برگشته است. برای من مشخص بود که فخننره
 دست بردار نخواهد بود. ( بعدها فخره برایم تعریف کرد که بننه خیابننان تنناج
 رفته و دوباره بر گشته و منتظر مانده است کننه نننتیجه ای بدسننت آورد و بننا
 وارد شدن اتوموبیل ها به مقر جدید سیاه جامگان اطمینان حاصننل کننرده کننه

آنجا هستم.)

 هنگام وارد شدن به محوطه تعداد زیادی  مسلح را دیدیم که لباسهای سیاه به
 تن داشتند. آنها دسته دسته در اطراف استخر با همدیگر حرف میزدند. عننده
 ای هم دراز کشیده بودند. اینها همان گروهی بودند که چند روز پیش به مننن
 و اشرف تیر اندازی و مرا دستگیر کرده بودند. شلوغی به حدی بود کننه بننه

نظر میرسید اینجا مقر مرکزی آنها باشد. 

 حدود یک ربع ساعت در داخل ماشین منتظر ماندیم. هنگام انتظننار در فکننر
 کسانی بودم که برای دفاع از آزادی و حقوق مردم در چنین  مکانی مشغول
 فعالیت بودند. کسانی که از جریانهنای سیاسنی معیننی بنا هنم تصنمیم گرفتنه
بودند که مبارزات مردم را رهبری کنند. صدیق کما نگننر، ناصننح مننردوخ(

 )، مظفننر محمنندی، جمیننل مردوخننی، شننعیب ذکریننایی و ایننوب نبننوی(18
 )... را به خاطر آوردم.33

    صدیق کما نگر  و خانواده                        صدیق کما نگر                    ایوب نبوی

 خاطرات سنگر بندی جمعیت در مقابل عوامل مفتی زاده که تصننمیم داشننتند
به جمعیت حمله کنند و با مقاومت جوانان شهر روبرو شده بودند. 
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 ـ پرویز شافعی 3ـ محّمد کمالی 2 ـ ناصح  مردوخ ، 1از چپ به راست

 فرسننتادن گننروه پزشننکی از طننرف جمعیننت بننرای کمننک بننه مننردم ترکمننن
  نفننر از9صحرا و تصادف مینی بوس حامل سرنشینان آن که بننه جانبنناختن 

 شیر زنان و مردانی شد که برای همبستگی با هم سرنوشتها یشننان عننازم آن
 دیار بودند. در این مکان بود که راه پیمائی تاریخی مردم سنننندج بننه طننرف
 مریوان سننازمان داده شند. راه پیمنائی ایکنه درپشننتیبانی از مبنارزات مننردم
 مریوان واعتراض به دستگیری عده ای از انقلبیون شننهر سنننندج صننورت

گرفت.اینها و دهها خاطرات دیگر به سرعت ذهنم را درمینوردید. 

 در ایننن افکننار غننوطه ور بننودم کننه یکننی از مننزدوران بننا چننند بننرگ کاغننذ
 برگشننت. او مقننداری پنبننه و دو دسننتمال بننا خننود داشننت. بننه مننا گفننت کننه
 چشمهایتان را میبندیم. پنبه را روی چشمهای مان قننرار دادننند  وبننا دسننتمال
 آنها را بستند. بعد از چننند لحظننه ماشننین بننراه افتنناد. نمیدانسننتم بننه چننه دلیننل
 چشمهایمان را بسته بودند، تصورم آن بود که آنها با این عملشان داشننتند مننا

را آماده میکردند تا روانه میدان تیر کنند.

4بخش 

سنندج     فرودگاه
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  اتوموبینل سنیمرغ از حیناط سناختمان جمعینت خنارج شند. بنه طنرف چنپ
 پیچید، معلوم بود که به سمت جادۀ کرمانشناه در حرکننت اسنت. بعند از چننند
 دقیقه اتوموبیل در محلی توقف کرد. سر و صدای زیادی شنیده میشد. از من
 خواستند که چشمبندم را بر دارم، چشم بند را باز کردم ، دیدم کننه پلیننس راه
ً  حنالت  سنندج است که فاصنله زینادی بننا فرودگناه نداشنت. آنجنا هنم  کننامل
 نظامی داشت. اتوموبیل های زیادی در صف ایستاده بودند که بازدید بشوند.
 مأمورینی که ما را انتقال میدادند بننا پاسننداران مسننئول مسننتقر در پلیننس راه

صحبت کرده و به طرف باند فرودگاه  براه افتادند.  

  در پارکینگ محوطه فرودگاه پیاده  شدیم  و به دنبال یکی از پاسداران کننه
 از من خواست او را همراهی کنم، براه افتادم. چند نفر دیگر برانکنناری را
 آوردننند و احسننن را در آن جننا داده و او را بننه طننرف سنناختمان فرودگنناه
 آوردند. از در ورودی که وارد شدیم ما را به جهتی بردند و از ما خواسننتند

  ً  3 در2از چندین پله  بال برویم. از پله ها بال رفتننم، وارد اطنناقی  تقریبننا
 متر شدم. حمل احسن به آنجا برایشان سخت بود. چون مسیر باریک بننود و
 امکان اینکه بر انکار را از آنجا عبور دهند، نبود .  بننه هننر وسننیله ای بننود
ً  احسننن گفننت بنه کمننک پاسنداران و زیننر  احسن را به بال انتقال دادند. بعدا
 بغل گرفتن، او را به بال انتقال داده بودننند. ایننن اطنناق یکننی از اطنناق هننای
 برج فرودگاه بود که در آن هیچ گننونه امکاننناتی وجننود نداشننت. چننند پتننوی
 ارتشی آوردند و اطاق را با آنها فرش نمودند. احسن در قسمت بالی اطاق
 روی یکی از پتوهننا دراز کشننیده بننود و از چننند پتننو بعنننوان بننالش اسننتفاده
 میکرد و یکی را زیر پایش قرارداد. نگهبانی را هم  در آنجا مستقر کردند.
 با توجه بننه وضننع وخیننم پننای احسننن، فکرکننردم شنناید او بیشننتر از مننن بننه
 جامانه ام ( دستاری که دستم را بوسیله آن بننه گردنننم بسننته بننودم )  احتینناج
 داشته باشد، بنابراین آنرا دراختیار او گذاشتم که از آن بننرای راحننتی پننایش
 استفاده  کند. ( درعکسهای زیادی که از صحنه های اعدام ها گرفتننه شننده،
 احسننن را در حننالیکه بننرروی برانکنناری قرارگرفتننه، نشننان میدهنند کننه

، چشمان او را با همان جامانه بسته بودند ). خمینی نمایندگان 

  اکنون دیگر تنها من و احسن بودیم  و امکان صحبت کردن برای ما بیشتر
 بود. مدتی گذشت یکی از عوامل رژیم که کُرد بود (عبدا ینناره) و مننن را
 می شناخت یعنی در واقع با دائییم آشنائی داشننت، نننزد مننن آمنند و گفننت کننه
 تمام افراد فامیلت جمع شده اند و بیرون محوطۀ فرودگاه تجمننع کنرده اننند و
 از من خواسته اند که با تو صحبت کنم . " عه به ی یا ره " هیننچ کنناری از
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 دسننتش سنناخته نبننود و مننن هننم هیننچ اعتمننادی بننه او نداشننتم. از طریننق او،
 هیچگننونه پیننامی بننه خننانواده ام نرسنناندم. او مننا را تننرک کننرد. امننا برایننم
 مشخص شد که فخره کنار خنودش را کنرده اسنت و از مسنیر انتقنال منن و
 احسن بننه فرودگنناه هننم مطلننع شننده اسننت. بعنند از منندتی کننه در بازداشننتگاه
 ماندیم، موقعیت آنجا را بررسی کردینم. بازداشنتگاه  نزدینک اطناق کننترل
 فرودگنناه بننود و در طبقننه دوم قننرار داشننت. از آنجننا میشنند قسننمتی از باننند

فرودگاه را دید.

ً  در مننورد دسننتگیر شنندنم بننرای احسننن توضننیح داده بننودم. حننال   مننن قبل
 شرایط برای بازگو کردن چگونگی دستگیر شدن او فراهننم بننود. از احسننن

در مورد چگونگی دستگیریش سوال کردم.

 او ماجرا را تننا آنجننا کننه ذهنننم اجننازه میدهنند و بننه خنناطر دارم، بنندین گننونه
تعریف کرد:

 خانوادۀ ما درتهران زندگی میکند، تمام افراد خانواده ام در حال حاضر آنجا
 هستند. بعد از اینکه از سنندج نقننل مکننان کردیننم، در تهننران ادامننه تحصننیل
 دادم و بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه پلی تکنیک شدم. درآنجنا بنا افنرادی
 از چریک های فدائی ایران آشنا شنندم.  آشنننائییم  بننا آنهننا بعنند از قیننام شننکل
 تشننکیلتی بننه خننود گرفننت. بننا تننوجه بننه اینکننه کننُرد بننودم، مننن بننه عنننوان
 ماموریت از طرف سازمان بننه کُردسننتان آمنندم و بننا سننازمان چریننک هننای
 فدائی خلق ایننران- شناخه کُردسنتان، مشننغول فعننالیت شندم. در جنننگ خنور
 خوره (خورخوره نام یکی از روستاهای نزدیک شهر سنقز اسنت)، منالکین
 منطقننه مسننلح شننده بودننند تننا از مصننادره زمینهایشننان جلننوگیری کنننند و
ً  مصادره شده بود را باز پننس بگیرننند. بنننا  میخواستند همه زمینهائی که قبل
 به مأموریت مان از طرف سننازمان در دفنناع از دهقانننان در جنننگ شننرکت
 کردیم. در جنگ برضد مالکین منطقه خور خوره ، نیروهننای اتحننادیه هننای
ّقز و بوکننان، سننازمان  دهقانی مریوان و دیواندره، جمعیت های شهرهای سنن
 یکسانی و سازمان ما شرکت داشتند. در این جنگ چند نفننر از زمیننن داران
 کشته شدند و بقیه فئودال ها فرار کردند. دو نفر از افراد سازمانهای سیاسی
 کُرد به نامهای یحیی خا تننونی از " سننازمان انقلبننی زحمتکشننان کردسننتان

  ) و دیگری سید رشید " کومه له یکسانی " بودننند28ایران ( کومه له ) " ( 
ً  یکنی از پیشنمرگان پیشنرو اتحنادیه  ، جنان خنود را از دسنت دادنند. ضنمنا

میهنی کُردستان عراق نیز جانباخت.
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 چند روز بعد از جنگ، من، جمیل یخچال و بننرادرم شنهریار کننه دانشننجوی
 سال سوم پزشکی است و برای دیدن من به کردسننتان آمننده بننود و یننک نفننر
 دیگر که کرمانشاهی بود، از مریوان  به طرف سنندج در حرکت بودیم. در
 پاسگاه " قه ته ون "- " قطوند " ( پاسگاه ژاندارمری بین سنندج - مریننوان
 جاده گاران ) هنگام بازدید منزدوران از ماشننین مننا، تعنندادی سنلح  کننه در
 ماشین سازمان چریک های فدائی جاسازی کرده و در اختیار ما بود، همراه
 اسنادی پیدا کردند. به همین دلیل مننا را بازداشننت و مهننر ضنندانقلب بننه مننا
 زده شد. فردی که اهل کرمانشاه بود در دقایق اول اقدام به فرار کرد و خود
 را از مهلکه نجات داد. آنها بعد از فننرار رفیننق مننان خننود را بیشننتر جمننع و
ً  مواظب بودنند. منا را بنه اطناقی انتقنال دادنند کنه شنکل  جور کرده و کامل
ً  آنجا خواهیم  بود. یک نفننر را  زندان نداشت. چنان به نظر میرسید که موقتا
ً  او را صدا زدند و  که باز داشت کرده بودند مدت کوتاهی نگاه داشتند وبعدا
 بردند. اکثریت آنهایی که آنجا مسلح بودننند از جاشننهای محلننی بودننند. در آن
 شرایط  خطر بزرگی در انتظار ما بود زیرا که آنها مدارک و سلحهای مننا
 را یافته بودند و امکان داشت بعنننوان منندرک از آن اسننتفاده کنننند. میبایسننت
 دست به اقدامی می زدیم زیرا که آنها به زودی ما را تحویل سپاه پاسننداران
 سنندج میدادند. سه نفری با همدیگر تبادل نظر کردیم و تصننمیم گرفننتیم  کننه

فرار کنیم وبه سرعت آنرا به اجرا درآوردیم .

 هنگننام انتقننال مننان  تصننمیمان را عملننی کردیننم. پاسننگاه روی تپنه ای قننرار
 داشت. کانالی که بر اثر جریان آب در زمین حفر شده بود و در آن نزدیکننی
 قرار داشت. مسیر پاسگاه تا این کانال را با سرعت طی کرده و خننود را بننه
 آنجا رساندیم. نگهبانان به طنرف منا تینر انندازی کردنند کنه بنه منا اصنابت
ً  تا حدودی شناسائی کرده بودیم. با حرکننت زیگننزاگ  نکرد، ما مسیررا قبل
 و جدا از همدیگر این مسیر را طنی کردیننم. چننندین بننار از مننا خواسننتند کنه
 توقف کنیم، ما تصمیم خود را گرفته بننودیم. در محلننی کننه کانننال دو قسننمت
 میشد تیری به رانم اصابت کرد، دیگننر نتوانسننتم بننه فننرار ادامننه دهننم، چننند
 قدمی خود را به دنبال رفقایم کشنناندم، آنهننا هنننوز متننوجه زخمننی بننودن مننن
 نشده بودند. فاصله تعقیب کننده گان از ما دور بود و ما را زیننر آتننش سننلح
 های شان گرفتننه بودننند، جمیننل و شننهریار متننوجه شنندند مننن پشننت سرشننان
 نیستم. برگشتند و خود را بلفاصله به من رساندند، تلش میکردند که مرا با
 خود ببرند. تیر به استخوان رانم خورده  بود، چون نمیتوانستم روی پای تیر
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 خورده ام بایستم، جمیل و شهریار دستهایم را به گردنشان انداختند وبا تلش
 بسیار میخواستند که مرا نیز نجات دهننند. مسننیر کانننال را تغییننر دادننند. ایننن
 مسیر پستی و بلندی زیاد داشت و آنها را خسته میکرد. مزدوران رژیننم هننم
 بیشتر این مسیر را زیر آتش گرفته بودند. کمی که دور شنندیم بننه منطقننه ای
 رسیدیم که پوشیده از درخت بود و میان درختان قطعه زمین مسطحی قننرار
 داشت. در این قطعه زمین پشته هایی از شبدر درو شده را گذاشته بودننند تننا
 خشک شود، اطراف این زمین از درخت پوشیده شده بننود، مننا کسننی را کننه
 روی زمین کار میکرد، دیدیم  و از او تقاضا کردیم که مرا پننناه دهنند. او بننا
 شنیدن صدای تیر اندازی، وحشت زده شده و در کمنک کننردن بنه مننا منردد
 بود. جاش هننا و پاسننداران نزدیکننتر شننده بودننند. بارهننا از جمیننل و بننرادرم
 شهریار خواستم که مرا تنها بگذارند و بروننند، آنهننا قبننول نکردننند. جمیننل و
 شهریار تصمیم گرفتند که مرا زیر شنبدر هننا  مخفننی کننند، چننون تنوانی در
 آنها برای حمل من باقی نمانده بود و جاش ها خیلی نزدیک شده بودننند. فننرد
 صاحب باغ نیز وحشت زده بود. رفقنایم  بعند از مخفنی کنردن منن در زینر
ً  خشک نشده بود، خودشان را در همننان  شبدر و علفهای چیده شده  که کامل
 نزدیکیها، در میا ن درختها پنهان کرده طوری که من را زیننر نظننر داشننتند

که چه بسرم خواهد آمد.

