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باختن  سالگرد جان جمیننپ ،5142نهم مه  برابر با 4831 نوزدهم اردیبهشت ماهروز 

شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی »: فرزاد کمانگر و یارانش

 نوزدهم، این عزیزان را در سحرگاه ان حکومت اسالمیکار جنایت  .است« اسالمیان

، در زندان اوین به دار آویخت و هزار و سیصد و هشتاد و نهاردیبهشت ماه سال 

  .اند دهاعالم نکرهنوز هم محل دفن آنان را 

های  در این روز، در بسیاری از مناطق کردستان و ایران، به یاد این عزیزان مراسم

، خواه های آزادی ز، در بسیاری از کشورها، انساندر این رو .ردندکباشکوه برگزار 

ها و  همراه دوستان و همکاران خارجی خود در سالن نیروهای چپ و سوسیالیست به

همه  و «فرزاد»هایی یاد  آیند و با برگزاری مراسم می های شهرشان گردهم خیابان

  .دارند را گرامی می باختگان راه آزادی و سوسیالیسم جان

آموزان و رهروان فرزاد،  فکران فرزاد، دانش دسته از دوستان و دوستداران فرزاد و یارانش، همکاران و هم در این روز، دسته سال هر

شان را به فرزاد و یاران  رسانند تا در آغوشش گیرند و عشق می «دایه سلطنه» را به مادر فرزاد،از سراسر کردستان و ایران خود 

 .فرزاد و به خود وی ابراز دارند

مادران خاوران، »دیده؛  داشت یاد فرزاد، مادران داغ چنین هر سال در روز گرامی هم

، به دیدار «باخته ن جانباخته، مادران پیشمرگا مادران پارک الله، مادران زندانیان جان

بسیاری  .روند تا از نزدیک با روحیه قوی و انقالبی آشنا شوند و بستایند دایه سلطنه می

فرستند و استقامتش را  های دور و از طریق تلفن برایش پیام درود می دیگر از راه

  .ستایند می

های صنفی معلمان کردستان و خارج کردستان، یاد فرزاد و یارانش را  در این روز، کانون

کردستان ترکیه، « دیاربکر»در استان  «باغالر» چنین از سوی شهرداری هم. نهند میارج 

فرزاد » آموز در حضور مردم منطقه به نام هزار دانش  دبیرستانی با ظرفیت یک

 .نامی آشنا در جهان است« فرزاد کمانگر»بنابراین،  .ه استافتتاح گردید «کمانگر

های بلند و آرزوهای  ترین کودکان کردستان کرده بود، اما با اندیشه فرزاد در کردستان به دنیا آمده بود و وجودش را هم وقف محروم

 .ندیشیدا ای از دنیا می اش به هر کسی که تحت ستم و استثمار بود در هر گوشه بزرگ انترناسیونالیستی

 .دارد فکرانش نوشته شده و یادشان را گرامی می چنین هم مادر و دیگر بستگان و هم ،این مطلب نیز به یاد فرزداد و یارانش

نماد در این تاریخ، فرزاد تنها یک معلم انقالبی نیست، او  .اردیبهشت ماه را به نام خود در تاریخ ثبت کردند نوزدهمفرزاد و یارانش 

عاشق  وی .ی استدوست انسان ای حکومت اسالمی و مظهر حرفه کشان و آدم گران هجهای شکن هشکنجمقاومت حتی در زیر شدیدترین 

دانی و شکنجه و نزبود به همین دلیل نیز دستگیر و کاران و استثمارگران  کودکان، مدافع حقوق زنان، همرزم کارگران و دشمن ستم

 .اعدام شد

های سوسالیستی، در خدمت کودکان دورافتاده کردستان بود و برای رفع ستم ملی از مردم کرد و کل جهان  انقالبی با ایدهفرزاد معلمی 

و دفاعیاتش در زندان و زیر شکنجه، همه و همه روحیه انقالبی و مقاوم  فرستاد هایی که از زندان به بیرون می رنج .کرد هم مبارزه می
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شود که وی  های فرزاد بیندازید با این حقیقت مواجه می ها و نوشته هر کس نگاهی به این نامه. دهند نشان میو باورهایش را به خوبی 

 .دیدگان و استثمارشدگان جهان بود تعلق به همه ستم

 

کامیاران پس از دریافت مدرک  4791متولد سال  ،فرزاد کمانگر

کودکان  آموزگاری مقطع دبستان به مدت چهار سال مشغول تدریس به

 فرزاد پس از چهار سال تدریس به کودکان،. کامیارانی در روستاها بود 

در دانشگاه پیام نور سنه موفق به کسب مدرک لیسانس در رشته 

 . آموزانش بازگشت و دوباره به کامیاران و میان دانش شناسی شد روان

فرزاد کمانگر، دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران، عضو 

بود و با نام  «ئاسک»محیطی  من صنفی فرهنگیان و انجمن زیستانج

وی  .زد مستعار سیامند در ماهنامه فرهنگی آموزشی رویان قلم می

 .زمان گزارشگر افتخاری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران و فعال حقوق زنان بود هم

در سفری به تهران برای پیگیری مسئله درمان بیماری برادرش توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت  5111فرزاد در ماه ژوئیه سال 

 .های بازجویان وزارت اطالعات بود ها تحت شدیدترین شکنجه شد و ماه

قرار داشت و به اتهاماتی از قبیل  جهل و جنایت و ترور اسالمی مورد نفرت حکومت فرهنگیهای انسانی و  فرزاد به دلیل فعالیت

 .به اعدام محکوم شد ،5119 در سال (پژاک) حزب حیات آزادی عضویت در

 

فرزند و معاون پیشین اداره جهاد کشاورزی در این شهر بود که پس از تحمل چند ماه شکنجه  8فرهاد وکیلی، متولد شهرستان سنه پدر 

توسط دادگاه انقالب به اتهام محاربه از طریق عضویت  5119هران در ماه دسامبر سال های سنه، کرماشان و ت سنگین در بازداشتگاه

 . در حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم شد

ای به اعدام محکوم شدم اما اگر روزی ده بار  دادگاهی ده دقیقه گوید در بی ای که در زندان نوشته بود می نامه  رنجفرهاد وکیلی در 

 .  باز زنده شوم دوباره فریاد خواهم زد آزادی، آزادی اعدامم کنند و

 

های وحشیانه  علی حیدریان هم پس از تحمل شکنجه .بود ای فرهاد وکیلی و فرزاد کمانگر علی حیدریان، اهل شهرستان سنه و هم پرونده

 .اعدام محکوم شد  به «ك.ک.پ»به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان  ،4831وزارت اطالعات در سال 

ها را تحمل کرد ولی هرگز  ترین شکنجه سخت ،زندان اوین 517علی در بند . تر طول نکشید دادگاه علی حیدریان هم چند دقیقه بیش

به  بازجویان به علی گفته بودند اگر. را ریخته بود شرکت کند حاضر نشد تا در اعترافات تلویزیونی که وزارت اطالعات سناریوی آن

به وعده خود عمل  37اعترافات تلویزیونی تن ندهد او را با فرهاد وکیلی و فرزاد اعدام خواهند کرد و البته در نوزدهم اردیبهشت 

 .و اعدامش کردند کردند

 

ه پس در روستای دیم قشالق در حوالی ماکو ک 4811خرداد  48هولی آتشگاه، متولد  شیرین علم ،37 دیگر اعدامی نوزدهم اردیبهشت

 . از گذراندن یک سال و نه ماه حبس در زندان اوین در روز هشتم آذرماه به اتهام عضویت در پژاک به اعدام محکوم شد

پنج ماه بعد  .کردندگاهی در تهران منتقل  روز به شکنجه 54از سوی نیروهای اطالعات سپاه دستگیر و پس از  4839شیرین در سال 

قاضی صلواتی کسی بود که در دادگاهی شیرین علم هولی را محکوم به اعدام  .شیرین علم هولی به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت

 .کرد

 



او وقتی سراسیمه شیرین را بدون خداحافظی از ما جدا کردند، گویی طناب دار  نوشته استای  بندیان شیرین در نامه مهدیه گلرو از هم

دانم که شجاعت شیرین تاریکی نیمه شب  چون عقابش ببیند اما نیک می زد و امید داشت کورسویی از ترس در چشمان هم را فریاد می

 .اوین و سختی طناب دار را به سخره گرفته بود

ا بو  نشستندهم عقب ن وداز مواضع و باورهای خ یک گام ماه، نوزدهم اردیبهشت در واقع به جرات می توان گفت که این پنج اعدامی

 .جانیان حکومت اسالمی اعدام شدند ، توسطقامتی استوار و سرافراز

 

هایش به خارج، هم بر باورهای  گاه هایی از اسارت فرزاد در زندان نیز دست از مباره بر حق و عاالنه خود نکشید و با ارسال نامه

به اطالع افکار عمومی  آن را های دادگاه کارانه حکومت اسالمی و بی تبهفرهنگی سیاسی، و انسانی خود پافشاری کرد و هم ماهیت 

 : های مختلف، عبارتند از در رسانه فرزاد های منتشر شده مجموعه نامه .جامعه ایران و جهان رساند

؛ بنویسید درد و رنج، 4831های دیار ما، اسفند  به ققنوس ؛4831آموزانش، اسفند  نامه فرزاد کمانگر، معلم محکوم به اعدام، به دانش

؛ از تو نوشتن 4839مانم و تو یک زندانبان، دی  ؛ من یک معلم می4839، تیر 517؛ بندی بند 4839بخوانید زندگی، اردیبهشت 

؛ دومین نامه فرزاد کمانگر پس از اعدام 4833؛ در سوگ احسان فتاحیان، آبان 4833؛ نسل سوخته، اردیبهشت 4839قدغن، بهمن 

؛ 4839، دی «روژگار یکی سیره گلم» ؛4833دهد، آذر  هایم مرا به این خاک پیوند نمی ؛ دیگر تنها کفش4833تاحیان، آبان احسان ف

نامه خطاب به به معلمان دربند،  -؛ قوی باش رفیق 4837، فروردین ...؛ ما هم مردمانیم4833خندند، اسفند  ها می هایی که دوشنبه رشته

 .4837چشمان میدیا، آخرین نامه فرزاد کمانگر، اردیبهشت  ؛ پاییز در4837اردیبهشت 

 .دوستی وی پس می بریم ، به خوبی به روحیات انقالبی و انساناز زندان فرزاد  نامه چندبا نگاهی به 

 

 فرزاد نامه جرن *

تدریس که یک سال قبل از سال سابقه  45اینجانب فرزاد کمانگر معروف به سیامند معلم آموزش وپرورش شهرستان کامیاران با 

انجمن صنفی معلمان شهرستان کامیاران شاخه کردستان   دستگیری در هنرستان کارودانش مشغول به تدریس بودم و عضو هیات مدیره

ی چنین عضو شورا هم. های آن مسئول روابط عمومی این انجمن بودم بودم و تا زمان فعالیت این انجمن و قبل از اعالم ممنوعیت فعالیت

حراست آموزش و پرورش   بودم که بعدها به وسیله( آموزش و پرورش کامیاران  نشریه) آموزشی رویان - گان ماهنامه فرهنگی نویسنده

نیز با آغاز  4831ام و از سال  بوده( ئاسک) ی انجمن زیست محیطی کامیاران مدتی نیز عضو هیات مدیره. این نشریه نیز تعطیل شد

گیری مساله درمان بیماری برادرم که  برای پی 4832در مرداد . به عضویت آن درآمدم« ن حقوق بشر در ایرانمجموعه فعاال»فعالیت 

 زیرزمینی بدون. در همان روز به مکان نامعلومی انتقال داده شدم. از فعالین سیاسی کردستان است، به تهران آمدم و دستگیر شدم

جا بسیار تاریک بود مرا به  آن. جا نبود د نه زیرانداز نه پتو و نه هیچ شی دیگری آنها خالی بو هواکش، تنگ و تاریک بردند، سلول

هستم به وسیله شالق شلنگ « کرد»گفتم  پرسیدند و تا می ام می نوشتند از قومیت هنگامی که مشخصات مرا می. اتاق دیگری بردند

به خاطر موسیقی کردی که . دادند کاری قرار می شی، توهین و کتکبه خاطر مذهب نیز مورد فحا. زدند ام را شالق می مانندی تمام بدن

... ام نشاندند و به جاهای حساس بدن بستند و روی صندلی می ام را می های دست. زدند توانستند شالقم می ام بود تا می موبایل  روی گوشی

 .دادند با تهدید به تجاوز جنسی با چوب و باتوم آزارم می کردند و ام به طور کامل خارج می م را از تن های کردند و لباس فشار وارد می

هوش شدم و از هنگامی که به  زمان به سرم و شوک الکتریکی بی های هم پای چپ من در این مکان به شدت آسیب دید و به علت ضربه

ی شوک الکتریکی که  کردند و به وسیله می ام را زنجیر لرزم، پاهای اختیار می ام و بی ام را از دست داده تاکنون تعادل بدن. هوش آمدم

زدند که درد بسیار زیاد و وحشتناکی داشت بعدها به  ام شوک می دستگاهی کوچک و کمری بود به جاهای مختلف و حساس بدن

دست چپ  -کف هم) روی ورودی بند زدند و در همان راه ام چشم ورود به چشمان  از لحظه. در زندان اوین منتقل شدم 517بازداشتگاه 

روز بعد به . قرار دادند( مشت و لگد) جا نیز مرا مورد ضرب و شتم مرا به اتاق کوچکی بردند که در آن( باالتر از اتاق اجرای احکام

رو  ورود به بازداشتگاه با توهین و فحاشی کردن و کتک کاری روبه  جا از لحظه در آن. سنندج منتقل شدم تا برادرم را دستگیر کنند



به . دستشوئی رفتن نیز نداشتم   حتا اجازه. گونه گذاشتند صبح تا روز بعد همان 9مرا به صندلی بستند و در اتاق بهداری از ساعت . شدم

یی  های طبقه در اتاق. منتقل کردند 517بعد از آزار و اذیت بسیار دوباره مرا به بازداشتگاه . یی که مجبور شدم خودم را خیس کنم گونه

 .مورد بازجویی و کتک و آزار و اذیت قرار دادند( ای سبز بازجوییه اطاق) اول

های بازجویی  اول و در مجاورت اتاق  های بسیار ناچارا مرا به پزشک بردند که در طبقه به علت شکنجه 4832شهریور ماه  2در 

گردن، سر، پشت، ران، پاها کامال مشهود ها را ثبت کرد؛ که آثار آن در کمر،  قرارداشت که پزشک آثار کبودی و شکنجه و شالق زدن

ها واذیت و آزار خارج از تصور و بسیار  که چون شدت شکنجه. بودم 18شهریور و مهرماه در سلول انفرادی شماره   مدت دو ماه. بود

از شکنجه و اعتراض کردند برای رهایی  ام را تهدید و احضار می روز اعتصاب غذا کنم و هنگامی که خانواده 88زیاد بود مجبور شدم 

ماه نیز در سلول انفرادی  مدت نزدیک به یک. اول پرت کردم تا خودکشی کنم   های طبقه ام خودم را از پله به اذیت و فشار بر خانواده

اه م 8در مدت . مالقات و تلفن با خانواده را نداشتم  حبس بودم که در این مدت اجازه( 448) کوچک و بدبویی در انتهای طبقه اول

اجازه مالقات . جا بودم ماه نیز در آن 5منتقل شدم و ( رو راه) 41انفرادی اجازه هواخوری را هم نداشتم و سپس به سلول چند نفره شماره 

 شاه واقع در میدان نفت انتقال داده گاه اطالعات کرمان تهران به بازداشت 517ماه از   ی در اواسط د. با وکیل یا خانواده را نیز نداشتم

 .شد بازداشتگاهی تنگ و تاریک که هرگونه جنایتی در آن می. که نه اتهامی داشتم و نه تفهیم اتهام شدم شدم در حالی

ام را در اتاق بیرون آوردند و بعد از ضرب و شتم لباسی کثیف و بدبو به من دادند و با ضرب و شتم مرا از راهرو و  های همه لباس

سلول بسیار کوچکی که در واقع از . شد، بردند جا به راهرو دیگری که از در کوچکی وارد می انی و از آنب بازداشتگاه به اتاق افسر نگه

دو المپ کوچک از سقف . سلول تقریبا یک متر و شصت سانتیمتر در نیم متر بود. رسید ام به جایی نمی همه کس مخفی بود و صدای

هنگام بیدارشدن . یک تخته پتوی کثیف در سلول بود. ود و بسیار بدبو و سردآن سلول قبال دستشوئی ب. هواکش نداشت. آویزان بود

ام را به زیر  ام را روی زمین بگذارم و دهان برای نفس کشیدن مجبور بودم صورت. اتاق سرد بود. خورد اختیار سرت به دیوار می بی

زدند تا از استراحت جلوگیری  ا صدای بلند در را میو هنگام خواب یا استراحت هر ساعت چند بار ب. در نزدیک بکنم تا نفس بکشم

دو روز بعد از ورود مرا به اتاق بازجویی بردند و بدون هیچ سوالی مرا زیر ضربات . کردند های کوچک را خاموش می کنند و یا المپ

گذاشتند تا قدرت استراحت و  از میدوباره مرا به سلول بردند صدای رادیویی را تا آخر ب. مشت و لگد گرفتند و توهین و فحاشی کردند

. یی داشتم استحمام چند دقیقه  بار نیز اجازه ماهی یک. شویی رفتن داشتم بار اجازه دست 5ساعت  51تفکر را از من بگیرند در 

 :شدم مثل جا می هایی که در آن شکنجه

پنج نفر مرا دوره  -آوردند و چهار  ام در می ا از تنام ر های بردند، لباس این اصطالحی بود که بازجوها به کار می: بازی فوتبال -4

 .زدند ام می خندیدند و با فحاشی کتک هنگام افتادن من روی زمین می. دادند دیگر پاس می کردند و با ضربات مشت و لگد به هم می

. زدند ام می شدم دوباره کتک ته میام را مجبور بودم باال نگه دارم هرگاه خس های داشتند و دست ها روی یک پا مرا نگه می ساعت -5

کردند تا  صدای قرآن را از ضبط صوت پخش می. آوردند ام فشار می تر روی پای چپ ام آسیب دیده بیش دانستند که پای چپ چون می

 .ام را نشنود کسی صدای

 .گرفتند ام را زیر مشت و سیلی می در هنگام بازجویی صورت- 8

که  شد برای این های نان پوشانده می های آن با زباله و ریزه راهروی اصلی به طرف در هواخوری پلهزیر زمین بازداشتگاه که از  -1

  بستند و به وسیله ام را به تختی می ها و پاهای بردند، دست جا می ها مرا به آن دیگری بود که شب  کسی متوجه آن نشود، اتاق شکنجه

توانستم  درد بسیار زیادی داشت و تا روزها نمی. زدند ام، ساق پا، ران و کمرم می ر پاهاینامیدند به زی می« ذوالفقار»را  شالقی که آن

 .حتا راه بروم

کردند و  بازجویی از صبح تا غروب مرا در آن حبس می  به بهانه تان، اتاق سردی داشتند که معموالچون هوا سرد بود و فصل زمس -2

 .بازجویی هم در کار نبود

 .کردند ام شوک وارد می کردند و به جاهای حساس بدن های الکتریکی استفاده می در کرمانشاه نیز از شوک -1

 .دادند که قابل خوردن نبود استفاده از خمیردندان و مسواک را هم نداشتم، غذای مانده و کم و بدبویی به من می  اجازه -9



ام  برای برادرهای. ام را نیز دستگیر کردند مالقات ندادند و حتا دختر مورد عالقه  جا نیز برای فشار وارد کردن به من اجازه در این

دچار ناراحتی . های غیر بهداشتی کثیف و بدبو به علت سلول و پتو و لباس. کردند ها را بازداشت می کردند و آن مشکل ایجاد می

روز  42. روز اعتصاب غذا کنم 45ها مجبور شدم که  ار شکنجهبه علت فش. دیدن پزشک را هم نداشتم  شدم و حتا اجازه( قارچ) پوستی

هر روز مورد  .گرمایی نداشت انتقال دادند  گونه وسیله تری که هیچ ام را عوض کردند و به سلول بدبوتر و کثیف آخر بازداشتم سلول

ام را در همان  های شبی نیز لباس. هوش شدم یام زدند، ب های هایی که به بیضه بار به علت ضربه گرفتم حتا یک فحاشی و هتاکی قرار می

که سرم را به دیوار . برای رهایی از شکنجه چند بار مجبور شدم... در آوردند و به تجاوز جنسی تهدیدم نمودند و( زیرزمین)گاه  شکنجه

حتا  شد و های دیگر مرتب شنیده می صدای آه و ناله سلول. کردند وادار می... مرا وادار به اعتراف به مسائل عاطفی و روابط و. بکوبم

 .کردند گاها بعضی اقدام به خودکشی می

هنوز . ی مالقات نداشتم منتقل شدم ولی باز اجازه 454منتقل شدم و هر چند به سلول جمعی  517اسفندماه به تهران بازداشتگاه  53

 .کردند بر من وارد می... ا فحاشی، هتاکی وه روانی مانند بازداشت خانواده و جلوگیری از ارتباط با آن - فشارهای روحی

ها  کردند که نهایت سعی آن بازجوها تهدید می. فرستاده شد 81به دادگاه انقالب شعبه  31ها بالتکلیفی خردادماه  ام بعد از ماه پرونده

نفرت ! از زندان تالفی می کنند گناهیم در دادگاه و آزادی در بیرون گرفتن حکم اعدام یا زندانی درازمدت است و در صورت اثبات بی

 .فشارها از شکنجه دست بردار نبودند  با وجود همه. بشر داشتند عجیبی که از من به عنوان یک کرد، ژورنالیست و فعال حقوق

مایت مردمی با هر بار ح. گی پرونده را به سنندج واگذار نمود گی به پرونده را در تهران اعالم کرد و رسیده دادگاه عدم صالحیت رسیده

در . کردند تر می شدند و فشارها را بیش تر می ها عصبانی ها آن های حقوق بشر از من و اعتراض به بازداشت و شکنجه و سازمان

ام خارج  گی ام و زنده گاه از ذهن شده که هیچ« کابوس وحشتناکی»ام  به بازداشتگاه سنندج منتقل شدم، جایی که برای 31شهریور ماه 

از همان لحظه ورود کتک کاری و آزار و اذیت جسمی و روانی ام . که طبق قانون خودشان من اتهام جدیدی نداشتم در حالی. نخواهد شد

 . آغاز شد

ام را  جای. راهرو مجزا داشت که در آخرین راهرو و آخرین سلول مرا جای دادند 2بازداشتگاه ستاد خبری سنندج یک راهرو اصلی و 

ا روزی رئیس بازداشتگاه همراه چند نفر دیگر مرا بدون دلیل ضرب و شتم کردند و از سلول خارج نمودند کردند ت مرتب عوض می

ها از پشت به سرم وارد کردند  یی که بر باالی پله شد با ضربه های بازجویی منتهی می پله بود به زیرزمین و اتاق 43هایی که  روی پله

پله مرا به پائین آورده  43گونه  دانم چه ها به پائین کشیده بودند، نمی همان حالت مرا از پله ام سیاهی رفت با به زمین افتادم و چشمان