 جاش ها سر رسیدند، یکی از جاش ها از دور صاحب زمیننن را صنندا زد و
 از او خواست که خود را نشان دهنند، معلننوم بننود کننه صنناحب بنناغ از تننرس
 خود را پنهان کرده بوده. او در جایی که مخفی شنده بنود بینرون آمند و ننزد
 آنها رفننت. رفقننای مننن، همننۀ آن منناجرا را میدیدننند. امننا از رد و بنندل شنندن
 صحبت های شان بی اطلع بودند. بعد از صحبت با صاحب باغ، جنناش هننا
 و پاسداران به جستجو پرداختننند و بنه هننر دری سنرمی کشنیدند. آنهنا از منا
 میخواستند که خود را تحویل دهیم و ترسی نداشتند، چون اطمینان داشتند که
 ما اسلحه نداریم. من هیچگونه حرکتی نمیکردم ، گرمای زیاد زیر شبدر هم
 مرا آزار میداد و بی نهایت طاقت فرسننا  بننود. بخصننوص درد رانننم آنننرا ده
 چندان میکرد . جاشها مشغول زیر و رو کردن شبدرها بودند تا بننه شننبدری
 که روی من بود رسیدند. آنننرا کنننار زده و مننرا از زیننر آن بیننرون آوردننند.
 شهریار و جمیل با دیدن این صحنه، یعنی اسیر شدن من، در جایی که خننود
 را مخفی کرده بودند، بیرون آمدند و خننود را تسننلیم کردنند. آنهننا میتوانسننتند
 فرار کنند و خود را از ایننن مخمصننه نجننات دهننند، امننا دسننت بننه ایننن عمننل
 نزدند. معلوم بود که نمی خواسنتد که من را تنها بگذارند. آنها را کتف بسننته
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 و من را با کمک عوامل رژیم به پاسگاه باز گرداندننند، بلفاصننله مننا را بننه
 سنندج انتقال دادند. من را برای " معالجه " به پادگان سنندج آوردند. اکنننون
 نمیدانم که رفقایم کجا هسنتند. اینن بنرای منن عنذاب  وجندان  شنده  و آزارم

میدهد.

  مقداری او را دلداری دادم، گفتم: به هر حال چنین وضعیتی پیش آمده است
 و نباید ناراحت بود و کار از کار گذشته است. احسن گوشش بدهکار نبود و
 حالت دلتنگی داشت و به رفقایش که بننرای او جننان فنندائی کننرده بودننند ارج
 می نهاد و از طرف دیگر خود را گناهکار احساس میکرد. در ایننن بحننث و

گفتگوها بودیم که جمیل و شهریار را نزد ما آوردند.
 

  سننال28 آن صحنه برایم فراموش نشدنی است. اکنننون نیننز بعنند از گذشننت 
 کماکان آن صحنه از ذهنننم محننو نمننی شننود. دو بننرادر و جمیننل همنندیگر را
 درآغوش کشیده بودند و هرچند لحظه، پس از وقفه ای کوتاه به چشننمان هننم
 خیره میشدند، سننپس دوبنناره همنندیگر را در آغننوش  میکشننیدند و غننرق در
 بوسه میکردند ، به نظر میرسید که برایشنان بنناور کردنننی نبنود کنه دوبناره
 همدیگر را ملقات کنند. دیدار دوبنناره همنندیگر برایشننان غیننر قابننل تصننور

بود.

          جمیل یخچالی

 آنها مرا به جا نمیآورند، جمینل یخچنالی اهنل سننندج بنود، امنا منن او را از
 نزدیک نمی شناختم، احسن من را به آنها معرفی کرد وبا صحبت در مننورد
 مسائل روز بیشننتر همنندیگر را شننناختیم، آزادانننه در مننورد مسننائل مختلننف
 بحث میکردیم و با جمیل و شهریار رابطه صمیمانه تری بر قرار کننردم. از
 گذشته ها و خاطرات دوران کودکی میگفتیم، شننهریار تعنندادی از خنناطرات
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 برایش زنده میشد و کم کم  خیلی از آنها را به یاد  میآورد. جمیل و شننهریار
 از اینکننه احسننن را دوبنناره  یننافته  بودننند  از شننوق و شنناذی سننر از پننا

نمیشناختند.

        شهریار ناهید

 از چگونگی دستگیری و آوردنشان به زننندان ژاننندارمری سنننندج گفتننند کننه
 بعد از انتقال در آنجا بازداشت شده  بودند. در این  چند روز به کمک کسننی
 که خانواده جمیل رامی شناخته او توانسته بود با خانواده اش ملقننات کننند و
 نزدیکان او خیلی تلش کرده بودند که آنها را آزاد کنننند امننا تلش شننان بننی

ثمر مانده بود. 
 

 درآن هنگام برای ما چند برگ کاغذ آوردننند، از مننا خواسننتند کننه بیننوگرافی
 خودمان و چگونگی دستگیری مان را بنویسیم. آنها مشغول نوشننتن شنندند و
 من نیز ماجرای خودم را که با پرونننده آنهننا ارتبنناطی نداشننت نوشننتم و آنننرا

تحویل دادیم .

 بعد از انتقال جمیل و شهریار به نزد ما، پاسدار جوانی که ته ریشننی بننه هننم
 زده بود و لباس پاسداری بتن داشت گاهگاهی پیش ما میآمد و بحث میکننرد.
ُنرد تجزیه طلبند، ضد انقلب اند ُنرد چه میخواهند؟ مردم  ک  میگفت: مردم  ک
 !!میخواهند از ایران جدا شوند و دولت مسننتقل خننود را تشننکیل دهنند. او بننا
 بی حرمتی و جهالت با ما رفتار و به زنان و دختران کُرد توهین میکرد. ما
 در مقابل مزخرفات او میایستادیم و ضمن اعتراض بننه تننوهین هننایش از او
 میخواستیم که اگر حرفی برای گفتن دارد، میتواند مثل آدم بننا مننا بحنث کنند.
 سرانجام با او وارد بحث شدیم. با درکی که درآن موقننع داشننتیم در مقابننل او
 از مبارزات مردم کُرد جهت رسیدن بنه حقننوق حقنه خودشنان دفنناع کردینم.
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 بحث ما هر بار حدود نیم ساعتی طول می کشید و در مقابل صننحبتهای ایننن
 فرد عکس العمل نشان میدادیم و استدلل میکردیم. ما از هدف ایننن فننرد بننی
 خبر بودیم، اما تأثیرات بحثها در مراحل بعنندی، یعنننی زمننانی کننه بننرای بننه
 اصطلح  محاکمه فرمایشی ما را نزد خلخالی جلد می بردند، مشهود بننود.

یعنی بحثهای ما در پرونده هایمان منعکس میشد.
 آن روز را مانند هنر اسنیری در زنندان بنا از هنر دری سنخنی گفتنن، بسننر
ُنردستان را برای همدیگر  بردیم و مبارزات مردم در ایران و به خصوص ک
 باز گو میکردیم. از خاطرات دوران کودکی در محله " پرد مننه ل ه و یسننی
 " و کسانی  مانند تکش بیکننس ، نننوروز گنجننی و ....صننحبت میکردیننم. آن
 بعد ازظهر و شب نیز سننپری شنند و در ایننن فکننر بننودیم کننه چننه سرنوشننتی

میتوانست در انتظار ما باشد ؟؟!!

5بخش

بازجویی!

 صبح روز بعد مطلع شدیم آخوندی بنام آیت ا هشترودی که عنننوان  دکننتر
 را نیزهمراه اسمش یدک میکشید، به سنندج آمده است. او لباس آخوننندی بننه
 تن داشت و از دیگرنقاط ایران آمنده بنود. منناموریت او آنطنور کنه مینمننود،
ّتجننع  بازجویی از بازداشت شد گننان و فراهننم کننردن زمینننه بننرای آخوننند مر
 دیگننری بننود کننه براسنناس زمینننه سننازیهای او، قربننانی هننای تننازه ای از
ُنرد بگیرد. ما از قبل هیچگننونه شننناختی دربنناره سننمت و یننا  مبارزان خلق ک
 شخصیت او، نداشتیم. فقط حدس میزدیم که باید ازمهرهای مهم و از جانیان

کارکشتۀ رژیم اسلمی و در یک کلم از خیل اراذل و اوباش  باشد .
  جمیننل و شننهریار را جننداگانه بننه منظننور بننازجویی از محننل بازداشننت
 دستجمعی مان، بننه طبقننه هننم کننف سنناختمان فرودگنناه پننائین بردننند.  بعنند از
 بازگشت به  نزد ما، آنها درمورد جننواب هننایی کننه بننه سننوالت بننازجو داده
 بودند، با همدیگر صنحبت میکردنند. میبایسنت منن و احسنن نینز بنرای بناز
 جویی پائین میرفتیم. از آنجائیکه پائین رفتن از پلننه هننا بننرای احسننن سننخت
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 بود، زندانبانان تصمیم  گرفتند ما را بننه اطنناقی کننه در طبقننه هننم کننف بننود،
انتقال دهند. 

  من، جمیل و شهریار را ابتدا پائین بردند، سپس احسن را بننه آنجننا آوردننند.

ً  کوچکی بود و به نظر میرسید محننل اسننتراحت مسننئولین باشنند.  اطاق نسبتا
 یک پست نگهبانی هم جلو در گذاشته بودند. در اطاق باز بننود و مننا نگهبننان
 را میدیدیم. اولین چیزی که در اطاق بننه چشننم میخننورد و نظننر مننا را جلننب
 میکننرد، سننلحها ومهّمنناتی بننود کنه بننه دیوارهننا آویننزان بودنند. چننند حنندس
 میتوانستیم بزنیم. آیا اسلحه ها را برای آزمننایش کننردن مننا گذاشننته بودننند یننا
ً  از لابالی گری و بی احتیاطی شان بود یا چیز دیگری!؟ به هننر حننال  واقعا
 شک بر انگیز بود. در این موقع بود که احسن را برای بازجویی بردند. بعد
 از مدتی او را باز گرداندنند. وجنود سنلح هنا  ذهنن همگنی منا را بنه خنود
 مشغول کرده بود و هر از گاهی مشتری وار بننه آن نگنناه میکردیننم. دوبنناره
 نوبت به جمیل و شهریار رسید. آنها را نیز جدا گانه با خننود میبردننند و بنناز

  نفر آنها به همدیگر ربط داشننت. و بننی وقفننه یکننی3میگرداندند. پرونده هر 
را آورده دیگری را با خود میبردند.

 زمانی رسید که همه با هم جمع شده بودیم. نوبت من رسیده بود و آماده بودم
 نزد هشترودی بروم. احسن گفت: میتوانیم اسلحه ها ی آویزان شده به دیوار
 را بکار بگیریم و با جنگ و گریز خودمان را نجات بدهیم. در مننورد اینکننه
 امکان دارد برایمان تله گذاشته باشند، بحث و مشننورت کردیننم. مننوقعیت را
 هم بررسی میکردیم. با وجننود زخمننی بننودن احسننن و مننن، کننار چننندانی از
ً  میلیتنناریزه شننده بننود،  دست بقیه هم ساخته نبود. اطراف محوطه هننم کننامل
ً  با ناکامی روبرو می شد. حننتی از آن اطنناق نمیتوانسننتیم  چنین حرکتی حتما
 خارج شویم. در واقع هیننچ امکننان مننانوری نداشننتیم و اگننر بننه چنیننن کنناری

ً در حکم خود کشی بود. دست میزدیم عمل

 در این مورد سرگرم صحبت بودیم که نگهبانها سررسیدند. آنها سراسننیمه و
 با عجله از ما خواستند که آماده انتقال به طبقه بال بشننویم. دوبنناره مننا را بننه
 اطاق قبلی باز گرداندند. سوال کردیم که چه اتفنناقی روی داده اسننت؟ گفتننند:
 در شهر تظاهرات شده و مردم به ارگانهای دولنتی و از جملنه بانکهنا حملنه
 کرده اند. بعدها شنیدیم که شعار آزادی زندانیان سر داده اند و قصد حمله به
 فرودگاه را نیز داشته اند. تعدادی از تظاهر کننده گان را نیز دسننتگیر کننرده
 بودننند. سننر و صنندای زیننادی از کُرینندور بننه گننوش میرسننید و آمنند و رفننت
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 پاسداران غیرعادی به نظر میآمد. همه چیز بر نامتعادل بودن و هراس آنهننا
 گواهی میداد و بی نهایت دستپاچه بچشم می آمدند. من بازجویی نشده بننودم.
 آنهننا فقننط کاغننذی را کننه چگننونگی دسننتگیریم را نوشننته بننودم، در اختیننار
 داشتند. دکترهشترودی، همان موقع با هواپیما به تهران برگشننته بننود. از آن
 زمان به بعد دیگر ما او را برای ادامه بازجوئیها ندیدیم. علت برگشت او را
 مننا نمیتوانسننتیم چیننزی بجننز تننرس از حرکننت مردمننی ارزیننابی کنیننم. مننن
 مسننتقیما بننا او روبننرو نشندم، فقننط هنگننام انتقننال مننان بننه اطنناق پننائین او را

ازفاصله ای دور در لباس آخوندی دیدم  که عما مه اش را بسر نداشت.

 دوباره در برج فرودگاه بحث شروع شد.هر کنندام درمننورد نحننوه بننازجویی
 خود ونیز تناقضاتی که پیش آمده بود، بحث میکردنند. مننن دخننالت نمیکننردم
 زیرا که از جزئیات کار آنها اطلع زیادی نداشتم. مدتی گذشننت و هننر کنندام
 در دنیای خویش بدون اینکه با دیگری صحبت کند به سرنوشت نا مشخصی
 که در انتظارمان بود فکر میکردیم. بهر تقدیرآن روز را  تننا نزدیکننی هننای
ًا غننرق شنندن در افکننار خننویش، طننی  غروب با گپ زدنهای گوناگون و گاه

کردیم.

فرودگاه  بازداشتگاه

  شب بود که اطلع یافتیم میخواهند دوبنناره مننا را تغییننر8یا 7ساعت حدود  
 مکان بدهند. چند نفر از پاسداران مسلح  مننا را در محاصننره گرفتننه و مننن،
 جمیل یخچالی و شهریار ناهید را از اطاق مجاور برج فرودگنناه پننائین بننرده
 و از در خروجننی سنناختمان بیننرون بردننند. هننوا تاریننک و روشننن بننود، از
 محوطه ای که  پارکینگ و ساختمان  فرودگاه  در آن  قرار داشت،  گذشتیم
 . آنها هیچ توضیحی ندادند که ما را به کجا انتقال میدهند. ما را به سنناختمان
 جداگانه ای که در محننوطه بننود، بردننند. در ابتنندای سنناختمان از در ورودی
 وارد شدیم . داخل کُریدور از ما خواسننتند وارد اطنناقی بشننویم کننه دِر فلننزی
 داشت. روی در فلزی دریچه ای وجود داشت کننه از طریننق آن بننا زننندانیان
 که در اطاق بودند، تماس میگرفتند. در بازداشتگاه را که گشننودند، در آنجننا
ًا تاریک بننود و فقننط چننند  با تعداد دیگری بازداشتی مواجه شدیم . اطاق نسبت
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 پنجنننرۀ کوچنننک در طنننول روز بنننه آنجنننا روشننننایی منننی بخشنننید.  آنجنننا
 بازداشتگاهی بود که بازداشتیان را در دو اطاق جداگانه نگاه داشته بودننند و
 ما را نیز به یکی از آن اطاقها نقل مکان میدادند. به اطاق که وارد شنندیم از
 طرف زندانیان با روی خوش و نگاههای محبت آمیز پذیرایی شدیم. بعنند از
 سنلم واحنوال پرسنی احسناس کنردم آنهنا هنم از دیندن منا خوشنحال شندند.
ًا مسنی را با پسرش بازداشت کرده بودند. به جهت اینکننه او نسننبت  مردنسبت
 به دیگر بازداشتیها مسن تر بننود، همنۀ منا او را پندر منی نامیندیم. ایننن فنرد
 بخاطر پسر جوانش آنجا حبس شده بود وگرنه خود هیننچ اتهننامی نداشننت. او
 از پاسداران خواسته بود که با فرزندش بماند و آنها این خواست او را قبننول
 کرده بودند، او بود که همه را دلداری میداد و نقش پندری مهربنان را بنرای

کسانی که در بازداشت بسر میبردند، بازی میکرد. 
 

 از اینکه ما هم به این جمع تننازه اضننافه شننده بننودیم احسنناس خننوبی داشننتیم.
 حال با ورود ما به آنجا، جمع بازداشتیها ده نفر شده بود. منتظننر احسننن هننم
 شدیم که بعد از چند دقیقه صدای باز شدن قفل را شنیدیم. احسن هم بننه جمننع

ما پیوست و یازده  نفر شد یم.
  