کردم با بهوش آمدنم دوباره مرا زیر ضربات مشت و  ام احساس می درد شدیدی در سر وصورت، پهلوی. ام را باز کردم چشمان. بودند

ان کشان از پله ها باال کشیدند و به راهروی دوم و سلول کوچکی بردند و به لگد گرفتند و بعد از یک ساعت کتک کاری دوباره مرا کش

. شنیدم هنگامی که به هوش آمدم که صدای اذان عصر را می. نفر باز هم مرا زدند تا مجدداً بیهوش شدم 5و . داخل آن پرت کردند

قدرت حرکت کردن نداشتم بعد از چند . بود شده بودام سیاه و ک تمام بدن. ام متورم شده بود صورت. هایم خونی بود صورت و لباس

 .ام را تمیز کنم های ساعت به زور مرا به حمامی انداختند تا صورت خونین و لباس

ام را بسته  که چشمان شب چند نفر از روسای اطالعات در حالی 45ام ساعت  ام کردند و به علت وخامت جسمی های خیسم را تن لباس

فردای آن روز مجبور شدند مرا به پزشکی خارج از بازداشتگاه و مستقر در زندان مرکزی . ام را دیدند میبودند وضیعت وخیم جس

کردند تا  ها پنجره سلول را باز می شب. ام تا چند روز قدرت غذا خوردن هم نداشتم ها و فک گی دندان به علت آسیب دیده. نشان دهند

هواخوری، مالقات و تلفن نداشتم و بارها و   اجازه. ه ناچار مجبور بودم موکت را دور خود بپیچمدادند ب به من پتو نمی.  ام کند سرما اذیت

بارها سرم را . روز اعتصاب غذا کنم 2مجبور شدم . گرفتم های بازجویی واقع در زیرزمین مورد ضرب و شتم قرار می بارها در اتاق

هیچ اتهامی نداشتم نه درکرمانشاه و نه در . بردند لول با ضربات مشت و لگد میو از زیر زمین تا س. کوبیدند به دیوارهای زیرزمین می

هایی که خودش  برد و اکثر شب اصطالحی بود که رئیس بازداشتگاه اطالعات سنندج به کار می« جوجه کباب»سنندج شکنجه مشهور 

 .ی زدانداخت و شالق م بست و کف زمین می دست و پا را می. داد جا بود انجام می آن



ها را باز  ها پنجره شب. داد شد و روح هر انسانی را آزار می های زندانیان دیگر که اکثرا دختر بودند شنیده می ها و ناله صدای گریه

کردند و به همان صورت مرا به سلول  ام را در دستشویی که در زیرزمین بود بعد از کتک کاری خیس می های گذاشتند، لباس می

 .علت سردی هوا مجبور بودم خودم را الی پتوی کثیف سلول بپیچانمبردند، به  می

.  گی گرفت و دوباره به تهران منتقل شدم ام در سنندج نیز عدم صالحیت رسیده ماه نیز در انفرادی های سنندج بودم، پرونده 5نزدیک به 

بعد از . ام تاثیر بسیار بدی گذاشته است روانماه انفرادی آزارهای جسمی و روحی در این مدت روی جسم و اعصاب و  3نزدیک به 

 59شود منتقل شدم و از  زندان اوین در جایی که مواد مخدر سرگرمی زندانیان محسوب می 9به اندرزگاه  517یک شب بازداشت در 

ربایی و سرقت مسلحانه  دمها متعلق به زندانیان خطرناکی چون قتل، آ بندی سازمان زندان آبان به زندان رجایی شهر زندانی که در طبقه

 (4833مرداد  51  ،«نامه فرزاد کمانگر رنج) .ام منتقل شده… و

 

 نامه فرزاد به ریاست قوه قضاییه* 

را به قوه ( برگزاری دادگاه مجدد) 43وکیل فرزاد کمانگر حدود دو سال قبل با اعتقاد به بی گناهی موکل خود درخواست اعمال ماده 

از این اقدام همواره دستگاه قضایی و امنیتی از ناپدید بودن این پرونده سخن گفته اند، این موضوع باعث شده  یه ارائه نمود، پسیقضا

 .است تا سه متهم پرونده کماکان تحت حکم اعدام قطعی به سر برند و هر لحظه احتمال اجرای حکم برای آنان متصور باشد

یه بر لزوم وجود سایه قانون بر این پرونده و برگزاری دادگاه مجدد تاکید یت قوه قضاای به ریاس فرزاد کمانگر، با نگارش و ارسال نامه

هایش  دارد و با شهامت خواسته ارت اطالعات پرده برمیوزهای  ها و پرونده سازی به عاوه وی در این نامه از شکنجه کرده است،

 :به شرح زیر استمتن این نامه  .کند مطرح می

 نیهللا الریجا جناب آیت

 با سالم،

 هاند، همه امیدوارانه تغییر و تحوالتی اساسی در قو ای را تحویل گرفته هللا شاهرودی اعالم نمودند که ویرانه ده سال پیش هنگامی که آیت

ایشان که فرصت کمی هم نبود با احیای مجدد دادسراها، تصویب قانون حفظ حقوق  هحضور ده سال. قضائیه را به انتظار نشستند

های صریح ایشان در برابر احکام سنگسار و اعدام کودکان زیر  گیری زدایی و موضع تهیه الیحه حبس ندی و کرامت انسانی،شهرو

ایشان در قوة قضائیه امیدهای بسیاری را در جهت آبادانی این ویرانه در اقشار مختلف مردم و  هگرایان اقدامات اصالح ههجده سال و بقی

قضائیه سر و کار داشته است به وجود آورد، اما هنوز هم نابسامانی،  هزندانیان و به طور کلی هر شخصی که به نحوی از انحاء با قو

سفانه تاکنون فرصتی برای اتحت امر ایشان و ادامه آن، که مت هی در مجموعای و قانون گریز ناهنجاری، خودسری، برخوردهای سلیقه

جنابعالی در رفع آن ها به عمل نیامده است ، آن چنان رواج داشته و دارد که ناچارم به عنوان فردی که خود را یک زندانی سیاسی و 

 عرض حضرتعالی برسانم؛ عقیدتی می داند، شرح آنچه را که به ناروا بر این جانب روا ساخته اند به

تدریس از انواع فیلترهای  هکه تا روز قبل از آن به عنوان معلمی که با دوازده سال سابق دستگیر شدم در حالی 32مرداد ماه   در (4

اتهام و در مرحله تفهیم  .ام حراست و گزینش عبور کرده و مسئولیت پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک را به عهده داشته

ها در تهران،  در روند تمام بازجویی .بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطالعات اتهام اینجانب عضویت در حزب پژاک اعالم شد

رغم  اینجانب علی .دهم های جسمی و روحی و روانی قرار دادند تا به این اتهام واهی تن کرمانشاه و سنندج مرا تحت شدیدترین شکنجه

سفانه تنها بر ابا این وجود مت. ام فرسا به دلیل واهی بودن چنین اتهامی همواره و همواره اتهام فوق را رد نموده اقتهای ط تحمل شکنجه

 .پرونده و شرایط منطقه انتساب اتهام فوق به اینجانب را مسجل اعالم کردند هاساس برداشت ذهنی بازجویان اولی

وزارت اطالعات خواستار » :دادگاه انقالب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که 81ای در شعبه  هفت دقیقه هدر جلس( 5

 .«اعدام شماست ، بروید و آن ها را راضی کنید



در جلسه . ک.ک.اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با اتهام جدید عضویت در حزب پ هدادرسی، اینجانب از کلی هقبل از جلس (8

سف حکم مذکور در دیوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خالف قانون آیین ابا ت. به اعدام گردیدم  مذکور محکوم

 .یید گردیدادادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است، ت

تهران  517ره در بازداشتگاه به خاطر اعتراض به حکم اینجانب، دوبا 39 پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه (1

ماه دیگر تحت بازجویی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی رویکرد کلی بازجویان و کارشناسان وزارت اطالعات با  2 مدت به

های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص  که با شواهد و قراین بسیار و بازجویی عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حالی

ام، به اینجانب اعالم نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و  ه بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبودهشد

اید که اکنون کسی  استفاده قرار بگیرند، چرا که اساسا شما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده ن بخواهید که مبادا مورد سوءراهمکا

 .مصادره به مطلوب بنماید یبردار سواری سیاسی از پرونده بهرهبخواهد با موج 

قبول نمایم که از بیخ و بن جعلی و   توانم انتساب اتهامی را به خود دانم و نمی گناه می هللا الریجانی اینجانب خود را فردی بی جناب آیت»

سف شدید به خاطر اعمال شکنجه بر من در ان اظهار تضم 517خیالی بوده، به طوری که بازجوی اخیرالذکر اینجانب در بازداشتگاه 

 دانست و گیری حقوقی آن را حق مسلم من می دانست و پی شکنی محض می سنندج و کرمانشاه این اعمال را عملی خودسرانه و قانون

انجام پذیرد، اما اینجانب پس  حتی قرار شد تمامی مساعی قانونی را به کار گیرند تا روند بررسی پرونده اینجانب تحت اعمال ماده هجده

بار در  ام، بلکه این گیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی نه تنها هنوز جوابی در یافت نکرده ماه و حتی با پی 43از مدت تقریبا 

 . باشد های قوه قضایه نمی بخش  یک از ام در هیچ کمال حیرت دریافتم که اثری از پرونده

های فراوان در  چه مشغله ال دارم که امیدوارم چنانئوعنوان قاضی القضات حکومت اسالمی چند سه نی از شما بهللا الریجا جناب آیت

 :ها را حداقل به این جناب اعالم فرمایید این شرایط اجازه دهد پاسخ آن

دقیقه طول کشیده و حتی در دادگاه  9یا  1ماه بازداشت با قرائت کیفرخواست و دفاعیات من کال  47به نظر شما دادگاهی که پس از  (4

ای قاضی مرا متهم به همکاری با  دادگاه چند دقیقه هچنین بعد از این جلس صحبت کردن با وکیلم هم به من داده نشده است و هم هاجاز

 عه نموده است؟ای صادر بنماید یا آیا اساسا پرونده را مطال تواند حکم عادالنه نماید، می می( ؟!!یعنی خودم)  فرزاد کمانگر

به من اعالم نمودند صدور حکم اعدام برای من  اماه قبل از دادگاه و بعد در مراحل بعد مستمر 42کارشناسان وزارت اطالغات  (5

؟ !دادن حسن نیت به بعضی از کشورهای همسایه فعاالن سیاسی و مردم جهت دوری از احزاب کرد و نشان  ارسال پیامی روشن برای

باشم که وجه المصالحه بهبود روابط عادی کشورم با  اینجانب به عنوان شهروندی در جمهوری اسالمی دارای این حقوق میآیا . باشد می

 همسایگانش قرار نگیرم؟

بار در  و این تمامی اتهامات پیشین مرا حذف نمود  51/1/39 خود در تاریخ هسخنگوی محترم قوه قضائیه آقای جمشیدی در مصاحب (8

جدید اتهام مرا عضویت در حزبی که من اتهام آن را هم قبول نداشتم بیان می کنند، اما چگونه است که هنوز دستور  اظهار نظری

 .رسیدگی به پرونده اینجانب صادر نشده است

تجدیدنظری در چه  اینجانب چنان هپروند  ای و اجتماعی های وسیع رسانه نماید که با توجه به بازتاب چرا دستگاه امنیتی عنوان می (1

های سیاسی  گروه صورت گیرد، بیم تجری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی و   های صادره گردش کار و موارد اتهامی و دادنامه

گیری از گذشته که  آیا پذیرش اشتباه و عبرت. گردد اند، می نموده گیری دگر اندیش که قبال در محکومیت حکم غیرقانونی اینجانب موضع

 باشد که برای فرار از آن به چنین دستاویزی چنگ زد؟ های اسالمی به آن حکم شده است، آن چنان ناگوار و تلخ می وزهدر آم

دانید؟ اگر نه چگونه است که  نمی  چه که گذشت آیا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل استقالل و تفکیک قوا از یکدیگر با توجه به آن (2

های غیررسمی  توانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به رعایت توصیه نمیقضات به عنوان اشخاصی مستقل 

 دانند؟ نهادهای امنیتی می



ایران و برخوردار از حقوق شهروندی جمهوری اسالمی ایران، این حق  هآیا با عنایت به سطور گذشته، اینجانب به عنوان فردی تبع (1

طرف و بر اساس قوانین مدون و رسمی جمهوری اسالمی و فارغ از مالحظات سیاسی و مصلحت  ی بیرا دارم که مجددا و در دادگاه

 مورد، محاکمه گردم؟ های بی اندیشی

 هدادرسی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی به پروند  هللا الریجانی با عنایت به موارد مشروحه فوق که نقض قانون آیین جناب آیت

آشکار و واضح بوده است و بر همین اساس در جهت احقاق حق خود قبال تقاضای اعمال ماده هجده به عمل آورده، که  اینجانب کامال

از اختیارات خاص مقام محترم رئیس قوه قضائیه بوده و این تقاضا در زمان حاکمیت این ماده قانونی و قبل از فسخ آن به عمل آمده 

 .است

رسما و مجددا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمایید به خواسته مشروع اینجانب، اگر تاکنون  بنابراین اینجانب به این وسیله

ها تحمل ناراحتی روحی بتوانم  رسیدگی نشده باشد رسیدگی به عمل آمده و عنایت فرمایید نتیجه را نیز اعالم دارند تا پس از گذشت سال

 .به زندگی عادی خود بازگردم

 ر اجرای مسئولیت سنگین دادپروری صمیمانه آرزومندمتوفیق حضرتعالی را د

 فرزاد کمانگر

 4833بهمن  42

 : رونوشت

 دادستان محترم کل کشور- 

 دادستان محترم تهران -

 کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه -

 فراکسیون نمایندگان محترم کرد مجلس شررای اسالمی- 

 

دهد که بازجویان در زیر  زیرا این سند به خوبی نشان می. یک سند تاریخی استکشان حکومت اسالمی،  این نامه فرزاد به رییس آدم

 .دهند ها و کالیشان نیز نمی کنند و حتی اجازه دفاع به آن شکنجه و قضات حکومت اسالمی، چگونه به زندانیان سیاسی پاپوش درست می

 

 «قوی باش رفیق»*

 درد سالم بندی، هم هم 

شان پیوست  ها یار دبستانی که دفتر انشای کالسی ده های خاوران، هم معلم، آموزگار، همسایه ستاره. شناسم شما را به خوبی می 

شناسم، همکاران صمد و  شما را به خوبی می. شان بود های انسانی شان اندیشه آموزانی که مدرک جرم هایشان شد و معلم دانش پرونده

های شکسته روستاهای دورافتاده  آموز آراِم پشت میز و نیمکت منم دانش منم، بندی بند اوین   مرا هم که به یاد دارید . خان علی هستید

 های صمد اما در دل کوه شاهو منم به مانند خودتان راوی قصه کردستان که عاشق دیدن دریاست 

 منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن 

 تان منم، همان رفیق اعدامی 

های کوچک دیگری هم به آن  از راست به چپ رودخانه. گذشت ام شده بود و رودخانه از دشت همواری میحاال دیگر کوه و دره تم  

. ماهی کوچولو خواست ته آب برود ...برد ماهی کوچولو از فراوانی آب لذت می ...پیوسته بودند و آبش را چند برابر کرده بودند

که یکی از  شدند، تایی می 41111، نخورد ناگهان یک دسته ماهی را دید توانست هرقدر دلش خواست شنا کند و کله اش به جایی می