            ناصر سلیمی

 ناصننر سننلیمی را دینندم کننه پاسننداران او را در جورآبنناد ( یکننی از محلت
 سنندج ) دستگیرکرده بودند. اتهام ناصر این بود که در درگیری با پاسداران
 شرکت کرده و دستش در جنگ با آنها زخمی شده است. در صورتیکه خود
 میگفت که در آشپز خانه دستم زخمی شده است. بینهایت ننناراحت و نگننران
 بود، از صحبت هایش چنین پیدا بود که برایش پروندۀ سنگینی ساخته بودند.
 او با کسی صحبت نمی کرد. من از طریق رفقایی کننه در مریننوان داشننتم او
 را از دور میشناختم، اما از قبل با خود او رابطۀ دوستی نداشنتم. بنه محنض
 دیدن من، خوشحالی خود را نشان داد  و با هم سلم و احوال پرسننی گرمننی

کردیم.
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  چند نفر از بچه های دیگر را میشناختم.عطاءا زندی یکی از بچه های بننا
ُنردستان صاحب نظننر بننود  استعداد و سیاسی شهر بود، او در مورد مسائل ک
ً  بننا  و اطلعننات سیاسننی - اجتمنناعی و تنناریخی زیننادی داشننت. گویننا قبل

  ) فعننالیت29گروهی از همفکرانننش بنننام کمیتننه انقلبننی حننزب دمکننرات ( 
 میکرده. عطا، ساسان پرتوی و اصننغر مبصننری در راه سنننندج - کامینناران
 در نزدیکی تونل گاوشان دستگیر شده بودننند. اتهننام آنهننا داشننتن نارنجننک و

  بود. آنها از چند روزپیننش در ایننن محننل بازداشننت بودننند.60گلوله خمپاره 
 وقت نماز که رسید متوجه شدم که سه نفری نماز میخواندننند. نمنناز خواننندن
 در آن شرایط برای من و هیچ کدام از همبندان مننا تعجننب آور نبننود و میشنند
 حدس زد که مصلحتی است چراکه جرم شان از نظر اشغالگران سنگین بود
ً عطا این مسئله را برایم توضیح داد. ساسان با افرادی که آنجننا بودننند  و بعدا

کمتر میجوشید و مقداری گوشه گیر تر بود.
   

 در میان زندانیان، جوان دیگری به نام مظفر رحیمی کننه اهننل آبننادی قننه ره
 یان (از روستاهای اطراف سنندج  که اکنون جزو شهر سنننندج اسننت) بننود،

  سال سننن داشننت  کننه اتهننامش داشننتن اسننلحه18حضور داشت. او کمتر از 
 بننود. مظفننر اظهننار میداشننت، ایننن جانیننان مننرا بننه تیننر اننندازی بننه طننرف
 پاسداران متهم کرده اند، در صننورتیکه روحننم از ایننن منناجرا خننبر نندارد و

هیچگاه آن را قبود ندارم، زیرا که این اتهام پاپوشی بیش نیست.
 

 اطاق دیگری در مجاورت اطاق ما وجود داشت که آنهم پر از زننندانی بننود.

 ما تازه به آنجا منتقل شده بودیم و از کم و کیف اطاق بغلی اطلعی نداشتیم.
ُنلپرور با من بچه  اصغر میگفت که دو نفر از آنها را میشناسم ، نجم الدین گن
 محل است و یدا فننولدی کننه در تظنناهرات شننهر دسننتگیر شننده و جرمننش

همین است وبس.....   

 همه ساکت بودند، جوی وحشتناک حکمفرما بود. به عطا پیشنننهاد کننردم کننه
 مجلسننی ترتیننب بنندهیم کننه در آن ترانننه بخننوانیم و اگننر کسننی شننعری دارد
 بخواند تا جو شکسته بشود. او هم قبول کننرد وایننن پیشنننهاد را بننا بچننه هننای
 دیگر در میان گذاشتیم. همگی از این پیشنهاد استقبال کردند، هر کننس شننعر
 یا سرودی میخواند. دستجمعی ترانننه هننای مشننهوررا کننه اجرایننش گروهننی
 بود، میخواندیم. این حرکت را به هنند ف بننال بننردن روحیننۀ جمعمننان انجننام
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 دادیم. این برنامه به سرودهای انقلبی کشیده شد و هر کس هرآنچننه بخنناطر
ُنننردستان ، آواز هننای " عننه لننی مننه  داشت، اعم از شعر شاعران ایننران و ک
ّیق "، " ره فیق چالک " و دیگننر خواننننده گننان را بننه  ردان "، " تا هیر توف
 دیگننران ارائه میننداد. ترانننه کننُردی " گننولی خویننناوی "  سننرود " بهنناران
 خجسته باد " از کرامت ا دانشیان. ترانه "مرغ سحر" ، ترانه قژ کالی لیو
 ئالننی پرشنننگی نیگننا کننال "، شننعرهای "ماموسننتا  قننانع" و" گننوران " کننه
 زندانیان به خاطر سپرده بودند، زینت بخش آخرین شننبهای زننندانی بننود کننه

این جمع طی میکردند.

 

6بخش 

فرمایشی         محاکمه

  بعد از برنامه شعر و آواز خوانی، بازداشت شد گان را یکی بعد از دیگری
 برای محاکمه میبردند و بعد از مدتی به نزد ما به زندان بازگردانده میشدند.
 اینجا صحبت از محاکمه میشود. این به اصطلح محاکمات فرمایشی با هیچ
 قننانون وعننرف یننک جننامعه متعننارف خوانننایی نداشننت. از رئیننس دادگنناه،
 دادستان، وکیل، منشی و.....خبری نبننود. حننتی آن را بننا دادگاههننای نظننامی
 زمان جنگ که زخمیها را پس از بهبننود کامننل در داد گنناه محنناکمه میکنننند،

نمیتوان مقایسه کرد. با حقوق بشر و قوانین  بین المللی جور در نمی آمد.

  آخوندی بر مبنای فرمان امامش از قبل تصمیم گرفته بود و می خواسننت از
ُنننردستان ُنرد زهرچشم بگیرد. بعند از پناوه ننوبت شنهرهای دیگنر ک  مردم کن
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 بود که به قتل عام هایشان ادامه دهند. باید مردمنی کنه عنزم جنزم کنرده انند
 برای حقوق پایمال شده شان تلش کنند، به عقب نشینی وا دارند و سننرکوب
 شان کنند. آزادی را از آنها سلب کنند و فرزننندانش را بنه جنوخه هننای آتنش

بسپارند.

 نفرات اّول؛ عطا زندی، ساسان پرتوی و اصغرمبصری بودند که چننندین و
 چند بار آنهننا را میبردننند و هنگننام بازگشننت بیشننتر در فکننر فننرو میرفتننند و
 متننأثر وننناراحت تننر میشنندند. عطننا خصوصننی بننه مننن گفننت؛ آخوننندی در
ً  احسن ناهید، جمیننل  بازجویی شرکت دارد که بی نهایت سختگیر است. بعدا
 یخچننالی و شننهریار ناهینند را یکننی پننس از دیگننری بننه منظننور بننازجوئی
 فراخواندند. بازجوئی همچنان ادامه داشننت. سنناعت از ده شننب گذشننته بننود.
 هیچ کس خوابش نمیبرد. همه منتظر بودننند کننه رفقننای شننان برگردننند تننا از

جزئیات محاکمات آنها مطلع شوند.

 مظفر رحیمی اهننل آبننادی  « قننه ر ه یننان » را مانننند دیگننران نننزد خلخننالی
 بردند ،هنگام بازگشت آرام بود ودر واقع چیننزی بیشننتر ازآنچننه کننه برایننش
 ساخته بودند برای بازگو کردن نداشت. برای مظفر قابل درک نبود که چننرا

میخواهند اتهام تیر اندازی به طرف پاسداران را به او تحمیل کنند؟

   برای چندمین بار نوبت به ناصر سلیمی رسید، ناصر بعنند از بازگشننت از
 محاکمه بی نهایت عصبانی و بیقرار بود. او میگفت آنهننا اصننرار دارننند کننه
 دستم در درگیری مسلحانه زخمی شده است و به گزارش کسانی که مننرا در
 خانه ام دستگیر کرده اند، استناد میکنند. فضننای بازداشننتگاه بننه غننایت غیننر
عادی و مملو از وحشتی بود که همۀ بازجوئی شد گان را در بر گرفته بود.

  بعد از نیمه شب بود که مرا صدا زدند. از بازداشتگاه خارج شنندم.1ساعت 
 دو نفر مسلح از ساختمان بازداشتگاه مرا با خود به طرف ساختمان فرودگاه
 بردند، هنگام انتقال متنوجه شندم کنه سنایر زنندانیان را بنه همینن ترتینب از
 بازداشتگاه  به منظور بار جویی نزد خلخالی میبرده اننند. از در ورودی کننه
 وارد کُریدور شدم، خیلی شلوغ بود. تعداد زیادی افراد مسلح در رفت و آمد
 بودند. مرا به اطاقی راهنمایی کردند، وارد کننه شنندم، بننا فننردی قنند بلننند کننه

لباس سفیدی به تن داشت و عینک دودی به چشم گذاشته بود، روبرو شدم.

53



برای ثبت درتاریخ

ُـرد تیر خلص به مبارزین ک

 (عکسهای گرفته شده توسط جهانگیر رزمی به وضـوح نشـان میدهـد ایــن
 فرد که تیر خلص را به زندانیان اعدام شــده شــلیک میکنــد همــان شــخص

قاتلی است که من با او روبرو شده بودم) 
 او پرونده من را روی میز جلو دستش گذاشت و آن را ورق می زد ، رو به
 افرادی که آنجا بودند گفت، برگ بازجویی ندارد. آنهننا اظهننار بننی اطلعننی
 کردند. کاغذی به من داد کننه چگننونگی دسننتگیریم را بنویسننم. در حننالی کننه
 مشغول نوشتن بودم، متوجه شدم اطاق بغل دستی شلوغ اسننت. هنگننامی کننه
 سرم را بدان سو گرداندم، دیدم آخوندی با ساسان پرتوی صحبت میکند. ینناد
ً  توضننیح داده  حرفهای عطا افتادم که در مننورد سننختگیری ایننن  آخوننند قبل

بود.

 ضمن نوشتن  بیو گرافیم این را هم نوشتم که میخواسننتم بننه روسننتای دادانننه
 بروم که در آنجا معلم هستم، میرفتم که امتحان تجدیدی شاگردانم را برگزار
 کنم. با ماشین سپاه روبرو شدم واز ترس فرار کردم. آنها  به من تیر اندازی
 کردند، من زخمی شدم و بعد ازآن دستگیرم کردند. همین توضیح را نوشننتم

و برگه را تحویل دادم. 

  اسلحه ات را چکار کردی؟ این سوالی  بود که از طرف بازجو از من شد.
 اظهار بی اطلعی نمودم و توضیح دادم که میتوانید تحقیق کنید، تمننام منردم
 آن منطقه میدانند که من معلم هستم. سوال کرد افراد مسلح دیگری که بننا تننو

بودند به کجا رفتند؟ من از این موضوع اظهار بی اطلعی کردم .

 در مورد اشرف ملکشان هیچ سوالی نکرد!؟ بر مبنای گزارشهایی کنه سنیاه
 جامگان داده بودند وبازجو آنرا در دست داشت، سننوالهائی طننرح میکننرد و
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 من آنها را رد و یا اظهار بی اطلعننی میکننردم. بنه خنناطرم آمند زمننانی کنه
 هشت رودی بازجویی میکرد، نوبت مننن کننه رسننید بننازجویی قطننع شنند. بننه
 همیننن دلیننل مننن هیننچ  برگننه ای در رابطننه بننا بنناز جننویی قبلننی کننه امضنناء
 هشترودی را داشته باشد، نداشتم  و پرونده ام از نظر آنها تکمیل نشده بننود.
 بننا ایننن سننوال و جننواب میخواسننتند آمنناده سننازی کنننند کننه بننه نننزد خلخننالی
 بفرستند. بازجو گفت که در مورد حقوق مردم کُرد صحبت کرده ای. جواب
 دادم بله دیروز کننه در باننند فرودگنناه بننودیم یکننی از افننراد شنما بننا مننا بحننث
 میکرد و به مردم  کُرد توهین کرده و من بننه او اعننتراض کننرده ام. از دادن
 جواب مشخص طفره رفتم. در میان پرونده برگه ای از شورای آبادی دادانه
 بود، در آن  تائید کرده بودند که برای امتحنان تجدیندی بنه ده برگشنته ام. او
 به این مدرک اشاره کرد و گفت کننه چنیننن نننامه ای در پرونننده وجننود دارد.
 فکر کردم صحبت من هنگام ملقات با خاله هایم  در پادگان موثر واقع شده
 و هنگام  بازگشت کسی را به دادانه فرستاده اند و این تأئیدیه را آورده و بننه
 پرونده من اضافه کرده بودند. کسی که با من صحبت میکرد دسننتور داد کننه

مرا به بازداشتگاه باز گردانند. به این ترتیب من را پیش خلخالی نبردند!؟
 

  دوباره مرا به زندان باز گرداندند. جریان را با عطا در میان گذاشننتم خیلننی
 تعجب کرد. زمان میگذشت و من منتظر بننودم کننه دوبنناره مننرا فرابخوانننند.
ً  اگر این سوال و جواب را بازجویی ارزیابی  میکردم، میبایسننت کننه  قاعدتا
 مرا نزد خلخالی میبردند، اما خبری نشنند. تحلیننل خننودم ایننن بننود کننه نبننودن
 برگۀ باز جویی با امضاء هشترودی روی پرونده ام و نامه شننورای دادانننه،
 کمک و شانس بزرگی بود که پرونده ام به خلخالی داده نشود. حال که سالها
 از این واقعه میگذرد هنوز هننم  بنناور اینکننه چطننور توانسننتم از ایننن مهلکننه

جان سالم بدر برم، برایم مشکل است.

   وحشت عجیبی همننه را در بننر گرفتننه بننود و چننراغ کننم سننوی زننندان ایننن
 وحشت را چند برابر میکرد. پدری که پسننرش را همراهننی میکننرد همننه را
 دلداری میداد و برای همه مننا نقننش پنندری ایفننا میکننرد. او بننه احسننن اشنناره
 میکرد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود میگفننت؛ احسننن باینند
 اکنون روی تخت بیمارستان بستری میبود در حالی که با پای زخمننی و گننچ
 گرفته در بند است. هرگز قیافه پرمهر و شیرین پنندرانه اش اوبننا آن موهننای
 سفید را فرامننوش نخننواهم کننرد، او کلهننی مشننبک سننفید بننه سننر داشننت  و
 صورت پر صفا وصمیمی اش نیرویی بود که به ما قوت قلب میداد و مننا را
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 امیدوار میکرد. شرایط سخت بود. کسی خوابش نمیبرد وهمگی در نگرانننی
 به سر میبردیم، هر کس در جای خود دراز کشیده بود.رفت و آمد هننر کنندام
 از ما به بیرون و باز و بسنته شندن در ورودی منانع دیگنری بنرای بخنواب

رفتن بقیه بود. 

  بامداد بود که در زندان باز شد  و دو نفر دیگر به ما اضافه شنندند.3ساعت 
 من آنها را بخوبی میشناختم یکی از آنهننا " حننبیب انن بیگلننری " و دیگننری
 درویش عیسی " عیسا پیر وه لی " بود. آنها تعریف میکردنند کنه در زنندان
 کرمانشاه بوده اند که ساعت یک بعنند از نصننف شننب بننه آنهننا اعلم شننده تننا
 خود را برای نقل مکان آماده کنند، همان وقت آنها را بننه وسننیلۀ  اتومننوبیلی
 به سنندج آورده بودند. آنها میگفتند هر لحظه منتظر بودیم که به ماشینی کننه
 ما در آن بودیم، در راه سنندج ننن کرمانشنناه حملننه بشننود و نجننات پینندا کنیننم.
ً  از وحشننت مننأمورینی کننه در ماشننین بننوده اننند، تعریننف میکردننند.  ضننمنا
 میگفتند تا زمانی کننه مننا را بننه داخننل بازداشننتگاه آوردننند و بننا شننما روبننرو
 شدیم، نمیدانستیم که در سنننندج هسننتیم. همننه مننا در اطننراف آنهننا جمننع شننده
 بودیم. شرایط سخت زندان کرمانشاه وهم بند بودن شان با زندانیان عادی را
 برایمان بازگو میکردند. ما هم در مورد آخوند خونخننوار و کننثیفی  توضننیح

  شننب9دادیم که مسئول محاکمات است و اینکه چگونه بننی وقفننه از سنناعت 
 پشننت سننرهم بچننه هننای هننر دو قسننمت بازداشننتگاه را بننازجویی و محنناکمه

میکنند.
 

  تعدادی از بچه ها خسته شده و در حال خوابیندن بودنند. امنا اکنثریت منا از
 فرط نگرانی، خواب به چشم مان نمیرفت. هوا داشت گرگ و میش میشنند و
 بردن افراد نزد خلخالی ادامه داشت. از اطاق بغل دستی هم افراد را نننزد او
 میبردند که ما از چند و چون آن اطلع نداشتیم، فقط صدای باز و بسته شدن
 در اطاق را میشنیدیم  که حاکی از ادامه محاکمه آنها بود. به علننت خسننتگی
 هر کس در جای خود دراز کشیده بود، دیگر توان فکر کردن هم نمانده بننود

و به خواب رفتیم.
  صننبح از خننواب بینندار شنندیم. بعنند از خننوردن صننبحانه محنناکمه8 سنناعت 

 فرمایشی ادامه یافت. بار دیگر ناصر سلیمی را بردند کنه هنگنام بنناز گشنت
ً  عصبانی شده و به هر آنچه نشان از بی عدالتی بود لعن و نفرین مننی  کامل

فرستاد.
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  محاکمه حبیب ا بیگلری شروع شد، او را نزد خلخالی بردننند. هنگننام بنناز
ً  آرام بود. درویش عیسی را چندین بار بردننند و برگرداندننند، او  گشت کامل

  ) را بدون هیننچ27بی نهایت نگران بود چرا که آنها اتهام قتل شاطر ممد ( 
 برو برگردی به او نسبت داده بودند. او آن اتهام را انکار میکرد و آنننرا بننی
 اساس میدانست. آخرین بار که از بازجوئی برگشت خیلننی نگننران بننود و بننا
 کسی صحبت نمیکنرد. ناصنر سنلیمی بنه او نزدینک شند وسنرگرم صنحبت
 دلداری او بود. این دو نفر وضعیت مشابهی داشتند و سنی هم از آنها گذشته

بود و عوامل رژیم به حرفهای شان اعتماد نمیکردند.

   ناصر نزد من آمد و گفننت تردینندی ننندارم کننه از درویننش عیسننی تقاضننای
 همکاری کرده اند. من تعجب کردم، به او گفتم چننرا چنیننن ادعننائی میکنننی،
 نباید به او اتهام زد. از آنجا که او در بحث با درویش به این مسئله پی بننرده
 بود، گفت بننه خنناطر رفننع هننر شننبهه ای دوبنناره بننا او صننحبت میکنننم. نننزد
 درویش برگشت، سخت مشغول بحث بودند که ناگهان نننا صننر رو بننه افننراد
 بازداشننتگاه کننرد و گفننت: درویننش عیسننی میخواهنند مطلننبی را بننرای تننان
 توضیح دهد، همه ساکت شدند که درویش  بننا صنندایی گرفتننه تننوأم بننا گریننه

شروع به صحبت کرد:

 
درویش عیسی                          

ً  از این جریننان ُنشته ام، من اساسا  به من اتهام زده اند که من شاطر ممد را ک
 بی اطلعم، چندین بار مرا به بازجویی بننرده و در رابطننه بننا کشننتن شنناطر
 ممد از من سوال میکنننند. بنندون هیننچ دلیلننی میخواهننند اینن اتهننام را بنه مننن
 تحمیل کنند. من زیر بار نرفتننه ام و نخننواهم رفننت، آخریننن بننار کننه مننرا را
 برای بازجویی بردند از من  تقا ضای همکاری نموده اننند. از مننن خواسننتند
 که در مورد شماها به آنها اطلعات بدهم و صحبتهایی را که اینجا شنننیده ام
 برایشان باز گو کنم. شما باید اینرا بدانینند کننه مننن بننه همشننهری هننای خننودم
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 خیانت نمیکنم. شما هم مثل برادر و بچه های من هستید و برای نجات خودم
 کسانی دیگر را سنپربل قنرار نمیندهم. آنهنا خیلنی واضننح بنه منن گفتنند کنه
 چنانچه برایمان خبر بیاوری، در قبال آن تو را آزاد میکنیم، ولی من هرگننز

به شما خیانت نخواهم کرد.

  بعد از صحبتهای درویش عیسی همۀ ما، مات و مبهوت شننده بننودیم. بننرای
 مدتی از هیچ کس صدایی در نیامد. درویش عیسی ناراحت و نگران بود، و
ً  گرفتننه  این مسئله به او فشار روانی وارد ساخته بود. جو بازداشتگاه  کامل
 بود بخصوص زمانی کننه بننرای آخریننن بنناردرویش عیسننی را بردننند، همننه
 ناراحت و برای سرنوشت او نگران بودیم. چون همچنان که خود میگفت او
 زن و بچه داشت و با جریانهای سیاسی همکاری خاصی نداشته بود. هنگننام
 بازگشت بدون مقدمه اظهار داشت، مرا نننزد آخوننندی کننه شننما در مننوردش
 توضیح دادید، بردند. او نیز همان حرفهننای و اتهامننات تکننراری را تحننویلم
 داد، این جنایت کاران به هیچ کس رحم نمیکنند. آنهننا بننه بچننه هننای مننن هننم
 رحم نمیکنند و نمیخواهند باور کنند که من هیچ نقشی در کشننتن شنناطر ممنند

نداشته ام.

  احسن و رفقایش را بار دیگر نزد خلخالی بردند. جننو تننا12  تا 8از ساعت 
 حدودی آرام بود و هر چنند نفننر در گوشنه ای بنا همندیگر مشنغول صننحبت

کردن بودیم. 
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7بخش 

باران  تیر
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تیر باران فرودگاه

  حدود ساعت یک بعد از ظهر هنوز فضای سنگین سننکوت بننر بازداشننتگاه
 سایه افکنده و بی خوابی دیشب و نگرانی از محاکمات فرمایشی جننو زننندان
 را کسل کننده تر کرده بود. زندانیان در گروههای  چند نفننری در گوشننه ای

  بعد از ظهنر. صندای بناز شندن3 تا 2با همدیگر صحبت میکردند. ساعت  
 در اطاق بازداشتگاه سکوت را در هم شکست. پاسداری وسط در ایستاد .او
 کاغذی در دست داشت و از ما خواست تننوجه کنیننم. مننا سنناکت و گننوش بننه

زنگ بودیم. گفت: این اسامی ای را که میخوانم خود را آماده کنند !!

احسن    ناهید.1
شهریار  ناهید.2
جمیل     یخچالی .3
مظفر    رحیمی.4
عطاءا زندی    .5
اصغر    مبصری .6
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عیسی   پیر ولی .7
ناصر    سلیمی.8

       
.

ً  هننر باریننک یننا  هیچ شک نمیکردیم که اتفاقی روی خواهد داد، چرا که قبل
 حداکثر دو نفر را میبردند، اما این بار دسته جمعی بود. از آنها خواستند کننه
 پاسداران را همراهی کنند. بچه ها مشغول جمع جور کردن خود بودند و بننه
 جنب و جوش افتادند، فضای زندان تغییر کرد و هر کنندام دنبننال یننک جفننت
 کفش بودند که بپوشند و خارج شوند. هنگامی کننه بچننه هننا مشننغول پوشننیدن

ُنر داد که کفش های خودتان را بپوشید. کفشهای شان بودند، پاسدار تنذ ک

 در این فاصله که ما در بیمارسننتان و بازداشننتگاه فرودگنناه بننودیم، از اعنندام
ُنردستان به جننز پنناوه هیچگننونه اطلعننی نداشننتیم. در  های شهرهای دیگر ک
 واقع این دو روز با بیرون ارتباطی نداشتیم و به افراد فامیل مننن و احسننن و
 شهریار و جمیل اجازه ملقات نداده بودند. از بقینه هنم نشننیدم کنه کسنی بنه
 ملقات آنها آمده باشند. آیا بچه ها را به ملقات میبردند؟ چرا هشت نفننر؟؟!
 چرا دسته جمعی!؟ همۀ کسانی که اسمشان را خواندند، یکی پس از دیگننری
 منتظر بودند از در زننندان خننارج شننوند بننه جننز احسننن کننه تننوان راه رفتننن
 نداشت. او روی پای سالمش ایستاد وبه کمک جمیل وشهریار کننه دسننتهایش
 را به گردن شان انداخته بود، به طرف در رفتند. به دلیل اینکه من چند شب
 بود با احسن بودم و نگران وضعیت او؛ بدون مقنندمه سننئوال کننردم، آنهننا را
 بننه  کجننا میبرینند؟  پاسننداری کننه لیسننت را در دسننت داشننت جننواب داد: بننه
 کرمانشاه. جواب جای سوال بود!؟؟ چرا که آنها درویش عیسی و حبیب انن

 ساعت پیش ازکرمانشاه به سنندج آورده بودند !!! 12بیگلری  را 
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احسن ناهید                  

                                 

 کسانی که اسمشان درلیست نبود و در بازداشتگاه مانده بودیم، دچار سکوتی
 مرگبار شدیم. بازداشتگاه خلوت وفضای دلگیرتری بننر آن مسننتولی گردیننده
 بود. هیچ کس با دیگری حرف  نمی زد، کسننی هننم نمانننده بننود! تنهننا حننبیب
 ا، پدر و پسرش، ساسان پرتوی و من! حدود نیننم سنناعتی گذشننت. صنندای
 گوش خراش هلیکوپننتری را کننه درسننت نزدیننک بازداشننتگاه بننود، شنننیدیم.
 صدا درداخل بازداشتگاه مننی پیچینند و آنننرا بننه لننرزه در آورده بننود. بعنند از
 قطع صدای هلیکوپتر، رفننت و آمنند مننأمورین در کرینندور بیشننتر شند، همننۀ
 شواهد از وضعیتی غیر عادی خبر میننداد و نشننان از وحشننت تننازۀ دیگننری
 بود. از هیچ چیز اطلع نداشتیم. جای رفقا خالی بود. در افکار خود غننوطه
 ور بودیم. این حرکات، روز بازجویی احسن و رفقایش توسط آیت ا هشت
ُنننردستان فننرار کننرده بننود.  رودی را برایم تداعی میکرد. که هشترودی از ک
 کماکان از وضعیت کسانی که اسمشان را خوانده و بیرونشان بننرده بودننند و

 فاجعه ای که میخواست روی دهد بی خبر بودیم.

میدان تیر                                         
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  مدتی گذشت، ناگهان متوجه شدیم مزدوران اسلم میخواسننتند فننردی را بننه
 بازداشتگاه وارد کنند، او بنا تمنام قنوا مقناومت مکنرد. بنالخره توانسنتند بنا
 زور او را به داخل هول داده و بلفاصله در بازداشننتگاه را ببندننند. او قننوی
 هیکل بود. هنگامی که رو به زندانیان کرد و توانستم چهرۀ اورا ببینم، او را
 بجا آوردم. من او را از دوران دبستان میشناختم. او " محمد حسین وحنندانی
ُنشتی گیران مشهور سنندج بود. اطاق مننا خننالی شننده بننود و اکنننون  " و از ک
 افراد دیگر را به آنجا میآوردند. او وحشت زده به نظر میرسید و بیننوقفه داد
 و بی داد میکرد، با مشت و لگد به در میکوبینند و میگفننت: مننن بننی گننناهم .
 باید مرا آزاد کنید. همواره سوگند یاد میکرد که گناهی مرتکننب نشننده اسننت.
 ما  نمی دانستیم علننت دسننتگیری و وحشننتش چننه بننود و چننرا آن همننه تلش
 میکرد که او را آزاد کنند.  چننندین بننار بننه او تننذ کننر دادننند ولننی او گوشننش
 بدهکار نبود و به طور مستمر اعتراض میکرد، حالت گریان داشت. هر از
 گاهی در حالی که دستش را به میله های روزنۀ  زندان گرفتننه بننود، سننرش
 را به طننرف مننا برمیگرداننند و بننه مننا نگنناه میکننرد و بنندون اینکننه بننا کسننی
 صحبت کند، سرش را دوباره به طرف روزنۀ روی در، بر میگرداننند و بننا
 صدای بلندتر فریاد میزد من بی گناهم. این عمل را آنقدر ادامه داد تننا در را
 گشنننودند و او را بینننرون بردنننند. " محمننند حسنننین " در مننندت بنننودنش در
 بازداشتگاه، یک کلمه با کسی صحبت نکرد و یک قدم از دِر زننندان فاصننله
 نگرفت. شاید او از وضعیتی کننه در بیننرون حنناکم بننود اطلع داشننت! او بننا
 تمام توان تلش میکرد که از این وضع نجات یابنند و میدانسننت اگننر درآنجننا
 بماند به همان سرنوشتی دچار میشود  که رفقننای مننا دچننار شننده بودننند. ایننن
 عاملی بود که او را وامیداشت تا کوشش کند نجات پیدا کند. شاید هم به دلیل
 اینکه برادر او " یدا وحدانی" که پاسبان بود و در دوران قیام در سرکوب
 مردم سنندج نقش داشت و اتهام کشنتن آقنای دقینق کنه مغنازه شنیرینی پنزی
 داشت را به او نسبت میدادند! این هم میتوانست عاملی باشنند بننرای وحشننتی

که در محمد حسین ایجاد شده بود.
  

 ما همگی درسکوتی همراه با اضطراب به سر میبردیم، غمننی عمیننق مننا را
 در خود گرفته بود. در این وضننعیت و هنگننام بننود از دریچننۀ اطنناق از مننن
 خواستند که بیرون بروم. هنوز از شرایطی که برای رفقای مننان پیننش آمننده
 بود بی خبر بودیم، کفش هایم را که حالت دمپایی به آن داده بننودم پوشننیده و
 منتظر ماندم که در باز بشود. پاسداری در را باز کرد و من بننه دنبننالش راه
 افتادم. چنند قندمی نرفتنه بنودیم کنه پندرم را از دور در حنالت گرینان دیندم.
 داشتند او را به اطاقی راهنمائی میکردند. او به ملقات من آمده بود. مننن را
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 نیز به همان اطاق که میبایست با همدیگر ملقات کنیم بردند. من بننه طننرف
 پدرم رفتم، همدیگر را در آغوش کشیدیم. با هق هق گریه هایش مرا نیز بننه
 گریه انداخت. چنان مننرا در آغننوش کشننیده بنود کننه در طننول زنندگیم چنیننن
 احساسی دراو مشاهده نکرده بودم، ایننن ناشننی از جننوی بننود کننه در بیننرون

حکم فرما بود. او از اعدام هایی که شده بود با خبر بود.
 

 حرفهایش را اینچنین آغاز کننرد؛ نگفتننم در ایننن شننرایط بننه ده نننرو؟ تننو کننه
 نزدیک بود چشمهایت را از دست بدهی! تو بخنناطر کمننک بننه دیگننران چننه
 بلهایی سر خودت نیاوردی و... او چنان نگاهم میکرد انگار که تازه متولد
 شده ام و باور نمیکننرد کننه زنننده هسننتم و همزمننان در حننالت گریننان بننا مننن
 صحبت میکرد. پاسداری را برای کنترل نزد ما مننأمور کننرده بودننند کننه در
 همان اطاق حضور داشت.  او به حرفهای ما گوش میداد امننا بعنندها متننوجه
 شدم که زبان کردی را نمیفهمد. اندکی به همان منوال گذشت،  پدر مقننداری
 آرام شد وبا ایما واشاره به من فهماند که تعدادی را اعدام کننرده اننند و تعننداد
 زیادی این ماجرا را از دور شاهد بوده اند، آنوقت حدس زدم که رفقای مننان
 را به جوخه آتننش سننپرده اننند. در آن لحظننات ملقننات عکننس العملننی نشننان
 ندادم، اشاره کرد که ساعتها ست تعدادی از افننراد فامیننل نزدیننک پلیننس راه
 منتظرند تا بلکه بتوانن به ملقات تو بیایند. اما به آنها اجازه نمیدهند، من را
 نیز با خواهش و تمنا اجازه داده اند. بی نهایت نگران تو هسننتند، میخواسننت
 به من بفهماند که آنها نیز از دور شاهد ماجرا بوده اند. یا خننبر آن اعنندام هننا

را شنیده اند.
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انتقال به میدان تیر      

 بعد از آزادی از زندان، در نهایت غم و اندوه متوجه شدم که یارانم را نه به
 کرمانشاه بلکه به میدان تیر فرودگاه سنندج  روانه و همراه سه نفر دیگر که

در بند مجاور ما بودند، تیر باران کرده بودند.

 نفر عبارت بودند از:3اسامی آن 

تیمسار خسرو  نیازمند.1
یدا              فولدی.2
سیروس         منوچهری.3

 وقت ملقات ما تمام شد. با کوله بناری از غنم و انندوه بنه زنندان برگشنتم و
ــت برای رفقای باقی مانده تعریف کردم که اتفاقی افتنناده و   خننودم را ازبرداش

 ماجرا بازگو کردم اما تا آن زمان استنباط خننود را بیننان میکننردم. بننا شنننیدن
 این اظهارات من وجریان هولناکی که فکر میکردم اتفنناق افتنناده، رفقننایم در
 زندان بشدت ننناراحت شنندند و بننرای منندتی طننولنی، سننکوت سنننگین تننری
 فضای بازداشتگاه را فرا گرفته بود. من بخاطر میآوردم که شب گذشته چننه

ترانه و سرودهایی را با هم میخواندیم.
 

قه لبی  من  گه ر  چه شنی   لله ، بیتوو  نه وتی   تی  بکه ن
ئاگری  دوژمه ن   بیته  گیانم  ، وه ک   چرا  من  پی  بکه ن 

شه ق  شه قی  که ن  گوشت و ئیسقانم ،  یک به یک  خوی  تی  بکه ن
بی  ترس  من   دیمه  میدان ،  حوکمی   ئازادیم   ده وی

......