 .به دریا خوش آمدی رفیق :ها به ماهی سیاه گفت آن

 های فرزندان این آب و خاک خیره شد و خاموش ماند؟ توان پشت میز صمد شدن نشست و به چشم همکار دربند، مگر می  



کند از ارس باشد یا کارون،  اهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حاال چه فرقی میتوان معلم بود و راه دریا را به م مگر می 

مان هم زندان  بگذار پاداش. شدن، وقتی راهنما آفتاب است کند وقتی مقصد دریاست و یکی سیروان باشد یا رود سرباز، چه فرقی می

 .باشد

توان بغض فروخورده  می مگر. پاشیدن را بر دوش داشت و دم برنیاورد؟توان بار سنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی  مگر می 

امید و برابری  «بای»و  «الف»توان در قحط سال عدل و داد معلم بود ، اما  مگر می  آموزان و چهره نحیف آنان را دید و دم نزد؟  دانش

 را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟

توانم تجسم کنم که  نمی. معلم باشیم و همراه ارس جاودانه نگردیم «عزتی»و  «خانعلی» ،«صمد» در سرزمین توانم تصور کنم نمی 

 نظاره گر رنج و فقر مردمان این سرزمین باشیم و دل به رود و دریا نسپاریم و طغیان نکنیم؟

برای تو معلم » های آن نشان افتخاری خواهد شد ها و مرارت دانم روزی این راه سخت و پر فراز و نشیب، هموار گشته و سختی می 

راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را، و افتخارش را  ، معلم است حتی اگر سد، تا همه بدانند که معلم«آزاده

 .خوار اند، نه مرغان ماهی ماهیان کوچولویش به او بخشیده

آور هم  سفاحاال دیگر مردن برای من سخت نیست، ت: گفت کرد و و با خود می یا شنا میماهی کوچولو آرام و شیرین در سطح در  

اش را تمام کرد  ماهی بزرگ قصه. که ناگهان مرغ ماهی خوار فرود آمد و او را برداشت و برد...نیست، حاال دیگر مردن هم برای من

ماهی کوچولو شب بخیر گفتند و مادر بزرگ هم خوابید اما این  44777. اش گفت حاال دیگر وقت خواب است بچه و نوه 45111 و به

 ...فکر برش داشته بود. بار ماهی کوچولوی سرخ رنگی هرکاری کرد خوابش نبرد

 معلم اعدامی زندان اوین  

 4837اردیبهشت ماه  -فرزاد کمانگر  

 «ماموستا قوتابخانه»که هشت سال پیش داستان معلم مدرسه  «مارآب»آموزم یاسین در روستای  بزرگ دانش قوی باش رفیق؛ مادر *  

 «.قوی باش رفیق»و نوار اعدام است، اما  دانم سرنوشت تو هم مانند معلم این شعر می: را با نوار کاستی برایم گذاشت گفت

 .مادر بزرگ این را گفت و پک عمیقی به سیگارش زد و به کوهستان خیره شد

 

 سالمها  بابا آب داد بچه* 

سرایم، هر روز به جای شما به خورشید  تان شعر زندگی می دلم برای همه شما تنگ شده، این جا شب و روز با خیال و خاطرات شیرین

« چیزی شبیه دلتنگی»گاهی . خوابم خندم و با شما می شوم، با شما می گویم، از الی این دیوارهای بلند با شما بیدار می خیر می روزبه

 .گیرد   ا میهمه وجودم ر

هایمان را  نامیدیم، و خسته از همه هیاهوها، گرد و غبار خستگی شد مانند گذشته خسته از بازدید که آن را گردش علمی می کاش می

و تنمان را به نوازش « صدای پای آب»شد مثل گذشته گوشمان را به  سپردیم، کاش می همراه زاللی چشمه روستا به دست فراموشی می

دادیم و کتاب ریاضی را با همه مجهوالت زیر  مان را تشکیل می سپردیم و همراه با سمفونی زیبای طبیعت کالس درس می گل و گیاه

کند، پی سه ممیز چهارده باشید با صد ممیز  گذاشتیم چون وقتی بابا نانی برای تقدیم کردن در سفره ندارد چه فرقی می سنگی می

« عشق و معجزه»گذاشتیم و به امید تغییری از جنس  ت شیمیایی و فیزیکی دنیا به کناری میچهارده، درس علوم را با همه تغییرا

کالسی پرشورتان را از سر  مانیدم که کورش همان هم کردیم و منتظر تغییری می های ابر را در آسمان همراه با نسیم بدرقه می لکه

مان نکند، منتظر تغییری که  دنبال نان برای همیشه سقوط ننماید و ترککالس راهی کارگری نکند و در نوجوانی از بلندای ساختمان به 

 .برای عید نوروز یک جفت کفش نو و یک دست لباس خوب و یک سفره پر از نقل و شیرینی برای همه به همراه داشته باشد

یم و برای هم با زبان مادری شعر کرد مان را دوره می شد دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم اخموی مدرسه الفبای کردی کاش می

  .رقصیدیم رقصیدیم و می رقصیدیم و می خواندیم و بعد دست در دست هم می سرودیم و آواز می می



زدید و همدیگر  تان گل می شدم و شما در رویای رونالدو شدن به آقا معلم بان می شد باز در بین پسران کالس اولی همان دروازه کاش می

مان غبار فراموشی به خود  دانید که در سرزمین ما رویاها و آرزوها قبل از قاب عکس شیدید، اما افسوس نمیک را در آغوش می

ها بعد در گوشه  دانم سال شدم، همان دخترانی که می شد باز پای ثابت حلقه عمو زنجیرباف دختران کالس اول می گیرد، کاش می می

 .آمدید ه دنیا نمینویسید کاش دختر ب دفتر خاطراتتان دزدکی می

بین « جای بوسه اهورا مزدا»آالیشی هستید که هنوز  کنید ولی برای من همان فرشتگان پاک و بی اید، شوهر می دانم بزرگ شده می

داند اگر شما فرشتگان، زاده رنج و فقر نبودید، کاغذ به دست برای کمپین زنان  شود، راستی چه کسی می تان دیده می مان زیبای چش

آمدید، مجبور نبودید در سن سیزده سالگی با  به دنیا نمی «خاک فراموش شده خدا»کردید و یا اگر در این گوشه از  اء جمع نمیامض

را با تمام « قصه تلخ جنس دوم بودن»برای آخرین بار با مدرسه وداع کنید و « زیر تور سفید زن شدن»چشمانی پر از اشک و حسرت 

شان از بنفشه تاجی  تان پونه بچینید یا برای رزمین اهورا، فردا که در دامن طبیعت خواستید برای فرزنداندختران س. وجود تجربه کنید

  .های دوران کودکیتان یاد کنید ها و شادی از گل بسازید حتما از تمام پاکی

غم »تازه « مصیبت مرد شدن»ون بعد از هایتان بنشینید، بخوانید و بخندید چ توانید با همکالسی دانم دیگر نمی پسران طبیعت آفتاب می

تان یاد بدهید  تان پشت نکنید، به فرزندان تان، به رویاهای گریبان شما را گرفته، اما یادتان باشد که به شعر، به آواز، به لیالهای« نان

تان تا فردایی نه چندان  سپارم باشند به دست باد و آفتاب می« شعر و باران»شان برای امروز و فرداها فرزندی از جنس  برای سرزمین

 . مان مترنم شوید دور درس عشق و صداقت را برای سرزمین

 تان بازی و معلم دوران کودکی رفیق، هم

 7/45/4831زندان رجایی شهر کرج  - فرزاد کمانگر

 

. قول دادند (فرزاد) به خودشان (قضاییمقامات ) ها این»: فرزاد کمانگر گفت نجات با سایت کارزار ییدر گفتگو ،مهرداد برادر فرزاد کمانگر

وکیل ) دادستان تهران به آقای بهرامیان. این مسئول پرونده گفت فرزاد هیچ گناهی نداشته و فرزاد باید آزاد شود. من حضورا نشسته بودم