نه چمه  ناو  جه رگی  هه ژار و شان به شانی،   وک  برا
روح و   لشه م   ئیش   نه کا   بو  میلله تیکی   حق خورا
به   شه وی  پر  ترس و تاریک ، من  نه سوتیم   وک چرا
کومه ڵی  داماوی  هه ژارم ،  چون   ده ویرن   بچنه  پیش

65



برای ثبت درتاریخ

لیم   گه رین   من  با بسوتم  ،  ببمه  خاکو  خوڵه میش
ببمه  خاکو  خوڵه میش   با سا    هه ژارم    تی بگا
 با   بسوتین   به لکه   گه نجو   لوه کانم    پی بگا

.....

.....
سا بی   قربانی   گه لت  به  قه د   مه ژی   به م   زیله ته
هه ر  که سی   بمری  له  ریگای   نیشتمان   و   میلله تا

نامری  هه ر گیز،  ده مینی  چونکه خاون  غیره ته

.....

                   احسن در میدان تیر

مرغ سحر  ناله سر کن
 داغ مرا  تازه تر کن

آه شرر بار  این قفس را 
بر شکن و  زیر و زبر کن

...

بلبل پر بسته  ز کنج قفس درآ
نغمه آزادی   نوع بشر سرا

وز نفسی عرصه این خاک توده را
پر شرر، پر شرر، پر شرر کن .

......
.....
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نو بهار است 
ُنل به بار است گن

 ابر چشمم   ژاله بار است
این قفس چون دلم تنگ و تار است

........
شعله فکن در قفس ای آه آتشین

ُنل عمر مرا مچین دست طبیعت   گ
ُننل از این جانب عشق نگه ای   تازه گ

بیشتر    بیشتر      بیشتر  کن.
.....
.....

 به خاطر آوردم که محمد حسین وحدانی به ایننن فنناجعه واقننف بننوده و همیننن
 موجب وحشت بیش از حد او شده بود. جو مرگبناری بنه وضنوح بنر سنلول
 مستولی بود. کسانی که در آنجا باقی مانده بودند با یکد یگر حرفی نمیزدننند.
 فضای تاریک زندان با چراغ کم سویش  به سهم خود آزار دهنننده بنود. پنندر
 پیر با پسر جوانش همان روز آزاد شدند. از پدر خواسته بودند تعهد بدهد که

مانع فعالیت سیاسی فرزند جوانش بشود.

 سه روزی گذشننت. در منندت ماننندم در بازداشننتگاه و فننرود گنناه زخننم دسننتم
 پانسمان نشده بود. تنها زخمی باقی مانده من بننودم. روز سننوم بننار دیگننر از
 روزنۀ در از من خواستند که خود را آماده کنم و بیرون بروم. نمیدانستم کننه
 چه سرنوشتی در انتظار من است، از در که بیرون میرفتم به مننن گفتننند کننه
 کفشهای خودم را بپوشم. اینجا بود که  باز هم بننردن رفقایمننان برایننم تننداعی

شد.
 از کریدورعبور کرده وارد اطنناقی شنندم، پنندرم همننراه شننوهر خنناله ام آنجننا
 بودند .  فردی کننه روز ملقنناتم بننا پنندربه عنننوان نگهبننان در محننل حضننور

داشت، در آنجا بود. 
 پدرم سند خانۀ یکی از نزدیکان را برای آزادی من با خود آورده بننود. گویننا
 روز قبل از پدرم خواسته بودند که سندی را بیاورد تا بننا  قینند ضننمانت مننرا
 آزاد کنند. باور نمیکردم که بدین سادگی از این مهلکه جننان سننالم بنندر بننرم.
 شورای آبادی دادانه  تأئید کرده بودند که برای امور مدرسه بدانجا رفتننه ام.
 بعد از قیام تا تعطیلت تابستان نیز من آموزش بچه ها را قطع نکننرده بننودم
 و فقط تعطیلت آخر هفته به سنندج برمیگشتم. در آن زمان هنننوز رژیننم در
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ُنردستان مسلط نبود وعوامننل اطلعنناتیش را سننازمان نننداده بننود. بنننابراین  ک
 عواملی را که به آن اشاره کردم، توانسته بودننند در آزادی مننن تننأثیر داشننته

باشند.

رزمی   جهانگیر عکسهای

Print this.

Flash Point 
Iranian photographer Jahangir Razmi, left, took 70 pictures of an execution in Kurdistan on Aug. 27, 1979. 

One  picture  (No.  20,  below)  won  the  Pulitzer  Prize.  It  was,  however,  awarded  to  an  unnamed 
photographer -- the only anonymous recipient in the 90-year history of the award. Mr. Razmi preserved 
27 of the photos on a contact sheet and stowed it away in his home. Below are those photos -- made public 
for the first time. (See related article)
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Print this.

Jahangir Razmi
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Jahangir Razmi

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
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پایانی (   )8بخش  بخش

زندان       از    آزادی

 همراه پدر و چند تن از نزدیکان که در خارج فرودگاه منتظر آزاد شدن مننن
 از زندان بودند، از فرودگاه بننه طننرف شننهر سنننندج حرکننت کردیننم. هنگننام
 ورود به شهر، احساس میشد که شهر آن جنب و جوش روزهایی کننه آزادی
 در شهر حکم فرما بود را ننندارد. انگننار ننه تنهننا مننردم، بلکنه شننهر نیننز در
 دست این جانیان اسیر بود. جلو منزلمان از اتوموبیل پینناده شنندیم، در حینناط
 را که باز نمودند با تعدادی از اقوام روبرو شدم. مادرم به محض دینندن مننن
 به سرعت از دور خودش را به من رسانید و مرا در آغوش کشید و گریه و
 زاری شروع شد. از او خواستم که خودش را کنترل کننند و بننه او گفتننم: کننه
 من سننالم بننه خننانه برگشننته ام و باینند خوشننحال باشنند. او درحننالی کننه گریننه
 میکرد گفت: من خوشحالم که ترا میبینم ولی شما جوانها، منا پندر و مادرهنا
 را درک نمیکنید. ببین پسرم! تو میتوانی به دنبال همان هنندفی باشننی کننه بننه
 آن باور داری اما باید به ما نیز فکر کنی. این باور او بننود و بنندین صننورت
 مرا بدانچه اعتقاد داشتم ترغیب میکرد. هر چند میدانست که راه دراز اسننت

و خطردر کمین. 

 کسانی که برای دیدنم آمده بودند، بعد از چند ساعتی ما را تنها گذاشتند. بعنند
 از چند شب بی خوابی و خبر تیر بارانها و بازگو کردن آنچننه بنه منا گذشنته
 بود، احساس کردم خسته ام و به استراحت نیاز دارم. بالشی زیر دسننت تیننر
 خورده ام گذاشتم، به خننواب رفتننم. نزدیکننی هننای غننروب بننود کننه یکننی از
ُنننردستان و  دوستان صمیمیم به دیدن من آمد، او از اوضاع همننه شننهرهای ک
ُننردستان  به خصوص سنندج با خنبر بنود. درمننورد نقننش عوامننل رژینم درک
 صحبت میکردیم. او اشاره کرد که خانواده کسانی که شهید شده اند، عوامننل
 مفتی زاده را که برای تسننلیت  بننه دیدارشننان میروننند در مجلننس ترحیننم راه
 نمیدهند، روز به روز این مزدوران بیشننتردر تنگنننا قننرار میگیرننند. دوسننتم
 می گفت: رژیم از این افراد تا آنجا استفاده میکند تا جای پایش محکم بشود،
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 در واقع عوامل مفتی زاده اهمیتی بننرای جمهننوری اسننلمی ندارننند. همانننند
 دستمال کاغذی از آنها استفاده میکنند و سپس دور شان مننی اندازننند. تاریننخ
 هم ایننن نظریننه را بننه اثبننات رسنناند. اینننان امننروز نننه در بارگنناه جمهننوری
 اسننلمی راهننی دارننند و نننه در میننان مننردم قنندر و حرمننتی. او از قتننل عننام

  نفر منجننر شننده بننود، از وارد7دیگری در شهر پاوه  که به تیر باران شدن 
ُنردستان صحبت میکرد. شدن بیشتر نیروهای سرکوبگر به شهرهای ک

خیابان فردوسی سنندج              

 در این اثنا بود که صندای جمعینتی کنه در مسنیر خیابنان فردوسنی در حنال
 تظاهرات بودند، شنیدم. فاصله خانه ما تا خیابان فردوسننی چننند صنند مننتری
 بیشتر نبود. بلفاصله به پشت بام خانه رفتیم، آنجا می شد تظاهر کننننده گننان
 را دید. جمعیت درست روی پننل خیابنان فردوسنی بودنند کنه صندای رگبننار
 گلوله هننای سننلحهای خودکننار شنننیده میشنند. صننف تظنناهر کنننندگان توسننط
 شلیک های حامیان جهل به هم خورد و شرکت کنند گان به محلت اطننراف
 از جمله به طرف پل ملویسی ، " کوجی ره زان " و محلننه  " آقننا زمننان "
 پراکنده شدند تا از تعرض و دستگیری پاسداران در امان بمانند. ماشین های
 سپاه، وحشیانه تظاهر کننده گان را تعقیب میکردند. بخشننی از آنهننا از روی
 رودخانه ای که به تازگی رویش را پوشانده بودند فرار میکردند. درست در
 مقابل خانه ما که مشننغول سنناختن آن بننودیم بننه طننرف جوانننان تیننر اننندازی
 کردند. یک نفر از جوانان محله " آغه زه مان " را بنام  "منصننور علقمننند
 بهرامی "  مورد اصابت گلوله های شان قرار دادند، منصور به زمین افتاده
 بود، زنی به او نزدیک شد و متوجه شد کننه تیننر بننه شننکمش خننورده اسننت.
 تقاضای کمننک کننرد، امننا مننردم از تننرس رگ بارهننای پننی در پننی، امکننان
 نزدیک شدن به منصور را نداشتند. در همین هنگام بنود کنه  پاسنداران سنر

رسیدند. ما این ماجرا را از پشت بام میدیدیم.
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پل خیابان فردوسی سنندج                

  آنها برای اینکه خاک به چشم مردم بپاشند و بگویند که ما بننه تظنناهر کننننده
 گان تیر اندازی نکرده ایم گفتند که: از این ساختمان تازه ساز بننه مننردم تیننر
 اندازی شده است. ( منظور شان خانه ما بود که مشننغول سناختن آن بنودیم )
 به محض شنیدن این حرفها پدرم به طرف آنها رفننت و از آنهننا خواسننت کننه
 بیایند و به ساختمان نگاه کنند. گفت : اینجا خانه مننن اسننت! بننا وجننود اینکننه
 پدرم  میدانست که با آمدن شان ممکن بود دوبنناره بننرای مننن مشننکلی ایجنناد
 شود، آنقدر خشمگین و عصبانی بننود، بننه ایننن مسننئله، یعنننی بننه دام  افتننادن

دوباره من، توجهی نداشت.
  با شنیدن صحبتهای پدرم و اظهنارات بنی پاینۀ  پاسنداران، دوسنتم بنه فکنر
 دور شدن از آن منطقه افتاد، و اینکه چگونه میبایست خود را نجننات دهنند؟!
 واضح بود در صورت آمدن شان به خانه ما، او هم به خطر میافتاد زیرا او
 نیز تا حدودی شناخته شده بود. بلفاصله از دیوار کوتاهی که بین خانه ما و
 همسایه بود، پرید و از آنجا خننودش را از کننوچه پننس کننوچه هننای شننهر بننه
 محل امنی رسانده بود. پاسداران دیدند که قضیه را نمیتوانند به کسننی نسننبت
 دهند و هوا کم کم رو به تاریکی میرفت والبته جرأت ماندن هننم نداشننتند، بننا
 مرکز اورژانس تماس گرفتند. بعنند از چننند دقیقننه دینندیم آمبولنسننی رسننید و
 منصور را به با خود بردند. متأسفانه منصننور در بیمارسننتان جننان بنناخت و
ً  تاریننک و  جنننازه اش را بننه خننانواده اش تحویننل داده بودننند. هننوا تقریبننا
 پاسداران وحشت زده اتهام اینکه از خننانه مننا تیننر اننندازی شننده را فرامننوش
 کردند و سراسیمه محل را ترک کردند. ما نیننز بننه خننانه بنناز گشننتیم. پنندر و
 مادر نگران و در فکر بودند راه چاره ای بیابند. چون خطر هنوز رفع نشده
 بود و امکان داشت هر آن اتفاق تازه ای روی بدهد، بخصوص شنیده بودننند
 که در مریوان نیز تعدادی از انقلبیون تیر باران شده اند که در واقع مننن از
 این ماجرا بی اطلع بودم. آنها این قتل عام را از منن پنهنان میکردنند زینرا
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 که سید حسین پیرخضری را میشناختم و او نیز جزو تیر باران شد گان بود.
 9بعد از شام دو باره سر صحبت باز شد و آنوقت بننود کننه متننوجه شنندم کننه 

 نفر در مریوان به دستور خلخالی جلد به اعدام محکوم شننده اننند. بننا شنننیدن
 ایننن خننبر اشننک در چشننمانم حلقننه زد و ینناد خنناطره حسننین پیرخضننری،
 برادرش  احمد و دیگر بچه های مریوان و سنندج را با گریننه ای از اعمنناق
 قلبم گرامی داشتم. اینجا بود که مادرم گفت: ما از این واقعننه اطلع داشننتیم،
 اما بخاطر علقه ای که بننه حسننین داشننتی، سننکوت کردیننم و نمننی خواسننتیم
 ناراحتت کنیم. حسین معلم آبادیهننای گننزان و هنناله دره در منطقنه سننارا ل و
 در این اواخر روستای " سه ر نژمار " در منطقه مریوان، برای من سننمبل
 یک انسان واقعی و مبارز بود. نفوذ و اعتبننارش در میننان مننردم، عشننق بننه
 زحمتکشان، مخلص بودن برای طبقنه کنارگر و زحمتکنش از خصوصنیات
 او بود و این مسئله علقۀ من را به او صد چندان کرده بود. هرگز فراموش
 نمیکنم زمانی که او در دانشگاه قبول شده بود با من مشورت کرد کننه ادامننه
 تحصیل بدهد یا معلم باقی بماند  و همزمان میگفت: که نمیتوانم با مردم قطع
 رابطه کنم، " ترجیح میدهم کنه بنه عنننوان معلننم خندمت بیشننتری بنه جننامعه

انسانی و گار گر و زحمتکش  بنمایم". 

حسین  پیر خضرانی

 شهر حالت حکومت نظامی داشت، رفت و آمد در خیابانها مختص پاسداران
 اسلم بود که با اتوموبیل ها، وحشتزده، در حرکت بودننند. در شننهر صنندای
 تیراندازی شنیده میشد. بعد از شام کسی به دیدنم نیامد. در واقع بیرون آمدن
 از خانه، چندان آسان نبود و ممکن بود مخاطراتی به دنبال داشته باشد. بعنند
 از تیربارانهننای فرودگنناه وضننعیت بخصوصننی در سنننندج حکمفرمننا بننود.
 روزها تننا قبننل از تاریننک شنندن هننوا، اعتراضننات مننردم و جوانننان محلت

مختلف  در جریان بود.
   با همفکری پدر و مادر تصمیم گرفتیم راهی تهننران شننوم و بننرای معننالجه
 اقدام کنم. عصب دستم آسیب دیده بود و معالجه جنندی را میطلبینند. روز بعنند
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 عازم تهران شدم، به منزل یکی از آشنایان که سالها در تهران زندگی کننرده
 بود رفتم. آدرس دکنتری را در تهنران از او دریننافت کننردم، بنا مراجعنه بنه
 دکتر و انجام معاینه،ایشان به این نتیجه رسید مننرا بننه دکننتری کننه در امننور
 ارتوپدی و اعصاب تخصص داشت، معرفی کند. دکتر متخصص میدانسننت
 از سنندج آمده ام و خود نیز به جنبش کُرد سمپاتی داشننت. در ایننن مننورد از
ُنننردستان  من سوالتی کرد. او مشتاق بود در مورد فرمان حمله خمینی بننه ک
 و همچنین عکس العمل مردم بیشتر بداند. من نیز هرآنچه را کنه میدانسننتم و
 دیده ویا شنیده بنودم براینش توضنیح دادم. بعند از معایننات مختلننف بنه ینک
 مرکز ارتوپدی معرفی شدم که امکاناتی برای مصدومین فراهننم میکننرد. در
 اینجا دستگاهی برایم سفارش دادند که میتوانستم با آن  دستم را حرکت دهم.
 هنگامی که در تهننران بننودم، چننند روزی را نننزد " شننهید رضننا ویسننی " (

  ) که از رفقای قندیمیم بنود، سنپری کنردم واو درکمنک بنه پیشنبرد امنر30
  ) نننزد رضننا31معالجه ام مرا یاری داد. در این روزهننا " کریننم نظننری "(

 بود. چندین بار همراه کریم نظننری بننرای فیزیننوتراپی مراجعننه کننردم. یننک
ً  در مننوردش  روز روانه اطراف دانشگاه تهننران شنندم تننا اوضنناعی کننه قبل

زیاد شنیده بودم به چشم خود ببینم.