ترین  من به عنوان نزدیک»: شتوی در مورد اتهام برادرش در رابطه با پژاک اظهار دا« .، به خود فرزاد وبه من گفته بود(فرزاد کمانگر

فقط قصد . ها پرونده بود کنم که هیچ ارتباطی با هیچ جریان سیاسی نداشت و همه این فرد به فرزاد، خودش هم که بارها اعالم کرد، اعالم می

 «.شان این بود که فعاالن مدنی کرد را قربانی کنند و نیت

به »: پژاک گفت سازمانکه پس از اعدام او با رادیو فردا داشت در مورد اتهام ارتباط با ای  وکیل فرزاد کمانگر در مصاحبه ،خلیل بهرامیان

حتی مامور بازجویی یعنی مامور اطالعات پیش من و فرزاد که در زندان . گونه دلیلی وجود ندارد هیچ. هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه

 «.ها نبوده مل آوردیم، فرزاد در این برنامهنشسته بودیم صریحا اعالم کرد که با تحقیقاتی که به ع

 

همگی نسبت به این که بدون هیچ اطالعی به  زمان با فرزاد کمانگراعدام شدند از کردستان راهی تهران شده و های زندانیانی که هم خانواده

 .احترام به حقوق ساده انسانی عنوان کردند اند اعتراض کرده و آن را خالف قانون و خالف وکیل پرونده و خانواده، زندانیان را اعدام کرده

استاندار کردستان در . شدن چگونگی تحویل پیکر اعدامیان شدند خرداد با استاندار کردستان مالقات کردند و خواهان مشخص 45ها  خانواده

اند و پس از گذشت زمان و  م دفن شدهاکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستی شدگان در محلی که هم اعدام»پاسخ اعالم کرد 

در پی این مالقات، نیروهای اطالعاتی و امنیتی با « .مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطالع خواهیم داد

 .مودها را بازداشت خواهد ن ها آن ها را تهدید کردند در صورت تکرار این مالقات اعضای خانواده تماس گرفته و آن

اش دفن بکنیم ولی  تصمیم گرفتیم طبق وصیت فرزندم پیکر وی را تحویل بگیرم و در روستای پدری» :گفته است مادر فرزاد کمانگر

متاسفانه تمام تالش هایمان در طول آن چند روز در تهران به جایی نرسید و نه نمایندگان مجلس و نه مسئوالن قضایی جواب مشخصی به ما 

موقعی که ما از تهران برگشتیم به ما اطالع دادند که . شود ها را تحویل بدهیم در کردستان آشوب به پا می گفتند اگر جنازه ه میهم. دادند نمی

. اطالعات تماس گرفته و اعالم کرده نباید مراسم ختم در مسجد برگزار بشود و تنها اجازه برگزاری مراسم را در خانه خودمان داده بودند



استاندار باز جواب سرباال داد و گفت . هم به استانداری کردستان مراجعه کردم و گفتم قول دادید قبر فرزندم را نشانم دهیدبعد از چهلم 

 «.شود محل برپایی تجمع ن دهیم میتا قبرشان را نشان

 

با  ،5141 هبیست و ششم م - 4837پنجم خرداد مطلبی که در تاریخ 

« اردیبهشت 58پیرامونی اعصاب موفق نگاهی به روزدادهای »سرتیر 

 ازنترنتی قابل دسترس است یهای ا نوشته بودم و هم اکنون نیز در سایت

کشتن پنج زندانی سیاسی، شیرین علم هولی، فرزاد »: جمله آمده است

کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسالمیان در روز یک 

اردیبهشت نه تنها خشم و اعتراض مردمی علیه حکومت  47شنبه 

اسالمی را خاموش نکرد، بلکه آتش خشم عمومی علیه این حکومت آدم 

  .کش را در داخل و خارج کشور نیز شعله ورتر کرد

با اجرای حکم اعدام این پنج زندانی سیاسی، تعداد کسانی که در سال 

. نفر گذشت 581مرز توسط حکومت اسالمی اعدام شده اند از  5141

در سال گذشته نیز دستگاه قضایی مخوف حکومت اسالمی، دست کم 

 .نفر را به مرحله اجرا گذاشته بود 849حکم اعدام 

در پی اعدام این پنج زندانی سیاسی، بالفاصله اعتراضات شدیدی در 

این اعتراضات، آن چنان وسیع و . داخل و خارج کشور برگزار شد

چرا که آن ها فکر می کردند با . آدم کش و تروریست بود که سران و ارگان های سرکوب حکومتی غافگیر شدند گسترده علیه حکومت

 .اما این تحلیل سران و تئوریسین های جانی حکومت اسالمی، کامال غلط از آب درآمد. این اعدام ها، جامعه مرعوب خواهد شد

در کردستان، به عنوان یک ابزار و تاکتیک مبارزاتی با فراخوان  4837اردیبهشت  58اعتصاب عمومی در روز  ،مهم تر از همه

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، نه تنها یک دستاوردها مهم تاریخی برای جنبش انقالبی کردستان، بلکه برای جنبش  -کومه له 

 .ندچنان حفظ کرده ا ا همخواهی ر که سنگر آزدی ندمردم کردستان، نشان داد. سته طبقاتی سراسری ایران نیز

بار دیگر این  کردستان روی داد عمال یک مردم وقایعی که پس از اعدام پنج زندانی سیاسی و به ویژه در پی اعتصاب شکوهمند... 

چون  تواند هم راه انداختن رعب و وحشت و ترور و شکنجه و اعدام نمی با واقعیت را در مقابل همه قرار داد که حکومت اسالمی،

 .ذشته جامعه را مرعوب نمایدگ

ها هزار تن  ده  این حکومت جانی،. کند کردستان جنایت می در است که در سراسر ایران، به ویژه  دهه  سه بیش از حکومت اسالمی،

های  نیروهای سرکوبگر نطامی، انتظامی، امنیتی و جاش را در کردستان مستقر کرده است اما مردم این منطقه، هرگز مرعوب سیاست

رو، حکومت اسالمی در این سه دهه هرگز جایگاه چندانی در کردستان  از این. اند کارانه و تروریستی حکومت اسالمی نشده جنایت

 ...کسب نکرده است

  

اردیبهشت نه تنها در کردستان، بلکه حتا در بخش هایی از آذربایجان و  58براساس تصاویر و گزارشات منتشر شده، اعتصاب 

 .ان نیز برگزار شدکرمانشاه

های متعدد به دیدار مادر  زمان با برگزاری اعتصاب عمومی پیروزمند مردم كردستان، در گروه شمار زیادی از مردم كامیاران، هم

 .زندانی سیاسی جان باخته فرزاد كمانگر، دایه سلطنه و سایر بستگان وی شتافتند

شهریور در حمایت از  52قاط شهر از جمله شهرك كشاورز و کمربندی جوانان پرشور و انقالبی شهر سنندج، در بسیاری از ن

 .اعتصاب پیروزمند سراسری مردم كردستان دست به شعار نویسی زدند



در شهر نوسود، میان مردم این شهر و نیروهای انتظامی درگیری روی داد و نیروهای انتظامی برای متفرق کردن مردم اقدام به 

 .تیراندازی هوایی کردند

شهر مریوان، بوکان، دیواندره، مهاباد، اشنویه و چندین شهر دیگر نیز حاکی از گستردگی شرکت در این اعتصاب سراسری  وضعیت

 .بود

 .اردیبهشت ماه به دیدار خانواده فرزاد کمانگر شتافتند 58شنبه  خواه کرمانشاه، تا پاسی از شب پنج تعدادی از مردم آزادی

روانسر، جوانرود و پاوه همراه با مردم سایر شهرهای كردستان، با شركت در اعتصاب نفرت خود نسبت به خواه شهرهای  مردم آزادی

 .حکومت اسالمی را ابراز داشتند

 .مناطق اطراف ترمینال تهران و كرمانشاه در شهر روانسر و مسیر جوانرود به پاوه نیز در اعتصاب بود