                     
           رضا  ویسی                                                   کریم  نظری

 در اطراف دانشگاه تهران جوی دمکراتیک حاکم بود، رژیم هنوز نتوانسننته
 بود گروهای سیاسننی را سننرکوب کننند و حنناکمیت شننوم خننود را بننر جننامعه
 مستولی کند، جریانات سیاسی هر کدام مکننان مخصننوص خننود را داشننتند و
 سننرودهای انقلبننی از بلننند گننو و ضننبط صننوت کتابفروشننی هننا بننه گننوش
 میرسید. جریانات تازه ای از چپ و راست هم سربرآورده بودند که من قبل
ُنردهای مقیم مرکننز  ًاسامیشان را نشنیده بودم،( گروه فرقان و....)  جمعیت ک
 هم مانند دیگر گروهها در آنجا مکانی به خود اختصاص داده بود. عکسهای
ُنردستان به طرز چشمگیری هنوز در دکه های کتاب فروشی نمایننان بننود.  ک

  و عکس " لله حه مه مریوان " با اسلحه اش در میان58عکسهای نوروز 

80



برای ثبت درتاریخ

ُنننرد در کنننار بمبهننا و پننوکه هننای خمپنناره کنه  عکسها دیده میشنند. کودکننان ک
 مشغول بازی بودند در عکسها دیده میشنندند. نوارهننای شننوان پننرور از بلننند
 گوهای دکه ها ی کتابفروشی به گوش میرسید. کتابهای زیادی در دکه هننا و
ُنننرد،  کتاب فروشی هننا بننرای خرینند وجننو داشننت کننه در میننان آنهننا تاریننخ ک
 مبارزات خلق ترکمن، دیگر کتابهای علمی، فلسفی و مارکسیستی دیده میشد
 و نیننز کتابهننائی کنه بنه کتابهننای جلنند سننفید موسننوم بودننند.  گننروه گننروه از
 جوانان در گوشه خیابان ایستاده با همنندیگر مشننغول بحننث بودننند. آن فضننا،
 خیابننان فننرح سننندج ومحلننۀ آقننا زمننان ( بننانکی را کنه ویننران شنده بنود بننه
 نمایشگاه پوسترو کتاب تبدیل کرده بودند ) را برایم تننداعی میکننرد. جوانننان
 سنندج  با همدیگر و کسنانی کنه از شنهرهای دیگننر اینران بنه آنجننا میآمدنند

  اسننفند راه افتننادم. در یننک دکننه24بحننث میکردننند. از آنجننا بطننرف مینندان 
 روزنامه فروشی یک نسخه از روزنامۀ کیهان آنروز را دیدم، تیننتر درشننت
 آن  خبر جان باختن فننواد مصننطفی سننلطانی را چنناپ کننرده بننود. بلفاصننله
 پاهایم سست شد، روزنامه ای خریده و برای آگاه شدن از جزئیننات بننه کنننار
 خیابان رفته مشغول خواندن آن شدم، همزمان بننا خوانندن اشنک از چشننمانم
ً  نمننی شننناختم امننا در مننورد او و  روان شنند. مننن کنناک فننواد را شخصننا
 ابتکاراتش در تشننکیل اتحننادیه دهقانننان مریننوان بننرای مقننابله بننا فئودالهننای
 منطقه، شرکت در هیئت نمایندگی خلق کننرد، رهننبری کننوچ تنناریخی مننردم
 مریننوان و همچنیننن رهننبری سننازمان انقلبننی زحمتکشننان کردسننتان ایننران

ُنرد28((  کومه له)   ) و....  شنیده بودم و اینجا بود که احساس کردم مردم ک
ُنردستان یکی از دل سوزان خود را از  یکی از رهبرانش را و زحمتکشان ک

دست داده است.

کاک فواد                                                                   کاک فواد در بین آوار گان مریوان   

 بعد از چند روز وسننیله ای را کننه بننرای کمننک بننه حرکننت در آوردن دسننتم
 درست کرده بودند را از مرکز ارتوپدی گرفته به سنندج بر گشتم. از مننردم
 شنیدم که رژیم  جمهوری اسلمی برای پننس دادن جنازهننای کسننانی کننه در
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 فرودگاه تیر بارن شده اند از خانواده های شان مقداری پول درینافت داشنته،
بدین صورت سبعیت هر چه بیشتر خود را به نمایش گذاشته است.

  جو شهر نسبت به یکی دو هفتۀ گذشننته تغییننر قابننل تننوجهی کننرده بننود. در
 گوشه و کنار شهر جوانان دست به تظاهرات و جنگ و گریننز میزدننند و بننا
 نیروهای رژیم درگیر میشدند. پرچمدار اینن حرکننات جواننان انقلبننی شنهر
 سنندج بودند  کنه در تمنام محلت شنهر بنا سنازمان دادن شنبکه ارتبناطی و
 هماهنگی خود، توانستند با ایسننتادگی و مقنناومت بسننیار، رژیننم را در تنگنننا
 قرار دهند. اعتراضات و مقاومت مردم در برابر اشغالگران هر روز بیشتر
 از روز پیش گسترش می یافت و رژیم زیر ضرب و فشننار مبننارزین شننهر

 هر روزه گسترده تر میشد.58قرار گرفته بود. این اعتراضات تا آبان ماه 

  ( آبان ماه ) نیروهای سیاسی بر اثر مبارزات مردم شننهر58 در پائیز سال 
ُنردستان توانسننتند بننه شننهرها برگردننند. آن روز بننرای مننن فرامننوش  های ک
 نشدنی است. مردم شهر سنندج با روشن کنردن چنراغ هنای اتوموبینل هنای
 شان خوشحالی خود را از آمدن پیشمرگهای جریانننات سیاسننی جشننن گرفتننه
 بودند.  صدای بوق اتوموبیل ها از هر طرف به گوش میرسید. جو شننهر آن
 روزها تغییر محسوسی کرده و مردم  فرزندان شان را که ماهها بود از آنها
 دور بودند و به دیار خود باز گشته بودند، منورد اسنتقبال قنرار دادننند. زنننده
 یاد کمال قطبی از دوستان نزدیک من هم در میان پیشمرگان بود که به شهر
 باز گشته بود. بعدها از او و رفقننای دیگننر شنننیدم کننه بننرای آنهننا غیننر قابننل
 تصور بوده که من آزاد شوم. آنها متقاعد شننده بودننند کننه مننن نیننز مثننل بچننه

های مریوان ، پاوه و سقز تیر باران شده باشم.

 این جو وفضننا، وضننعیت تننازه ای را فراهننم کننرد. هنننوز جریانننات سیاسننی
ً  به شهر تسلط نداشننتند. افننرادی شننرور در منطقننه میخواسننتند از ایننن  کامل
 خلء استفاده کنننند و از مننردم درراههننای ورودی و خروجننی شننهر اخنناذی
 میکردند. این افراد به کمک مردم و جریانات انقلبی شناسننایی شننده، کننومه

له آنها را دستگیر کرده و در دادگاههای مردمی محاکمه کردند. 
 برای برقننراری امنیننت در محلننه هننا مننردم اقنندام بننه ایجنناد نیروهننای مسننلح
 نمودند که در آینده این نیرو به ایجاد بنکه های محلت (بنکه ها، محل حفننظ
ً در شبها، ماقع برگزاری سخنرانی ها، بحثهای آزاد  امنیت محله، مخصوصا
 و امنداد رسننانی بننود کنه از طننرف اهننالی محننل و بخصننوص جوانننان اداره
 میشد.) منجر شد. وظایف این بنکه ها با توجه به اولویت احتیاجننات در هننر
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 کدام از محلتی که درآن فعالیت میکردند، بود. در تعدادی از بنکه ها فراهم
 کردن شرایط لزم برای ترک اعتیاد در مورد کسانی بننود کننه بننه ایننن بلی

خانمان سوز دچار شده بودند.
 در این زمان بود که کومه له، سپاه رزگاری را که گروهی از مرتجعیننن آن

را بنیاد نهاده بودند، خلع سلح کرد.
 عوامل مفتی زاده در این دوران ایزوله شده بودننند و ننه تنهننا درمیننان مننردم
 از کمترین وجهه ای برخوردار بودند بلکننه اکننثریت مننردم بننه آنهننا بننه دینندۀ

خائن و دشمن مینگریستند.
 فعالین کارگری در فیننض آبنناد بننه تشننکیل سننندیکای  کننارگران بیکننار اقنندام
 نمودند. بوجود آوردن  تشکیلت زنان یکی دیگر از اقداماتی بود که در این

دوران شکل گرفت.
 باز سازی خانه معلمان و شورای دانش آموزی از جملننه ابتکننارات دیگننری

بود که میتوان بدان اشاره کرد.
 اعتراض مردم شهر و بویژه بازاریان به وجنود پاسنداران در باشنگاه وسنط
 شهر که به باشگاه افسران شهرت داشننت، ایجنناد شننوراهای محلت و هیئت
 موسس شورای محلت یکی دیگراز تلشهای مبارزاتی، سیاسی ن اجتماعی

این مقطع زمانی بود.
 اینها و دهها فعالیت دیگر مردم و انقلبیون شهر را فعالنه به خننود مشننغول
 کرده بود. من به سهم خود انتظار دارم هر کندام از فعننالین و کسننانی کننه در
 این حوزه ها فعال بوده اند، در غنی کردن و تکمیل ایننن تاریننخ مبننارزاتی و
 چگونگی شکل گرفتن و یا کم و کیف آنها اقدام کنند. من فکنر میکننم ثبنت و

 گزارش این گذشتۀ با ارزش، کمک شایانی به نسلهای آینده خواهد کرد.

 با تنوجه بنه اینکنه منن دراینن دوران در منطقنه چنم شننار سننندج بنا رفقننای
 روستای کیلنه ارتباط داشتم وحوزۀ فّعالیت من در این منطقه بود، بننه دلیننل
 آنکه رفقای این منطقه  در شهر از درجۀ امنیتی بیشتری برخننوردار بودننند؛
 به کمک تشکیلت کومه له در سنندج حنوزه ای کنارگری تشنکیل دادینم کنه
 مسئولیت آن با ایرج فرزاد بود. اولویت کننار مننا فعننالیت در میننان کننارگران
 بود. دراین راستا اطلعیه ای بنام هاواری کریکار ( فریاد کننارگر ) انتشننار
 مینندادیم و رفقننای فعننال ایننن حننوزه عبننارت بودننند ، از شننهید جلل  گننویلی

کیلنه،
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جل ل   گه ویلی   

  حبیب ا  گه ویلی کیلنننه، معننروف کیلنننه ، عبنناس کیلننه، جلل کیلنننه
ًل معننذورم. بننرای  ای، نبی مکتوبی و تعداد دیگری که از بننردن نننام آنهننا فع
 پیش بردن امور کار تشکیلتی، از طنرف تشنکیلت خنانه ای را در عبناس
 آباد به ما اختصاص داده شده بود که مواقع لزم به آنجا رفته و به جلسات و
 بحث و مشورت میپرداختیم. ما در این فکننر بننودیم کننه ایننن چهننار چننوب را
ُنننردستان ایننن فعننالیت را از طریننق  گسننترش دهینم و در شنهر هننای دیگننر ک
ُنردستان را پننایه  تماس با کارگران بپردازیم و از جمله اتحادیه ها کارگری ک
 ریزی کنیم. قرار بود بنرای پینش بنرد اینن امنر از تجربنه محافنل کنارگری
 استفاده کنیم، به عنوان اولین قدم  رضا مقدم همراه یکی از کارگران شرکت
 نفت، در سنندج دیداری به عمل آوردیم. ما آنهننا را در خننانه مخفننی دیگننری
 کننه در شننریف آبنناد داشننتیم ملقننات نمننوده و در مننورد فعننالیت کننارگری و
 اقداماتی که ما انجام داده بودیم، بحث و تبادل نظر کردیم و قرار بود که آنها
 نیز تشکل کارگری ما را از طریق نشریات شان به کارگران اینران معرفننی

کنند. 

  روزۀ سنندج، طبق قراری که با حوزه کارگری24در روزهای اول جنگ 
 داشتیم عازم عباس آباد بود م که جلسه روتین حوزه را پیش ببریم. از کوچه
 پس کوچه های آقا زمان گذشته به خیابان سیروس رسیدم. درست در کننوچه
 ای که حمام چینی در آنجا واقع بود، گلوله ای به پایم اصننابت کننرد. آن روز
 یک جفت کفش سربازی بپا داشتم. بلفاصننله بعنند از احسنناس درد از ناحیننۀ
 پایم، لنگ لنگان چندین متری دویدم و خود را به " محله یهودیهای سنندج "
 کوجی موسایه کان " رساندم. آنجا بود که کفشها را از پایم در آوردند که پر
 از خون شده بود.خوشبختانه تیر به استخوان منچ پنایم نخنورده بنود. در اینن
 اثنا اتوموبیل هیئت مؤسس شورای محلت که بدنبال مأموریت بودننند از آن
 کوچه میگذشت. اردشیر نصرا بیگی یکننی از سرنشننینان آن بننود، آنهننا بننا
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 دیدن من توقف کرده و بلفاصله مننرا از کننوچه پننس کننوچه هننای آن قسننمت
 شننهر، بننه بیمارسننتان رسنناندند. بعنند از معاینننات و عکسننبرداری اطمینننان
 حاصل کردیم که خطری آنچنانی مرا تهدیند نمیکننند. بنه کمننک چنند نفننر بنه
 خانه بر گشتم. در آن مدت با کمک گروه امداد محله  که زنان انقلبی بننرای
 معالجات زخمیها تشکیل داده بودند، تماس گرفتننه وهننر چننند روز یکبارپننایم

را پانسمان نموده که روزهای آخر جنگ رو به بهبودی گذاشت.  
  پیشمرگان و انقلبیون شهر تصمیم گرفتند به خارج شننهرها عقننب59 بهار 

 نشینی کرده و فعالیتهای خود را به نحو دیگری پیش ببرند.  من همننراه آنهننا
از شهر خارج شدم.

  در مدتی که در منطقه چننم شننار سنننندج بننودیم، رفقننای حننوزۀ کننارگری در
 شننهر بننه فعننالیت خننود ادامننه داده وچننند بننار قبننل از چنناپ نشننریۀ هنناواری
 کریکار آن را مطالعه و ملحظات خود را نیز به اطلع آنها رساندم. یکبار
 بعلت مسائل امنیتی در شهر، امکان چاپ هاواری کریکار با مشکل روبننرو
 شده بود. ما در انتشارات تشکیلت علنننی کننومه لننه در هننه لننوان ( یکننی از
 دهات منطقه) روی کاغذ مومی نوشته را تایپ کرده و به شهر باز گرداندیم

که چاپ  پخش شود.

سخنی با خانواده جانباخته گان این قتل عام  و مردم کرد!  
به مادر گرامیم منیر خانم ! (مادر احسن و شهریار) 

 به همه مادران و پدرانی که فرزندان شان در این چنین وضعیتی و یا مشابه
 آن درزندانهای رژیم فساد وارتجنناع اسننلمی بننه جننوخه هننای اعنندام سننپرده
 شدند، یا در میدانهای جنگ برعلیه این جانیان، جان خود را فدای آرمانهننای
 انسانی شان نموده اند، در نهایت تاثرو تالم به خاطر از دسننت دادن همننۀ آن
 عزیزان؛ اطمینان میدهم که صدای شلیک های این جانیان بننه فرزننندان ایننن
ُنننرد  تنهننا زمننانی  مردم شریف هنوز گوشننهای مننان را آزار میدهنند. منردم ک
 آرام میگیرند کننه ایننن فسننیل هننای جهننل و ارتجنناع را در برابننر دادگاههننای

مردمی به جواب گوئی ببینند.
 جوانان هوشیار و با درایت، در فردائی نه چننندان دور خواهننند توانسننت بننه
 استناد به این خاطرات و عکسها علیه این بانیان استبداد و سرکوب اسننلمی
 اقامۀ دعوا کنند و زباله دان تاریخ را برازنده هیبت ویروسی شان بنمایننند و

به عمر ننگین بانیان اینهمه فاجعۀ انسانی خاتمه دهند.
  سال از عمننر ایننن رژیننم میگننذرد، قبننول28من نه آن زمان و نه امروز که 

 نکرده ام که آنها ما را دادگاهی کرده اند. فرمان خمینی فرمان قتل عام ملتی
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 بود. فرمانش گویاترین سندی است برای اثبات اینکه آنها از پیش  تصمیم به
  ) را به جوخه هننای آتننش34 نفر( 58قتل گرفته بودند و در مدت یک هفته 

سپردند.
  تأکید میکنم. این قتل عام سیاسی بود. چرا کننه اتهننام منناقتلمن روی کلمه 

سیاسی بود و دلیل سیاسی داشت.