 .شنبه تعطیل بود های این شهر روز پنج ها و فروشگاه صاب زدند و بسیاری از مغازهاز سوی دیگر، مردم شهر جوانرود نیز به اعت

نیروهای سرکوبگر حکومت اسالمی، دامنه رشته كوه شاهو واقع در حد فاصل شهرهای روانسر و كامیاران را به محاصره خود در 

 .آوردند و نیروهای سپاه در ارتفاعات منطقه مستقر شدند

 .پارجه تعطیل بود و با وجودی که نیروهای سرکوبگر به مردم فشار زیادی آوردند، مغازه ها باز نشدندشهر كامیاران، یك 

زدن به فضای رعب و وحشت از مردمی كه در برابر منزل فرزاد كمانگر تجمع کرده بودند  ماموران حکومتی، با هدف دامن

 .رقرار بوداعالم نشده ب یدر شهر نیز حكومت نظام. برداری می كردند فیلم

باخته به دیدار خانواده فرزاد کمانگر  های زندانیان جان های مختلف و متعدد با اندوه و تاثر نسبت به خانواده مردم کرمانشاه در گروه

 .کارانه حکومت اسالمی ابراز داشتند دردی با آنان، انزجار و نفرت خود را از اقدام جنایت رفتند و ضمن ابراز هم

ها و اماكن كسب و  درصد مغازه 31بیش از . آباد كرمانشاه، در روز اعتصاب دست از كار كشیدند های دولت از مغازهبسیاری  چنین هم

 .كار در دولت آباد در این روز تعطیل بودند

 .خواه شهرهای بیجار، ماكو و بازرگان نیز در همبستگی با مردم كردستان به اعتصاب پیوستند مردم آزادی

بیش از نیمی از شهر ماكو در اعتصاب بود و نیروهای سرکوبگر . ها و مراكز خرید در بیجار تعطیل شدند مغازهبیش از نود درصد 

 .حکومت، اقدام به تهدید و ارعاب مردم متحصن بازرگان نمودند

كار در این شهر ها و اماكن كسب و  بسیاری از مغازه. مردم مبارز دیواندره به اعتصاب عمومی و سراسری مردم كردستان پیوستند

 .تعطیل شدند

آباد و بالخچی این شهر به طور كامل در  های پیرانشهر، رجایی، اسماعیل خواه شهر نقده، دست به اعتصاب زدند و خیابان مردم آزادی

 .اعتصاب و تعطیلی بود

در . ردیبهشت ماه شركت کردندا 58 شنبه مردم مبارز شهر اشنویه، همگام با مردم سایر نقاط كردستان در اعتصاب عمومی روز پنج

 .در اعتصاب بودند« دزی مه ر گه وه ر»های سطح شهر، منطقه  این روز، بسیاری از مغازه

. بسیاری از اماكن كسب و كار در این شهر تعطیل شد. خواه و جوانان پرشور و مبارز شهر بانه، دست به اعتصاب زدند مردم آزادی

های كار خود سر باز زدند و در  كارگران نیز از حضور در محل. های درس حاضر نشدند السآموزان در ك ای دانش در سطح گسترده

 .اعتصاب شرکت نمودند

ها و اماكن كسب و كار در  بسیاری از مغازه. با مردم سایر مناطق كردستان در اعتصاب شرکت کردند همگام مردم مبارز سردشت،

 .این شهر تعطیل شدند

 .ت نیز در اعتراض به جنایات حکومت اسالمی، به اعتصاب عمومی و سراسری در كردستان پیوستندمردم مبارز شهر ربط سردش

شنبه، در شهر پیرانشهر، بسیاری از اماكن كسب و كار تعطیل شد و مردم مبارز شهر، به تهدیدات ماموران حکومتی هیچ  روز پنج

 .اهمیتی ندادند



های این شهر و هم چنین روستاهای تابعه  کردند و در این روز، بسیاری از مغازهمردم مبارز میاندوآب، در اعتصاب عمومی شرکت 

 .آن تعطیل بودند

اعتصاب در . ها در این شهر تعطیل شدند بازار و تمامی مغازه. خواه شهر مهاباد، متحدانه و یك پارچه در اعتصاب بودند مردم آزادی

 .حتا كسی به بانك ملی این شهر مراجعه نکرداین شهر به حدی وسیع و گسترده بود كه در این روز 

اماكن كسب و كار در بازارچه تاناكورا، سه راه وفایی، خیابان خلفای راشدین، فلكه هژار، تاریك بازار، خیابان جام جم، فلكه ساعت، 

چهار راه آزادی به میدان  میدان استقالل، ترمینال جنوب، باغ شایگان، فلكه شوانه، دوكانان سربرداش و مغازه های واقع در مسیر

 .استقالل تماما تعطیل شده بودند

له و همه فعالین جنبش کارگری کمونیستی ایران تبریک  واقعا این پیروزی بزرگ را باید به کارگران و مردم انقالبی کردستان و کومه

 .ی را در مقابل جامعه قرار دادانداز جدید گران را لرزاند و افق و چشم های ستم این اعتصاب به معنای واقعی کاخ. گفت

له  ها و احزاب چپ، برخی مستقیم و برخی نیز غیرمستقیم و از موضع اپورتونیستی و سکتاریستی بدون این که نامی از کومه سازمان

 .له پشتیبانی کردند ببرند از فراخوان کومه

های حکومت اسالمی در اروپا و استرالیا و کانادا  هایی عمدتا در مقابل مراکز ترور و جاسوس خانه در خارج کشور نیز آکسیون

 ...« .گیر بود ها بسیار چشم خواه در این آکسیون حضور مردم آزادی و برگزار شد

 

قدر که دل در گرو  وی همان. وی یک انقالبی سوسیالیست بود. فرزاد سبک خاص خود را در آموزش و تربیت شاگردانش داشت

داشته شده کردستان داشت، به کودکان پابرهنه حاشیه شهرهای ایران و کودکان رنج و کار و  هکودکان محروم روستاهای عقب نگ

بنابراین، . هم توجه داشت... کار تجارت سکس در تایلند و فیلیپین و شده باندهای تبه ن و جهان و به دختران قربانیراخیابانی سراسر ای

کرد، وی به همه  آموزی که در کالس داشت فکر نمی ونالیستی، تنها به آن تعداد دانشچون یک معلم انقالبی با تفکری انترناسی فرزاد، هم

کودکی که در سراسر دنیا از مدرسه رفتن و درس  اند، به همه آن صدها میلیون های کپری هم راه نیافته آن کودکانی که حتی به مدرسه

 .اندیشید خواندن محرومند، می

صمد بهرنگی، بهمن » وی از نوع معلمانی چون .اش جان باخت راه تفکر انقالبی و انترناسیونالیستی فرزاد یک انقالبی مبارز بود و در

طلب و همه  جو، برابری خواه، عدالت های آزادی فرزاد متعلق به انسان .و معلمان دیگری نظیر آنان بود «...عزتی، خسرو رشیدیان و

بخش و مقاومت مردمی شکل  ای از ایران و حتی جهان هر مبارزه رهایی هر گوشه رو، باید در از این. دیدگان ایران و جهان است رنج

 .ای راه بیفتد، عکس و نام فرزاد به عنوان مظهر مقاومت و مبارزه باال برود بگیرد و هر مبارزه

که در فردای  طبیعی است .ای یاد او را گرامی بدارد خواهد به گونه محبوبیت فرزاد چنان در جامعه ایران رسوخ کرده که هر کسی می

شدگان و همه نیروهای   دیدگان، اسثمار سرنگونی کلیت حکومت اسالمی با قدرت و همبستگی و مبارزه کارگران، محرومان و ستم

 . حک گردد... ها، مدارس و ها، خیابان ها، کوچه طلب، نام فرزاد هم باید بر تابلوی میدان انقالبی و مساوات

 !باختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد یاد فرزاد و همه جان
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