 کیفر خواست این مردم در مقابل این جانیان باینند چنیننن محتننوایی  را در بننر
 گیرد: آخونندی بنر مبننای فرمنان امنامش از قبنل تصنمیم گرفتنه بنود و منی
ُنرد زهر چشم بگیرد. باید مردمی که عزم جزم کننرده اننند  خواست از خلق ک
 برای حقوق پایمال شده شان تلش کنند، به عقب نشننینی وا دارننند، سننرکوب
 شننان کنننند. در ایننن نننوع دادگاههننا متهننم حننق ننندارد بگوینند کننه تننو چننرا بننه
ُنردستان آمده ای؟ اینجا خانه من است ، ما هم ملتی هستیم و حق داریم  که  ک
 بر سرنوشت خودمان حاکم باشیم. اگر اسلحه بدست گرفته ایم برای دفاع از
 خودمان و مردم بی دفاعی است که قرنهاسننت بننرای حقننوق سیاسننی پایمننال
 شده اش مبارزه کرده اسنت. متهنم نمیتوانند بگویند کنه شنما بنا تاننگ تنوپ،
ُنردستان لشکر کشی کرده اینند و مننن حننق  ارتش، پاسدار، بسیج و جاش به ک
 داشتن اسلحه ای که با آن از مردمم و خودم دفاع کنننم را ننندارم و مننرا ضنند
ُنننردستان  آمننده ا ینند ُنشتان به ک  انقلب میدانید؟  شما و دار و دسته های آدم ک
 که دمکراسی و آزادی را سرکوب کنید، آمده اید بر تن زنان آزاده این دیننار
 عبا بپوشانید و از حق لباس پوشننیدن آزاد محننروم شننان نمائینند، خننانه نشننین
 شان کنید و نصف مرد بننه حسنناب شننان آورینند. آمنده اینند کننه آزادی را خفننه
ُننرد بنرای تنأمین زنندگی  کنید. متهم نمیتواند بگوید که کارگر و زحمتکنش ک
 خود و خانواده اش باید چند مننا از سننال، خننانه و کاشننانه اش را تننرک کننند،
 آوارۀ شهرهای دیگر بشود؛ به امید اینکه نان بخننور و نمیننری داشننته باشنند.
ُنردستان حملننه کننرده اینند و هننزاران کیلننو مننتر  متهم نمیتواند بگوید شما به ک
 برای سرکوب ما لشکر هننا روانننه کننرده اینند! حننال مننا گننناه کننارو شننما بننی
 گناهید!؟ ما را زندان و اعدام میکنید و به تبعید میفرسننتید !متهننم نمیتوانسننت
 و کماکان نمیتواند بگوید شما چند روز پیش در پنناوه کسننانی را اعنندام کننرده
 اید کنه بنرای حقنوق انسنانی منردم مبنارزه میکردنند و بنه حضنور شنما در
 کردستان معترض بودند. همانگونه که منا هنم معترضنیم! شنما بودیند منردم

  بننه خنناک و خننون کشننیدید و بننه جننای جشننن58مبننارز سنننندج را در بهننار 
 نوروز در خانه های شان عزا به ارمغان آوردید! حق ندارد بگوینند شننما بننر
 مبنای آنچه عوامل تان، آنهایی که شما آنها را خریده اید، آنهایی کننه ننه تنهننا

86



برای ثبت درتاریخ

 مردم  بلکه خودشان را به شما فروخته اند و به قننول خودشننان خودمختنناری
 را در جیب شان گذاشته اند، قضاوت می کنینند، تصننمیم میگیرینند و مننا حننق
 دفاع از خود را نداریم! نمی توانست بگوید شما خننود باینند در جایگنناه متهننم
ُنرد را بننه خنناک و خننون کشننیده اینند.  قرار گیرید زیرا که شما هستید مردم ک
 صندلی اتهام جایگاه امثال شما و همپالگی هایتان  اسنت. اینن شماهسنتید کنه
 جنایت مرتکب شده اید ، نه من که برای حقوق  پایمننال شنندۀ مردمننم بننه هننر
 شیوۀ ممکن مبارزه میکنیم! اینها و صند هنا  سنوال دیگنر را نینز میشند  در

مقابل شان قرار داد که موضوع کیفر خواست مردم کرد است.

 احسننن و جمیننل میتوانسننتند از خننود دفنناع کنننند و بگویننند سننازمان مننا و
ُنردی از زحمتکشان منطقه خور خوره  دفنناع کننرده ایننم و  سازمانهای چپ ک
 شمائید که از صاحبان زمین دفاع میکنید. شننهریار میتوانسننت از آمنندنش بننه
 ملقات نزد احسن بگوید. عطا و دوستانش خود را در تضنناد بننا اسننلم ننناب
 محمدی حکومت اسلمی میدیدند، میتوانسننتند بگویننند مننا هنندف مننان تقننویت
 جنبش مردم ستمدیده ای است که در مقابل بی عدالت های اجتماعی قنند علننم
 کرده اند. درویش عیسی اگر اجازه داشت میگفت که میخواهید مننرا بخرینند.
 به مردمم خیانت کنم، به مردمم پشت کنم. من این جنایت را مرتکب نشده ام
 که به من تحمیل میکنید! مظفر میتوانست توضیح دهنند او را بننه جرمننی کننه
 مرتکب نشده است، متهم میکنند. همه آنها میبایست از حق داشتن  وکیل بننر
 خوردار شوند که نشدند. بگویند که این دادگاه را به رسمیت نمیشناسند. آنهننا
ّلت شان زبان باز کنند و بگویند کننه مننا  حق داشتند که به دفاع از مبارزات م
 هم همانند ملتهای دیگر این جهان پهناور میخواهیم از حق تعییننن سرنوشننت
 خودمان برخوردار باشیم و همۀ این حقوق را از آنهنا و هننزاران نفنر دیگنر

سلب کردید.

ًا مجسننمه سننازان   در اینجا لزم میبینم پیشنهاد کنم که هنرمندان ومخصوصنن
ُنرد در فکر باشند در فردای بیرون راندن ایننن جانیننان، بجننای مجسننمه ای  ک
 که در میدان آزادی ( اقبال سابق )  سنندج  دستهایش را رو به آسمان گرفته
 و نشان از تحقیر و یننأس و سننر خننوردگی انسننان دارد و از طرفننی ینناد آور
 حنناکمیت ایننن اشننغالگران اسننت، بعنننوان گرامیداشننت ینناد عزیزانننی کننه در
 فرودگاه سنندج تیر باران شده اند، مجسمه یا مجسمه هایی طراحی کنننند کننه
 شایستۀ یاد این گرامیداشت باشد واز طرفی نشان از صلح دوستی و آزادگی
ُنرد داشته باشد. نباید اجازه داد جهانیننان و بنویژه منردم اینران  مردم مبارز ک
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 فراموش کنند که مردم این سرزمین بخاطر خواست های دمکراتیک و حننق
 طلبانه خود چه ناملیماتی را تحمل کرده اند و چگونه از طرف حکومتهننای

وقت  قتل عام شده اند.

 در خاتمه از تمام دوستان و کسانی که مرا در نوشتن ایننن خنناطرات تشننویق
 کرده و یاری داده اند، از پیش سپاسگزارم. از کسننانی هننم کننه تننا کنننون  در
این امر با یادآوری  نارسائی ها مرا یاری داده اند، نهایت قدردانی را دارم.
ًا از دوستانم  صابر شننیخ السننلمی و کنناک رسننول  در این راستا مخصوص

محمدی قدردانی میکنم.
 

نویس  زیر

  از ایران به لبنننان میننرود و1974:امام موسی صدر در سال امل ) - 1( 
 در آنجا جنبش حرکت محرومین کننه بننه امننل مشننهور اسننت را پننایه گننذاری
 میکند. ( امل در واقع شاخه نظامی این حرکت است ) در هنگام پایه گذاری
 امل شیخ حسن نصرا که امروز رهبر حزب ا لبنان است جوانی بود کننه

  امام موسی صدر بننه لیننبی رفننت و از1978با این فکر پرورش یافت. سال 
 آن تاریخ بعد از او خبری نیست و ممکن است که بعنوان امام غننایب روزی
 ظهور کند. بعد از او نبی بّری به رهبری امل گماشته شد که نه قنندرت امننام

 82موسی صدر را داشت ونه از خمینننی میانننۀ خننوبی داشننت. امننا در سننال 
 میلدی حزب ا پایه گذاری شد و شیخ حسن نصرا به عنننوان رهننبر ایننن
 گروه شناخته شد. در ادامۀ خود در لبنان جمهننوری اسننلمی را اعلم کننرد،

اما با توجه به شرایط لبنان از این خواست چشم پوشی کرد.  
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  - جمعیت دفاع از آزادی و انقلب: این ارگان به ابتکار فعالین کومه له)2(
ً  سازمانهای پیننرو خننط    در آن فعننال بودننند. سننتون3پایه گذاری شد و عمل

 فقرات این ارگان صدیق کمننانگیر، شننعیب ذکریننایی، ایننوب نبننوی و حسننین
 پیرخضری بودند. مظفر محمدی، جمیل  مردوخی، ناصننح مننردوخ و........
 و این ارگان به عنوان ائتلف چپ با جهتگیری دفناع از حقنوق زحمتکشنان
 و مقابله با جریانات مذهبی مرتجع در شهر سنندج شناخته شننده بننود . مننردم
 برای حنل مشنکلت اجتمناعی بنه آنجنا مراجعنه میکردنند. حنزب دمکنرات
 کردستان ایران و سازمان چریکهای فدائی خلق در ترکیب جمعیت نبودند و
 برای خود مستقل عمل میکردند. البته شرح و گنزارش اینن جمعینت در اینن

ًل  به آن پرداخته شود. مختصر نمیگنجد و لزم است در جای خود مفص
 
جامگان )   3( سیاه  : افراد این گروه پاسدار بودننند کننه لبنناس یننونیفرمم

ًا سیاه به تن داشتند و مردم آنها را سیاه جامگننان مننی نامیدننند و یننا خننود  تمام
این اسم را انتخاب کرده بودند.

رود)-  4(  : منطقنه ای در جننوب و جننوب غربنی شنهر سننندج کنهژاوه
ًا به باغ داری اشتغال دارند و اکثریت اهالی آن کارگر فصننلی  مردمش عمدت
 میباشند که به عنوان گارگران مهاجر به شننهرهای بننزرگ میروننند تننا شنناید

کارهای موقتی دست و پا کنند.
 
  دوران خنندمت سننربازیم1353: بطور مختصر من در سننالحسین)- 5(

 ماه در لشکرک تهران و دوره سننه منناهه تخصصننی را در اصننفهان و3را 
  سنننندج بننا یننک28 ماه بعد را در سنننندج طننی کننردم. در پادگننان لشننکر 18

 سرباز که از اهالی تبریز و در گروهننان توپخننانه ضنند هننوایی بنناهم خنندمت
 میکردیم، آشنا شدم. بعد از منندتی رفقاتمننان نزدیننک تننر شنند  و بننه همنندیگر
ّفنناش بننود و معننترض بننه ایننن مناسننبات  اعتماد کردیم. او در تبریز شنناگرد ک
 ناعادلنه. او در رابطه با زندگی خود داستانی نوشته بود که دسننتنویس آنننرا
 به من داد کننه بخننوانم  و مننن نیننز ملحظننات خننود را بننر آن نوشننتم. حسننین
 روزی که سرباز پاسدار خانه بود به افسر نگهبان تیر اندازی کرده بننود کننه
 موفق نشده بود او را از پای در آورد. او را دستگیر کننرده و زننندانی نمننوده
 بودند. در زندان پاسدار خانه او را نگاه داشته بودند کننه در آنجننا خننود زنننی
 کرده بود. او را به همین بیمارستان آوردند. اینجا تننا سننلمت کامننل او نگنناه
 داشته و سپس بننه زننندان شننهربانی سنننندج داده بودننند. او تننا قیننام در زننندان

89



برای ثبت درتاریخ

 برسر میبرد. زمانی که رژیم شاه سر نگون شد و زندانیان سنننندج بننر علیننه
 مأمورین زندان شورش نمودند و درهای زندانها شکسننته شننده بننود، او تنهننا
 چند روزی از زندانی اش باقی مانده بود. حسین از فرصت استفاده کرده دو
 اسلحۀ کمری را بیرون آورده و در نزدیکی زندان خاک میکند و دو باره به
 زندان باز میگردد. بعد از آزادی، او بننه دینندن مننن آمنند و بننرای پینندا کننردن
 تپانچه ها با کمال قطبی و منصور فرزاد به اطراف زننندان رفننتیم، امننا آنننرا
 پیدا نکردیم. او چند روزی نزد ما بود و در این دورانی که در سنندج ماننند،
 در گروه های دفاع از شهر با جمعیت همکاری میکرد.بعد از فرمان خمینی

متاسفانه رابطۀ ما قطع شد و دیگر از او اطلعی نداشتم.

رحیمی )   6( اشرف  : از رفقننای منطقننه چننم شننار سنننندجملکشان م
 بود که قبل از قیام با همدیگر درارتباط تشکیلتی بننودیم. بعنند از جنبننش دوم
ً بننه عنننوان فرمانننده سیاسننی  به صفوف پیشننمرگان کننومه لننه پیوسننت و بعنندا

  – محننل جننان بنناختن21/11/1364گردان انتخاب شنند. تاریننخ جننان بنناختن 
 روستای " برنجان " بانه در اثر خمپاره باران روستا توسط رژیم جمهوری

اسلمی.
 
کیلنه)  7(  : یکننی از دهننات اطننراف سننندج کننه حننوزه فعننالیت یکننی ازم

 رهبران کومه له (ساعد وطندوست) بود. او سالها در ارتباط بننا کننارگران و
 زحمتکشان منطقه توانست تعدادی از انقلبیون را جذب کومه له کند. حبیب
 ا، شهید جلل و معروف گه ویلی و.....از جمله این افراد بودند که من نیز
 در ارتباط با آنها بننودم. جلل گننویلی (جننه لل کیلنننه): تاریننخ جننان بنناختن

  – محننل جننان بنناختن روسننتای کیلنننه در اطننراف سنننندج «22/04/1359
مقابله با یورش رژیم  ج-ا.

شیخان)    8( بان محله ً  درم  : یکی از محلت شننهر سنننندج کننه تقریبننا
 غرب شهر واقع بود و تعدادی از رفقائی که به کومه له پیوستند قبل خود را
ًا از ایننن محلننه بودننند شننهید  بعنوان راه زحمتکشان سازمان داده بودند، اکننثر

علی گلچینی ، یدا گل چینی  وریا ناظری و....

  هنگامی که از زندان آزاد شنندم مننادرم گفننت کننه مننن یکننی از اقننوامم) 9( 
 احسننن را میشننناختم و جریننان اسننیر شنندن و زننندانی بننودن احسننن را بننه او

اطلع دادم.
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له )-  10(  : یکننی از دهننات بیننن دیواننندره و بیجننار  کننه در آنجنناباغچه
 مالکین بهترین زمینهای خالصه ( بهترین زمینهای دهات کننه در اصننلحات
 ارضی به مالکین داده میشد ) را به خود اختصاص داده بودند و بعد از قیننام
 مردم خواهان تقسیم زمینهای خالصه بودند و برای این امر به جمعیت دفنناع

از آزادی و انقلب سنندج مراجعه کردند. 

سنندج ) -     11( به خمینی حمله :فرمان

 بــدون فــوت وقــت بــه ســنندج برویــد. کلیــه نیروهــا و قــوای نظــامی تــوجه

 فرمایند      .. الساعه خبر رسید كه در سنندج ، ارتشی هــا و ســازمانهای

 آنان را محاصره كرده اند و اگر تانیم ســاعت  دیگركمــك  نرســند ، اســلحه

هاند كه حزب دمكرات ، زنهای  ها را می برند وازمسجد سنندج بما خبر داد

هاند.  ًا بهمارا به گروگان برد امی دستورمی دهم كـه بـه كلیه قوای انتظاكید  

بــاو مراكز ابلغ كنند كه  به قدركافی بطرف سنندج حركت كننــد پادگانهای  

 شدت اشرار را سركوب نماینــد .  پاســداران انقلب درهرمحلــی هســتند بــه

 مقدار كافی بطرف سنندج وتمام كردستان با پل هوایی بسیج شوند وباتمام

 شدت اشرار را سـركوب نماینـد.  تـاخیر و لـو بقـدر یـک سـاعت تخلـف از

ملت ایران میخواهم كه مراقــب باشــند هــروظیفه وبشدت تعقیب میشود از   

تــانیم كردند فورا اطلع دهنــد .  مــن انتظــار دارم كــه از مامورن تخلفیك   

ت دیگر ازقوای انتظامی  برسدبمن خبر بسیج عمومی ساع  . 

1358 مردادماه 28والسلم  روح اله موسوی الخمینی  »*

3ص. 1358 مرداد ماه 29ـ روزنامه كیهان                 

 *این فرمان توسط مقامات مسننئول کننه عوامننل رژیننم در کردسننتان بودننند و
 خبر گزاری ها در کردستان تکذیب شد. اما فرمان خمینی به قوت خود باقی
 بننود وبننرای اجننرأ ایننن فرمننان، خلخننالی جلد مننأمور گردینند کننه بننه پنناوه
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 ،مریوان ،سقز ،سنندج و... برود و فرمان اعدام دهها نفر را تائید کننند و بننه
جوخه اعدام سپرده شوند.

سنندج )-   12( شهر  :بننه همننت مننردم و دخننالت جریانهننایشورای
  نفراول را برای شننورای11سیاسی مردم شهر اقدام به انتخاباتی نمودند که 

شهرانتخاب شدند. بقیه از اعضأ عل البدل میباشد.

رأی 14400   فواد                    روحانی – 1
" 14234 جبار                    آریانژاد -2
" 12718 هادی                   مرادی – 3
" 12230 یوسف                اردلن  - 4
" 11880 ابراهیم                 شاغیبی – 5
" 11817 مل محمود            آهنگر – 6
" 11707 احمد                    خلیقی – 7
" 11551 سید زاهدی                  – عماد8
" 11310 فریده                   قریشی – 9
" 11119 ارسلن              پور قباد – 10
" 11078 معروف               شبلی -11
" 10564 خلیل                حواری نسب – 12
" 10560 هادی                  شمس – 13
" 9881                     یونسی              " -14
" 9713 صدرا              مرادی– 15
" 9663 خلیل              یوسف زمانی- 16
" 8385 عبدا            بابان– 17
" 7515 مهدی           فاطمی – 18
" 7069 باقر             نبوی – 19
" 6666 محمد            مائی – 20
" 7966 جلیل            معین افشار – 21
" 5973 عباس         کریمی  - 22

منبع ن  دفترچه"  جنگ خونین سنندج ودستاورد های آن، شورای شهر"
دفترهواداران سازمان چریکهای فدائی خلق سنندج

باز تکثیر: سازمان فدائیان کمونیست آلمان
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الهی )-  13(  روح  : (عباس خان) از رفقای قنندیمی کننومه لننه وازطیب
فعالین با سابقه که توسط جمهوری اسلمی در تهران دستگیر و اعدام شد. 

حاجیان ) -   14( بابا   و نوروز گنجی در آبادی" قزل بلغ" معلمخالد
 بودند و قبل از قیام در مبارزه بر ضنند منالکین از جملننه بنا ینندا خننان قننزل
 بلغ درگیر شدند و این حرکننت در منطقننه پیچینند و آنهننا بعنننوان افننراد ضنند

فئودال ومدافع زحمتکشان شناخته شده بودند.
   دسننتگیر شنند وبعنند از تحمننل شننکنجه هننای61 خالنند باباجاجیننان در سننال 

 فراوان  ج- ا او را اعدام کرد. شهرت مقاومت خالد بننه داسننتانها تبنندیل شننده
  – محل جننان بنناختن1361بود. خالد باباحاجیان، تاریخ جان باختن آبان ماه 

سنندج « اعدام در زندان"
 
گنجی )-  15(   :(فایق): تاریخ جان باختن بیست و چهارم تیر منناهنوروز

 – محل جان باختن روانسر « عملیات تصرف مقر سپاه پاسداران. 1359

بیکس )   16( تکش  : از معلمین منطقه گه لواغی تکننش بیکنس (مسننتهم
  – محننل جانبنناختن منطقننۀ "سننارال"25/10/1364فننا): تاریننخ جانبنناختن 

سنندج « درگیری با رژیم .

قطبی )   17(  کمال   در1368 :از رفقای قدیمی کننومه لننه و تننا سننالم
 صف پپشمرگان کومه له بود. برای معالجه به آلمننان رفننت و در آنجننا بعلننت

 در گذشت.14-8-1368مریضی  
 
مردوخ )  18( ناصح   : از فعننالین بننا سننابقه و فعننال جمعیننت دفنناع ازم

 آزادی و انقلب در سنننندج و پ- کننومه لننه در اردوگنناه بننوتی در کردسننتان
عراق، همراه تعداد دیگری از پ-م کومه له  جانباخت.

) اتیان )   19  ب ث علی  : یکی از کارگران لوله کش شهر سنندج بننود کننهم
 به تهننران رفننت58با تشکیلت کومه له در ارتباط بود، بعد از جنگ بهار   

ُنننردستان ً  بننه ک  و در آنجا بننه صننورت مخفننی کننار و زننندگی میکننرد و بعنندا
 بازگشت. بعد از ماجعت به سنندج به صفوف پشمرگان کو مه له پیوست که
 بعدها جان خود را درراه آرمانش فنندا کننرد. علننی ثباتیننان: تاریننخ جانبنناختن
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  – محل جانباختن روستای " تنناز ئاوا" در اطننراف سننندج «31/01/1362
عملیات تصرفیکی از پایگاههای نظامی رژیم.

عبدالحمید)   20( حاجی  : از هواداران احمد مفتی زاده و اهل آبننادیم
 کیلنه بود. بعنند از بننه قنندرت رسننیدن جمهننوری اسننلمی، بننا عوامننل رژیننم

همکاری میکرد.

ره)    21( وه نه بادی   کیلومتری شننهر سنننندج واقننع اسننت، در18: در آ
 سالهای فعالیت کو مه له تعداد زیادی از هواداران کننومه لننه در ایننن روسننتا
 دستگیر و به زندان محکوم شدند. عننده زیننادی هننم بننه صننف پ-م کننومه لننه

پیوستند که اکثریت آنها در راه آرمانهای انقلبی جانباختند. 
اسامی آنها به ترتیب زیر است.

اسد   محمدی.1
یدا   محمدی.2
علی   نه وه ره.3
صبری  دوست کامی.4
امید  محمدی.5
سلح  احمدی.6
لطف ا  احمدی.7
فخره الدین  رحمتی .8
علالدین   رحمتی.9

هادی   کا که خانی( .10
عزیز   گزانی( عزیز که میز) .11
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آبادی نه وه ڕ ه            

کیلنه )  22(   : هنگام وارد شدن پاسداران به آبادی کیلنه رفقای آشنایم
 من هر کدام به شیوه ای خود را از دسترس پاسننداران در امننان نگنناه داشننته
 بودند. از جملننه معننروف گننویلی وشننهید جلل گننویلی و....جننزو ایننن گننروه

بودند.

مشکان )  23(   :یکی از دهات اطراف سنندجکانی

کرسی )  24( عباس  : یکی از کارگران جوشکار سنندج و اهنل آبنادیم
ً  در جنگ    روزه سنندج جان باخت. او با کمال قطبی24کرسی بود که بعدا

از فعالین کومه له در ارتباط بود.

رحمتی )   25( الدین  : - یکی از پ – م کومه له کننه در تاریننخفخره
  بوسیله عوامل رژیم در آبادی نوره در چند کیلومتری شهر1360- 19- 8

 سنندج بعد از مقاومت دو روزه و کشتن تعدادی زیاد از جاشها و پاسداران،
 بخاطراینکه زنده بدست نیروهای اسلمی نیفتد، خود را کشننت. پاسننداران و

  سننال نداشننت بنه13جاشهای اسلم برادر او عل الدین رحمتی را که هنننوز 
 بهانه اینکه فخره چندین تن از جاشها را کشننته، در کنننار درخننتی قننرار داده
 واو را اعدام میکنند. در این رابطه بی مناسبت نیست شننعری را کننه بعنند از

جانباختن فخره، برای او سروده اند به خوانندگان تقدیم کنم.

وری  هه مو  گیراوهه نه و ه ڕه   د
پاشه خۆر هه ڵ ده که وی  و تاساوه
لوه کانی  نه وه ڕه  پشت  ئه ستور
دوژمنه  خوی  له قوڕ هه ڵکیشاوه

شێره  لویک  به  تاق  و ته نیا
ڕوبه ڕوی   دوژمنی  گه ل   وه ستاوه 

منی  زار و  زه بون لورانیژدۆ
وه ره  ده ر ده ور وبه رت   گیراوه 
هه ر وه کو   شیری   ژیان  گرمانی

دڵنیا بن   که   خه یا ڵتان  خاوه
بیری من   زاڵه   منم   سه ر  ده که وم

ئیوه نو زه ربه ی   کوتکی کاوه
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   سه عات تی هه ڵ چو24فه خره  پاش ئه وه ی  
داخه که م   گول  بنی هیناوه

هاته  ده ر   فه خره   وتی  : خه ڵکینه 
فیشه کی   خۆمه  له   خۆمم   داوه 

نه وه ڕه   مات  و مه لول و بی ده نگ
هه ر وه کو   سووره  گوڵی   ژاکاوه 

جا هه وال  هاته  زمان و پی وت
 ئه وه  ده  بوچی   له   خوتت  داوه

ده س هه ڵ  کیشه له خوینی  سوورم 
بگره    ئه و په رچه مه  دامان  ناوه

کومه ڵه    خاونی   ئه و ئاڵ یه 
ئه رته شی   سوره  هه ڵی هیناوه

نه وه ڕه  هه سته   وه ره    بڕوانه
ئاویه ر زه رده خه نه ی  لی داوه     

یاره-  26   : یکننی همکنناران مفننتی زاده بننود. بننا تننوجه بننه اینکننهعبدا
خانواده ام کسی را نمی شناختند،

  با او که با دائی ام هم محله ای بودند تمنناس میگیرننند و از او میخواهنند کنه
 سراغ مرا بگیرد. او در باند فرودگاه به نننزد مننن آمنند و پیامشننان را بننه مننن

رساند. 
ممد -  27   : از هواداران رژیننم ج-ا بننود کننه بننا آخوننند صننفدریشاطر

 همکنناری میکننرد. او شنناطر نننانوا خننانه   بننود و سننالها  بننود کننه در سنننندج
زندگی میکرد .

له-  28  ٌنردستان ایران( کومه لننه):کومه  : سازمان انقلبی زحمتکشان ک
در این نوشته منظور من قبل از تشکیل حکا میباشد.

دمکرات-     29 حزب انقلبی ته  :این جریان از حننزب دمکننراتکمی
ُنردستان ایران جدا شدند و در سالهای     برای ادامه مبننارزه شننان47 و 46ک

ُنردستان اینران بازگشنتند. ازجملنه فعنالین ایننن تشنکل، سنلیمان معیننی،  به ک
اسماعیل شریف زاده ، مل آواره (احمد شه لماشی) و..... بودند.

ویسی  30 رضا  : فننازغ التحصننیل رشننته اقتصنناد دانشننگاه تهننران و درم
  بننه59ارتباط با فعالین کومه لننه بننود، بعنند از جنننگ خننونین در اردیبهشننت 
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  در آبننادی " کننه لتننی "1359صننفوف پیشننمرگان کننومه لننه پیوسننت. سننال 
دردرگیری با ج- ا شهید شد.

31(  ) عباس   نظری کریم  : از رفقننای قنندیمی و پیشننمرگ کننومه لننه،م
 همراه تعدادی دیگر از رفقای کومه له در مریوان دستگیر شد. سال58سال 

 در  سوئد بر اثر ابتل به سرطان جان باخت.1383

گلچینی   32 علی  : (سه ل حه ره ش) تاریخ جان بنناختن سننوم آذر منناهم
  – محننل جننان بنناختن "ده ل و ده لننه مننه رز" در منطقننه اورامننان «1359

درگیری با افراد سپاه رز گاری.

نبوی  33  ایوب  ن از رفقای قدیمی کومه له ، مورد اعتماد مردم سنندج م
و از رهبران محبوب در صفوف پیشمرگان. 

گمانی   34 شمد اعدام ُنننردستان در ایننن فرمننان ازم   کننه در شننهرهای ک
  نفر بودند، اسننامی آنهننا بننه شننرح58طرف خلخالی تیر بارن شدند مجموعأ

زیر است که در روزنامه های ج – ا درج شده است.

  دقیقننه40و2 نفرازغیر نظامیان شهر پاوه اسننت كننه در سنناعت  11اعدام  
 درزندان دیزل آباد كرمانشاه  به اسامی: 58 مرداد ماه 28بامداد 

عبداله     نوری.1
هوشنگ   عزیزی.2
محمد       محمودی.3
یداله        محمودی.4
حسین      شیبانی.5
هرمز      گرجی بیانی.6
مظفر      فتاحی.7
محمد      عزتی.8
محمد      عزیزی.9

اذرنوش  مهدویان.10
اصغر    بهبودی.11
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                قتل عام در پاوه به فرمان خمینی

  تننن ازمننردان شننهرپاوه بنندون محنناكمه7بنناردیگر58. 5. 29بامنندادروز 

درمحوطه زندان دیزل آباد به نامهای:

حاجی       افراسیاب.1

عبدالوهاب ملك شاهی.2

عمادالدین   ناصری.3

عبدالكریم    كریمی .4

محمد        نقشبندی.5

عزیز       مراد .6

ذوالفقاری مراد       .7

و1 ص.ص.1358 مردادمنناه 30 ن روزنامه کیهننان 14 تیر باران شدند.  *

 )1979  اوت 21    ( 3

 نفر در شهر مریوان9تیر باران 
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  ن روزنامه های17 *گزارش خبرگزاری های داخلی و خارجی كه دربنابه 
  دقیقننه30و18 هم چاپ شده اسننت سنناعت 58شهریور 4كیهان و اطلعات 

  نفننر دیگننر9 ن یک روز بعد از عینند رمضننان ننن 1358 شهریور ماه 3روز 
 نمایننندگان دولننت جمهننوری اسننلمی تهننرانشدند ودرشهرمریوان تیرباران 

 نخننائن و وطنن بننرای تحویننل ایننن شننهدای كننرد بننه خانوادهایشننان بننه اتهننام
  . اسننامی اعنندام شننده گننان مریننوان خواسننتار پننول وهنندیه شنندندفننروش ،

عبارتنداز:
حسین     مصطفی سلطانی.1
امین      مصطفی سلطانی.2
احمد      پیرخضری ( كارمند بیمارستان).3
حسین     پیرخضری (معلم).4
فایق      عزیزی (عضو شورای شهر مریوان).5
علی      داستان ( پیشمرگ ) .6
بهمن      اخضری (پزشك و فیلمبردار).7
جلل      نسیمی.8
ه تفی.9 احمد      قادرزاده اهل روستای در

 
 در همین روز روحانی مشهورشهر مریوان آقای شیخ ال سلمی از مریوان

ُنردستان به استان خراسان تبعید گردیدند. و جمعی دیگر از مردان ك

 11   بعدازظهر بننه5 ساعت 1358شهریور ماه 5نفر ازتیرباران شده گان شهر سنندج  كه روز

تن ازانها به شدت مجروع هستند ، به اجرا درامد2فرمان خلخالی نماینده خمینی ،درحالی كه  . 

اسامی انها عبارتند از
مظفر      نیازمند.1
سیروس   منوچهری.2
عیسی      پیرولی .3
ناصر       سلیمی .4
عبداله      فولدی .5
احسن       ناهید .6
شهریار     ناهید  .7
اصغر        مبصری .8
مظفر         رحیمی.9

99



برای ثبت درتاریخ

جمیل   یخچالی .10
عطااله     زندی .11

 عكسها درروزنامه های داخلی وخارجی انعكاس وسیعی داشت. 

 نفر درشهرسقز20                                            تیرباران 

29(1358 .6.6بح روز ص 7 نفر ازاعدام شده گان شهر سقز20اسامی   

1979اوت(  )  ، 

 سعیدی      احمد.1
بهار       قادر.2
بابامیری      محمد .3
امینی       رسول .4
خورشیدی      ناجی .5
 رضائی       كریم.6
اردلن      انور .7
فیضی      سیف اله .8
فخرایی      علی .9

بهرامی عبداله .10
احدیسیدحسن .11
هایمحمد .12 درویش نقر
شیرینی كریم .13
حمیدیابوبكر .14
مقد م احمد .15
جمالزاده جلیل .16
كشی زاده  .17
غفاریمحمد .18
خطیبیطاهر .19
حدادی ناصر .20

                                                            برای تکمیل این نوشته از

1358 ابان ماه 26 مردادماه ــ 27جنگ سه ماهه دركردستان ) ) 

.ازنوشته آقای منصور بلوری استفاده نموده ام
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	Flash Point 
	Iranian photographer Jahangir Razmi, left, took 70 pictures of an execution in Kurdistan on Aug. 27, 1979. One picture (No. 20, below) won the Pulitzer Prize. It was, however, awarded to an unnamed photographer -- the only anonymous recipient in the 90-year history of the award. Mr. Razmi preserved 27 of the photos on a contact sheet and stowed it away in his home. Below are those photos -- made public for the first time. (See related article)
	
	


